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  بسم هللا الرمحن الرحيم
  
  ، فهو بلد اإلسالم ( على الشاب أن يعرف ما لوطنه ووالة أمره من احلق

الذي ولد فيه وعلى أرضه نشأ ، وأن عليه لوالة أمره الطاعة يف املعروف ، وليحذر أن 
  يكون آلة يستخدمها األعداء هلدم األمة من داخلها واإلفساد يف الوطن ) . 

  ٧١ص للصف الثاين الثانوي مادة احلديث

              حىت لو كان ظاهرها  ( على الشباب أن يكونوا حذرين من األفكار اهلدامة
اإلصالح والصالح ، فال يقبلوا فكرة إال بعد عرضها على العلماء واألساتذة حىت ال 

  يقعوا فريسة يف أيدي دعاة الباطل ) .
  ٧٢ص للصف الثاين الثانوي مادة احلديث

  شر الناس من يسعى يف األرض بالفساد وارتكاب اجلرائم والتخريب على )
لظلم هلم ، ويهلك النبات ويقتل احليوان بدون وجه حق ، وهللا ال عباد هللا ، والقتل وا

  يرضى عن الفساد مطلقاً يف الدين والدنيا بل يعاقب عليه ) . 
   ٩٨ص لصف الثاين الثانويل تفسريال مادة

  النصيحة مشروعة ألئمة املسلمني وعامتهم ، وأئمة املسلمني هم والة األمر )
ء والوزراء واملدراء ، ممن هلم والية عامة أو جزئية ونصيحتهم من امللوك واألمراء والعلما

وإعانتهم على احلق واإلخالص يف أداء ما وكلوا به من عمل ، وتشجيعهم على ما فيه 
  اخلري لعامة املسلمني .. ) .

    ١٠٠١٠٠صص  الثالث ثانويالثالث ثانوي  احلديث للصفاحلديث للصف  مادةمادة

     أسباب النصر،  ( وحدة املسلمني ومتاسكهم دليل على قوة اإلميان وسبب من
وأن اخلالف والفرقة بينهم إمنا حيصالن بسبب ضعف اإلميان ، فاملسلمون مأمورون 
باالستمرار على طاعة هللا ورسوله ووحدة الصف ونبذ اخلالف ، وإصالح ما بينهم من 

   التشاحن والتقاطع والتدابر ، واحلرص على وحدة الصف ومجع الكلمة) .
    ٧٨ثانوي صالثالث ال للصف تفسريال مادة
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  المـقـدمــــــــةالمـقـدمــــــــة
  

إن احلمد هلل ، حنمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا ، من يهده هللا ، فال مضل له ، ومن يضلل ، فال هادي له  وأشهد 

  أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله .
  

  الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون ) . ( يا أيها
  

( يا أيها الذين الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفٍس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجاًال كثريًا ونساًء واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام إن هللا كان عليكم 

  رقيبا ) .
  

ا اتقوا هللا وقولوا قوًال سديدًا . يصلح لكم أعمالكم ويغفر ( يا أيها الذين آمنو 
  لكم ذنوبكم ومن يطع هللا ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ) .

  

  أما بعد :
  

فإن أصدق احلديث كتاب هللا ، وأحسن اهلدي هدي حممد صلى هللا عليه 
ا ، وكل حمدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة، وكل ض اللة يف وسلم ، وشر األمور حمدثا

  النار .
  

  أما بعد :
  

نحمد هللا عز وجل أننا يف بلد إسالمي يطبق شرع هللا عز وجل  وفق سنة ف
قّل نظريه يف هذا وهو ما  ،أصحابه والقرون املفضلةمنهاج النيب صلى هللا عليه وسلم و 

تفريط ، وال انتقاء أو  أووال إفراط  ،غلو أو جفاءالعامل أو انعدم بالكلية ، فال 
  واجية، دستور الدولة كتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم .زدا

  

جاء يف املادة األوىل لنظام احلكم : ( اململكة العربية السعودية دولة عربية 
ودستورها كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله صلى  ،دينها اإلسالم ،إسالمية ذات سيادة تامة

  عاصمتها مدينة الرياض ) .و  ،ولغتها هي اللغة العربية ،هللا عليه وسلم
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ويف املادة الثانية : ( عيد الدولة .. مها عيدا الفطر واألضحى .. وتقوميها هو 
  التقومي اهلجري ) . 

  

: ( يبايع املواطنون امللك على  يأيتوجاء يف قضية بيعة املواطنني للملك ما 
واملكره ) .  كتاب هللا وسنة رسوله وله السمع والطاعة يف العسر واليسر واملنشط 

   .وهذه هي البيعة الشرعية يف القرون املفضلة 
عليه الصالة  يف كل القضايا كتاب هللا وسنة رسولهاحلكم  كما أن مرجع

  . والسالم
  

في املادة السابعة : ( يستمد احلكم يف اململكة العربية السعودية سلطته من  ف
  مجيع أنظمة الدولة ) .كتاب هللا وسنة رسوله ومها احلاكمان على هذا النظام و 

  

ج الدولة اإلسالمي ،  جاء يف فقد وهلذا فإن نظام التعليم يسري أيضًا وفق 
: ( يهدف التعليم إىل غرس العقيدة اإلسالمية يف نفوس النشء  ةاملادة الثالثة عشر 

يئتهم ليكونوا أعضاء نافعني يف بناء جمتمعهم حمبني  م املعارف واملهارات و وإكسا
  معتزين بتارخيه ) . لوطنهم

  

ذا نعلم أن اململكة رفعت باإلسالم رأساً  وسعدت به  ،وانشرحت به صدراً  ،و
جها الذي ارتضته فأثبتت للعامل أن  ، واقتحمت فيه عصر التكنولوجيا دون أن متس 
ذلك ليس مبستحيل وال ببعيد املنال ، إذا توفرت النية اخلالصة واجلدية يف التطبيق، 

ذا اإلجناز الفريد ، وأصبحت حجة هللا يف أرضه من هذه الناحية ، امل فأدهشت الع
حدثين أحد األخوة من بعض البالد العربية ، قائًال : ( كان حيتج علينا بعض املستغربني 
يف بالدنا ؛ بأننا لو طبقنا شرع هللا ال ميكن أن نعيش يف هذا العصر الذي يتطلب 

أن  - مثًال  –وٍر عديدة من اإلسالم ، فال نستطيع التنازالت الكثرية والتخلي عن أم
نطبق القضاء اإلسالمي واحلدود واحلجاب ومنع االختالط يف هذا الوقت !! يقول 
صاحيب : أما اآلن فقد أصبحنا حنتج عليهم باململكة العربية السعودية بعد أن شاهدنا 

ا ،  مع تطبيقها للشريعة اإلسالمية يف كل تطورها الذي يفوق بالدنا شؤون حيا
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   ).فأصبحت حجتنا قوية على أولئك
  

ا ، ال تطبقها على مضض أو تردد  وهلذا جند  واململكة عندما تطبق شريعة ر
كثرية معاصرة تصب يف مصلحة احملافظة على الشرع والفضيلة ، وتواكب  قرارات

من قلت ألحد األخوة  وتغلق أبوابا قد تكون منافذ للفساد. ،املستجدات يف ذلك
ال ميكن أن  -والعشرين  ةدون سن احلادي -ن الشاب الصغري إإحدى الدول القريبة : 
والده ، واملرأة عندنا ال ميكن أن تسافر إال مع ذي حمرم  ،  ىيسافر إال مبا يثبت رض

وُمينع أي شخص من مراجعة الدوائر احلكومية إذا كان متشبهًا بالكفار أو ال يلبس 
جمرد  -. فقال : وهللا لو كان عندنا يف الربملان من يطالب بذلك  اللباس الوطين احملرتم

العتربناه من كبار الدعاة إىل هللا عز وجل ! فقلت : كيف إذا علمت أن هذه  –مطالبة 
القرارات تصدر من أعلى السلطات يف البلد وهي املسؤولة عن تطبيق ومتابعة هذا 

  النظام !  
  

ا االجتماعية احمل افظة وبتطورها الرصني اهلادئ الذي خيلو من اململكة حبيا
الضوضاء وكثرة االختالفات واملشاكل والسلبيات ؛ متثل واحة خضراء يف هذا العامل 
الذي أصبح حبرًا هائجًا من التيارات املنحرفة واملشاكل املستعصية واألمراض الفكرية 

التيارات السيئة الفّتاكة ، وقد يصيب هذه الواحة اخلضراء شيء من  متوجات هذه 
ال  انشاز  اورذاذها، وقد يتأثر به بعض أفرادها ، لكنه يعترب غريبًا يف هذا اجملتمع وصوت

ميثل شرحية معينة ، وليس لديه قاعدة يتكُئ عليها ، وهلذا ال تستغرب إذا كان مآله 
سواء كان صوتًا يدعو إىل الفساد واالحنالل وحماربة الفضيلة ،  ،ضمحالل والزوالالا

  أو صوتاً بدعياً ضاًال تنّكب طريقة السلف وعلماء هذا البلد .
  

درجات  إىل والذي يتفاوت ،ومن هذه األصوات واألفكار املنحرفة فكر اخلروج
متعددة ؛ فهذا الفكر مل يكن وليد الساعة  ومل ينشأ على أرض اململكة ، بل هو 

ورد يف احلديث فقد  ،اوسيبقى إىل أن يرث هللا األرض ومن عليه ،موجود منذ القدم
   .الدجال" خيرج يف بقيتهمقرن آخر حىت  نشأ: " كلما ُقطع قرن عن اخلوارج

  

وخروجهم ال يعين بالضرورة فساد اجملتمع أو البلد الذي خرجوا فيه ويكفي أن 
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م خرجوا على أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ، بل خرج أوهلم على النيب  تعرف أ
" هذه قسمة ما  حديث آخر:" ! ويف  يا حممد اعدلقائًال : "  صلى هللا عليه وسلم

ا وجه هللا " ! . فهذا لغروره وتيهه  واستحواذ الشيطان عليه ؛ سّولت له نفسه  أريد 
! فهل جيوز ملسلٍم منكرا - جلهله  - ما يعتقدهأن ينكر على النيب صلى هللا عليه وسلم 

"  :على النيب صلى هللا عليه وسلم ن سبب خروج هذا الشخصإأن يقول بعد ذلك : 
  اخلطاب الديين " أو " املناهج الدراسية " أو املواعظ ؟!

  

حيملون فكر  ممن إذا خرج بعض األفراد –وهلل احلمد  –وهنا يف اململكة 
اخلوارج ويقومون بأعمال إجرامية من سفك للدماء وقتل لألبرياء فإن اجملتمع يستهجن 

باألحاديث اليت جاءت عن النيب صلى  ويستدل عليه ،رهويضعه يف إطا ،هذا وينكره
سبب خروج  ن متسكنا بالتوحيد والسنةإفال ميكن ألحد أن يقول :  ؛هللا عليه وسلم
بسبب جرعات املوعظة واإلميان والعلم الشرعي !!  كان  ج أولئكو خر إن  هؤالء !! أو

ن تقل فيها املوعظة يف الواقع املشاهد جند هذا النوع يكثر يف بلدا وحننال سيما 
واإلميان والعلم الشرعي ، بل إنه يزداد بشكل كبري يف البيئة العلمانية اليت تتنكب 

ألنه جيد حجة  ؛وهذا مشاهد وحمسوس على مستوى العامل اإلسالمي ،اإلسالم بالكلية
فإذا اجتمع  ،حجمه على ساقية الفساد وضعف السنة ويعظمخلروجه ، فهو ينمو 

وانتشر  ،نتشار هذا الفكر، وكلما متسك األفراد بالسنةيئة املالئمة الجدت البن وُ اهذ
وابتعدوا عن  ،هم الكبارءواتبع الشباب علما ،العلم الشرعي الصحيح يف اجملتمع

  اضمحل هذا الفكر وتالشى . ؛املشبوهني
  

بعض قد ظهر بعض الكّتاب يف  – ومع األسف –ومع وضوح هذا األمر فإنه 
درس يف اململكة  إلصاق هذا الفكر السيئ باملناهج الشرعية اليت تُ اجلرائد ، حماولني

امات الظاملة بعيدًا عن األمانة واملوضوعية ،  ،منذ عشرات السنني وكالوا هلا اال
، وكان من املفرتض واملنطق واألمانة أن يذكروا  والتعميمفاستعملوا أساليب اإلمجال 

  م . النصوص والفقرات اليت تدل على صحة قوهل
م حبثوا يف املناهج فلم جيدوا ضالتهم وما يدعم قوهلم، فهربوا من هذا  ذلك أ
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امات اجلائرة ،مع  ،إىل اإلطالقات اجلوفاء ستخدام أساليب اإلثارة والتهويل اواال
وأكثروا من تلك األساليب يف محلتهم حىت ظن البعض ممن مل يطّلع على  ،واإلغراب

  ولو على سبيل القّلة والندرة ! ،لغلو والتطرفمن ا ئااملناهج أن فيها شي
  

ويف هذا الكتاب سيجد القارئ النصوص والفقرات من املناهج الدراسية 
-   الشرعية ( وبأرقام الصفحات ) اليت تدل على عكس ما قال أولئك متامًا وسأثبت 

من  –فقط  –أن مناهجنا الشرعية يف اململكة ال ختلو  - إن شاء هللاوبالدليل القاطع 
باألدلة  ،وتعاجله وتدفعه ،أيضًا حتارب هذا الفكر صراحةهي فكر الغلو والتطرف ، بل 

ا بريئة من هذه التهم اجلائرة براءة الذئب من دم أالساطعة الواضحة املقنعة ، و 
  يوسف .

  

فأنا ال أنكر  ؛وال يُفهم من كالمي أنين أبرئ املعلمني أيضًا أو بعض املعلمني 
املعلمني حيملون الفكر املتطرف وبذرة التكفري واحلزبيات السيئة ، أن هناك بعض 

ولكن ال دخل للمناهج الشرعية يف هذا األمر ال من قريب وال من بعيد ، فهؤالء 
م يف  –من املعلمني  –البعض  وغري املعلمني أخذوا فكرهم هذا من بعض أساتذ

وهم يُعاجلون من قبل  ،كاجلامعات ، ومن أشرطة ومراسالت ( وإنرتنت ) وغري ذل
  زمالئهم اآلخرين أصحاب املنهج املعتدل .
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الحكمة والوسطية في مناهجنا الشرعية ومحاربة الحكمة والوسطية في مناهجنا الشرعية ومحاربة 
  الغلو والتطرفالغلو والتطرف

  

ا مستمدة من الشرع  ال شك أن الوسطية مسة بارزة يف مناهجنا الشرعية ، أل
  ... ] . املطّهر ، وهذه صفته البارزة [ وكذلك جعلناكم أمة وسطا

  

فاملناهج الشرعية متثل ذلك وتدعو إليه يف كل قضاياها اليت طرحتها   وسأذكر 
هنا بعض الفقرات اليت ذكرت الوسطية وحثت عليها ، ألنه يصعب إبرازها يف مجيع 

  اجملاالت .
  

العدل  - ٥: (  ٥٩صللصف الثاني الثانوي   فمما جاء يف مادة احلديث
مبناها على التوازن ، توازن بني طلب الدنيا واآلخرة :  والتوازن والتوسط : فالشريعة

فكما أن العمل لآلخرة هو املطلوب األمسى ، فالعمل للدنيا من الكسب وطلب الولد 
وغري ذلك مطلوب شرعًا ، وهو بالنية الصاحلة واملوافقة للشريعة يكون عمًال أخرويًا ، 

قوقًا ، فعليه واجبات ، وتوازن بني احلقوق والواجبات ، فكما أن لكل شخص ح
وتوازن بني الرجل واملرأة ، وحق الصغري على الكبري ، وحق الروح وحق اجلسد ، وحق 

  النفس وحقوق اآلخرين ) .
  

اليسر والسهولة ورفع احلرج : الشريعة كلها مبنية على  - ٨: (  ٦٠ص وجاء يف
ر ] ، فهي يف أصل التيسري كما قال تعاىل [ يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العس

ا وأحكامها ال حرج فيها ، كذلك فيما قد يعرض للعبد من حاالت الضعف  تشريعا
أو املشقة ، فإن الشريعة ختفف عنه من يسر إىل أيسر منه ، كاملريض يشق عليه القيام 
فإنه يصلي جالسًا ، يقصر الصالة ويفطر رمضان وغري ذلك  قال تعاىل [ وما جعل 

  من حرج .. ] ) .عليكم يف الدين 
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: ( الوسطية مسة من مسات الشخصية  ٦٠للصف الثاني الثانوي ص ويف مادة التفسري
  اإلسالمية ، فليس يف اإلسالم غلو وال تفريط ) .

  
والوسط هو العدل واخليار ، والرسول صلى هللا عليه وسلم  - ٥: (  ٨٥ص ويف

ة وسطًا بإتباعها له يف سريته هو املثال األكمل ملرتبة الوسط ، وإمنا تكون هذه األم
  وشريعته .
ا ، أن جعلها أمة وسطاً  - ٦ من هداية هللا تعاىل هلذه األمة وإكرامًا هلا وعناية 

جبميع معاين الوسط الطيب ، فهي أمة وسط يف املكان والزمان والدين واألخالق وكل 
  عليهم ) . شيء ، واختارها هللا أمة وسطاً لتكون أمة القيادة للناس والقوامة

  

وأما احلكمة يف الدعوة إىل هللا فهي صفة عامة وواضحة أيضًا يف املناهج 
  الشرعية .

  

من عوامل جناح الدعوة  - ١٢: (  ١٦للصف األول الثانوي ص جاء يف مادة احلديث
أن تكون حبكمة ، ومن احلكمة أن يبدأ الداعي باألهم فاملهم ، أال ترى أن الرسول 

أوصى معاذًا رضي هللا عنه بأن يتدرج مع أهل اليمن بادئًا باألهم  صلى هللا عليه وسلم
  وهو الشهادتني مث الصالة مث الزكاة .

استعمال األساليب املناسبة يف الدعوة من القول احلسن ، والتعامل الكرمي   - ١٣
واخللق املستقيم ، وحسن العرض ، ولني اجلانب ، وعدم الغلظة واجلفاء ، كل ذلك 

اعية الناجح يف دعوته ، قال تعاىل " ولو كنت فظًا غليظ القلب النفضوا من عالمة الد
  حولك " ) .

  

العالقات االجتماعية : والروابط بني الناس ينبغي أن  - ٤: (  ٨٦ص ويف
تسودها األلفة واحملبة واألخوة واملودة ، وأن تكون خالية من األحقاد والضغائن والغل 

ويسعى إليها ، وعليه فاملسلم قلبه أبيض نقي خاٍل  واحلسد ، هكذا يريدها اإلسالم
  من األمراض والشوائب اليت تعكر صفو هذه العالقات .

درء املفسدة مقدم على جلب املصاحل يف شريعة هللا ، فكل كالم أو جدال  - ٥



  ٩  
  

  أو فعل يؤدي إىل الوقوع يف مفسدة جيب تركه واالبتعاد عنه ) .
  

: ( املسلم رجل علم وتعامل ودعوة:  ٦٥ثانوي صللصف الثاني ال ويف مادة احلديث
وهذه ميزة أخرى لشخصية املسلم أنه يسري يف احلياة على علم وبصرية  ويتعامل مع 
اآلخرين مبا جيب أن يعاملوه به ، فينطلق يف تعامله من حمبة هلم  ومتين اخلري هلم ، 

ملسلم ليس أنانيًا ال والدعاء هلم بكل ما يصلح حاهلم ويسعدهم يف دنياهم وأخراهم فا
يود اخلري إال لنفسه ، وليس حسودًا يتمىن زوال النعمة عن غريه ، وليس حقودًا يتمىن 
الشر لآلخرين ، وهكذا كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ودعوته قائمة على 

  ذلك ) .
  

ع احلوار والعلم بتفاصيله م - ٦: (  ١٠٦للصف الثاني الثانوي ص ويف مادة التفسري
العلم القوي واليقني الراسخ ، والتسلح باحلجج والرباهني املؤيدة له ، سالح فعال يف 
يد احملاور الناجح ، والداعية املسلم خري من يستخدم هذا السالح   قال تعاىل " قل 
هذه سبيلي أدعو إىل هللا على بصرية أنا ومن اتبعن وسبحان هللا وما أنا من املشركني") 

.  
ملناظرة واحملاورة يف إثبات العقيدة ، يقول هللا تعاىل " ادع إىل سبيل مشروعية ا - ٧

ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن " وقال تعاىل آمرًا موسى 
  وهارون عليهما السالم يف دعوة فرعون " فقوال له قوًال ليناً لعله يتذكر أو خيشى " ) .

  

موضوع كامل يف الوالء والرباء  وقد  ٨٣ثانوي صللصف األول ال ويف منهج التوحيد
فّصل املنهج فيه تفصيًال بديعًا ال يدع ألي أحد ثغرة يف الدخول من هذا اجلانب  ومما 

ن املداراة قد يضطر هلا الشخص ال إذكر وبني : الفرق بني املداهنة واملداراة ، حيث 
بأن ذلك من املداهنة أو  سيما احلاكم أو املسؤول وويل األمر ، فيختلط على البعض

وهو حيتاج إىل تأمل ألنه يف  –املواالة ، فمن أجل سد هذه الثغرة جاء املنهج مبا يلي 
: ( املداراة : هي درء املفسدة والشر بالقول اللني وترك الغلظة  والتأصيلقمة التحقيق 

أو اإلعراض عن صاحب الشر إذا خيف شره أو حصل منه أكرب مما هو مالبس له  



  ١٠  
  

الرفق باجلاهل بالتعليم  وبالفاسق يف النهي عن فعله وترك اإلغالظ عليه ، واإلنكار ك
عليه ، بلطف القول والفعل ال سيما إذا احتيج إىل تأليفه ، ويف احلديث عن عائشة 
رضي هللا عنها : أن رجًال استأذن على النيب صلى هللا عليه وسلم فلما رآه قال : [ 

جلس تطلق النيب صلى هللا عليه وسلم يف وجهه وانبسط إليه بئس أخو العشرية ] فلما 
، فلما انطلق الرجل قالت عائشة رضي هللا عنها : يا رسول هللا حني رأيت الرجل قلت  
كذا وكذا ، مث تطلقت يف وجهه وانبسطت إليه ، فقال الرسول صلى هللا عليه وسلم : 

 منزلة يوم القيامة من تركه " يا عائشة مىت عهدتين فحاشًا ، إن شر الناس عند هللا
الناس اتقاء شره " . فالنيب دارى هذا الرجل ملا دخل عليه مع ما فيه من الشر ألجل 
املصلحة الدينية  فدل على أن املداراة ال تتناىف مع املواالة إذا كان فيها مصلحة 

وة إىل راجحة من كف الشر والتأليف ، أو تقليل الشر وختفيفه ، وهذا من مناهج الدع
ومن ذلك مداراة النيب صلى هللا عليه وسلم للمنافقني خشية شرهم وتأليفاً  ،هللا تعاىل 

  ) . هلم ولغريهم
  

ودائمًا تربطه  ،وحتدثت مناهجنا الشرعية عن األمر باملعروف والنهي عـن املنكر
وتأيت باألدلة على ذلك . ومن الدروس األساسية يف هذا  ،باحلكمة واألسلوب احلسن

حيث أخذت قضية اآلداب   الصف الثالث الثانوي في مادة الحديثملوضوع ما جاء يف منهج ا
ا اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر جزءًا كبريًا من الدرس ومما  اليت جيب أن يلتزم 

  جاء فيه : 
  

ال ينكر املنكر بدون علم ، وإال وقع يف حمظورات شرعية ، قال تعاىل :        - ( 
  أنا ومن اتبعين " . ةه سبيلي أدعو إىل هللا على بصري " قل هذ

احلكمة واملوعظة احلسنة واألسلوب اللطيف مع إيضاح احلق ، قال تعاىل :      - 
" ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن " وقال 

ه قوًال لينًا لعله سبحانه ملوسى وهارون عليهما السالم يف بيان لفرعون : " فقوال ل
يتذكر أو خيشى " . وقال سبحانه لنبينا حممد صلى هللا عليه وسلم : " ولو كنت فظاً 

  غليظ القلب النفضوا من حولك " .



  ١١  
  

مراعاة املصاحل واملفاسد ، فال يأمر أو ينهى إال إذا غلبت املصلحة على  - 
ع اآلمر والناهي يف منكر املفسدة أما إذا غلبت املفسدة فال جيوز األمر والنهي لئال يق

  أكرب من املنكر الذي يريد إنكاره .
ومنع املنكر بأيسر ما يندفع ، فال جيوز أن يدفع املنكر بوسيلة أكرب من  - 

  . ١٤٦صالوسيلة املناسبة لدفعه ) 
  

  
  الرد على التكفيريين في مناهجنا الشرعيةالرد على التكفيريين في مناهجنا الشرعية

  

تكفري املسلم :  : ( النهي عن ٨٣للصف األول المتوسط ص جاء يف منهج احلديث
عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال ، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " 
ا أحدمها ، إن كان كما قال وإال رجعت عليه  ا أمرئ قال ألخيه : يا كافر فقد باء  أميُّ

. ( "  
  

  وجاء يف إرشادات احلديث :
  ه .التحذير الشديد من تكفري املسلم بدون سبب يكفر  - ١(
  من كّفر مسلماً بدون سبب فإن التكفري قد يرجع عليه . - ٢
حترمي اإلسالم جلميع األمور اليت تفرق بني املسلمني ومن نسبة املسلم إىل  - ٣

  الكفر .
عتداء عليه بأي وصف من دل احلديث على حترمي عرض املسلم واال - ٤

  األوصاف اليت خترجه عن دينه .
ظة عليه من األلفاظ والكلمات اليت توقع يف وجوب تطهري اللسان واحملاف - ٥

  الكفر .
على املسلم أن ينصح أخاه املسلم إذا رأى منه أمرًا خيل بالدين بدل أن  - ٦

  يسارع إىل رميه بالكفر ) .
  

موضوع عن التكفري أخذ عدة  ٣٢للصف الثالث الثانوي ص  وجاء يف كتاب التوحيد
ل التكفري وذكر تفاصيل كثرية يف هذا صفحات أسهب املنهج خالهلا يف الرد على أه



  ١٢  
  

املوضوع ونقل كالمًا لشيخ اإلسالم ابن تيمية والشيخ حممد عبد الوهاب والشيخ ابن 
سحمان رمحهم هللا ، ومما جاء يف الدرس : ( خطورة تكفري املسلم : تكفري املسلم أمر 

نع وقال تعاىل : عظيم وخطري ال جيوز اإلقدام عليه إال إذا توفرت الشروط وانتفت املوا
يها الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل هللا فتبينوا وال تقولوا ملن ألقى إليكم السلم ا أ" ي

  لست مؤمناً تبتغون عرض احلياة الدنيا " ) .
  

مث ذكر املنهج أحاديث منها حديث أسامة املشهور مث قال : ( التكفري حق هللا 
شيخ اإلسالم ابن تيمية : " فلهذا كان أهل  : فال نكفر إال من كفره هللا ورسوله ، قال

العلم والسنة ال يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك املخالف يكفرهم ألنه حكم شرعي 
، فليس لإلنسان أن يعاقبه مبثله كمن كذب عليك أو زىن بأهلك ليس لك أن تكذب 

ري حق هلل فال عليه وتزين بأهله ، ألن الزنا والكذب حرام حلق هللا تعاىل ، وكذلك التكف
  نكفر إال من كفره هللا ورسوله ) .

  

مث ذكر املنهج شروط التكفري مث موانع التكفري كاجلهل ، ففصل املنهج فيه وبّني 
أنه من أكرب موانع التكفري ، فجاء فيه : ( كمن نشأ يف بادية بعيدة عن أهل العلم 

رب اخلمر ، ومثل من نشأ فأنكر شيئًا معلومًا من الدين بالضرورة كالصالة أو حترمي ش
يف بالد يكثر فيها الشرك وال يوجد من ينكر عليه فال يكفرون حىت تقام عليه احلجة ، 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : بعد أن ذكر بعض أنواع الشرك : " ... وإن ذلك من 
الشرك الذي حرمه هللا ورسوله لكن لغلبة اجلهل وقلة العلم بآثار الرسالة يف كثري من 
املتأخرين مل ميكن تكفريهم بذلك حىت يتبني هلم ما جاء به الرسول مما خيالفه " ، وقال 
الشيخ حممد عبد الوهاب " ... وإذ كنا ال نكفر من عبد الصنم الذي على قرب عبد 
القادر والصنم الذي على قرب أمحد البدوي وأمثاهلما ألجل جهلهم وعدم من ينبههم " 

.  
  

يخ اإلسالم ابن تيمية : " وليس ألحد أن يكفر أحداً اخلطأ : ... قال ش - ب
من املسلمني وإن أخطأ وغلط حىت تقام عليه احلجة وتبني له احملجة ، ومن ثبت 

  إسالمه بيقني مل يزل ذلك عنه بالشك بل ال يزول إال بعد إقامة احلجة وإزالة الشك".
  



  ١٣  
  

ابن تيمية عن سبب  التأويل : وهو صرف اللفظ عن ظاهره ... قال شيخ اإلسالم -ج
عدم تكفري اإلمام أمحد وغريه ملن قال خبلق القرآن بعينه " إن التكفري له شروط وموانع 
وقد تنتفي يف حق املعني وإن تكفري املطلق ال يستلزم تكفري املعني إال إذا وجدت 
الشروط وانتفت املوانع ، يبني هذا أن اإلمام أمحد وعامة األئمة الذين أطلقوا هذه 

ذا الكالم بعينه " . وقال يف موضع آخر عن نفس ال عمومات مل يكفروا أكثر من تكلم 
املسألة : " فاإلمام أمحد رضي هللا عنه ترحم عليهم واستغفر هلم لعلمه بأنه مل يتبني هلم 
م مكذبون للرسول صلى هللا عليه وسلم وال جاحدون ملا جاء به ، ولكن تأولوا  أ

  . ٣٥صذلك هلم " )  فأخطئوا وقلدوا من قال
  

مث ذكر املنهج أيضًا من موانع التكفري اإلكراه ، وختم البحث مبوضوع كيفية 
إقامة احلجة ليقطع الطريق على التكفرييني الذين يسارعون بالقول بأن احلجة قد قامت 
على هذا الشخص أو ذاك مبجرد نقاش أو مناظرة بينهم وبينه ، فجاء يف الدرس : ( 

معني بالكفر إال بعد قيام احلجة عليه وإصراره على الكفر الذي وقع منه ال حيكم على 
، وإقامة احلجة خيتلف من بلد إىل آخر ومن زمان إىل آخر ومن شخص إىل آخر ومن  
كونه كالمًا نظريًا إىل تطبيق على شخص معني ويتلخص ذلك ببلوغ احلجة املعني 

ا ، ومتكنه من معرفتها وكل ذلك ال يتم إ ال بوجود من حيسن إقامة احلجة . قال وثبو
شيخ اإلسالم ابن تيمية    " ... وهكذا األقوال اليت يكفر قائلها : قد يكون الرجل مل 
تبلغه النصوص املوجبة ملعرفة احلق ، وقد تكون عنده ومل تثبت عنده ، أو مل يتمكن من 

ا ، فمن كان من امل ؤمنني جمتهدًا يف فهمها  وقد يكون عرضت له شبهات يعذره هللا 
طلب احلق وأخطأ فإن هللا يغفر له خطأه كائنًا ما كان " وقال الشيخ سليمان بن 
سحمان : " الذي يظهر يل وهللا أعلم أنه ال تقوم احلجة إال مبن حيسن إقامتها وأما من 
ال حيسن إقامتها كاجلاهل الذي ال يعرف أحكام دينه وال ما ذكره العلماء يف ذلك ، 

  . ٣٦ص تقوم به احلجة " ) فإنه ال
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  االجتماع وطاعة ولي األمر في مناهجنا الشرعيةاالجتماع وطاعة ولي األمر في مناهجنا الشرعية
  

ا تذكر القضية مث  وهذا األمر تناولته املناهج الشرعية بشكل واضح ، وهي كعاد
تستدل هلا من األدلة الشرعية مث األدلة العقلية والواقع ، لكي تقنع وتزيل الشبهة ، فال 

مر حبته وجافة ، وإمنا دروس علمية تأصيلية ذات رصانة ومشولية يكون كالمًا عامًا أو أوا
ودقة ، ومما جاء يف هذا املوضوع :     ( لقد ُجبل الناس على حب االجتماع ، 
فاإلنسان اجتماعي بطبعه ، والناس منذ القدم ال يعيشون إال يف مجاعات ، وكل مجاعة 

يه فإن اجتماعها يعود إىل إن مل يكن هلا قائد ينظم أمرها ويطاع فيها ويسمع  أمره و
  فرقة ، وإلُفها إىل تناصر  وأنسها إىل وحشة ، قال الشاعر :

  

 ال يصلح الناس فوضى ال سراة هلم
  

 وال سراة إذا جهاهلم سادوا
  

  

فجاء الشرع والناس على ذلك ، فقرر هذا الواقع ورتب أمره وحوله من عادة 
ة األمر " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا إىل دين ، فقال تعاىل آمرًا بطاعة وال

  الرسول وأويل األمر منكم " ) .
  

مث حتدث املنهج عن اتساع دائرة اإلمارة فذكر : ( وتتسع دائرة ذلك حىت 
تشمل كل من له والية شرعية صحيحة ، فإن له حق الطاعة ، فعن أيب هريرة رضي هللا 

طاع هللا ، ومن عصاين فقد عصى هللا ، ومن يطع عنه مرفوعًا : [ من أطاعين فقد أ
األمري فقد أطاعين ، ومن يعص األمري فقد عصاين ] ومن ذلك كل من له والية 
صحيحة كالوزير يف وزارته ، واملدير يف إدارته وغري ذلك ، ال ميكن أن يسري العمل 

م إال بإعطائهم حق الطاعة ممن حتت أيديهم ) للصف األول الثانوي مادة الحديث  . املنوط 

  . ٥٧ص
  

مث ختم الدرس بفقرة مجيلة أيضًا ومفيدة : ( من اآلثار احلميدة املرتتبة على 
  طاعة والة األمر :

يف ذلك امتثال ألمر هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم ويرتتب على ذلك  - ١
  األجر والثواب .
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ا . - ٢   يف ذلك تالحم لألمة ومتاسك واستمرار لوحد
  أمور الدولة سواء ما يتعلق بأمور الدين والدنيا .انتظام  - ٣
  إشاعة األمن واالستقرار يف ربوع البالد . - ٤
  سبب لقوة األمة وهيبتها ونصرها على أعدائها يف الداخل واخلارج ) .  - ٥

   ٦١ص

والشك أن هذا األمر من أعظم ما يرسخ مبادئ الوطنية احلقة يف نفوس الناس، 
ألمر وحيفظ األدلة الشرعية عليه ويقتنع بالواقع ن هذا الطالب يدرس هذا اإحيث 

اية الفصل ، وهكذا ،  والعقل أيضًا ، مث خيترب فيه االختبار الشهري ، مث خيترب فيه يف 
  حىت يصبح ذلك هيئة راسخة له .

  

: ( .. فجاء اإلسالم ونظم  ١٤٦للصف الثاني الثانوي ص وجاء يف مادة احلديث
وله من عادات وأعراف إىل دين يدينون به ، فجعل لإلمام الواقع تنظيمًا دقيقًا ، وح

حقوقًا على الرعية ، وعلى الرعية حقوقًا على اإلمام ، بكل دقة وتفصيل ليس هلا مثيل 
  يف أنظمة البشر كلها .. ) .

  

: ( النصيحة مشروعة ألئمة املسلمني  ١٠٠الثالث ثانوي ص ويف احلديث للصف
والة األمر من امللوك واألمراء والعلماء والوزراء واملدراء وعامتهم ، وأئمة املسلمني هم 

، ممن هلم والية عامة أو جزئية ونصيحتهم وإعانتهم على احلق واإلخالص يف أداء ما 
  وكلوا به من عمل ، وتشجيعهم على ما فيه اخلري لعامة املسلمني .. ) .

  

ضله وآدابه وغري وملا حتدث املنهج عن موضوع الدعاء وبيان معناه وأمهيته وف
  ذلك ، ذكر أمثلة على الدعاء ضّمنها الدعاء لويل األمر :

  الدعاء للنفس خبريي الدنيا واآلخرة . - ١( 
  . ١٣٣حديث أول ثانوي صالدعاء لويل األمر بالتوفيق والسداد واخلري والصالح )  - ٢

  

وملا حتدث منهج احلديث للصف الثالث الثانوي عن موضوع ( الورع ) ذكر 
من ذلك : ( من يرى أنه ال ميكن أداء واجب  ،ورع الفاسد مث ضرب له أمثلةال

املناصحة للسلطان الظامل إال بالقتال الذي فيه من الفساد وسفك الدماء أضعاف ما 
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  عند احلاكم من ظلم .. ) .
  

: ( والة أمور املسلمني من  ١٩للصف الثالث المتوسط ص وجاء يف كتاب التوحيد
ي ء هلم على الناس حق السمع والطاعة إذا أمروا بطاعة هللا أو األمراء والعلما مبا ال 

  مما تطلبه املصلحة الشرعية .. ) . فيه
  

موضوع وجوب طاعة أويل األمر  ٢٢للصف الثاني المتوسط ص ويف منهج احلديث
باملعروف . ذكر املنهج حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ، عن النيب صلى هللا 

وسلم قال : " السمع والطاعة على املرء املسلم فيما أحب وكره ما مل يؤمر عليه 
  مبعصية ، فإذا أمر مبعصية فال مسع وال طاعة " رواه البخاري ومسلم .

  

  وجاء يف إرشادات احلديث : 
دل احلديث على عناية اإلسالم ورعايته لشؤون املسلمني ، ومن أهم مظاهر  - ١

م ويكون مسؤوًال هذه العناية وجوب تعيني ويل أ مر للمسلمني يقوم بشؤو
  عنهم .

من مبادئ عقيدة املسلم اعتقاده بوجوب طاعة والة األمر من احلكام والعلماء  - ٢
  يف املعروف .

  طاعة ويل األمر واجبة فيما أحبه اإلنسان وكره ، وهلا فوائد منها : - ٣
ا من أسباب متاسك اجملتمع ووحدة الصف . - أ    أ
  نينة .من أسباب األمن والطمأ - ب 
  هيبـة األعـداء . - ج 
فيها أجر من هللا ، ألن طاعة ويل األمر من طاعة هللا تعاىل ومن طاعة رسوله صلى  - د 

  هللا عليه وسلم .
  حترمي الطاعة إذا أمر العبد مبعصية هللا فإنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق . - ٤
  . حلكمةمر العبد مبعصية من قبل ويل أمره شرع له مراجعته باألدب واإذا أُ  - ٥

  

  
  تم الدرس بأمثلة ختدم هذا املوضوع .مث خُ 
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ا دروس علمية  إذن هناك دقة ومشولية يف املناهج عند معاجلتها للقضايا ، أل
  فال تتناول القضايا بشكل عام أو جممل . - كما ذكرت سابقاً   - تأصيلية 

  

أيها  ومما مر علي عند جوليت يف املناهج الشرعية عند تفسري قوله تعاىل " يا
الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بني يدي جنواكم صدقة .. " ذكر املنهج فوائد 

حفظ أوقات أهل العلم ومن ويل شيئًا من أمور املسلمني  - ٣ومما ذكر : (  ا،وأحكام
م )  ى، وعدم إشغاهلم مبا ال فائدة فيه ومبا ميكن أن يقض تفسير ثالث متوسط من دو

  . ٢٧ص
  

الصيد يف كتاب الفقه للصف الثالث املتوسط ذكر املنهج بعض ويف موضوع 
على املسلم احملافظة على ما يأمر به ويل األمر من منع  - ٢التوجيهات ، ومما ذكر : ( 

الصيد يف أوقات أو أماكن ملا يف ذلك من مصلحة طاعة ويل األمر ، وملا يف ذلك من 
الصطياد فيه كمحازات الصيد ) . تكاثر الصيد يف وقت منعه أو املكان الذي ُمنع ا

  . ٦٠ص
  

: ( وحدة املسلمني ومتاسكهم دليل على قوة  ٧٨الثالث الثانوي ص وجاء يف تفسري
اإلميان وسبب من أسباب النصر ، وأن اخلالف والفرقة بينهم إمنا حيصالن بسبب 
 ضعف اإلميان ، فاملسلمون مأمورون باالستمرار على طاعة هللا ورسوله ووحدة الصف

ونبذ اخلالف ، وإصالح ما بينهم من التشاحن والتقاطع والتدابر ، واحلرص على 
  وحدة الصف ومجع الكلمة ) .
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  فــــي منـــاهــجــنـــــافــــي منـــاهــجــنـــــا  حقوق الوطنحقوق الوطن
  

  وهذه القضية تتناوهلا املناهج بطريقتني :
  

األوىل : طريقة مباشرة ، حبيث تضمن الدرس فقرة أو فقرات حتث الطالب 
  االلتزام حبق الوطن وخدمته وحمبته . على

  

والطريقة الثانية : غري مباشرة ، وإمنا تشري يف ثنايا الدرس إىل أمهية العمل مثًال 
  خلدمة الوطن واحملافظة على ممتلكاته وغري ذلك .

  

 ،من ذلك فقرة حتث الطالب على خدمة وطنه واعتربت ذلك من العمل بالعلم
  .وكان الدرس عن أمهية العلم 

  

: ( خدمة أمته ووطنه يف اجملال  ٧٢للصف األول الثانوي ص فجاء يف مادة احلديث
  الذي حيسنه ويتقنه وهذا من العمل بالعلم ) .

  

: ( .. وهنا نشري إىل موقف الدولة السعودية املباركة إذ منعت  ٩٩في صوجاء 
  الدعاية للتدخني يف مجيع وسائلها اإلعالمية ) .

  

: ( على الشاب أن يعرف ما  ٧١للصف الثاني الثانوي ص ثوجاء يف مادة احلدي
لوطنه ووالة أمره من احلق ، فهو بلد اإلسالم الذي ولد فيه وعلى أرضه نشأ ، وأن 

وليحذر أن يكون آلة يستخدمها األعداء هلدم عليه لوالة أمره الطاعة يف املعروف ، 
  ) . األمة من داخلها واإلفساد يف الوطن

  

يت تليها جاء : ( على الشباب أن يكونوا حذرين من األفكار ويف الصفحة ال
، فال يقبلوا فكرة إال بعد عرضها على  ظاهرها اإلصالح والصالحاهلدامة حىت لو كان 

  العلماء واألساتذة حىت ال يقعوا فريسة يف أيدي دعاة الباطل ) .
  

رض بالفساد : ( شر الناس من يسعى يف األ ٩٨الصف الثاني الثانوي ص ويف تفسري
وارتكاب اجلرائم والتخريب على عباد هللا ، والقتل والظلم هلم ، ويهلك النبات ويقتل 
احليوان بدون وجه حق ، وهللا ال يرضى عن الفساد مطلقًا يف الدين والدنيا بل يعاقب 

  عليه ) .
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  التعامل مع الكفار التعامل مع الكفار وومناهجنا الشرعية وقضية الجهاد مناهجنا الشرعية وقضية الجهاد 
  

قد التزمت مناهجنا الشرعية بالوسطية فيها  قضية التعامل مع الكفار  إن
ا يف كل األمور ، ففي واعتداهلاوال متّيع يفقدها مصداقيتها  ،شططفال غلو أو  ؛كعاد

عند شرح قوله تعاىل : " ال ينهاكم هللا عن الذين  ٦٩التفسير للصف الثالث متوسط  ص منهج 
وتقسطوا إليهم إن هللا حيب  مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم

املقسطني * إمنا ينهاكم هللا عن الذين قاتلوكم يف الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا 
على إخراجكم أن تولوهم ومن يتوهلم فأولئك هم الظاملون " . جاء يف الكتاب ( صلة 

ى هللا عن مواالة الكفار ، رخص هلم يف نوع من الص لة مع اآليات مبا قبلها : ملا 
الذين مل يقاتلوهم يف الدين ومل خيرجوهم من ديارهم  وحذرهم من مواالة احملاربني بأي 

  وجه من املواالة ) .
  وجاء يف الفوائد واألحكام : 

  [ الكفار قسمان : غري حماربني [ مساملون ] ، حماربون .
  

  املساملون هم الذين يلتزمون بالشروط اليت ذكرها هللا تعاىل وهي :
  

  يقاتلوا املسلمني من أجل الدين . أال - ١
أال خيرجوا املسلمني من ديارهم ، وذلك بالتضييق عليهم وإجلائهم لرتك بالدهم  - ٢

.  
أال يساعدوا عدو املسلمني عليهم بأي نوع من املساعدة ، قال تعاىل : " ال  - ٣

  ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم " .
  

ذه الشروط ، فهم :واحملاربو    ن هم الذين خيّلون 
  

  يقاتلون املسلمني يف الدين . - ١
م من ديارهم . - ٢   خيرجو
يساعدون عدوهم عليهم ، قال تعاىل : " إمنا ينهاكم هللا عن الذين قاتلوكم يف  - ٣
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  الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم " .
  

ال تعاىل : " أن تربوهم وتقسطوا الكفار املساملون جيوز معهم نوع من التعامل ، ق - 
إليهم " والرب يكون باإلحسان إليهم بطعام وكسوة وحنو ذلك ، خصوصًا إذا كانوا 
من األقارب ، مع عدم حمبتهم يف القلب ، واإلقساط يكون باحلكم بينهم بالعدل 

  واإلنصاف ، وعدم ظلمهم .
  ال جتوز مواالة الكفار باحملبة أو املساعدة ضد املسلمني . - 
عظمة هذا الدين ، ومسو ما جاء به من أحكام وأخالق ، حيث أمر بالعدل حىت  - 

مع غري املسلمني ، قال تعاىل : " إن هللا حيب املقسطني " وقال   تعاىل : " وال 
  جيرمنكم شنئان قوم على أّال تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى " ] .

  

اهلل واليوم اآلخر يوادون من وعند تفسري قوله تعاىل : " ال جتد قومًا يؤمنون ب
م .. " بّني املنهج  م أو عشري حاد هللا ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوا
ا ليست من املواالة احملرمة اليت ذكرت يف اآليات السابقة  قضية التعامل مع الكفار وأ

  .، ألن البعض يظن أن جمرد التعامل معهم يعترب من املواالة احملرمة 
  

( عدم مواالة وحمبة الكافرين ال مينع من  ٣٥فجاء يف الفوائد واألحكام ص 
  التعامل معهم بالعدل ، بشرط أن ال يفضي إىل املواالة واحملبة ) .

  

( باب ما جاء يف ذمة هللا وذمة  ١٣٥للصف الثالث المتوسط ص  يف كتاب التوحيد
 إذا عاهدمت وال تنقضوا اإلميان بعد نبيه ) ذكر املنهج قوله تعاىل : " وأوفوا بعهد هللا

النحل . مث ذكر حديث بريدة الطويل والذي فيه قول النيب  ٩١توكيدها .. " اآلية 
صلى هللا عليه وسلم : " .. اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدًا .. اخل 

آلية على وجوب وفاء " . فجاء من عناصر املوضوع : ( وجوب الوفاء بالعهد : دلت ا
املسلم بعهده فإنه إمنا يعاهد باهلل تعاىل وباسم هللا تعاىل ويشهد هللا على عهده ، فال 

  . )جيوز أن ينقض عهده ألن ذلك خيانة هلل وألمانته وغفلة عن عظيم حق هللا عليه
  

  ويف أسئلة املناقشة جاء فيه :
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  عهد املربم معه ؟هل خيتلف الكافر من املسلم يف استحقاقه الوفاء بال - ١
  ١٣٨صما عاقبة الغدر وقتل األطفال ؟  - ٢

  

يف إرشادات احلديث : ( على  ٩٢للصف الثاني المتوسط ص  ويف منهج احلديث
املسلم أن يسارع يف رد املظامل اليت عليه لآلخرين ، سواء كانوا مسلمني أو غري 

  مسلمني قبل أن يفاجئه املوت فتؤخذ من حسناته يف اآلخرة ) .
  

ديث هو قول النيب صلى هللا عليه وسلم " من كانت له مظلمة ألخيه من واحل
فليتحلله منه قبل أن ال يكون دينار وال درهم إن كان له عمل صاحل  يءعرضه أو ش

حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت  لهُأخذ منه بقدر مظلمته ، وإن مل تكن 
مظلمة ألخيه " ولكن ذكر  عليه" . فظاهر احلديث ظلم املسلم للمسلم ألنه قال "

  املنهج غري املسلم ألن الظلم حمرماً مطلقاً سواء وقع على مسلم أو على كافر .
  

] من ٦٢- ٥٨عند شرح اآليات [ ٨٩للصف الثالث الثانوي ص ويف مادة التفسري
سورة األنفال وهو قوله تعاىل " وإما ختافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن هللا 

اخلائنني " إىل قوله " وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على هللا ... ". جاء ال حيب 
  يف الفوائد واألحكام ما يلي :

  

يف اآليات الكرمية يوجه هللا عباده املؤمنني إىل قول الصدق ، والوفاء بالعهود  - ( 
ألمانات من واملواثيق ولو كانت العهود واملواثيق مع الكّفار ، فالوفاء بالعهد ، وأداء ا

قيم اإلسالم ، بل هي تكليف هللا لعباده " إنا عرضنا األمانة على السموات واألرض 
  اإلنسان " . واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن منها ومحلها

إذا ظهرت أمارات الغدر واخليانة من أعداء اإلسالم فإنه ال جيوز معاملتهم باملثل  - 
عهد والرجوع إىل حالة احلرب ليكونوا سواء يف وإمنا يلزم إبالغهم بنقض االتفاق وال

  األمر .
السلم واملهادنة نوع من أساليب اجلهاد يف اإلسالم ، ومرحلة لإلعداد واالستعداد  - 

إذا رأى اإلمام مصلحة يف ذلك ، بل إن القرآن الكرمي يوجه إىل قبول الصلح إذا  
هللا وتعريف الناس به نشر دين لكان يف مصلحة اإلسالم واملسلمني ، أو كان سببًا 
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.  
يأمر هللا عباده املؤمنني باحملافظة على العهود واملواثيق إذا عقدوا صلحًا مع  - 

أعدائهم من الكفار مع أن من عادة أعداء اإلسالم نقض العهود واملواثيق  ألن هللا 
ن يريدوا أن خيدعوك إقد تكفل حبفظهم ووقايتهم من غدر أعدائهم ومكرهم " و 

   هو الذي أّيدك بنصره وباملؤمنني " .فإن حسبك هللا
  

عند شرح قوله تعاىل : " ال إكراه  ١٠٢للصف الثاني الثانوي ص ويف كتاب التفسري
يف الدين قد تبّني الرشد من الغي ... " . جاء ( ال ُيكره أحد على الدخول يف دين 

فيه ، بل  اإلسالم ، فهو دين الفطرة بّني واضح ال حيتاج أن ُيكره أحد على الدخول
من هداه هللا لإلسالم ، وشرح صدره ونّور بصريته دخل فيه على بّينة ، ومن أعمى هللا 
قلبه ، وختم على مسعه وبصره فإنه ال يفيده الدخول يف الدين مكروهًا مقصورًا ، 
والدعوة إىل هللا باحلكمة واملوعظة احلسنة ، والقدوة الصاحلة وسيلة لرتغيب الناس يف 

  . دين هللا )
  

ستعانة درس كامل يف حكم اال ٩١للصف األول الثانوي ص ويف كتاب التوحيد
بالكفار والعمل عندهم واإلقامة بينهم . فصل املنهج فيه هذه القضايا تفصيًال جيداً 
ومما جاء فيه : ( أنه جيوز استئجارهم للقيام ببعض األعمال اجلانبية اليت ال تشكل 

ة كالداللة على الطريق وما يف معناه : كبناء املباين ، خطرًا على سياسة الدولة املسلم
ذا العمل ، عن  وإصالح الطرق ، بشرط أن ال يكون يف املسلمني من يصلح للقيام 
عائشة رضي هللا عنها قالت : " استأجر النيب صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر رضي هللا 

اخلريت : املاهر  –خّريتًا  عنه رجًال من بين الدّيل مث من بين عبد بن عدي هادياً 
قد غمس ميني حلف مع آل العاصي بن وائل وهو على دين كفار قريش  –باهلداية 

  فَأِمناه فدفعها إليه راحلتيهما " احلديث ) .
  

م يف القتال : يف املسألة خالف بني أهل العلم،    وجاء أيضًا ( حكم االستعانة 
ذا كان املستعان به منهم مأمونًا يف اجلهاد والصحيح جواز ذلك عند احلاجة والضرورة إ

، قال ابن القيم يف فوائد صلح احلديبية : ومنها أن االستعانة باملشرك املأمون يف 
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اجلهاد جائزة عند احلاجة ، وفيه من املصلحة أنه أنفع ألنه أقرب إىل اختالطه بالعدو 
م ، ألن الكافر ال يؤمن ستعانة الوأخذه أخبارهم ، أما عند عدم احلاجة فال جتوز ا

  . ٩٢صمكره وغائلته خلبث طويته ) 
  

مث حتدث املنهج عن العمل عند الكفار واإلقامة بينهم وذكر أنه جيوز تأجري 
املسلم نفسه للكافر للقيام بعمل غري اخلدمة كخياطة الثوب وبناء اجلدار وحنو ذلك 

  النتفاء اإلهانة وذكر الدليل على ذلك من السنة . 
  

ها حتدث املنهج عن اإلقامة يف بالد الكفار وفصل فيها تفصيًال جيداً وبعد
  وذكر بعض الشروط .

  

ويف بعض املناهج موضوع اإلحسان إىل اجلار ذكر أقسام اجلريان ومنهم اجلار 
  الكافر وأن له حقاً على جاره املسلم .

  

لمه ويف اجلنايات ذكر املنهج تعريف القتل العمد فقال : ( أن يقصد من يع
آدميًا معصومًا فيقتله مبا يغلب على الظن قتله ) ، وعند تعريفه للمعصوم قال : هو  

  كل من ال جيوز قتله من مسلم أو ذمي وحنومها . وذكر دية الكافر الذكر واألنثى .
  

وهكذا يف كل القضايا اليت متر عليك يف املناهج الشرعية جتد العدل والوسطية 
اآلنف الذكر  –ط وال تفريط ، فموضوع التعامل مع الكفار والوضوح واإلقناع فال إفرا

ذه الطريقة املعتدلة قبل أحداث (  – سبتمرب ) بل  ١١موجود يف املناهج الشرعية 
ا ! منذ سنوات طويلة ، فلم يكن من اقرتاحات اجلرائد   وكّتا
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اب الجرائد لمناهجنا اب الجرائد لمناهجنا تتبعض كلمات واتهامات كُ بعض كلمات واتهامات كُ 

  الشرعية الرائعة الشرعية الرائعة 
  

كّتاب اجلرائد يف مناهجنا الشرعية العظيمة بعض  ما جادت به أقالم  يك بعضإل
وإال فهناك شيء كثري من هذا النوع . وكلها  ،وهي بعض ما احتفظت به من قصاصات

ا حتمل غلوًا أو تطرفاً كما  تدل على أن مطالبتهم بتغيري املناهج واهلجوم عليها ليس أل
بل وراء األكمة ما ورائها !  -  ائتها من ذلكوقد مر بك مايدل على بر  –يدعون 
تتسم بالتهويل واإلثارة ، والسري على قاعدة :  ف القارئ بعض أساليبهم اليتشوسيكت

   !كذب فرمبا تصدق ) ا كذب مث ا ( 
  

تقول انتصار العقيل : ( .. لكنه لألسف يف السعودية ال خيرج عقوًال مفكرة بل 
ئد (!!) هدفه الكم وليس الكيف . أسلوبه احلفظ عقوًال مربجمة على ما هو قدمي وسا

بال فهم (!) العقول حتشى بل تدفس (!) بأفكار خردة (!!) مما يسبب تلبكًا فكرياً 
  وعسرًا فكرياً يفرز أفرادًا سلوكهم متخلف متوتر غري حضاري ) !!!

  ربيع األول  ١٩الوطن  
  

يها التعليم دورًا أساسياً ويقول محزة املزيين : ( أنا أعتقد أن هذه قضية يلعب ف
  ن سنة وحنن معرضون لثقافة من نوع معني هذه هي نتائجها ) يوطوال مخسة وعشر 

  ربيع األول . ١٥الرياض 
  
  

: ( اجلهاد وأزمة مناهج التعليم ! .. وعندما تقع  جليبويقول خالص 
م خلطة نفجارات يف الرياض واملغرب فهي قد وقعت منذ زمن بعيد يف الثقافة بالتهاالا

  شديدة االنفجار يف التفكري .. ) 
  ربيع األول ٢٢الوطن 

  

  

اإلصالح احلقيقي للنظام التعليمي يف اململكة  - ٢ويقول أمحد اخلرجيي : ( 
اليت ختالف ليس فقط  ،ليعكس أفكارًا اجتماعية ودينية وتارخيية وسياسية غري أحادية
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سية وإمنا أيضًا منافية ألبسط حقوق اإلنسان باملغالطات الواردة يف املناهج الدرا
  ربيع األول ٢٢الوطن                                متطلبات الفرد الدينية واإلنسانية .. ) 

ويقول شخص يسمى عضوان : ( .. وإمنا التوعية الثقافية والدينية أيضًا خللهما           
الثانوية غري أحكام الطهارة كبري وشاسع ، ماذا تعلمنا خالل دراستنا من االبتدائية حىت 

  والصالة ) 
  ربيع األول ٢١الوطن 

  

ويقول منصور عثمان يف جريدة اجلزيرة : ( نريد كتابًا يبادله الصغار اللعبة 
واحلب والشيطنة .. ال كتابًا يابسًا يبدأ بضرب زيد .. وعمر أو منهجًا يعاقب يف أول 

السادس أن يبكي طوال السنة احلصة بالعذاب وعقدة ذنب قاتله ، ال نريد لطفل 
  خائفاً من عذاب القرب ) !!

  

وقال كاتب سعودي يف إحدى إذاعات أمريكا : ( نريد تغيري املناهج ، حنن قلة 
  وحنتاج إىل محاية ) !!

  

وقال آخر : ( مناهجنا حشو وتلقني أم فكر وإبداع ؟ .. ال زلنا نعتمد على 
شم الدور العلمي والتقين ) .أسلوب التلقني وحشو املعلومات يف مدارسنا    مبناهج 

  

وقال آخر : ( املناهج عندنا حفظ ولفظ ورفض .. سيكون الطريق شاقًا وطويالً 
أمامنا ، فالصخور اليت تدمي األقدام متأل هذا الطريق وإزالتها حتتاج إىل إرادة خارقة وإىل 

يها املفكرون املعاصرون مراجعة يف منتهى الصرامة لكل النتوءات يف ثقافتنا اليت أهال عل
  ملا فيها من صفات سلبية سنعود إىل ذكرها يف حلقات عديدة قادمة ) !! اوصفاً أسود

  

وقال ناعق : ( تغيري املناهج واملنهاج : عندما يُقال تغيري املناهج ، فإن كلمة 
  ) !! تعديل جذري، حنتاج إىل  تغيري ليست كافية
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  عليمعليمالتربية والتالتربية والتوزيــر وزيــر   معاليمعالي  معمع

  

: ( وقد أثبتت اململكة العربية السعودية يف ثنايا مناهجنا  معايل د. حممد الرشيد قال
الرتبوية للبنني والبنات عشرات القيم اإلسالمية اإلنسانية الرفيعة اليت يقوم عليها 
اإلميان حبقوق اإلنسان كما يعرفه العامل املعاصر حىت إن الفىت السعودي والفتاة 

أن حقوق اإلنسان  –حقيقة  –ان من مرحلة التعليم العام ومها يعتقدان السعودية خيرج
تكاليف ربانية قبل أن تكون أوامر أو نواهي حكومة أو نظام بل إننا وحدنا بفضل 

  هـ ٤٧/١٤٢مجلة المعرفة عدد اتباع تعاليم ديننا وصلنا إىل أفق ال يسامينا فيه أحد ) 
  

لُيلجم أفواه  ؛هذه العبارات يف اجلرائدبعض  نشر حبذا لو أعاد الوزيرأقول : 
الوزارة، يدافع عن املناهج اليت ُتدرس يف و  عن القلوب، الناعقني بالباطل ويزيل الُشبه

ا يف الفرتة  خاصة مع بروز أطنان االفرتاءات والكذب اليت قذفتها الصحافة وكّتا
  . األخرية
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  المستوى التعليمي والحضاري في المملكةالمستوى التعليمي والحضاري في المملكة
  بين افتراءات كتابنا ودهشة الغربيينبين افتراءات كتابنا ودهشة الغربيين

  

ا متخلفة ويربط ذلك أيضاً  حياول بعض الكتاب عندنا أن يصور اململكة بأ
بالتعليم لكي يتسىن له إدخال أفكاره ومقرتحاته ، ولو قارنا بني كالمهم وكالم املنصفني 

ون عن دهشتهم الغربيني وغريهم لوجدنا بونًا شاسعًا ، فأولئك يثنون الثناء العاطر ويعرب 
  عكس كتابنا أصحاب األهداف املريبة . ،الكبرية جتاه املستوى احلضاري يف اململكة

  

ذكر أنين قرأت ألحد األكادمييني يف دولة الكويت يثين على التعليم يف أو 
ذا الشكل  اململكة وقال متسائًال كيف يكون مستوى التعليم يف الكويت ضعيفًا 

اليونسكو ) ؟ وكلية الطب ال تؤهل أطباء بشكل جيد،  حبيث حنصل على إنذار من (
واململكة تزج بأطباء ومهندسني على درجة عالية من الكفاءة ، مع أن افتتاح ُكلييت 

  الطب واهلندسة عندنا قد سبقهم بفرتٍة طويلة !
  

ويقول األستاذ عبد العزيز الثنيان ( لكين أعجب من هؤالء الالئمني للتعليم 
اهج والعائبني للسياسة التعليمية يف اململكة وهم من مثار التعليم ، والناقدين للمن

ويعلمون أن أمراءنا وعلماءنا ووزراءنا ومجيع املسؤولني هم نتاج التعليم ، ويرون أبناءنا 
حني ذهبوا للغرب تفوقوا ونالوا الشهادات العليا  ويشاهدون أولئك األطباء 

حظوا باحرتام اجملتمع وتقديره مع أن تعليمهم العام السعوديني املهرة الذين نالوا الثقة و 
واجلامعي كان يف اململكة ، ويشاهدون املهندسني والفنيني يف خمتلف القطاعات 
احلكومية واخلاصة ، وقد أبدعوا وتألقوا مع أن تعليمهم العام كان يف اململكة ، فلماذا 

م ويهزون أساسهم ؟ أال يعلمون أن التعليم يف  اململكة يبين األخالق جيلدون ذوا
والقيم منذ الطفولة ويؤسس العقيدة والفضيلة منذ البداية ، وذلك ما تفقده مناهج 
الغرب والشرق .. وإذا سفهنا هذه األخالق وجهلنا هذه املبادئ كنا كاملنبت ال أرضاً 

أبقى ، وهلذا البد من الفخر مبنجزاتنا واملباهاة مبناهجنا والتمسك  ظهراً قطع وال 
قتصاد ، بتعليمنا وليعلم أولئك العائبون لتعليمنا أن القيم واألخالق أهم من املال واال
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سهل عليهم بعد ذلك التدريس ومزامحة  األصيلةوإذا تعلم أبناؤنا وبناتنا وفق مناهجنا 
م ، لكن إذا فرغنا الطالب والطالبات من الداخل فذاك الداء والبالء  اآلخرين وجمارا

  هـ .١٤٢٠ل المعرفة شوا) 
  

بعض   وهاكوقد عرب الغربيون عن دهشتهم للمستوى احلضاري يف اململكة ، 
        - كالمهم :

  

يقول ( ستيف بارتلنت ) عضو الكوجنرس األمريكي : ( أدهشين املستوى 
  املتقدم الذي بلغته العربية السعودية يف كافة اجملاالت ، ومجعها بني القدمي واحلديث ).

  

اج األمريكي : ( أدهشين التطور املذهل الذي وصلت إليه ويقول جاري سرت 
  اململكة يف زمن قياسي مقارنة بعمر الدول والشعوب ) .

  

ويف جملة ( لوبوان ) الفرنسية : ( إن ما حتقق للمملكة يعترب قفزة إعجازية يف 
 تاريخ جيل واحد ، لقد استطاعت اململكة التعامل مع التقنية األكثر تعقيدًا ومعطيات

ا اإلسالمية ومبادئها أو بنيتها  املدنية ضتها دون املساس بعقيد احلديثة وتوظيفها يف 
  االجتماعية ) .

  

وتقول صحيفة ( لومنر ) : ( إن اململكة العربية السعودية استطاعت يف فرتة 
قصرية أن ترقى إىل مصاف الدول املتقدمة يف العامل ، بدون أن تفقد هويتها من خالل 

  بالدين اإلسالمي ، وبأصوهلا الوثيقة ) .متسكها 
  

وتقول صحيفة ( لوماتان ) الفرنسية : ( إن احلياة اليومية يف السعودية  متوازية 
بني احلداثة والتعلق الوراثي باحلضارة اإلسالمية ، وهي على أية حال حضارة مارست 

ن ، على أن هيمنة مطلقة يف ميادين عديدة ، مثل الرياضيات والعلوم واألدب والف
ا هذه احلضارة يف العصر الزراعي إىل العصر الصناعي بأقل من  القفزة اليت شهد

ها من يوفقط الدين هو الذي حيم ،نصف قرن ال يشبهها إال الطراز التكساسي
  ضالالت داالس ) .

  

ويقول عمدة مدينة داالس : ( ما تعيشه السعودية اآلن يوضح قمة التوازن يف 
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ا التطور حيث استط اعت اململكة أن تواكب احلضارة العاملية مع حمافظتها على عادا
  وتقاليدها األصيلة ) .

  

ويقول املدير املايل ملؤسسة كولدويل بانكر األمريكية : ( اعترب اململكة العربية 
ا حمافظتها  السعودية يف مصاف الدول املتقدمة حضاريًا وصناعيًا ، ومما زاد إعجايب 

ا اإلسالمية ) .على القدمي وعق   يد
  

وتقول باربرة بوش زوجة الرئيس جورج بوش : ( اململكة العربية السعودية هي 
أرض االستقرار الذي يثري اإلعجاب ! إن اململكة موطن للثقافة القدمية الفنية وهي 

  اآلن موطن ألكثر التكنولوجيات تطورًا ) .
  

ستقرار نظام احلكم يف وتقول ميدل ايست دارجست الربيطانية : ( إن قوة وا
إىل التزام الدولة بالنهج اإلسالمي ، ومتسك اجملتمع بل  يرجعاململكة العربية السعودية 

  وتطبيق الدولة للشريعة اإلسالمية يف كل منحى من مناحي احلياة يف اململكة )
  

ويقول الربوفيسور األمريكي ديفيد لونج : ( وأن أحد األشياء اليت تبقي 
سكة يف مواجهة التغريات السريعة هو ثقافتها الدينية ، وروابطها العائلية اململكة متما

  جتماعية ) .القوية وحلمتها اال
  

وتقول تيم داون األمريكية : ( أعتقد أن اململكة العربية السعودية هي يف مصاف 
الواليات املتحدة تقدمًا ، وليس فيها جرائم مثل ما هو حاصل لدينا يف أمريكا، ويف 

  قادي أن التمسك بالدين اإلسالمي ساعد على منو البالد  واستتباب األمن فيها) .اعت
  

رايشن رئيس جملس إدارة العلوم السياسية يف جامعة  ويقول الربوفيسور برنارد
جورج واشنطن : ( لقد حققت اململكة العربية السعودية تقدمًا كبريًا يف جمال التعليم 

م وإنشاء اجلامعات ، وخري مثال ع لى ذلك ما هيأته الدولة للطالب الذين أثبتوا قدر
م من أعضاء هيئة التدريس يف  وتفوقهم يف خمتلف التخصصات وأن من التقيت 
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اجلامعات السعودية ، أستطيع أن أصفهم يف أعلى املستويات من ناحية فهمهم 
  . )١(وحبوثهم ) 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي المجتمــعي المجتمــعمناهجـنــا الشرعيـة واألمــن فــمناهجـنــا الشرعيـة واألمــن فــ
  

                                        
انظر هذه األقوال وغريها يف كتاب : اململكة العربية السعودية كما يراها اآلخرون ، الناشر :  )١(

  طويق للخدمات اإلعالمية .
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أن مناهجنــا الشــرعية حتــارب الغلــو والتطــرف مــن أن مناهجنــا الشــرعية حتــارب الغلــو والتطــرف مــن   القطعــيالقطعــيبعــد أن ثبــت بالــدليل بعــد أن ثبــت بالــدليل 
خــالل النصــوص والفقــرات الــيت أوردناهــا ســابقاً . ال بــد أن نتســاءل هــل هــذه املنــاهج خــالل النصــوص والفقــرات الــيت أوردناهــا ســابقاً . ال بــد أن نتســاءل هــل هــذه املنــاهج 

  أتت بثمارها على أكمل وجه ؟؟أتت بثمارها على أكمل وجه ؟؟
  

ويكفي أن تعلم أن التسعة عشر املطلوبني والذين  ؛فأقول : نعم وبكل تأكيد
من الفاشلني دراسياً، وأن مثانية منهم مل يف اجلملة هم منذ وقت قريب هم ؤ رت أمسانش

وأن من حصل على الثانوية العامة هم أربعة فقط كانوا من  ،حيصلوا على الثانوية العامة
املتخرجني من الدراسة الليلية أو املعاهد التجارية أو غري ذلك ، مما يدل على التذبذب 

  مل يدرسوا يف اململكة أو ليسوا سعوديني . والفشل ، والبقية
  

وثبت أيضًا أن مجيع هؤالء من الذين ذهبوا إىل أفغانستان فرتة طويلة ووقعوا يف 
م ووافق ذلك ضعف حصيلة هؤالء العلمية فأنتج  الشرعية أيدي التكفرييني وشبها

  هذا التصرف اإلجرامي واخلروج عن منهج أهل السنة على حد قول الشاعر :
 أتاين هواها قبل أن أعرف اهلوى

  

 افوافق قلبًا خاليًا فتمكن
  

  

ال  ،أفغانستان مراتع التكفري يف فاللوم يقع على من حّثهم على الذهاب إىل
  علم . قليلو ،سيما وهم حدثاء أسنان

  

بل لو كان هؤالء التسعة عشر من املتخرجني بدرجات عالية من الثانوية ملا  
ام املناهج با ا خرجت اآلالف بل مئات اآلالف من الطلبة على مر  ؛إلرهابجاز ا أل

  السنوات حيملون الفكر املعتدل والدين الوسط ، فما نسبة التسعة عشر بني هؤالء ؟!
  

بيد أنه كلما ظهر فكر تكفريي أو خروج أو خلل فكري أيًا كان نوعه ، جند أن 
العلم على علمائنا ، وسواء   من حيمله يف غالب األحيان مل يدرس مناهجنا ومل يأخذ

 ،كان فكرًا متطرفًا أو فكرًا علمانيًا خبيثًا فأولئك درسوا يف أفغانستان هذا الفكر
وهؤالء أخذوا فكرهم من الغرب من خالل الدراسة أو السفر  وأغلب الذين حيملون 

أو  الفكر الغريب يف جمتمعنا والذي حيارب الفضيلة هم من أهل السفر إىل اخلارج بكثرة
عنا ببعيد ، حيث خطفها  - قبل فرتة  –من درس هناك ، وما حادثة اختطاف الطائرة 
وحيملون الفكر التحرري عن الفضيلة  ،اثنان ممن عرفوا بالسفر إىل اخلارج بكثرة
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  والعادات احلميدة بل والشرع القومي .
  

لو ن مناهجنا الشرعية ال حتارب الفكر اإلرهايب والغإوأضيف أيضًا فأقول : 
بل حتارب اجلرمية بشىت أنواعها وهي تعترب من أعظم أسباب األمن يف  ،والتطرف فقط

وليس  - اجملتمع السعودي وقد ثبت بالدراسات العلمية الدقيقة واإلحصائيات 
ثبت أن اجلرمية تقل عندنا بشكل ملحوظ حبسب   - بالتقارير الصحفية اجلائرة !

( اتفقت الدراسات اإلجرامية اليت  السيف :الدكتور حممد  يقولاملستوى التعليمي ، 
أجريت يف اجملتمع السعودي بأن املستوى التعليمي لغالبية اجلاحنني واجملرمني احملكوم 
عليهم يف اإلصالحيات ودور املالحظة متدٍن ، حيث مل يتموا تعليمهم للمرحلة 

فهم وهم أحداث ا احنراؤ املتوسطة ، وأثبتت الدراسات امليدانية أن معظم اجملرمني بد
باهلروب من املدرسة أو االنقطاع عن التعليم بشكل مستمر . ومن خالل مراجعة كثري 
من البحوث املتخصصة باجلرمية واجلنوح اليت أجريت يف اململكة تبني أن أكثر 
املشكالت الرتبوية املدرسية اليت ترتبط مبشكلة االحنراف واجلنوح يف اجملتمع السعودي 

ب واهلرب من املدارس يف فرتة عمرية مبكرة ، ألن االنسحاب تنحصر يف الغيا
واالنقطاع عن التعليم يوجد قصورًا يف وظيفة املدرسة يف اجملتمع ، ألن للمدرسة دوراً 
مهمًا وخطريًا يف تدريب األفراد وإعدادهم لفرتة البلوغ وما بعدها  وتسرب الطلبة أو 

يل قصور يف وظيفة املدرسة االجتماعية انقطاعهم سبب رئيسي لضعف تعليمهم ، وبالتا
، وهي مد األفراد ببعض القيم وترسيخ املبادئ وإيصاهلا إىل كافة الطلبة ، وقد 
توصلت الدراسات اليت أجريت يف علم اجتماع اجلرمية باململكة إىل وجود عالقة وثيقة 

  . )١(بني ضعف املستوى التعليمي وارتكاب اجلنوح واجلرمية بشكل عام .. ) 
  

ويف دراسة أجراها مركز أحباث مكافحة اجلرمية أثبتت أن السجناء السعوديني ( 
   )١(% تقريباً دون الشهادة الثانوية ) ٩٦% وأن ٢٣.٧يتميزون بنسبة أمية تبلغ 

                                        
دير مركز الظاهرة اإلجرامية يف ثقافة وبناء اجملتمع السعودي ، للدكتور حممد السيف ، م )١(

  . ١٤٢البحوث األمنية يف املديرية العامة لكلية امللك فهد األمنية واملعاهد ص
ذه الدراسة مدير مركز أحباث  ١٩٩٣الكتاب السنوي ملركز أحباث مكافحة اجلرمية  )١( قام 
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وأثبتت دراسة أجريت يف إصالحية احلائر مبدينة الرياض ( واشتمل جمتمع 
داء على النفس واجلرائم األخالقية البحث فيها على مرتكيب جرائم متنوعة كاالعت

واملخدرات واملسكرات وجرائم األموال ، أن معظم مرتكيب اجلرائم من ذوي 
وتنتشر  ،%)١٦.٨%) واملتوسط (٣٦.٦املستويات التعليمية املتدنية كاالبتدائي (

%) ١٥.١%) وكثري منهم يقرأون ويكتبون فقط (٢٤.٥األمية بينهم بنسبة (
 إصالحية احلائر مبدينة الرياض أن معظم احملكوم عليهم وأكدت دراسة أخرى يف

%) ٣٦.٩%) والشهادة املتوسطة (٣٨.١بالسجن من محلة الشهادة االبتدائية (
ويف إصالحيات النساء أشارت دراسة عن اخلصائص االجتماعية وأمناط اجلرمية 

%) من النساء السعوديات احملكوم عليهن ٥٠بإصالحيات منطقة الرياض أن (
%) األخرى كان ٢٥%) يقرأن ويكتنب ، وأن الـ (٢٥بالسجن أميات ، وأن (

والبيانات اإلحصائية . )٢(تعليمهن متدنيا حيث يقتصر على الشهادة االبتدائية
السابقة تربهن على أن ضعف مستوى التعليم أو اإلخفاق يف املدرسة من العوامل 

تمع بسبب السياسة التعليمية يف الرئيسية يف ترسيخ القيم واملبادئ واألخالق يف اجمل
اململكة العربية السعودية اليت تنبثق من اإلسالم الذين تدين به األمة عقيدة وخلقاً 

واإلخفاق يف املدرسة على ضوء مبادئ  ،وشريعة وحكمًا ونظامًا متكامًال للحياة
ما  السياسة التعليمية للمجتمع يرتتب عليها عدم استفادة من أهداف املدرسة خاصة

  . )٣(يتعلق بأهدافها الرتبوية واالجتماعية ) 
  

ويف آخر دراسة أجريت على سارقي السيارات ثبت فيها : ( أن أغلبهم من 
املتدنيني يف الدراسة ، وأن السرقة تقل حسب ارتفاع املستوى التعليمي بشكٍل 

خصاً ) ش٤٥١ملحوظ ، فاجلامعيني منهم عددهم اثنان فقط من جمموع العينة البالغ (
) بنسبة ٣٢% ) مث يأيت أصحاب التعليم الثانوي وعددهم ( ٠.٤، أي بنسبة (

                                                                                                               
  اجلرمية بوزارة الداخلية الدكتور محد املرزوقي .

  لدمج . قبل عملية اكانت هذه الدراسة على النساء   )٢(
  . ١٤٤الظاهرة اإلجرامية يف ثقافة وبناء اجملتمع السعودي للدكتور حممد السيف ص )٣(
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- ١٨% ) فقط ، علمًا بأن معظم مرتكيب حوادث السرقة هم ما بني سن ( ٧.١(
وا ٢٤ ) عامًا أي مبستوى التعليم الثانوي واجلامعي ، وكان من املتوقع أن يكونوا قد أ

ا على نسبة املرحلة الثانوية ، وبعد ذلك تأيت ا ملرحلة املتوسطة وقد استحوذ أصحا
) شخصًا السرقة ، مث تأيت ١٣٢الثلث تقريبًا من أصحاب السرقات  حيث ارتكب (

 فبلغ عدد هؤالء  ؛ن ويكتبون فقطأو فئة املرحلة االبتدائية واألميني والذين يقر 
  .  )١(فحازوا على ما يقارب الثلثني من هذه السرقات  ،ً ) شخصا٢٨٥(

  

ستطيع أن نضيف إىل الدراسات السابقة اليت أثبتت أن االحنرافات واجلرمية ون
تزيد كلما ضعف املستوى التعليمي للفرد يف اململكة ، فنقول : إن االحنراف يف 
العقيدة يزيد أيضًا كلما ابتعد الفرد عن الدراسة ال سيما يف قضايا التكفري واستباحة 

أصحاب هذا الفكر من أصحاب املستويات الدماء احملرمة ، حيث ثبت أن أغلب 
  املتدنية يف الدراسة وأن أغلبهم مل حيصلوا على شهادة الثانوية العامة . 

  

التعليم بشكل عام ويف مجيع بلدان العامل خيفف من  يكونوقد يقول قائل : رمبا 
وأن اجلرمية  ،ارتكاب اجلرمية . فأقول : لقد ثبت عند غرينا أن العكس هو الصحيح

كلما قّلت األمية وارتفع املستوى التعليمي !! قال علماء اجلرمية عندهم: (   غالبا يدتز 
ليس هناك عالقة بني التعليم واخنفاض نسبة اجلرمية ، بل إنه على العكس ، فالتعليم 
يزيد من ارتكاب فرص اجلرمية حيث يزود الشخص املتعلم بأفكار مساعدة على 

  . )٢(ميكن اكتشافها )  اقرتاف اجلرمية بأساليب خفية ال
  

ويرى ( ملربوزو ) و ( فريي ) و ( بوجنر ) : ( أن هناك عالقة وثيقة بني التعليم 
واجلرمية وكان من آراء تلك املدرسة أن اخنفاض عدد األميني يصاحبه ارتفاع يف نسبة 
ن اجملرمني وأن للتعليم أثره على نوع اجلرمية أو الطابع الذي تتخذه فقط إذ ينقلها م

                                        
  هـ .١٤٢٤ربيع اآلخر  ١٨جريدة الرياض  )١(
  . ٣٦٥مكافحة اجلرمية يف اململكة للدكتور خالد البشر ص) ٢(
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الطابع املتوحش العنيف إىل طابع يّتسم بالدهاء واحليلة ، وال يعتمد على القدرات 
  . )٢(العضلية واجلسمانية للمجرم ) 

  

ويؤيد هذه الدراسات االجتماعية لديهم ؛ أن الدول اليت تتميز بالتعليم اجليد 
 تنتشر فيها اجلرمية بشكل أكرب من غريها  وقد الحظت –على حسب مقاييسهم  –

ا  ا جملة املعرفة وأثنت عليها من الناحية التعليمية واعترب شخصيًا أن الدول اليت ذكر
ا من أكثر الدول يف انتشار اجلرمية مثل بلجيكا وهولندا  من طالئع الدول يف ذلك ، أ

وفرنسا وأملانيا والدامنرك وأسبانيا ، فهذه  )٣(التعليم مرتفع ! )  ، ( األرض املنخفضة
أما  ،ترب من العشر األوائل يف ارتكاب اجلرمية على مستوى القارة األوروبيةالدول تع

ا تشهد أعلى معدل يف اجلرائم وأن تكلفة اجلرمية فيها تصل إىل ( ) ٤٢٠أمريكا فإ
  مليار دوالر سنوياً .

  

وكذلك دول مشال أوروبا مثل السويد والنرويج وفلندا تعترب من أفضل الدول 
يف نفس الوقت الذي تنتشر فيها جرائم االنتحار والشذوذ اجلنسي  –عندهم  –تعليمًا 

  والتحلل واالغتصاب مبا ال مثيل له يف العامل .
  

أما أكرب العصابات يف العامل فهي ( املافيا ) يف إيطاليا و ( الياكوزا ) يف اليابان 
  ومرتفعًا.وكل هذه الدول يعترب فيها التعليم جيدًا  )٣(و ( فوري زاكوين ) يف روسيا 

  

ومبا أن األمن هو هاجس مجيع الدول ألمهيته يف استقرار اجملتمع واحملافظة على 
أرواحه وممتلكاته ، فقد دعا كثري من العقالء إىل تغيري اخلطط الدراسية ، حبيث تصبح 
أكثر اهتمامًا من الناحية الرتبوية واخلُلقية ، واالبتعاد عن اإلكثار من العلوم العصرية، 

قد ثبت بالتجربة أن مكافحة اجلرمية عن طريق الوسائل احلديثة من شرطة وغريها ألنه 
  لن تُفلح يف ختفيف حّدة اجلرمية إذا مل يكن معها عوامل تربوية مساعدة .

  

                                        
  . ٣٦٥املرجع السابق ص  )٢(
  ) . ٨١هذا عنوان جمللة املعرفة ( عدد  )٣(
  . ١٤ظر كتاب العنف واجلرمية للدكتور جليل وديع صان )٣(
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واملناهج الشرعية عندنا ال تقلل اجلرمية من حيث غرس القيم يف الناشئة فقط، 
ا تقلل اجلرمية من ناحية أخرى ؛ وهي  رفع مستوى أداء رجل األمن الذي بدوره بل إ

  حيارب اجلرمية ويكافحها .
  

قال العقيد علي بن محيد احلميد يف حبث له : ( أثبتت الدراسة وجود عالقة 
طردية بني الرتبية اإلسالمية لرجل األمن السعودي وأدائه األمين ، فكلما زادت الرتبية 

  . )١(بية اخنفض األداء ) وإذا اخنفضت الرت  ،اإلسالمية زاد أداؤه األمين
  

وقد ثبت أن الرتبية اإلسالمية عندنا تزيد حبسب ارتفاع املستوى الدراسي ، 
  وتنخفض باخنفاضه .

  

قال العقيد علي بن محيد احلميد ( توجد فروق دالة إحصائيًا بني ذوي املستوى 
 درجات التعليمي املرتفع وبني ذوي املستوى التعليمي املنخفض لصاحل املرتفعني يف

  مقياس الرتبية اإلسالمية لدى عينة الدراسة .. ) .
  

  

مث وضح العقيد النقاط اليت تبّني درجة أداء رجل األمن ، فقال : ( .. وهكذا 
فقد كانت كل الفروق دالة إحصائيًا لصاحل ذوي املستوى التعليمي املرتفع مما يعين 

م أفضل أداء من ذوي املستوى التعليمي املنخفض أل   م :أ
  أكثر انضباطاً وإجنازًا . - 
  أقل أخطاًء مهنية ومسلكية . - 
  أكثر تعاوناً واهتماماً بالعالقات اإلنسانية . - 
  أكثر طموحاً . - 
  أكثر ثقة بأنفسهم . - 
  وبذلك حتققت صحة الفرض السادس ) . - 

                                        
  . ٣٠٣الرتبية اإلسالمية لرجل األمن السعودي وأثرها يف أدائه األمين . رسالة ماجستري ص  )١(



  ٣٧  
  

وختم الباحث دراسته بكثري من التوصيات أمهها التأكيد على الرتبية اإلسالمية 
برفع مستواهم التعليمي ، وضرورة إحلاقهم بدورات دراسية وحثهم  لدى رجال األمن

  . )١(على إكمال دراستهم 
  

ا  فلو كان لدى هؤالء الكّتاب إنصاف الحتفوا مبثل هذه الدراسات وألشادوا 
، ولطالبوا املسؤولني إلزام الطالب إكمال دراستهم وعدم السماح هلم برتك الدراسة 

ع أي طالب من السفر فرتة طويلة خارج اململكة إال من مهما كانت األسباب ، ومن
ى تعليمه الثانوي ، حيث حصل على قسط وافر من العلم الشرعي حيميه  يُرجى أن أ

  من االحنرافات أياً كان نوعها .
  

عمٍة عظيمة حيسدنا كثري من الناس عليها ، ولكن كما       يف نوأخريًا أقول إننا 
) ! فإن بعضنا ال يرى هذه النعمة وال يالحظها بل حياول قيل : ( شدة القرب حجاب 

أن يبحث عن غريها ألنه ال يعرف قدرها وال أمهيتها ، وصدق ابن القيم رمحه هللا حني 
ا عليه واختارها  قال : ( من اآلفات اخلفية العامة : أن يكون العبد يف نعمة أنعم هللا 

 ما يزعم جبهله أنه خٌري له منها .. فإذا له ، فيملها العبد ويطلب االنتقال منها إىل
انتقل إىل ما طلب ، ورأى التفاوت بني ما كان فيه وما صار إليه ، اشتد قلقه وندمه .. 
وأكثر الناس أعداء نعم هللا عليهم وال يشعرون بفتح هللا عليهم نعمه ، وهم جمتهدون 

عبد ، فهو مع عدوه يف دفعها وردها جهًال وظلمًا ، فليس للنعم أعدى من نفس ال
ظهري على نفسه ، فعدوه يطرح النار يف نعمه ، وهو ينفخ فيها ! فهو الذي مكنه من 

  ٢٥٨الفوائد صطرح النار مث أعانه بالنفخ فإذا اشتد ضرامها استغاث من احلريق .. ) 
  

  
  
  
  

                                        
  انظر املرجع السابق . )١(



  ٣٨  
  

  المملكة واألمن الفكري المملكة واألمن الفكري 
  

االجتماعي ( األمن الفكري هو القاعدة اليت ترتكز عليها جوانب األمن 
قت هذه القاعدة وأصاب جمال األخرى معيشية واقتصادية وسياسية وغريها ، فإذا اخرتُ 

الفكر اضطراب وخلل ، ودمرته األفكار الغازية ، وجرفته الفلسفات والنظريات اليت 
تفقد املنطق السليم واحلقائق اليقينية اهلادية ، فإن هذا الفكر " فكر اجملتمع وفكر 

وميسخ ويصبح أشتاتًا ممزقة حيطم بعضها بعضا  وعند هذا ال رجاء يف  األمة " يتحطم
وٍض اجتماعي هلذا اجملتمع ال سياسيًا وال اجتماعيًا   وال اقتصاديًا وال سواها ... أما 
إذا التزم اجملتمع باإلسالم منهجًا يعتمده يف حياته ورسالة حيملها يف املعرتك احلضاري 

ا ، وحيقق االنسجام املتناغم فإنه حيمي نفسه ضد الكوا رث اليت تتجه إىل أفكاره لضر
بني مبادئه الفطرية اإلنسانية وحقائقه الدينية وخططه وتنظيماته احلضارية ، مما يكسبه 

  أمناً فكرياً ينشر آثاره على جوانب حياته كلها .
  

 واململكة العربية السعودية حينما تبنت اإلسالم رسالة للدولة واجملتمع يف
ا تقام  سياستها التعليمية اليت تصوغ عقول الناشئة ، ويف أحكامها القضائية اليت 
احلقوق بني مقضي عليهم ومقضي هلم ، ويف نظامها العام الذي حاولت استبعاد ما 
خيالف الشريعة فيه حققت بذلك أمنًا فكريًا للمجتمع السعودي قوامه عقيدة صافية ، 

انة ضد األفكار الضارة ، وتفاعل متبادل بني اجلمهور وقناعة باملنهج العلمي ، وحص
وعلماء الشريعة ، ووالة األمر ، حيث تتحد الروح الوطنية بالوالء الديين ، ومتتشج 
اجلهود العلمية والعملية خلدمة اجملتمع وحتقيق املصاحل بالتعبد واإلميان واخلالفة 

ا اإلنسان يف هذه األرض ...   اإلنسانية املكلف 
  

كثريًا من الذين يعيشون التذبذب العقدي واألزمات الفكرية ، سواء كانوا   إن
أو كثري منهم على  –على مستوى الشباب املتعلم أو على مستوى املثقفني إمنا هم 

ضحايا مناهج تعليم تفقد التصور اإلسالمي الصحيح الذي يصوغ الشخصية  –األقل 
فكار بعد ذلك من خالل قاعدة عقدية الفكرية صياغة متكاملة تنضجه ليتعامل مع األ



  ٣٩  
  

م ضحايا مناهج تعليم زرعت يف نفوسهم عناصر سامة ، فلم  راسخة واضحة .. إ
ا التصور الصحيح أن تطرد هذه العناصر وتلفظها ، ومل  تستطع نفوسهم نتيجة فقدا
تستطع هذه السموم أن تقضي على كل بذر الفطرة وبقايا اإلميان التقليدي يف نفوسهم 

، ومن مث ظلوا ضحايا  )١(فتحوهلم إىل كفر مسخ مبتور الصلة بدينه وبأمته وبفطرته 
  صراع نفسي وفكري ال يرمي .

  

كذلك فقد اقتضى تطبيق اململكة العربية السعودية للشريعة اإلسالمية .. عدم 
السماح ألهل الكفر والضالل بإقامة أوكارهم اليت من خالهلا يبثُّون مسومهم وجيتذبون 

لسّذج إىل موائدهم املأفونة ، كما فعلوا يف البالد األخرى .. كمثل التبادل الثقايف ا
الذي يتحول إىل استالب ثقايف يف اجملتمع املسلم أمام اجملتمع اآلخر الذي له أهدافه 
الواضحة وحتفزه احلي لتحقيق هذه األهداف بعكس مقابله  لقد قامت هذه احلركات 

افها جبهود خطرية يف كثري من جمتمعات املسلمني متثلت واملدارس على اختالف أهد
ا من  أول ما متثلت يف اخرتاق أفكار كثري من املثقفني والقادة والشباب ، فاحنرفت 

ا وجمتمعها إىل والء تائه أو والء ألعداء أمتها ، ومن اإلميان بقيام دينها هالوالء لدين
م أن هذه وأمتها إال اللهاث وراء شعارات من صنع أعدائ ها مما ال خيطر يف بيا

املنظمات واحلركات واملدارس املشبوهة أصبحت يف كثري من بالد املسلمني كأوكار 
املخدرات اليت تتصيد الربيء لتوقعه يف فخها فال يستطيع اإلفالت منها ، ولذلك 

م املنتمون لدينهم ..    يتحاماها املخلصون ألوطا
  

ات واحلركات واملدارس املشبوهة من أعظم إن خلو اململكة من هذه املنظم
ا ومن أبلغ املؤثرات اليت حفظت هلا أمنها الفكري وسالمتها من الزيغ عن الوالء  مميزا
للدين أو الوطن ، حىت إن أي بادرة تُشم منها رائحة هذا الزيغ لدى متأثٍر بالتغريب أو 

                                        
م  )١( حىت الذين متسخهم إىل درجة الكفر الصراح تبقى يف طوايا نفوسهم عناصر مقلقة حليا

لدين الذي هربوا منه ، يقول الطاهر لبيب : " إن صديقًا له شيوعيًا عربيًا قال له : مصدرها ذلك ا
إنين على الرغم من أنين أحارب الدين ولكنه قائم يف حّسي ، فأنا إذا ركبت الطائرة دعوت ببعض 

  األدعية " !



  ٤٠  
  

نشازاً  –هذه البادرة  –مقلٍد ألهل التيه املستغربني من الشعراء واملثقفني تبدو 
تستوحش منها نفوس العامة ، وتنفعل بسببها القلوب ، ويكثر التساؤل حوهلا حىت 
متوت .. وللصفاء العقدي الذي حققه التعليم يف مقررات العلوم الشرعية فقد وقى هللا 
اجملتمع السعودي بدرجة عالية كثريًا من املؤثرات اهلادمة للفكر والسلوك اليت ظهرت 

ارها يف كثري من اجملتمعات اليت فقد أهلها أو ضعف لديهم الفهم السليم لإلسالم ) آث
)١( .  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                        
تأليف  –ة كتاب تطبيق الشريعة اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية وآثاره يف احليا  )١(

  . ٣٦٩صفحة  –األستاذ الدكتور عبد الرمحن الزنيدي 



  ٤١  
  

  مـقــارنـــة مـــع دول العـــالـــــممـقــارنـــة مـــع دول العـــالـــــم
  

ا من قيم اجملتمع الذي  يف مجيع بلدان العامل تأخذ املناهج طريقتها ومضمو
، سواء كان جيدًا أم تافهًا ،  تعيش فيه ، ومن الرتاث الذي تنتمي إليه مهما يكن

  وسوف أنقل عن دوٍل خمتلفة يف الثقافة والظروف بعض ما جاء يف سياستها التعليمية.
  

ففي أسبانيا وهي من الدول املتقدمة يف التعليم ترسخ يف أذهان الطالب يف 
املرحلة االبتدائية ( تعريف الطالب مبرياثهم الثقايف حىت يتمكنوا من املشاركة يف 

  . ٣٥انظر كتاب المعرفة ( التعليم من حولنا ) صحلفاظ على هذا الرتاث وحتسينه ) ا

ومن أهداف النظام التعليمي الربيطاين ( غرس احرتام القيم االجتماعية والوطنية 
  . ١٤٠المصدر السابق صواألخالقية يف نفوس األطفال ) 

  

مبادئ وتعاليم ومن أهم وأول أهداف التعليم يف إيران ( العقيدة : ترسيخ 
  . ٩٦المصدر السابق صعشري )  ينثاإلسالم يف إطار املذهب الشيعي اال

  

ألنه جزء من  ؛ويف فيتنام يسيطر على التعليم عنصر النضال والقوة واملقاومة
ا متلك جيشًا يعترب من أقوى إشخصية البالد ، وهلذا فال تستغرب إذا قيل لك 

( انظر الموسوعة العربية ئة ألف جندي ! اوم اوناجليوش يف العامل ، ويبلغ عدده ملي

  العالمية).
  

يف تعليمها ، ففي فرنسا مثالُ  ابل ويف أعرق بلدان العامل علمانية جتد للدين حيز 
ا تسيطر على إحيث  ،للكنائس دور يف التعليم عن طريق املنظمات التابعة هلا

  % من التعليم يف فرنسا سيطرة تامة .٢٠
  

وهي تعترب من أفضل الدول تعليمًا وتأيت بعد فلندا يف هذا  -  ويف بلجيكا
 ، فمدارس حرة تديرها ني متوازينيجند أن التعليم فيها عبارة عن نظام - اجلانب 

وتقدم احلكومة دعمًا ماليًا متساويًا لكال  ،ومدارس حكومية ،الكنيسة الكاثولوكية
  المية ) ( انظر الموسوعة العربية العالتعليمني دون تفرقة . 

  

ويف الدول اليت هلا تراث عريق يف املوسيقى والرقص حىت أصبحت مدرسة 



  ٤٢  
  

ا تويل ذلك اجلانب اهتمامًا بالغًا جدًا كما يف الدول  مستقلة هلا إطارها وتأثريها جند أ
وهي من أفضل دول أوربا من ناحية التعليم  - لندا ) ناالسكندنافية وعلى رأسها ( ف

يسمى عندهم الفنون اجلميلة ، وقد خصصت كليات ومبا  - حسب مقاييسهم 
  .)١(وجامعات خلدمة هذا الرتاث ( املوسيقى والرقص واملسرح )

  

ويف إسرائيل ينص النظام التعليمي فيها يف املادة الثانية منه : ( على إرساء 
الثقافة اليهودية يف النشء ) وهلذا حرص الرتبويون عندهم على كثافة املعلومات 

ة املعطاة للطالب ، وقد صرح ( بنفوريون ) أول رئيس وزراء يف إسرائيل يف التوراتي
م فقال : ( لن يكون للحركة الصهيونية مستقبل بدون تربية وثقافة ١٩٥٦مؤمتر عام 

  عربية والرتكيز على التوراة من أجل الصمود أمام التحديات ) .
  

ئيل يغذي العنصرية وهلذا جند الكتب املدرسية بل وحىت أدب األطفال يف إسرا
والكراهية للعرب بشكل واضح بل وخيلو من أبسط اآلداب العامة  فيصورون العرب 

م : قذرون وأجناس !    بأ
  

وقد ذكرت الصحف يف شهر ربيع األول توصية ندوة املناهج بضرورة تضمني 
ما  جتاه املوجود يف الكتب املدرسية إلسرائيل وخباصةاملقررات الدراسية ما يتصدى لال

واليت حتظى بدعم من حكومة  ،يتعلق بثقافة العنف وإبراز ما يسمى العرق اليهودي
  الكيان وفيها أيضاً ادعاءات ضد اإلسالم .

  

وقال وزير الرتبية والتعليم حممد الرشيد يف حماضرة له عرب اهلاتف   عام 
ني املدرسة هـ : ( إن ما حتدثه اآللة الفكرية يف الشعب الفلسطيين هو نتيجة تلق١٤٢١

  اإلسرائيلية ) .
  

تم برتاثها وترسخه يف  ،إذن كثري من بلدان العامل بل مجيع بلدان العامل تقريبًا 
 ،ً النشء سواء كان الرتاث كبريًا أو صغريًا وسواء كان نضاًال وحروبًا ، أو فنونًا ورقصا

                                        
 ٥- ٣خصصت ( فلندا ) جامعة كاملة لدراسة املوسيقى والفنون ترتاوح الدراسة يف ما بني  )١(

)  ٩٧سنوات حيصل الطالب على درجات الليسانس والبكالوريوس والدكتوراه ( انظر جملة املعرفة عدد 
 .  



  ٤٣  
  

والكليات وسواًء كان بغضًا لفئة معينة أو حبًا هلا فتخصص له املعلمني األكفاء 
املتخصصة لوضع رسائل يف الدكتوراه واملاجستري حىت لو كان عبارة عن نغمات 
موسيقية أو رقصات معينة أو عبارة عن قيم دينية وطقوس وترانيم رمبا ال يعرفون 

  )١(معناها !! 
  

وكثري من بلدان العامل لو مجعت ما حتتفي به من تراث ال خيالف العقل لوجدته 
ولو مجعت ما صح من نصوص دينية مل خترج بكتيب  ،صفحاتال يزيد على بضع 

ا كابرًا عن كابر .   صغري يتداولو
  

فهل هذه البلدان تقارن مبا لدينا حنن أمة اإلسالم وعلى األخص يف اململكة 
حيث اإلسالم الصحيح والصايف من الشوائب ، أليس لدينا القرآن الكرمي والسنة 

العلوم الشرعية والتفصيالت اليت لو أراد املسلم التعمق النبوية املطهرة يف كم هائل من 
ا .   ا ألخذ سنوات طويلة حىت يستطيع أن يستوعب بعض فنو

  

ألسنا أمة توحيد وعقيدة وفقه عظيم وعلوم راقية فيها ما حيتاج إىل حفظ وفيها 
  ما هو استنباط وفيها ما هو إبداع وقياس واجتهاد .. اخل .

  

هائلة من اجلمال والروعة حتتاج إىل جهود جبارة للمحافظة  أليس ما منلكه ثروة
وتعليمها للناس وتصديرها للخارج لرتى  –عصر العوملة  –عليها يف هذا العصر 

  اجملتمعات اإلسالم الصحيح وما فيه من حضارة ومسو ورفعة .
  

ا  مدرسة التوحيد والسنة يف العامل اإلسالمي فضًال عن :ألسنا مدرسة قائمة بذا
وهلذه املدرسة   ،العامل أمجع ، يشهد بذلك املنصفون والعقالء من املسلمني والكفار

تأثري يف مجيع أحناء العامل ، فإذا كانت الدول جتعل من سياستها العامة احملافظة على 

                                        
ن هناك نسبة كبرية من إأبدى حنقه وغضبه على التعليم اجلامعي فقال متأسفًا : ( أحد الكتاب لدينا  )١(

الدراسات اجلامعية لدينا متخصصة يف العلوم الدينية فقط )!! فهل يريد هذا الكاتب رسائل دكتوراه يقضي فيها 
ه رسائل يف القرآن الباحث عدة سنوات يف دراسة نغمات موسيقية أو رقصة ( فلكلورية ) حىت يرضى ، أال يعجب

والسنة والتوحيد واألخالق واملعامالت واآلداب ؟! ولكن ال يستغرب من هذا الكاتب حنقه على الدين ألن له 
  موجودة خارج اململكة. –أخزاه هللا  –روايات يف الفسق والفحش بل والتطاول على الذات اإلهلية  
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كما   - تراثها وحتاول تصديره إىل اخلارج ال سيما إذا اعتربت نفسها مدرسة راقية فيه 
ا وحنن منلك أفضل ما هو موجود يف العامل أمجع . ليس هو نغمة فما بالك بن - قلت 

غبية !! بل هو دين اإلسالم  اموسيقية وال رقصة جسدية وال زخرفة فخارية وال طقوس
والتوحيد بعدله ومشوليته وحكمته . لو كان تراثنا أمرًا عاديًا  لكان الواجب احملافظة 

يره ألنه هو اهلوية الوطنية واخلصوصية عليه أشد احملافظة والتوسع فيه حلفظه وتصد
  الذاتية ، فما بالك وهو تعاليم ربانية وسنة نبوية ورسالة خالدة وآداب عظيمة .

  

إذن هذا هو واجبنا وقدرنا وما حبانا هللا به من بني بلدان العامل ، فمن شكر 
امها  ا أو ا ا ، وليس التذمر منها ، والتأفف من كثر ا سبب النعمة االحتفاء  بأ

ا أفكار خردة وال حول  ،اإلجرام أو سفك الدماء ا سبب للتخلف واجلمود أو أ أو أ
  وال قوة إال باهلل .

  

وماذا نعلم أبناءنا طيلة اثنا عشرة سنة ، إذا مل يكن تعليم الصالة والصوم 
اب والزكاة واحلج والطهارة وفقه املعامالت والبيوع والنكاح والفرائض واألخالق واآلد

كما تفعل كثري من   –اليت كلها تعترب من تعاليم ديننا وتراثنا وشخصيتنا ، هل نعلمهم 
املوسيقى والرقص وبعض الطقوس الغبية !! وهي ليست من تراث  –بلدان العامل 

  طالبنا وال من هويتهم اإلسالمية وهلل احلمد .
  

ليم فرتاثنا ليس بضع صفحات من ( تلمود ) أو ( كتاب حمرف ) أو تعا
إمرباطور بائد !! بل هي وحي السماء على أرض اإلسالم ، فواجبنا أعظم ومسئوليتنا 
أكرب جتاهه ، ومن يعتين باإلسالم ويدرسه إذا مل يعنت به من نزل يف أرضهم وبلغتهم 

! أضف إىل ذلك أن ؟ورفعهم هللا به وتوحدوا عليه واستفادوا منه يف الدنيا واآلخرة 
وة كبرية وفيها تفاصيل حتتاج إىل وقت طويل لدراستها ، والطالب العلوم يف اإلسالم ثر 

  حيتاجها طيلة حياته ويف مجيع حركاته وسكناته بل وبعد مماته .
  

وعلماء الرتبية يقيسون جودة املنهج مبدى تطبيقه على أرض الواقع يف حياة 
سه وال يطبقه فكلما كان ألصق حبياة الفرد العملية كان أكثر جودة وأما ما يدر  ،الفرد

  وال حيتاج إىل تطبيقه فإنه يعترب يف مقاييسهم أمراً ثانوياً ليس جديراً باالهتمام .
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وأما العلوم األخرى كالرياضيات والكيمياء والفيزياء .. اخل فإن مجيع بلدان 
ة لطريقة التدريس لدينا ، فال تدرس هذه العلوم يف املرحلة االبتدائية  العامل تقريبًا مشا

حىت اللغة اإلجنليزية ال تدرس يف كثري من بلدان العامل إال يف املرحلة املتوسطة حىت  بل
وقت قريب أو كانت مستعمرة لدولة  من لو كانت تلك الدول مستعمرة لربيطانيا

كما يف اليابان حيث ال تدرس اللغة اإلجنليزية للطالب إال يف   ؛تتحدث اإلجنليزية
إن شاء  –البتدائية لديهم ست  سنوات ) ، وسيأيت املزيد املرحلة املتوسطة ( املرحلة ا

  يف بيان هذا األمر . –هللا 
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  وقفات سريعة مع اتهامات كبيرةوقفات سريعة مع اتهامات كبيرة
  

  أوالً : كمية العلوم الشرعية كثيرة :أوالً : كمية العلوم الشرعية كثيرة :
  

ويكفي أن نعرف أن الطالب يف  إطالقا،إن هذا الكالم ليس بصحيح : أقول 
حصص يف مادة الرياضيات مقابل مخس حصص جلميع املرحلة الثانوية يدرس ست 

العلوم الشرعية ( القرآن الكرمي والتفسري والتوحيد واحلديث والفقه ) وأن اللغة 
واألحياء أربع اإلجنليزية خصص هلا أربع حصص وكذلك مادة الفيزياء أربع حصص 

والكيمياء كذلك وحصتان للحاسب وحصة للجيلوجياء ، هذا يف القسم حصص 
بيعي يف الصف الثاين والثالث ثانوي ، أما يف الصف األول الثانوي فقريب من الط

ن الرياضيات خصص هلا مخس حصص وبذلك تتساوى مع مجيع املواد إذلك حيث 
الشرعية ، واللغة اإلجنليزية خصص هلا أربع حصص إضافة إىل حصص العلوم 

  واحلاسب واللغة العربية.
  

ين والثالث ثانوي ) فإن مواد اللغة العربية وأما القسم الشرعي ( الصف الثا
  واللغة اإلجنليزية تنافس العلوم الشرعية ، وتأخذ حيزاً أكرب منها .

  

ا الطالب حياته الدراسية ال  إذن املرحلة الثانوية وهي ثالث سنوات خيتم 
للصف  التفسري مثالً كتاب يأخذ من العلوم الشرعية سوى حصة واحدة لكل مادة ، ف

) صفحة، ٦٤صفحة، واحلديث ( )٧٠(ث الطبيعي الفصل الثاين ال يتجاوز الثال
) ٢٠٠)، بينما مادة الكيمياء يف هذا الفصل (٤٦) صفحة، والفقه (٤٥والتوحيد (

) ٢٧٠) صفحة، والرياضيات (١٤٠) صفحة، واإلحياء (١٧٥صفحة والفيزياء (
) ١٢٥صرف () صفحة، ومادة النحو وال١٠٠صفحة، أما مادة األدب فتتجاوز (

  صفحة.
  

ا  وأما يف املرحلة االبتدائية واملتوسطة فإن مجيع دول العامل تقريبًا  تدرس طال
ا فال يدرس الطالب مادة ، ثقافة اجملتمع وعاداته وترسخ فيه املبادئ والقيم اليت تؤمن 

ا جزء الكيمياء أو الفيزياء يف تلك املراحل ، وهلذا ال تعترب املواد الشرعية كثرية ، أل
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من ثقافة اجملتمع ، كذلك لو نظرت إىل مادة الرياضيات وحدها لوجدت أنه قد 
خصص هلا مخس حصص يف الصف السادس واخلامس والرابع االبتدائي ، وأربع 
حصص يف الصف الثالث االبتدائي ، على أن مادة الرياضيات تعترب كبرية نسبيًا مع 

خوة املتعاقدين بعض معلمي املادة من اإلمقارنتها ببعض الدول األخرى ، وقد سألت 
ا كبرية وطويلة يف اململكة ، بل أّكد البعض أن هناك موضوعات ال  عن ذلك فبينوا أ

ن ما لدينا من قيم ومبادئ مستمدة من إمع قولنا ، تدرس إال يف اجلامعة عندهم
يث اجلودة وال الشريعة ال تقارن البّتة مبا لدى اآلخرين ، ال من حيث األمهية وال من ح

من حيث كمية املعلومات والتفاصيل ، ونأسف أننا نضطر أن نقول مثل هذا الكالم 
ونقرره دائمًا للرد على بين جلدتنا وليس على الغربيني ، بل أحيانًا نأيت بكالم عقالء 

  الغربيني للرد على سفهائنا ! .
  

حيفظ بعض السور  - ال سيما املرحلة االبتدائية  -  والطالب يف هاتني املرحلتني
من القرآن الكرمي ويدرس مادة التجويد ، على أن احلفظ يقل تدرجييًا حىت يصل حفظ 

وهي من السور القصرية  ،الطالب إىل سورة واحدة فقط خالل فصل دراسي كامل
  تقريباً مثل: ( الطالق والتحرمي واملنافقون واجلمعة والصف .. ) .

  

م العقالء يف أملانيا ، عندما دعوا وبشدة وسوف أختم الرد يف هذا األمر بكال
إىل تقليل دراسة العلوم العصرية واستبداهلا بعلوم األخالق والقيم بعد أن شاهدوا 
م بكثرة كاثرة ، وقد أثريت هذه القضية إثر  اجلرائم واالنفالت األخالقي لدى شبا

  وزمالئه ! حادثة الطالب يف املرحلة الثانوية عندما قتل سبع عشرة من معلميه
  

قال أولرايش : ( .. أن دراسات اجلدوى االقتصادية مل تعد تقتصر على 
املشروعات التجارية فحسب ، بل تغلغلت يف التعليم ، ويف البحث العلمي ويف النظرة 
للتقاليد واملوروث من القيم ويف اختيار شريك احلياة ... أصبح تناول الطعام عمل ! 

ة ، وأصبح وقت االنتظار دون استغالله لتحديد مواعيد فإذا مل يتم صفقة فهو خسار 
جديدة وقت ضائع ، وبناء على هذه القيم [ أو على األصح الال قيم اجلديدة فإن 
ا  اجللوس مع األطفال لسؤاهلم عما يفكرون فيه  ومشاهدة الربامج اليت يشغلون 
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م على التلفاز واإلنرتنت ملعرفة ما فيها من مضامني .. ت صبح تضييعًا للوقت أوقا
  وجهداً يذهب ُسدى .. ] ) .

والسياسيون هناك دعوا من أجل القضاء على هذه الظاهرة إىل منع أفالم 
  العنف ومراقبة ما يبثه اإلنرتنت ، وحظر األغاين احملقرة لقيمة اإلنسان .

  

وأما رجال الدين وعلماء االجتماع فقالوا : ( ما يثري االستغراب ليس حدوث 
عملية اإلجرامية اآلن ، بل عدم حدوثها قبل ذلك بسنوات ، وعدم تكرارها  هذه ال

  كثريًا ، نظرًا ملا يعانيه األطفال والشباب يف اجملتمعات الغربية من إمهال وضياع ) .
  

وقال آخرون : ( إن الغرب مل يعد يفكر يف الرب اخلالق سوى يف األعياد 
ومن ال يقبل بالعبودية للمال فليس له مكانة يف  الرمزية واختذ بدًال منه املال إهلًا له ،

  هذا العامل ) !
  

وقالوا أيضًا : ( إن اهلدف اجلديد هو القدرة على اإلجناز والعطاء بسرعة أكرب 
ويف وقت أقصر وال جمال للقيم واملبادئ واملثل بل صارت ال تساوي قيمة الورق الذي 

قيم وال معايري وال هوية ، بل كائنات تدّون عليه ، حىت لو كان احلصاد أطفاًال بال 
  تصبح حلقة يف ماكينة اإلنتاج اليت ال تتوقف ) !!

  

وخلصت جملة املعرفة اليت نقلت هذا الكالم .. إىل أنه ال بد أن نريب يف 
الطالب ( احلفاظ على اهلوية اإلسالمية اليت فيها الكثري من القيم الفاضلة  واهلدوء 

ن بأن للكون ربًا يراقبنا .. حبيث ال نرى يوما ما " روبرت الداخلي الناجم عن اإلميا
  شتارينهويزر " عربياً ) !.

  

أما أنا فأقول : هل نبدأ بعد ذلك من حيث بدأ اآلخرون حىت نصاب مبا أصيبوا 
به من ضياع وجرائم وتفكك ، أم أن العاقل من اتعظ بغريه ؟ وهل من يقرتح تقليل 

للمجتمع أم يريد أن يفتح ثغرات هائلة ال ميكن ترقيعها ، املواد الشرعية يعترب ناصحًا 
  فاهلل املستعان . …ومشاكل ال نستطيع التغلب عليها 
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    ثانيا : الحياة المعاصرة والعلم الحديث في مناهجنا الشرعيةثانيا : الحياة المعاصرة والعلم الحديث في مناهجنا الشرعية
  

ذكرت هذا األمر ألنين قرأت لبعض هؤالء الكّتاب أن مناهجنا ال تدعو إال ملا 
ا تنظر للعلوم احلديثة بنظرة الريبة والشك ، هلذا تغفل عنها ، ائد ! ، وأبهو قدمي و 

ا تقليدية وجافة ، وغري متجددة  وتغرس يف أذهان  ا ، وأ وال حتاول االستشهاد 
  الطالب بغض كل ما هو جديد ، وال تعاجل أو تذكر ما استجد من أمور احلياة ! 

  

؛ وهذا أيضًا من اإلفك فحني تتصفح مناهجنا الشرعية ستجد الكثري من  البنيِّ
ستشهادات من العلوم العصرية ، بل إن املنهج فّسر بعض اآليات القرآنية بالعلوم اال

ا مادة  :البعضفيها قد يقول  اً احلديثة واالكتشافات ، وأحيانًا جتد دروس هذه مكا
  العلوم وليس الفقه أو احلديث !!

  

حتث على األخذ  - كما هو اإلسالم   - شرعية أضف إىل ذلك أن مناهجنا ال
بالعلم املادي املفيد ، بل وتتأسف هذه املناهج على تأخر املسلمني يف هذا اجلانب  

  وسأذكر بعض ما يدل على ذلك .
  

، ملا حتدث املنهج عن العلم يف  ٦٦للصف األول الثانوي ص ففي مادة احلديث
منها احملمود : كعلم الشرع  - ١لعلوم : ( اإلسالم ذكر فضله وأنواعه ، مث ذكر أنواع ا

ا قوام أمر الدنيا ، كالطب والصناعات النافعة  –وهو أشرف العلوم  – والعلوم اليت  
  وحنوها ) .

  

فذكر أمورًا عدة منها : ( خدمة أمته ووطنه يف  ٧٢ص مث بّني آداب املتعلم يف
  اجملال الذي حيسنه ويتقنه ، وهذا من العمل بالعلم ) .

  

: ( ولكن وا أسفاه فقد أضحى  ٦٩للصف الثالث الثانوي ص ويف مادة التفسري
املسلمون اليوم من أجهل الشعوب بسنن هللا يف األكوان ، وبالعلوم واملعارف اليت تعني 
ا  على تقدم احلضارة املدنية ، وخالفوا ما رمسه هلم دينهم من أن هلم زينة الدنيا وطيبا

ا وملكها ، وأن ع ليهم أن يقوموا مبا يرضيه سبحانه من اتباع احلق والعدل ، وسعاد
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  وكل ما تقتضيه خالفتهم يف األرض ) .
: ( هذه العلوم الكونية اليت تبحث  ١٤٥للصف الثالث الثانوي ص ويف منهج التفسري  

يمن الكون ، ويف نواميسه ، وسننه ، ويف قواه ومدخراته ، ويف أسراره  يف صميم 
صلت بتذكر خالق هذا الكون ، وذكره والشعور جبالله وفضله لتحولت وطاقاته ، لو ات

  إىل عبادة خلالق هذا الكون ، والستقامت احلياة بكثرة العلوم واجتهت إىل هللا .. ) .
  

: ( عظمة العامل املنظور : إذا  ١٥٤للصف الثالث المتوسط ص وجاء يف كتاب التوحيد
فيه من أناس وحيوانات ونباتات ومجادات ،  تأمل اإلنسان يف عامل الشهادة حوله مبا

ا اليت إوما هي عليه من عظيم اخللق و  ا كلها تسري حنو حتقيق غايا تقان الصنع ، وأ
أوجدها هللا هلا " الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى " وإذا تأمل يف حركة هذا الكون 

ه يشعر باخلشوع بأفالكه وجمراته وما فيه من قوانني ضوئية  وجاذبية وغريها فإن
  والتعظيم خلالقها ومدبرها سبحانه ) .

  

وعند تفسري قوله تعاىل : " كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودًا غريها ليذوقوا 
  العذاب " .

  

: ( احلكمة يف تبديل جلود الكفار : أن  ١٠للصف الثالث الثانوي ص جاء يف املقرر
والعضالت ، واألعضاء الداخلية أعصاب األمل يف الطبقة اجللدية ، وأما األنسجة 

فاإلحساس فيها ضعيف ، وكما هو معلوم يف الطب أن احلرق اليسري الذي ال يتجاوز 
اجللد حيدث أملًا شديدًا خبالف احلرق الشديد الذي جياوز اجللد إىل األنسجة فإنه مع 

  شدته وخطورته ال حيدث أملاً كثريًا وهللا أعلم ) .
  

وعند تفسري قوله تعاىل : " ومن يرد أن يضله جيعل من املقرر نفسه  ٥٥ص ويف
صدره ضيقًا حرجًا كأمنا يّصعد يف املاء .. " : ( ضرب هللا مثًال لضيق النفس املعنوي 
الذي جيده من دعي إىل احلق وقد ألف الباطل وركن إليه  بضيق النفس الذي جيده من 

أعلى شعر باحلاجة إىل اهلواء ، يصعد إىل طبقات اجلو العليا ، وأنه كلما صعد إىل طبقة 
  وبضيق يف النفس نتيجة اهلواء احملتاج إليه ) .

  

وليس االستشهاد بالعلم احلديث يف مقرر التفسري فحسب ، بل جتد هذا كثرياً 
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أن يف املواد الشرعية األخرى ، خصوصًا الفقه ، لدرجة أن بعض املوضوعات تكاد 
شرع نفسه حيتوي على كل متطلبات احلياة ، تكون ملادة العلوم ، مما يدل على أن ال

وأنه يستوعب مجيع العلوم ويشري إليها وحيث عليها ، بل ويرتب األحكام من حل أو 
حسب ما يثبت يف تلك العلوم من ضرٍر أو نفٍع أو غري  - يف كثري من األحيان  –حترمي 

  ذلك .
  

أخذ يستشهد فعندما حتدث املنهج عن األطعمة احملرمة ذكر حلم اخلنزير مث 
: ( واخلنزير حمرم : حلمه  ١٨كما جاء في صبالطب احلديث على احلكمة من حترميه ، 

وشحمه وكل أجزائه ألنه خبيث مستقذر ، ومن خبثه أنه يأكل النجاسات  بل أشهى 
مأكوالته فضالت اإلنسان واحليوان ، كما أنه يرتتب على أكله أضرار عديدة أثبتها 

  :الطب احلديث من أمهها 
كثرة الديدان يف حلمه ، وهذه بدورها تسبب أضرارًا عديدة ملن يأكل حلمه ، ومن  - أ 

األمراض اليت يسببها أكل حلم اخلنزير : مرض الرتخيينيا اخلطري [ جاء يف احلاشية : 
دودة تدخل إىل اإلنسان نتيجة أكل حلم اخلنزير وتعيش يف عضالت الوجه والصدر 

  مكان اإلصابة ] . مسببة آالماً شديدة وتورماً يف
  أنه يأكل الفئران امليتة ، وهي تشتمل أجنحة دودة تسمى احللزونية . - ب 
أن أكل حلمه يسبب ارتفاعًا يف نسبة الكولسرتول يف الدم ، وكذا أثره يف  - ج 

إحداث أمراض القلب . [ جاء يف احلاشية : الكولسرتول هو مادة دهنية معقدة هلا 
ا يف الدم جتعلها ترتسب على جدران دور هام يف جسم اإلنسان ، لكن زيا د

  األوعية الدموية يف الداخل من الداخل مما يسبب انسدادًا هلا فتحدث اجللطات].
  أن حلمه عسر اهلضم ، ألن أليافه العضلية حماطة خباليا شحمية عديدة . - د 
أن تناول حلم اخلنزير له أثر على إضعاف الغرية على احملارم ، ألنه حيوان عدمي  - ه 

  ة ، وللطعام تأثريه على أكله .الغري 
  

قال هللا تعاىل : " قل ال أجد فيما أوحي إّيل حمرمًا على طاعم يطعمه إال أن 
  يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو حلم خنزير ، فإنه رجس ... " .
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وقبل ذلك حتدث املنهج عن مادة [ النيكوتني ] وبني ضررها الطيب الذي 
املنهج عن املخدرات يف معرض حديثه عن األطعمة ، مث حتدث  حترميهايرتتب عليه 

: ( .. وميكن أن تصنف إىل نوعني  ٢٥احملرمة فذكر تعريفها وأنواعها قال يف ص
حسب وصفها الطبيعي أو تصنيفها ، النوع األول : املخدرات الطبيعية وهي املواد 

رات التصنيعية املخدرة النباتية مثل احلشيش واألفيون والقات ، النوع الثاين : املخد
املواد املستخلصة من املواد املخدرة الطبيعية ، وجيري عليها عمليات   - وتشمل : أ

كيميائية لتصبح يف صورة أخرى أشد تركيزًا وأكرب أثرًا مثل املورفني واهلريوين 
  والكوكايني .

العقاقري املصنعة من مواد كيميائية هلا نفس تأثري املواد املخدرة الطبيعية أو  - ب
ما يصّنع منها ، تصنع على شكل كبسوالت أو حبوب أو أقراص منها ما هو منّوم مثل 
السيكنال ومنها ما هو منّبه مثل الكبتاجون واإلمفيثامني وما هو مهدئ مثل الفاليوم 

  وما هو مهلوس مثل " إل . إس . دي " ) .
ع على مث ذكر املنهج احلشيش واألفيون والكوكايني والقات وبّني مضار كل نو 

  حدة ، ومما ذكر من مضار القات حسب ما أثبته الطب :
  زيادة خفقان القلب .  - ١
  ارتفاع ضغط الدم .  - ٢
  النزيف يف الفم بسبب طول ختزينه فيه .  - ٣
  التهاب يف الفم ويف غشاء املعدة .  - ٤
  العنف واالضطراب والتوتر العصيب .  - ٥
  كثرة التصرفات غري اإلرادية مع كثرة السهر واألرق .   - ٦

  : ٣٧ففي صالدرس يف أسئلة املناقشة وهي تشبه أسئلة مادة العلوم ،  وختم

  : أكمل الفراغات مبا يناسبها من العبارات التالية : ٣س
  …………مادة نباتية منبهة حتتوي على مواد سامة  - 
   …………مادة خمدرة عبارة عن مسحوق أبيض تستخرج من نبات الكوكا  - 
  …………مادة خمدرة تستخرج من نبات اخلشخاش  - 
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  …………خمدر يستخرج من ورق نبات اخلشخاش  - 
  األفيون - القات        د - احلشيش         ج - الكوكايني          ب - أ

وذكر املنهج أيضًا األطعمة املختلفة من حمرم ، وحتدث عن اجلالتني واألجبان 
  وأنواع الزيوت ، وفصل يف ذلك .

ات اجلراحية وحكم جواز وحتدث املنهج أيضًا عن املخّدر يف التداوي والعملي
ذلك ، وحتدث عن تذكية احليوان ، وأنواع التذكية ، وصور قتل احليوان املعاصرة مثل 
الصعق الكهربائي والرمي بالرصاص وإغراق الدجاج باملاء مث تعليبه ، وحتدث أيضًا يف 

  مسائل الزينة عن عمليات التجميل احلديثة .
ه وعملية القشر الكيميائي أو وفصل األحكام فيها مثل عمليات شد الوج

  استعمال اهلرمونات لتضخيم الثديني وغري ذلك .
مث حتدث املنهج عن التزيني بأدوات التجميل احلديثة ، وصبغ الشعر  واختاذ 

  ) . ٨٣الزينة ( انظر كتاب الفقه للصف الثالث متوسط ص
  

  

ديع  فذكر وحتدثت املناهج عن حوادث السيارات وأنواع اجلناية فيها بتفصيل ب
ذكر فيه بعض  ٣٣منهج الفقه للصف األول الثانوي درسًا كامًال يف ذلك ص

التوجيهات املهمة يف قيادة السيارة مثل جتنب السرعة الزائدة ، وتفقد السيارة  وأال 
ا ومراعاة أنظمة املرور والضوابط والتقيد  منكن منها الصغار أو من ال حيسن قياد

  نشغال أثناء القيادة .. اخل .بإرشادات السري وعدم اال
  

مث فصل املنهج يف احلوادث اليت حتصل وحكم كل نوع مثل االنقالب بسبب 
ا . ومثل اصطدام سيارة بشخص وألقته  تفريط السائق كتجاوزه السرعة املسموح 
فقامت سيارة أخرى فدهسته وقضت عليه ، أو دفع إنسان شخص آخر حتت عجلة 

ري وأصاب إنسان أو أتلف شيئًا وذكر أيضًا أشياء كثرية سيارة أو سار عكس خط الس
   مثل احلوادث بسبب البهائم وغري ذلك .
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وملا ذكر املنهج يف الصف األول ثانوي يف مادة الفقه احلدود ذكر قضية 
املخدرات ألن عقوبة مهربه القتل ، وحتدث عن ذلك بصفحتني ، مث ذكر املفرتات 

للقضايا املستجدة . وحصل مثل ذلك كثري جدًا مثل  وبني حكمها كل ذلك مسايرة
قضايا البيوع حيث حتدث املنهج عن بيع التقسيط وبيع املراحبة والسلم والقروض 
املصرفية والشيكات ومجعية املوظفني واإلجيار املنتهي بالتمليك ، والبطاقات املصرفية ( 

فيزا ، وغريها كثري )  مثل املاسرت كارد ، أو بطاقات أمريكان اكسربس ، وبطاقات
وكلما استجد أمر يف هذه املواضيع تطرق إليها املنهج ، واألمثلة يف كل الدروس هي 
من واقع احلياة املعاصرة مثال ذلك ( إذا أسلم يف سيارة ذكر نوعها ( كابرس ، 

ا ( أوتوماتيك ، عادي  ٢٠٠٢،  ٢٠٠١هايليكس ، مرسيدس ) وموديلها (  ) ومميزا
  .  ٢١الفقه للصف الثاني الثانوي صأثر يف الثمن )  ) وكل ما له

  
ام املناهج بعدم أخذها  ا للحياة لوعلى هذا فإن ا لمستجدات وعدم مساير

ا تنظر للعلوم احلديثة نظرة الشك  املعاصرة فرية من هؤالء الكّتاب ، وكذلك قوهلم بأ
  والريبة .
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  الشرعيةالشرعية  ثالثا: الحث على العمل وعدم التواكل في مناهجناثالثا: الحث على العمل وعدم التواكل في مناهجنا
  

ذكرت هذا املوضوع بعد أن قرأت لبعض الكتاب أن مناهجنا ال حتث على 
العمل وال تدعو الشباب إليه بل تدعوهم فقط إىل العمل األخروي بل حتث على 

  التواكل والزهد مطلقًا ! 
  

والشك أن مناهجنا بریئة من هذه التهمة ، بل إنها من أولها إلى آخرها 
والجد واالجتهاد ، واستثمار هذا الكون وعمارته تحث على العمل والكسب 

  واالستفادة منه .
  

: ( ... وعليه فينبغي إحياء هذا  ١١٦للصف الثاني الثانوي ص جاء يف مادة احلديث
الكون وعمارته باستخدام ذلك التناسق العجيب وفق ما أراد هللا تعاىل ... ولعمارة 

إال أن تكون مجيع النشاطات املمارسة يف هذا الكون وإقامة احلياة فيه يوجه اإلسالم 
هذه احلياة وفق دين هللا تعاىل .. وخالصة األمر : أن احلياة يف نظر اإلسالم استثمار ما 

  أودعه هللا يف الكائنات من طاقات استثماراً صاحلاً وفق دين هللا عز وجل ) .
  

لكسل اإلسالم دين احلركة والنشاط والعمل ، ال دين ا - ٨: (  ١٢٧ص ويف
واخلمول والفتور ، فإذا زاد العمل وترتب عليه نشاط يف غري معصية هللا زاد الفضل 

م وأوجوا الظل  ،فيه م ونصبوا بيو فهؤالء الذين أخذوا برخصة الفطر وخدموا إخوا
ذهبوا باألجر والثواب ، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :     [ املؤمن القوي خري 

  املؤمن الضعيف .. ] . وأحب إىل هللا من
املؤمن احلق هو الذي يبحث عما يسعده يف الدنيا واآلخرة فال يكون خامًال   - ٩

كسوًال بل يسعى جادًا ليستثمر مجيع حلظات عمره ، وحينئذ تكون حياته كلها عبادة 
  هلل عز وجل يثاب عليها .

العمل  اإلسالم دين شامل ليس فيه فضل ألمور الدنيا عن اآلخرة ، وهذا - ١٠
املذكور يف احلديث عمل دنيوي حمض ، قد رتب هللا تعاىل على فعله األجر 
ا  واملثوبة ملا فيه من خدمة اآلخرين والتعاون على اخلري ، فصار قربة يتقرب 

  العبد إىل هللا تعاىل ) .
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: ( يدعو اإلسالم إىل حفظ كرامة املسلم ، وحيثه على مجع املال من  ٢٣صويف 
أن يتأفف به عن السؤال فريتفع عن مذلة السؤال ، وروى البخاري وغريه عمل يده ، و 

[ والذي         عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : 
نفسي بيده ألن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خري من أن يأيت رجًال أعطاه 

  أو منعه .. ] .
  

يف أول موضوع : ( أوال : األمر بطلب  ف الثالث المتوسطللص وجاء يف مادة الفقه
قوله تعاىل : " وهو الذي جعل لكم األرض  - ١الرزق واملعاش : ومما يدل على ذلك 

قوله صلى هللا عليه  - ٢ذلوًال فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور " . 
على ظهره خري من أن وسلم : " والذي نفسي بيده ألن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب 

قوله صلى هللا عليه وسلم : " ما من مسلم يغرس  - ٣يأيت رجًال أعطاه أو منعه .. " . 
يمة إال كان له به صدقه") .   غرساً أو يزرع زرعاً ، فيأكل منه طري أو إنسان أو 

  

 ١٧٠في مادة الحديث ص ويف موضوع ( رعاية اآلباء لألبناء ) للصف الثاين الثانوي

تعويدهم األخالق احلميدة والصفات الطيبة ، فاالبن يُعّلم الرجولة والشجاعة  - : ( د
والصدق يف القول والعمل وحب التضحية والفداء ، والكرم ، والبنت تُعّلم احلشمة 

  واحلياء والوقار ، واألعمال املنزلية وما يالئمها وهكذا .
م كل مبا منحه هللا من امل - هـ م وقدرا واهب والقدرات ، فالذي مييل تنمية مهارا

إىل األمور الصناعية تنمي فيه هذه املوهبة ، ولو على شكل لعب يف بداية  –مثًال  –
  عمره ، وهكذا .. ) .

  

: ( ملّا حتدث املنهج عن صور  ٤٩للصف الثاني الثانوي ص وجاء يف مادة احلديث
فسك ومصاحل وطنك استغالل الفراغ ذكر أمورًا عّدة منها : [ التفكري يف مصاحل ن

  وأمتك ، والعمل النافع املنتج ، وكتابة البحوث .. ] ) .
: ( أن فعل األسباب ال ينايف التوكل على  ١٨للصف األول المتوسط ص ويف احلديث

هللا سبحانه ، فقد كان صلى هللا عليه وسلم سيد املتوكلني ، ومع هذا استخفى عن 
  املشركني يف الغار ) .
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املسلم نافع لنفسه ولغريه يعمل ليكف نفسه عن السؤال : (  ٧٥في صوجاء 
  ويغين أهله ويتصدق على غريه من احملتاجني ) .

: ( أرشد الرسول صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث إىل أن  ٥١ص وجاء يف
  حيرص املسلم على إتقان عمله أياً كان من وضوء وغريه ) .
ب وما نقلته هنا عبارة عن واملناهج مجيعها حتث على العمل ومتجد الكس

  مقتطفات سريعة .
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رابعاً: مناهجنا الشرعية وتنمية الذكاء والتفكير اإلبداعيرابعاً: مناهجنا الشرعية وتنمية الذكاء والتفكير اإلبداعي
  

ا حتتاج  ومن العجب أن بعض الكتاب هاجم مناهجنا الشرعية قبل فرتة حبجة أ
ا كالفرائض وعلم األصول وبعض  ا صعبة جدًا يف بعض موضوعا إىل ذكاء خارق وبأ
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ا     ( حفظ ولفظ ) ! وال تنمي أ نواع البيوع والزكاة وغري ذلك ، واآلن يهامجها حبجة أ
  الذكاء أو التفكري اإلبداعي !!

  

  

فأقول : أما التفكري والتأمل فإن الشرع حثنا عليه يف كثري من اآليات ، قال 
  ٤٤النمل "   تعاىل : " وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 

  

  ٢يوسف وقال تعاىل : " إنا أنزلناه قرءاناً عربياً لعلكم تعقلون " 

  ١٢النمل وقال تعاىل : " إن يف ذلك آليات لقوٍم يعقلون " 

  ١٣الجاثية وقال تعاىل : " .. إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون " 

ؤال على وكان النيب صلى هللا عليه وسلم كثريًا ما حيفز العقل حيث يلقي الس
بل وأحيانًا يدخل بيته وجيعلهم يبحثون عن  ،أصحابه ويرتكهم برهة للتفكري يف اجلواب

  اجلواب .
  

وجاء من ذلك يف مناهجنا : ( حسن تعليمه صلى هللا عليه وسلم : حيث أثار 
م )    ١٣حديث أولى متوسط صانتباه أصحابه بالسؤال مث أجا

  

انتباه املستمع ليحفظ ما يلقى إليه )  وجاء أيضًا : ( مشروعية السؤال إلثارة
  ، وغري ذلك كثري يف املناهج . ٣٤حديث أولى متوسط ص

  

ا التعبري عن القدرة  وجاء يف تعريف العملية اإلبداعية عن ( مسيث ) : ( بأ
  ن بينها عالقات ) .إعلى إجياد عالقات بني أشياء مل يسبق أن قيل 
  م الشرعية .وهذا أقرب إىل مفهوم القياس يف العلو 

  

ويرى ( هافل ) أن اإلبداع : ( هو القدرة على تكوين تركيبات أو   تنظيمات ) 
. وذكر املختصون بأن املنتج اإلبداعي قد يكون حمسوسًا كما يف عامل الصناعات وقد 
يكون غري حمسوس وال مادي كابتكار أساليب جديدة أو توليد أفكار جديدة نافعة 

  . حيال املشاكل املختلفة 
  

  بل هو نفسه. ؛جتهاد يف العلوم الشرعيةوهذا يشبه إىل حد كبري اال
  

ومما جاء يف كتاب حملات عامة عن التفكري اإلبداعي للدكتور عبد اإلله امليزان: 
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ا  وصايا لتنمية مهارة التفكري اإلبداعي ، وأول تلك الوصايا تسجيل األفكار قبل نسيا
يقوم من الليل ويوقد السراج ويدون الفكرة  مث استشهد باإلمام البخاري حيث كان

مث تأتيه فكرة أخرى فيقوم ويوقد السراج  ،اليت طرأت على تفكريه مث يطفئ السراج
  ويدون الفكرة حىت قيل أنه كرر ذلك يف بعض الليايل عشرين مرة .

  

وجاء يف الوصية الثانية مترين الدماغ مع األشخاص اآلخرين ال سيما األذكياء 
( إن املناظرة واجملادلة تعمل على  :مث قال ،طريق املناظرة واجملادلة معهم نعوذلك 

  تنشيط عمل خاليا املخ بصورة رائعة ) .
  

  

إذن قضية التفكري اإلبداعي وتنمية الذكاء موجودة يف تراثنا اإلسالمي بشكل 
واضح جدًا ، بل إن بعض علوم الشريعة ال يستطيعها إال األذكياء ذوي املهارات 

  القياس.خاصة مبحث لعقلية الكبرية كعلم احلديث واملصطلح والفرائض واألصول و ا
  

حممد الرشيد : ( .. فالرياضيات لغة العلم ، وصدق من      الدكتور  معايل وقال
قال : إن العدد يسود الكون ويقود العامل . وحنن نقرأ يف كتاب ربنا " وأحصى كل 

ة احلضارية فقد نلحظ معًا أنه كان مثة متالزمة شيء عددًا " .. أما على مستوى الرؤي
حضارية تبدو يف ضفرية واحدة ، كان االهتمام بالعلوم الطبيعية وبالرياضيات خاصة 
يتواكب دومًا مع خط الصعود احلضاري ، بل لعل هذا التقدم الرياضي العلمي هو 

ضارية كال الذي كان ميهد دومًا لعملية السبق احلضاري ، كما تسبق البواعث احل
وإذا حترينا الدقة فيما يتصل بالبواعث جند أن أصل التطور العلمي األمرين معًا ، 

للرياضيات عند املسلمني إمنا بدأ مع القرآن الكرمي  وذلك فيما ورد فيه من األحكام 
)  الدقيقة يف تقسيم املواريث يضاف إىل ذلك ما ورد فيه مما يتعلق باألعداد والكسور

  هـ .١٤١٩) ذو الحجة ٤٥رفة العدد (مجلة المع .
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وقد كتب شاكر السليم مقاال مطوال يف جريدة اجلزيرة قبل مدة بعنوان : مناهج          
  الرتبية اإلسالمية ودعم التفكري ، أوضح فيه هذا اجلانب، ومما ذكر:

  

إذ ينمي مهارة غائبة عن  ؛( علم التجويد : من أهم العلوم اليت حترك الذهن 
ن كثري من الرتبويني وهي دقة املالحظة ، ومن يكون خامًال يف مالحظته للكلمات ذه

وتتبعها من خالل كلمات القرآن الكرمي ، ومن مث يطبقها حال قراءته  –واألحكام 
وبسرعة لن جييد القراءة وسيكون فكره أكثر مخوًال .. ) مث تطرق إىل علم الفرائض 

املعلمني فهمه وإدراكه ، لن يفهمه إال الفطن  فقال : ( علم الفرائض : الذي أتعب
ها يف كتبه . وموضوعات الزكاة يف الفقه ؤ الذكي الذي يعمل التفكري عند كل كلمة يقر 

ال يفهمها إال الذكي الفطن واليت تفوق مسائل( س ، ص ) يف الرياضيات يف واقعيتها 
يف الفقه من أبرز . وموضوعات املعامالت والعبادات أيضًا ومسائل الربا وغريها 

  مواضيع الذكاء ) .
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وأقول أيضًا : يكفي أن يكتب املعلم احلديث على اللوح ويطلب من الطالب 
استنباط الفوائد واملسائل الفقهية منه فإن ذلك ينشط أذهان الطالب وجيعلهم أكثر 

وهلل  إعماًال لعقوهلم فيستنبطون ويقيسون ويبدعون وهذا كثريًا ما حيصل يف مدارسنا
 –قارن  –احلمد . وهلذا كثريًا ما يأيت يف أسئلة املناقشة يف املناهج الشرعية : استنبط 

استخرج .. وكل هذه الكلمات وغريها مما حيث عليه أصحاب البحوث يف جمال 
  اإلبداع .

  

مة املساعدة على مخول فكر  وخالصة القول : إن مناهجنا الشرعية بريئة من 
ملختصون الالئمة على مادة الرياضيات والكيمياء والفيزياء الطالب ، وقد جعل ا

واألحياء وغريها يف طريقة تدريس هذه املواد لدينا ، وذكروا أمثلة على ما ذهبوا إليه 
)١( .  

                                        
م يف اململكة العربية السعودية . الواقع والطموحات، انظر كتاب التفكري العلمي لدى طالب التعليم العا )١(
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وبعضهم قال : ( إن الطالب ليس ضحية املناهج ، ولكنه ضحية املعلم القادم 
اإلعالم أصبح منافسًا للتعليم يف  من اجلامعة حبصيلة ال تتجاوز الثانوية ، كما إن

إشغاله عن دورسه وبالتايل لن يُبدع ولن ينتج ، فاملسؤولية مشرتكة بني مجيع اجلهات 
  . )١(إلنتاج جيل متطور واع على قدر املتطلبات الفكرية واحلضارية القادمة ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                               
  حممد الرشيد .د.إعداد جمموعة من الدكاترة . تقدمي الوزير 

  . ١٠٢انظر املرجع السابق ص )١(
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  خامساً: اإلقبال على العمل المهني واليدوي لدى الطالب خامساً: اإلقبال على العمل المهني واليدوي لدى الطالب 
  

س للمناهج الشرعية دخل يف هذا األمر إال من حيث تشجيع الطالب على لي
العمل اليدوي ومتجيد العمل املهين ، وقد قامت به على أكمل وجه كما مر يف معرض 

من مادة الفقه أن يتعلم الطالب  ابياننا عن العمل واحلث عليه يف املناهج . فليس مطلوب
لكن أوردت هذا املوضوع ألن بعض الكّتاب فيها أعمال صناعية أو مهنية مثًال ، و 

ا كثرية وأخذت  علىحاول أن يُلصق هذه التهمة باملناهج الشرعية من حيث إحلاحه  أ
  حيزاً من العلوم األخرى .

  

ن هذه فرية واضحة ألنه قد مر سابقًا أن املرحلة الثانوية ، تعترب فيها : إفأقول
ومن  ،هذا من ناحية ،ات والعلوم األخرىالعلوم الشرعية قليلة جبانب مواد الرياضي

ناحية أخرى فإن ماديت الرياضيات والعلوم يدرسا للطالب يف املرحلة االبتدائية جنباً 
  إىل جنب مع العلوم الشرعية ، وتأخذ جزءًا كبرياً من املناهج . 

  

أما عدم إقبال الطالب السعوديني على العمل اليدوي واملهين أو الصناعي 
أن اجملتمع ال يرغب مبثل هذه األعمال  :منها ،يعود ذلك ألسباب عديدةبشكل عام ف

وينظر إليها نظرة احتقار ، وليست القضية مرتبطة باجملتمع السعودي بل يف مجيع دول 
 ،العامل تقريبًا ، وهلذا فإن من حيصل على درجات عالية حيق له إكمال دراسته اجلامعية

وأقرب مثال على ذلك   ،ب إىل املعاهد املهنيةومن كان معدله أقل أجرب على الذها
، وهي الطريقة املتبعة يف كثري من بلدان العامل كأملانيا وأمريكا العربيةمجهورية مصر 

وبريطانيا وكثري من البلدان . وهلذا حصلت النظرة الدونية لألعمال املهنية ، ورمبا 
  العكس ، أي بسبب هذه النظرة كانت تلك النتيجة .

  

( يكره اإلجنليز على سبيل املثال العمل يف  :السفري الربيطاين السابقيقول 
وظيفة اجلرسون وجامع القمامة ، لكن تصنيف السعوديني للوظائف متزمت بطريقة غري 
عادية ، فهم ال يرفضون كل األعمال اليدوية الوضيعة فحسب ولكنهم أيضًا ينفرون 
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لسباكة عمل يدوي وتنظيف الطريق عمل من القيام بأي عمل فيه التزام وانضباط ، فا
  . )١(وضيع وهم يستعملون غري السعوديني يف هذه املهن 

  

ويؤكد الدكتور نايف الرومي هذه النظرة بقوله : ( ومبعىن آخر فإن معظم 
ذا الفهم السليب للعمل املهين ، وبتعبري آخر فإن الوظيفة  الشعب السعودي حيتفظ 

السعوديني رغم قلة دخلها حتظى بالتفضيل عن وظيفة عمالية غري املهنية بالنسبة ملعظم 
  . )٢(مهنية ) 
  

ومما يدل على ذلك من حيث الواقع أن اململكة توسعت يف املعاهد املهنية منذ 
وعشرين عامًا ومع ذلك كانت النتائج يف هذا اجلانب ضعيفة وال تفي  ةمخس

اللوم أوًال إىل املعاهد  باحتياجات سوق العمل ، فمن الصواب واإلنصاف أن يوجه
ا هذا الواجب ، ويُنظر يف األسباب اليت  املتخصصة يف هذا اجلانب واليت أنيط 

  جعلتها ال تقوم بدورها على أكمل وجه ، وحماولة عالجها والرفع من مستواها .
  

املقرن : ( لقد أدركت حكومة اململكة العربية السعودية أمهية  .قال د
د البشرية عن طريق نشر التعليم وبرامج التدريب ، وذلك لتوفري االستثمار يف املوار 

العمالة السعودية املاهرة للقطاعني العام واخلاص ... تأسست املؤسسة العامة للتعليم 
م وأسس فرعًا جديدًا يف املدارس الفنية واملهنية حيث عمل صانعو ١٩٨٠املهين عام 

ارس املهنية وشجعوا الطالب على سياسة التعليم يف اململكة على نشر هذه املد
دف متكني اخلرجيني من امتالك املهارات اليت يتطلبها سوق العمل ،  ا ،  االلتحاق 
إال أن هذا التوسع يف املدارس أو املعاهد املهنية مل حيقق ما كان خمططًا له مما دفع وزارة 

 بعجزه عن تلبية التخطيط يف اململكة العربية السعودية إىل انتقاد التعليم املهين
  . )١(احتياجات سوق العمل يف اململكة العربية السعودية ) 

  

                                        
م ال ينتجون ، تأليف الدكتور نايف الرومي ص )١(   . ١٤انظر كتاب إ
  . ٣٩املرجع السابق ص )٢(
  . ١٨انظر املرجع السابق ص )١(
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وهناك أسباب كثرية أخرى ، لعل من أمهها عدم احلاجة امللحة للشباب 
 -السعودي ، فاحلاجة أم االخرتاع ، وبسبب الرفاهية والرتف يف األسرة السعودية 

إىل العمل احلريف ، وهلذا فإن أغلب  واستغناء الشاب بوالده فإنه ال يتجه - بشكل عام 
دول جملس التعاون اخلليجي تعاين من هذه املشكلة ورمبا حبجم أكرب مما هو عندنا كما 
يف الكويت واإلمارات وقطر ، بل أن بعض دول اخلليج ال يلتحق الشباب يف السلك 

ذات وبال ،العسكري أيضًا وينفرون منه فتجد كثري من العسكر لديهم من اجلاليات
  اجلالية اهلندية ، ولعل الزمن واحلاجة كفيالن بتغيري هذه النظرة .

  

ولكن مثة أمر البد من التنبه له وهو قلة املصانع واألماكن اليت تستقطب 
األيدي احلرفية والعلمية ، وقد طالعتنا الصحف قبل فرتة بوجود خرجيني من اجلامعات 

  حاملي ( البكالوريوس يف الكيمياء ) .يف ختصصات علمية نادرة مل جيدوا وظائف مثل 
  

أن األعمال املهنية إذا سلمت من النظرة  - بشكل عام  -ومن املالحظ 
الدونية وكانت هناك حاجة ملحة يف البلد حبيث ُتستقطب األيدي العاملة مباشرة دون 
انتظار جند أن كثريا من الشباب يتجه إليها كما يف قسم اهلندسة ، فنجد املهندسني 

ن املصانع والشركات وهم يف زيادة وهلل احلمد ، وىف هذا العام  " ئو سعوديني اآلن ميلال
ت الوزارة عقود عدد كبري من معلمى احلاسب ، فتقدم هلا ( ١٤٢٤ ) ٨٥٠"  أ

) معلم  حاسب سعودي ، وهناك أيضاً ٢٥٠سعودي وكانت تتوقع أن يتقدم هلا  (
وإن شاء هللا خالل سنوات سيكون هناك اجتاه كبري حنو الطب والصيدلة والتمريض 

  اكتفاء ذايت يف هذه التخصصات .
  

ينبغي عدم التهويل من هذه القضية أو ربطها بالتعليم العام  :وخالصة الكالم
 ،فضًال عن املناهج الشرعية ، بل جيب وضعها يف إطارها الصحيح وحجمها احلقيقي

ذه الناحية تتجه لألفضل يومًا بعد يوم وال ينبغي أيضًا استعجال النتائج ، فاألمور يف ه
  ال سيما بعد مشروع ( السعودة ) الكبري .

  

  مستوى المعلمين العملي واألخالقيمستوى المعلمين العملي واألخالقي
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لن أطيل يف ذلك ألن أغلب الناس يعلمون أن املعلمني وموظفي قطاع التعليم 
يبة وهلم مسعة ط ،بشكل عام هم من أفضل القطاعات يف الدولة ُخلقًا وعمًال وهلل احلمد

حممد الرشيد يف أكثر من مناسبة ، ومما قال : د.يف اجملتمع وقد شهد هلم بذلك الوزير 
( .. وأمحد هللا أن أكثر معلمينا على خري كثري رأيتهم بعيين ومسعتهم بأذين وشعرت 

م ومبا يتحلون به من ُخلٍق حسن واقتدار وكفاية .. )  مجلة المعرفة شهر رجب باالعتزاز 

  ] .٧٦د [هـ العد١٤٢٣
  

خصوصًا معلمي  - وليست شهادة الوزير هي الوحيدة بل يشهد للمعلمني 
م أقل  - مواد العلوم الشرعية  ا ، فتشهد هلم احملاكم أ مجيع قطاعات الدولة ومؤسسا

ا إال  م ال يدخلو الناس ذهابًا إليها يف جرمية أو مشكلة ، وتشهد هلم مراكز الشرطة أ
م يف كفالة قريب أو شخص  م ال يعرفو ، ويشهد هلم رجال مكافحة املخدرات أ

وليس هلم طريق إليهم ، وتشهد هلم املراكز التجارية وشركات السيارات والبنوك وغريها 
م أكثر الناس تروجيًا لسلعتهم ، ومن أقل الناس ختلفًا عن السداد، وتشهد هلم  بأ

م هم أهلها فال ينفقون أمواهلم يف بالد الُكفر أو الفسق ، ومن  السياحة الداخلية أ
م يف أعلى  –فنحسبهم وهللا حسيبهم  –ناحية اجلد والعمل واإلخالص واملثابرة  أ

  املستويات يف ذلك .
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـب الضعـف الدراسـي !!ـب الضعـف الدراسـي !!ااسبسبأأ
  

إال أنه يف املواد الشرعية يعترب  ،شمل مجيع املوادقضية تن الضعف الدراسي إ
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رى ، والسبب يعود إىل حيوية وسهولة العلوم الشرعية ، ألن أقل بكثري من املواد األخ
الطالب ميارسها مباشرة يف حياته  ويشعر باحلاجة إىل كل موضوع ، ودرس يتعلمه ، 
فكل درس منها له جانب تطبيقي خبالف دروس كثرية يف الرياضيات ( س ، ص ) أو 

ا يف  اخلطوط املتوازية أو مثلث قائم الزاوية . ألن هذه كثري من الطالب ال حيتاجو
م إذا مل يتجهوا إىل ختصصات يف اهلندسة ا طيلة حيا م ورمبا لن حيتاجو وكذلك  ،حيا

يف  الو درس موضوعما ال يشعر الطالب حباجة ملحة لتعلم اللغة اإلجنليزية خبالف 
وكذلك لو درس  ،نه سيحتاج إىل تطبيقه مباشرة وبصفة مستمرةإالوضوء أو الصالة ف

أو مواضيع آداب النكاح  ،ال سيما وهي تدرس يف املرحلة الثانوية ،يف البيوع اضوعمو 
  وأحكامه وهو يدرسه يف مرحله متقدمة حيث يقبل على الزواج .

  

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى جند أن شخصية معلم املواد الشرعية تتسم  
ادة من احلصة وأقل مشاغبة، كثريًا باملهابة واحملبة لدى الطالب ، مما جيعلهم أكثر استف

فعندما تدخل على معلم العلوم الشرعية جتد اإلنصات والتفاعل والنقاش بني الطالب 
واملعلم خبالف كثري من املواد األخرى حيث يشعر الطالب أو كثري من الطالب بعدم 

فتكثر املشاغبات وعدم االنتباه وقد يؤثرون الصمت حىت تنتهي  ؛حاجتهم لتلك املادة
  صة دون تفاعل أو فهم .احل

  

املستعجلة دور يف هذا الضعف يف املواد  اوقرارا الوزارةولكن أيضًا آلراء 
  ومادة الرياضيات واللغة اإلجنليزية بوجه خاص . ،بشكل عام

  

% ٧٠صدر قرار جيعل الطالب ينجح يف املواد إذا حصل على فقبل سنوات أُ 
ى مواد العلوم الشرعية واللغة العربية وهلل من درجة النجاح ( ال ينطبق هذا القرار عل

ئة فإنه سوف ينجح ادرجة من م ٣٠أو  ٢٨احلمد ) مبعىن أن الطالب إذا حصل على 
وال حيتاج إىل دور ثاين ( يف املرحلة املتوسطة له فرصة يف مادتني ،  ،ً يف املادة تلقائيا

ن حيصل عليها الطالب ومادة واحدة يف املرحلة الثانوية ) . وهذه الدرجات يستطيع أ
بسهولٍة كبرية من خالل أعمال السنة وبضع درجات من االختبارات ال تتجاوز عدد 

  أصابع اليد الواحدة ! 
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فتجد الطالب بعد القرار يذاكرون بعض املواد ويهملون مادة أو مادتني 
لضمان النجاح فيها ، ويقع اختيارهم يف اإلمهال على أصعب املواد اليت يشملها 

  قرار اجلديد ( الرياضيات واللغة اإلجنليزية ) .ال
  

ا مما أوجد  ،فأصبحت هذه املواد أشبه باملواد االختيارية وال يبايل الطالب 
ضعفًا شديدًا وإمهاًال بشكل كبري، ال سيما وبعض املعلمني عندما شعروا بتوجه الوزارة 

ذا الشكل الذي يكاد يكون ترفيعًا آلي ًا زادوا الدرجات وعملية إىل مساعدة الطالب 
، وقبل ذلك ضعف األداء يف احلصة لضعف تفاعل الطالب مع املعلم   )١( النجاح

  لعدم شعورهم بأمهية مثل هذه املواد ولسهولة النجاح فيها .
  

يف مادة اللغة اإلجنليزية الطالب بضعف  تعندما شعر  الوزارةإن  ومع األسف؛
تدريس اللغة اإلجنليزية ب خرجت صيحات تناديوالرياضيات بسبب هذا النظام اجلديد 

   ا.بنفسه يه هتفع من املستوى الذي أضعفيف املرحلة االبتدائية لريُ 
ا ال تدرس يف و   مما يوضح أن مشكلة الضعف يف مادة اللغة اإلجنليزية ليس أل

املرحلة االبتدائية وإمنا بسبب الرتفيع اآليل وجعلها شبه اختيارية وغري ذلك من 
قرر على األطفال قبل ستفهل  أيضا؛الضعف يشمل مادة الرياضيات  أنسباب ، األ

   ؟!الدراسة 
  

                                        
ومن التناقض أن األدلة واحلجج اليت صاحبت هذا النظام اجلديد قوهلم: إن أغلب الطالب  ) ١(

ليســوا حباجــة إىل إتقــان وتعلــم اللغــة االجنليزيــة والرياضــيات، حيــث أن حاجــة البلــد ال تزيــد عــن مخســة 
جنعل  باملائة فقط من خرجيي الثانوية يف ختصصات الطب واهلندسة والعلوم، فمن االجحاف والظلم أن

الطالب يعيد عاما كامًال من أجل مادة ليس حباجة إليها طيلة حياته!!. ولكّنهم ملـا أرادوا تطبيـق اللغـة 
اإلجنليزية يف املرحلة االبتدائية، كانت احلجة أن األمة كلها حباجة إىل ذلك، الكبار والصغار والنسـاء و 

ة اإلجنليزيــة ولــيس تعّلــم فحســب بــل وإتقــان  الرجــال، ال يســتطيعون العــيش يف هــذه احليــاة إال بــتعلم اللغــ
 كبري هلا حىت على مستوى خمارج احلروف واللهجة!!.



  ٦٩  
  

د اويع ،صدرعدل عن قرار ( التنجيح اآليل ) الذي أُ وكان من املفرتض أن يُ 
  شبه اختيارية ! ُجتعلهيبة وأمهية هذه املواد لدى الطالب وال 

  

الواجبات  توحارب )١(شيئًا امسه احلفظ  تحارب الوزارةأضف إىل ذلك أن 
ا طريقة قدمية وساذجة ! مع أن الواجبات تربط الطالب بالدروس  وجتعله واعترب 

يذاكر ويقرأ الكتاب ويستخدم القلم ومير على كل فقرة ومجلة بأناٍة وتؤدة وليس 
بسطحية واستعجال ، فيحفظ ويفهم ويستوعب ، فاآلن ليس هناك نظام للواجب ، 

قبل أنه وأذكر  ،إال أيام االختبارات –تقريبًا  –لكتاب واملراجعة والطالب ال يرتبط با
معلم اللغة اإلجنليزية يعطي الطالب واجبات كثرية يف املرحلة املتوسطة ، كان سنوات  

أما اآلن فأصبح اإلمهال  ،وجيعلهم يكثرون من الكتابة والقراءة مما يرفع مستواهم
ا اإلمهال بشكل كبري ألن اهلدف األساسي واضحا جدًا ، بل إن مذكرة الواجبات طاهل

  وهو الواجب قد اضمحل فيها ، وكانت هي أداة تربط بني املدرسة واملنزل.
  

االختبارات الشهرية وجعلها اختبارًا واحدًا فقط ، فتمر  ةر االوز  تكذلك قّلص
ب فرتة طويلة اآلن ال خيترب فيها الطالب ، وقبل ذلك كانت كل ستة أسابيع خيترب الطال

يف جزء من احلصة ، فالطالب يشعر أن كل درٍس سوف يسأل عنه بعد فرتة قريبة 
أضف إىل ذلك  ،فيهتم ويتابع ويتقن دروسه أوًال بأول وال حياول أن  يسّوف أو يهمل

فاآلن عندما قّلص  ،قضي على هيبة االختباراتتاول أن حت تكان  ةر اأن الوز 
  ستوى بشكل أكرب .االختبارات زادت اهليبة واخلوف ، وضعف امل

  

فضعفت اهليبة وكثر  )١(عقوبة الضرب بشكل قاطع  يتألغقد كما أنه 
جم على املعلم استمر عدة أشهر ،االستهتار مما زاد يف  ،وصاحب هذا القرار 

  إضعاف هيبة واحرتام املعلم وقّلص الثقة به ! 
                                        

  واآلن ال حفظ وال فهم ! )١(
أنا شخصيًا مع إلغاء الضرب ولكن بشكل جزئي فلو جعل الضرب من صالحيات إدارة  )١(

انت الفائدة كبرية والسلبيات املدرسة ويف حدود معينة وسن معني ومنعه من املعلم جلمع بني الرأين ولك
  قليلة .
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ا فحقروا من ش ؛تمت القضية باهلجمة اجلائرة على املناهج نفسهاوخُ  أ
ا سبب لكل بالء ، صاحب ذلك صمت  موها بأ ا والتقدير هلا ، وا وأضعفوا الثقة 

  .  -  مع األسف – ةر االوز 
  

حيث  القرارات االرجتالية؛واخلالصة أن السبب املباشر للضعف يف التعليم هو 
أو  يتوألغ ،أغلب املواد خصوصًا ( الرياضيات واإلجنليزي ) شبه اختيارية تعلجُ 
عقوبة  يتوألغ ،االختبارات الشهرية تّلصمث قُـ  ،الواجبات ومهارة احلفظ تربو ح

ا  ،الضرب فضاع التعليم ، وتفّرغ الطالب للفضائيات واألفالم واإلنرتنت وانشغلوا 
   .بدًال من املذاكرة واملراجعة وكتابة الواجبات 
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  بعض محاسن مناهجنا الشرعيةبعض محاسن مناهجنا الشرعية
  

  ة :ة :أوالً : األخــالق النبيلــأوالً : األخــالق النبيلــ
  

ألن اإلسالم جاء لذلك ،  ؛أما قضية األخالق وأمهيتها فهذا أمر ال مراء فيه
قال الرسول صلى هللا عليه وسلم : ( إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق ) ومناهجنا 

ذا اجلانب . تم    الشرعية مستمدة من الدين اإلسالمي الصايف ، فال ريب أن 
  

: ( يهدف اإلسالم إىل الرقي  ٨١ثانوي صللصف األول ال جاء يف مادة احلديث
باجملتمع املسلم إىل معايل األمور ومسو األخالق وعلو اآلداب ، وينأى بأفراده عن كل 
خلق سيئ أو عمل مشني ، ويريد أن يكون اجملتمع جمتمع حمبة وألفة تربط بني عناصره 

  األخوة واملودة ... ) .
  

لروابط بني الناس جيب أن تسودها : ( العالقات االجتماعية وا ٨٦ص وجاء يف
األلفة واحملبة واألخوة وأن تكون خالية من األحقاد والضغائن والغل واحلسد ، وهكذا 
يريدها اإلسالم ويسعى إليها ، واملسلم قلبه أبيض نقي خال من األمراض والشوائب 

  اليت تعكر صفوة هذه األخالق ) .
  

اجلنة ، وحيصل عليه من كانت  ( حسن اخللق وصاحبه يف أعلى : وجاء أيضاً 
صفاته محيدة وخلقه حسنًا وتعامله كرميًا مقتديًا بالرسول صلى هللا عليه وسلم الذي 

  مدحه هللا تعاىل بقوله : [ وإنك لعلى خلٍق عظيم ] ) .
  

: ( وهكذا جند النصوص  ٦٤للصف الثاني الثانوي ص وجاء يف مادة احلديث
ا والتزامهاالشرعية متواترة يف احلث على األ فاملسلم احلق هو  ،خالق والتمسك 

صاحب اخللق الكرمي والسلوك املستقيم والصفات مثل الصدق والكرم والتواضع 
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  وغض البصر عن احملارم والبعد عن الفواحش والصرب واحلياء وغريها ) .
  

تم باألخالق اليت جيب أن  ،فاألخالق يف املناهج أمرها عظيم وشامل ودقيق
اجملتمع املسلم من حمبة ومودة وتعاون ، وحتذرهم من األخالق اليت إذا سادت  تسود يف

  ضّرت اجملتمع بشكل كامل من غل وحسد وضغينة .
  

ا وتربز  تربط ذلك كله بالشرع واألدلة الواضحة مث تتناول األخالق مبفردا
 واضح أمهها وتدقق يف ذلك ، فاألخالق يف املناهج ليس أمرًا جممًال أو هالميا غري

املعامل بل تقوم بتحديده بدقة وحتث عليه وتذكر األدلة له مث تضع النقاط على احلروف 
ا .   يف مجيع أجزائه وال ترتك شاردة وال واردة إال ذكر

  

وهو باملكانة الرفيعة ويعترب من أهم  ،خذ مثاال على ذلك : خلق الصدق
 مكانته وأمهيته مع ذكر األخالق وأعظمها ، فيبدأ املنهج بتعريف الصدق مث يبني

  األدلة الشرعية عليه .
  

: ( الصدق من أعظم خصال اخلري ، وهو من مكارم األخالق فيهفمما جاء 
ا ، فهو خلق رفيع يتمثله األفاضل من الناس  اليت جاء الشرع بتأكيدها واألمر 

ده ما  ويتنكب عنه األراذل ، ولذلك كان وصفًا مالزمًا لألنبياء عليهم السالم ، وض
  كان مالزماً للمنافقني وأشباههم ) .

  

مث بني املنهج أقسام الصدق بشمولية فجعله ثالثة أقسام : صدق بالقلب 
وصدق باألفعال والصدق باألقوال ، مث يذكر مثرات الصدق ، وبعدها يذكر ما يضاد 
الصدق وهو الكذب ، فيعرفه ويبني األدلة على حترميه ، وعقوبة الكاذب وأنواع 

" كذب  :ه وما يؤول إليه ، مث ال ينسى أن يرد على املقولة املشهورةئذب مث مساو الك
أبيض مباح وكذب أسود حرام " !! وال يكتفي بذلك ألنه يعاجل األمراض واألخطاء، 
فيذكر الوسائل املعينة للتخلص من عادة الكذب للطالب ، فذكر عدة وسائل منها : 

ومن ذلك فعل القبيح الذي يدعوه لالعتذار، أن يتجنب ما يدعوه إىل الكذب  - ٦( 
وكثرة املواعيد اليت تدعو لإلخالف وجماراة األصدقاء الكاذبني ، أو الذين يستمعون 
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  إىل الكذب ويشجعونه عليه ) .
  

وهكذا يعاجل قضايا األخالق بشمولية ودقة ، وبطريقة شيقة مجيلة وخيتمها 
  ببعض األسئلة املنوعة . 

  

بآداب رفيعة وأخالق مجيلة كثرية جدًا ، وضعت هلا دروسا  وقد جاءت املناهج
خاصة ، وأخذ كل موضوع حيزًا كبريًا من املنهج ، منها ما جاء يف آداب الزيارة 
وآداب اجملالس وآداب السالم وحقوق اجلريان وآداب الضيافة وآداب النوم وحقوق 

قارب وبيان معىن االستقامة الزوجني وحقوق األوالد والعفة واحملاسبة وحق الوالدين واأل
والشخصية املسلمة وقضايا اإلنفاق واملال وحقوق الراعي والرعية والصرب والتوبة 
وآداب الطعام والشراب وقضايا الورع وآداب السفر وآداب التعامل مع اخلدم 

  وغريها .
  

وعاجلت الكذب والغضب وآفات اللسان وأمراض القلوب واملعاصي والذنوب 
  لغش ، وآداب قضاء وقت الفراغ واألمانة .واإلسراف وا

  

ومن موضوع اجلار وحقوقه يف الصف الثالث الثانوي مادة احلديث أخذ مخس 
ا وأخذت مخس صفحات أيضًا،  صفحات ، وبعده مباشرة جاء موضوع التحية وآدا
ا أربع صفحات ، ومما جاء فيها : ( أنواع الزيارة : زيارة مشروعة  مث الزيارة وآدا

، وفصل املنهج يف كل نوع ، ذكر آداب الزيارة )مودة أو زيارة حمرمة وزيارة مباحة حم
ثقال والتجمل وحسن امللبس واهليئة عند من اختيار الوقت املناسب للزيارة وترك اإل

من حق صاحب الدار أن يعتذر عن استقبال أي شخص وعلى  - ٥ومنها : (  ،الزيارة
ة به نفسه ويرجع سامح اخلاطر وال حيمل يف نفسه من اعتذر إليه أن يقبل العذر طيب

على أخيه شيئا بسبب ذلك بل يقدر له اعتذاره ، فلرمبا أن الوقت غري مناسب ، قال 
  تعاىل [ وإذا قيل هلم ارجعوا فارجعوا هو أزكى هلم ] .

إذا دخل الدار أن يغض بصره وحيفظ مسعه ، وال يسأل عّما ال  رعلى الزائ - ٦
حيث جيلسه صاحب الدار ، وال خيرج حىت يستأذن ، وإذا خرج  يعنيه ، وجيلس

  فليسلم ) .
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مث حتدث املنهج عن االستئذان ومشروعيته واحلكمة منه واألدلة عليه وختم 
ذن الرجل إذا دخل أيست - : ( هـ فيه املوضوع بأحكام وآداب االستئذان ، ومما جاء

  على غرفة أبيه أو أمه أو أخته وحنو ذلك .
وبعض النساء يتساهلن يف ذلك فيدخلن البيوت  ،رأة يف االستئذان كالرجلامل - و

  بال استئذان ، وهذا من األخطاء الشائعة ) .
  

وهكذا يف مجيع القضايا واآلداب واألخالق ، تعلم املناهج الشباب آداباً 
ذا التفصيل والدقة والشمولية .   سامية ال ميكن أن يتعلموها يف مكان آخر 

  

  
ك أال حيق لنا أن نسأل الكاتبة يف جريدة الرياض : هل كالمها كان وبعد ذل

صحيحًا عندما قالت عن مناهجنا : ( أن العقول تدفس بأفكار خردة مما يسبب تلبكاً 
  فكرياً وعسرًا فكرياً يفرز أفرادًا سلوكهم متخلف متوتر ال حضاري ) ؟!.

  

ذا الشكل الرائع ؟ تلك املناهج ، وهي  هوما هو ( الغري حضاري ) ؟! هل 
ا ( ويدفس ) كالمًا ( خردة ) يدل على تلبكه الفكري  وختلفه احلضاري  أم من حيار

مدى حنقه على اآلداب اإلسالمية وعلى رمبا وسوء فهمه للتقدم والرقي ، و 
  الفضيلة؟!!

  

ً : المحافظة على البيئة والصحة العامة  واالهتمام  ً : المحافظة على البيئة والصحة العامة  واالهتمام ثانيا ثانيا
  بالنظافة:بالنظافة:

  

: حترمي قضاء  الحديث الخامس عشر ٤١ص للصف األول املتوسطيف مادة احلديث 
احلاجة يف الطرقات ويف أماكن اجللوس ، جاء حبديث أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم قال : " اتقوا اللّعانني : قالوا : وما اللعانان يا رسول هللا ؟ 

  ظلهم " . قال : " الذي يتخلى يف طريق الناس أو يف
  مث ذكر إرشادات احلديث ومنها :

دل احلديث على حرص اإلسالم على الطهارة والنظافة ، إذ منع من يقضي  - ١
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  حاجته أن يقضيها يف األماكن اليت ينتفع من الناس باجللوس وغريه .
  ن قضاء احلاجة يف هذه األماكن من إيذاء الناس .أ - ٢
حلديث مثل احلدائق والطرقات حترمي قضاء احلاجة يف األماكن املذكورة يف ا - ٣

  وغريها ملا يف ذلك من إيذاء الناس .
على املسلم أن حيرتم األماكن العامة كالطرقات واحلدائق وأماكن املنتزهات  - ٤

  وغريها .
يلحق بقضاء احلاجة كل صور اإليذاء كرمي القمامات وإحداث احلفر يف  - ٥

  الطريق وغري ذلك .
العامة ملا يف قضاء احلاجة يف األماكن حرص اإلسالم على تثبيت قواعد الصحة  - ٦

  العامة ما يتسبب يف انتشار األمراض .

من نفس املنهج جاء حبديث  للصف األول المتوسطويف احلديث السادس عشر 
ى أن يُبال  جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " أنه 

  يف املاء الراكد " .
  ديث ما يلي :ويف إرشادات احل

العناية بالصحة العامة للناس ، إذ أن البول يف املاء الراكد يضر بالصحة لنقله  - ١
  األمراض .

  دل احلديث على احلرص على محاية البيئة من التلوث . - ٢
  حترمي التبول يف املاء الراكد الذي ال جيري مثل مياه الربك وحنوها . - ٣
يمة ال غىن لإلنسان عنها ، ينبغي للمسلم أن حيافظ على املاء فهو ثروة عظ - ٤

  ومن ُشْكر هللا على هذه النعمة البعد عن تلويثها .
  

ويف احلديث الرابع واألربعون جاء موضوع اختاذ أسباب السالمة وذكر قول 
النيب صلى هللا عليه وسلم " أطفئوا املصابيح بالليل إذا رقدمت ، وأغلقوا األبواب ، 

  لشراب " .وأوكوا األسقية ، ومخروا الطعام وا
  فجاء يف إرشادات احلديث ما يلي :
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  حث اإلسالم على اختاذ أسباب الصحة والسالمة . - ١
  ينبغي للمسلم احلرص على فصل األسباب املشروعة اليت متنع وقوع اخلطر . - ٢
من اخلطأ عدم إطفاء النار والناس نيام ، أو ليس عندها إال األطفال فإن ذلك  - ٣

  يؤدي إىل حدوث احلرائق .
ب الصحة والسالمة تغطية األواين وعدم تركها مكشوفة حىت ال يقع من أسبا - ٤

  فيها وباء .
  

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه عن  ١٢٠للصف الثاني المتوسط ص ويف مادة احلديث
النيب صلى هللا عليه وسلم قال : " بينما رجل ميشي بطريق وجد غصن شوك عن 

  لبخاري .الطريق فأخره فشكر هللا له فغفر له " رواه ا
  فجاء يف إرشادات احلديث :

دل احلديث على أن املسلم ينبغي أن يكون حمباً للخري جلميع املسلمني ، فيزيل  - ١
  عنهم ما يؤذيهم يف طرقهم وأمكنتهم العامة .

بّني الرسول صلى هللا عليه وسلم أن كل خري يعمله اإلنسان يؤجر عليه ولو   - ٢
  كان هذا العمل صغرياً يف نظر اإلنسان .

على املسلم أن يتحلى بالنظافة ، سواء كان يف جسده أو بيته أو مدرسته أو  - ٣
  طريقه أو سوقه وغري ذلك .

املسلم ال يؤذي اآلخرين فيضع األوساخ يف طريقهم أو حدائقهم أو غريها بل  - ٤
  إذا رأى ذلك أزاله .

  مث جاء يف أسئلة املناقشة :
م وأمكنتهم العا -    مة ؟ما وعيد من يؤذي الناس يف طرقا
  مباذا تنصح من يلقون العلب الفارغة والزجاج الفارغ يف الشوارع ؟ ] . - 

  

موضوع يف أمهية السواك  ومما  ٥٣للصف األول المتوسط ص وجاء يف مادة احلديث
جاء فيه : ( أن حرص اإلسالم على استعمال وسائل النظافة ومن أمهها نظافة الفم ، 

قال : [ حتصل سنة السواك ملن تسوك  وبعدها ،مث ذكر فوائد السواك وأوقاته املؤكدة
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  بغري األراك من أعواد األشجار ، وكذا استعمال الفرشاة واملعجون ) .
  

ومما جاء فيه (  للصف األول المتوسط يف كتاب الفقه وجاء موضوع السواك مستقال
ملا كان املقصود من مشروعية السواك  استخدام فرشاة األسنان واملطهرات احلديثة :

نظيف الفم وتطييبه ، فإن كل ما حيقق هذا املقصد له حكم السواك  وفرشاة األسنان ت
واملعاجني احلديثة تساهم بقوة يف تنظيف الفم وتطييبه  ولذلك فإن هلا حكم السواك 
يف املشروعية ، إال أننا ال نستغين عنه  خصوصًا والسواك ميكن اصطحابه يف كل حني 

ف غريه  واستخدام عود األراك أفضل من غريه ملا فيه من خاصًة عند أداء الصالة خبال
مواد طبيعية منظفة ومطهرة  وألنه أيسر تناوًال ، وأقل ُكلفة ، وبه يكون اتباع السنة ) 

  . ٢٥ص
  

  وقد ذكر املنهج احلكمة من مشروعية السواك وذكر :
ا من بقايا الطعام . -    فيه تنظيف لألسنان واللثة واللسان مما يعلق 
  وقاية لألسنان من التسوس والفساد . فيه - 
  فيه وقاية لّلثة من األمراض وتقوية هلا . - 

  

  وفي نهایة الدرس ختمه ببعض التوجیهات منها : 
  ٢٦صال جيوز للمسلم أن يلقي بالشعريات الساقطة من السواك يف املسجد .  - 

  

ها وقضية النظافة والطهارة أمرها واضح يف املناهج ألن الشرع شدد فيها وجعل
وجاء يف  ،من واجبات الدين ونّوع وسائل النظافة وجعلها متكررة ودقيقة كالوضوء

  ما يلي : ٧للصف األول الثانوي ص  همنهج الفق
  اإلسالم يدعو إىل الطهارة . - 
  َجْعُل الشرع الطهارة شرطاً لصحة الصالة . - 
  حث الشرع على االغتسال وخاصة يوم اجلمعة . - 
  الفم . حيث الشرع على السواك ونظافة - 
  حيث الشرع على إزالة الشعر الذي يسبب الروائح الكريهة واألوساخ . - 
  ى الشرع عن تلويث الطرق وأماكن اجتماع الناس وجلوسهم بالنجاسات . - 
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  حب هللا للمتطهرين كما قال تعاىل : " إن هللا حيب التوابني وحيب  املتطهرين " . - 
  

ا  ى الشرع عن النجاسات وأمر باجتنا    .و

  ما يلي : ١٢متوسط في مادة الفقه صاللصف األول ا مما جاء يف منهجو 
  تطهري الثوب املتنجس : يغسل باملاء ، ويفرك ويعصر حىت تزول النجاسة . - 
  تطهري الُفُرش : تغسل باملاء أو باملنظفات احلديثة وتُفرك حىت تزول النجاسة  - 

  

  : جاء ما يلي ١٠في مادة الحديث ص ويف الصف األول الثانوي
أمر املسلم بأن يكون منظره حسنًا ، فقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يتطهر  - 

ويتنظف ويسرح شعره ويدهنه ، ولكن هذا ال يعين املبالغة يف هذا األمر حبيث 
كما   –يطغى على اهتماماته ، فعليه بالتوازن مبعىن أن يهتم يف نظافته ولكن ال يبالغ 

   مرضي .حىت ال ينحرف إىل حد غري –ذكر 
  

  وجاء أيضاً : 
دين اإلسالم دين الطهر والنظافة الظاهرة والباطنة فكما يريد اإلسالم نظافة  - 

الظاهر من النجاسات واألوساخ فهو حيرص على طهارة الباطن من األدران 
  . ٧٩واألحقاد واحلسد وحنوها . ص

  

فيه ، موضوع متكامل يف قضية النظافة ، و  ١٣٢الثالث الثانوي ص ويف الصف
  تفاصيل جيدة تناسب سن الطالب واملرحلة اليت يدرسون فيها .

  

  ثالثاً : الرفق بالحيـوان :ثالثاً : الرفق بالحيـوان :
  

وال يظن ظان أن مثل هذا األمر يعترب إقحامًا يف املناهج الشرعية وأن مكانه 
غري كتب العلوم الشرعية ، فأقول : هذا الظن خاطئ ألن املناهج الشرعية عندنا متثل 

قضايا من الدين فنجد أدلة واضحة من الشرع على كل قضية ، اإلسالم ، وهذه ال
فاإلسالم دين حياة متكامل وال خيص قضايا العبادات فقط ، بل رتب على مثل هذه 
األمور الثواب والعقاب ، وسيمر على القارئ ما يدل على ذلك وأغلبه يف املرحلة 
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ص على ترسيخ هذه األمور املتوسطة متشيًا مع سياسة التعليم العامة يف الدولة حيث ن
  يف أذهان الطالب يف هذه املرحلة .

  

احلديث املعروف والذي فيه  ١١٨للصف الثاني المتوسط ص فجاء يف مادة احلديث
  أن رجًال سقى كلباً فشكر هللا له فغفر له . وفيه " ويف كل كبد رطبة أجر " .

  ففي إرشادات احلديث ما يلي :
وجب اإلحسان إىل كل حي ، حىت عظمة هذا احلديث احلنيف حيث أ - ١

  احليوانات .
ن اإلنسان سبب من أسباب عأفاد احلديث أن اإلحسان إىل احليوان ، فضًال  - ٢

  دخول اجلنة .
ومن أمثلة ذلك التقصري يف إطعامها  ،إيذاء احليوان حمرم وسبب يف دخول النار - ٣

ا وغري ذلك . ا أو بضر   وشرا
  

  وجاء يف أسئلة املناقشة :
  علينا جتاه احليوان ؟ ماذا جيب  - 
  ( الرفق باحليوان قد يكون سبباً يف دخول  اجلنة ) اشرح هذه العبارة ] . - 

  

ا جاء فيه  ٤٩للصف الثالث المتوسط ص ويف مادة الفقه يف موضوع سنن الذكاة وآدا
ا ، من أمهها ما يلي :    : للذكاة سنن وآداب ينبغي على املذكي مراعا

وجب اإلحسان على  أهللا عليه وسلم : " إن هللا  إحسان الذبح ، لقوله صلى - ١
كل شئ ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح ، وليحد 

  لريح ذبيحته " رواه مسلم .و أحدكم شفرته 
  

  ومن اإلحسان يف الذبح ما يلي :
  أن تكون الذكاة بآلة حادة . - أ 
أسرع يف خروج الروح ، فال  أن مير اآللة على حمل الذبح بقوة وسرعة ، ليكون - ب 

  يتعذب احليوان .
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الرفق باحليوان املراد ذحبه ، فال ُجيرُّ بشدة أو يرمى على األرض بعنف وحنو  - ج 
  ذلك .

  قطع الودجني كليهما مع احللقوم واملريء ليكون أسرع يف خروج روحها . - د 
  - :مث ذكر املنهج ما يكره يف الذكاة وما حيرم فقال : يكره يف الذكاة ما يلي 

  

أن حيُِدَّ الذابح السكني والذبيحة تنظر ، ملا روى ابن عباس رضي هللا عنهما  - ١
قال : مّر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة 
شاة وهو حيُِدُّ شفرته وهي تلمزها ببصرها ، فقال : " أفال قبل هذا أم تريد أن 

  متيتها موتتني " .
  خرى تنظر إليه ، ألن يف ذلك تعذيباً هلا .أن يذبح البهيمة واأل - ٢
  أن يسلخ احليوان أو يكسر عنقه قبل أن خترج روحه ، ألن يف ذلك تعذيباً له. - ٣
  أن يذبح بآلة كاّلة أي غري قاطعة ، ألن يف ذلك تعذيباً للحيوان . - ٤

  

  وحيرم يف الذكاة ما يلي :
  

هام أو الرصاص حبس احليوان وجعله هدفًا للرماية مثل أن يربط ويرمى بالس - ١
حىت ميوت ، ويسمى هذا الفعل صرب البهائم ، وهو منهي عنه مبا ثبت عن ابن 
ا فلما رأوا ابن عمر  عمر رضي هللا عنهما أنه مّر بنفر قد نصبوا دجاجة يرتامو
تفرقوا عنها ، فقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ إن رسول هللا صلى هللا عليه 

بخاري ومسلم ، وعن أنس رضي هللا عنه ، وسلم لعن من فعل هذا . رواه ال
ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن تصرب البهائم " رواه البخاري  قال : " 

  ومسلم .
ذبح احليوان مباح األكل لغري أكله ، ملا روى عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما  - ٢

بغري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : " من قتل عصفورًا فما فوقه 
حقها سأله هللا عز وجل عنه يوم القيامة ، قيل يا رسول هللا وما حقها ؟ قال : 

ا " رواه النسائي.   " حقها أن تذحبها فتأكلها ، وال تقطع رأسها فريمي 
  



  ٨١  
  

  
احلديث التاسع واألربعون : " النهي  ١١١للصف األول المتوسط ص ويف مادة احلديث

ني رضي هللا عنه قال : بينما رسول هللا صلى عن لعن احليوانات : عن عمران بن حص
هللا عليه وسلم يف بعض أسفاره وامرأة من األنصار عن ناقة فضجرت فلعنتها فسمع 
ا ملعونة "  ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : " خذوا ما عليها ودعوها فإ

  قال عمران : فكأين أراها اآلن متشي يف الناس ما يعرض هلا أحد " .
  

  جاء يف إرشادات احلديث :
  

  دل احلديث على اهتمام اإلسالم بكل حي . - ١
  حترمي لعن احليوانات وغريها . - ٢
  النهي عن إيذاء احليوانات حىت ولو كان بالسب واللعن . - ٣

  

  

  ::المزاح والفرح واللعبالمزاح والفرح واللعب: :   رابعارابعا
  

قد يستغرب البعض ذكر هذا املوضوع هنا ويتساءل عن السبب يف إيراده يف 
ن السبب أن اهلجمة الشرسة على مناهجنا كانت شاملة وقوية إفأقول هذا الكتاب 

وجبميع الوسائل ، ومما ذكروا أن مناهجنا ختلو من إباحة الفرح واللعب وأن اهتمامها 
يف إخافة األطفال والشباب من مناظر القبور واملوت ومنظر الثعابني والديدان والظلمة 

تدل على إباحة أو حث على الرياضة يف القرب .. اخل ، وليس فيها أي ملسة 
واملسابقات واملزاح . هكذا قالوا يف عدة مقاالت قدمية وحديثة لذا ذكرت هذا 

  املوضوع ، وال حول وال قوة إال باهلل .
  

، حديث أيب ذر رضي هللا عنه  ١٠٢للصف الثاني المتوسط ص جاء يف منهج احلديث
ال حتقرن من املعروف شيئًا ولو أن تلقى  قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : "

  أخاك بوجه طلق " رواه مسلم .
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  ومما جاء يف إرشادات احلديث :
ا على إخوانه  -  طالقة الوجه واالبتسامة من املعروف واخلري ، فاملسلم ال يبخل 

  املسلمني .
  فضل هللا واسع وعطاؤه كبري ، جعل األجر الكثري على العمل القليل . - 

  

  

  موضوع من آداب الضحك : ١٠٧ملنهج صويف نفس ا
مراعاة اإلسالم للفطرة البشرية إذ مل حيرم الضحك ملا يف النفس من حاجة إليه بل  - 

ى عن كثرة الضحك ألنه مييت القلب .   هّذبه وأبعده عن الصفات الذميمة و
التبسم يف وجه إخوانك املسلمني صدقة تؤجر عليها ملا يف ذلك من غرس األلفة  - 

  .واحملبة 
  

  موضوع العيدين ، ومما جاء فيه : ١٠١للصف الثاني المتوسط ص ويف مادة الفقه
العيد يف اإلسالم جيمع بني العبادة وبني إظهار الفرح والسرور وتبادل الطيبات  - 

  واملباحات فليس جمرد عبادة وال جمرد عادة وإمنا جيمع بني خريي الدنيا واآلخرة .
  

موضوع املزاح وآدابه ، يتكون من  ٩١ثانوي صللصف الثالث ال ويف مادة احلديث
مخس صفحات ، ومما جاء فيه : ( اعتاد الناس يف قدمي الدهر وحديثه أن خيلطوا 
م شيئًا من اللطف واإلنس  وهذا صار  م بشيء من الدعابة ، تضفي على حيا حيا

ك أحد مع األصحاب واألقران ، ومع األهل واألوالد ، وغريهم ، ال يكاد خيلو من ذل
  ، لكنهم فيه بني مقّل ومستكثر ) .

  

  مث بني املنهج أقسام املزاح وجعله على ثالثة أقسام حممود ومذموم ومباح فقط.
مزاح حممود : وهو ماله غرض صحيح ، مقرون بنية صاحلة ، منضبط بالقواعد  - 

 الشرعية ومن أمثلة ذلك ، ممازحة الرجل والديه بأدب ، أو أهله وولده ، أو ممازحة
  القرين ، فيه إدخال السرور على قلبه فهذا يثاب عليه املرء .

  

مث ذكر املنهج ضوابط وآداب املزاح مثل النية الصاحلة والتزام الصدق وختم 
( االحرتام والتقدير لآلخرين ، وإنزال الناس منازهلم  ومعرفة نفسية  :اآلداب بقوله
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: ال متازح صغريًا فيجرتئ عليك ، املقابل ، فليس كل الناس يتقبل املزاح ، وقد قيل 
  وال كبريًا فيحقد عليك ) .

  

ا يف املزاح مثل الكذب واإلفراط  مث حتدث املنهج عن األمور اليت جيب اجتنا
فيه واألذى واإلضرار باآلخرين مما يولد األحقاد والضغائن أو املزاح باألمور الشرعية 

  وسلم ) .وختم الدرس بصور من مزاح النيب صلى هللا عليه 
  

، عند تفسري قوله تعاىل         ١٢٤للصف الثالث الثانوي ص وجاء يف مادة التفسري
( أمر سبحانه  " قل بفضل هللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون " ما يلي:

بالفرح بفضله ورمحته ، ألن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها هلل تعاىل 
ا وشدة ال   رغبة يف العلم واإلميان ... ) .وقو

  

موضوع يف املسابقة مشل مخس  ١٥٩للصف الثاني الثانوي ص ويف مادة الفقه
ات من الكتاب ، ومما جاء فيه : ( املسابقات اجلائزة : وهي املسابقات يف حصف

األمور املباحة ، كسباق اخليل واإلبل والسباق على األقدام ، والسباحة  واملصارعة 
، وسباق الدرجات واملسابقات العلمية ، والثقافية وغري ذلك ) مث ذكر األدلة املباحة 

على ذلك من القرآن والسنة بعدها ذكر دفع العوض يف املسابقات املباحة وذكر 
ا ما كان من جنسها كأنواع املسابقات  منها: ( سباق اخليل واإلبل والرمي ويلحق 

  والدبابات والطائرات احلربية وحنو ذلك ) .باألسلحة احلديثة من البنادق واملدافع 
  

ثم تحدث عن المسابقات المحرمة وختم الموضوع بضوابط وتوجیهات فیما 
  یباح من األلعاب منها :

( أن يسود اللعب جو من احملبة واإلخاء وال يؤول اللعب إىل التقاطع والتدابر 
  . ١٦٢صوالنزاع واخلصام ) 
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  ::  خامساً : األدب مع الخدمخامساً : األدب مع الخدم
  

م ،  م وحسن معاشر واملناهج الشرعية حتث على األدب مع اخلدم والرفق 
سواء كانوا مسلمني أو كفارا . وقد جعلت موضوعهم جبانب موضوعات الدعاء 

  والذكر  واألمر باملعروف والنهي عن املنكر  وغريها .
   

فيه:  وقد خصصت هلم املناهج درسًا كامًال يف الصف الثالث الثانوي ومما جاء
( مث حيتاج املرء إىل أن يعينه يف أي عمل من األعمال وختتلف هذه املعونة فمثًال يف 

  العمل املطلوب :
  

  أوًال : األحكام واآلداب العامة لكل مستخدم يف عمل :
حسن املعاملة ، وذلك من خالل التعامل بأدب ولطف والتزام األخالق احلسنة  - ١

ا الشرع ، وجتنب ذميم ا  ،.ألخالق من سب وشتم وسخرية وغريهااليت أتى 
والقدوة التامة يف كل ذلك رسو هللا صلى هللا عليه وسلم ، يقول أنس رضي هللا 
عنه : خدمت النيب صلى هللا عليه وسلم عشر سنني فما قايل يل : أف ، وال ِملَ 

  صنعت ؟ وال أال صنعت ؟ .
يف مثل ذلك كتابة إعطاؤه أجرته كاملة حسب ما مت االتفاق عليه ، واألحسن  - ٢

عقد يوضح به العمل وأجرته ويشهد عليه للبعد عما قد حيصل من التنازع 
 بعضها منكر عظيم وكبرية من الكبائرواالختالف وحرمان العامل من أجرته أو 

ا إال من ال أخالق له ، قال صلى هللا عليه وسلم قال هللا تعاىل :  ال يتهاون 
ورجل باع حرًا فأكل  ،رجل أعطى يب مث غدر :ثالثة أنا خصيمهم يوم القيامة

ورجل استأجر أجريًا فاستوىف منه ومل يعطه أجره . رواه البخاري . كما أن  ،مثنه
تأخري أجرته داخل فيما حذر منه النيب صلى هللا عليه وسلم بقوله : [ مطل 
 الفقري ظلم ] ، قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل : واملراد هنا تأخري ما

استحق أداؤه بغري عذر . وعن ابن عمر رضي هللا عنه مرفوعا : [ أعطوا 
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  األجري أجره قبل أن جيف عرقه ] رواه ابن ماجه .
  

  ثانيًا : األحكام واآلداب اخلاصة : وذكر منها :
م وترك  - ٢ م والعفو عن هفوا رمحتهم والشفقة عليهم ، والتجاوز عن زال

فإنه ليس خيلو أحد من غلط  ؛يهم بالضرب وحنوهحتقريهم وإذالهلم واالعتداء عل
وتقصري والتجاوز خلق حممود ومن كان ذلك من مسته وخلقه فهو أحرى أن يتجاوز 

الناس وهللا حيب عن عنه عند اشتداد حاجته ، قال تعاىل [ والكاظمني الغيظ والعافني 
  احملسنني ] ، وهذا فضل عظيم ملن هذه صفته ..

ا،  عدم تكليفهم ما ال - ٤ يطيقون ، فهم بشر هلم حدود وطاقة ال ميكنهم جماوز
  فال جيوز جتاهل هذا األمر ملا يرتتب عليه من األذى والضرر .. ) .

  

  سادساً :  قضايا المرأة في مناهجنا الشرعية :سادساً :  قضايا المرأة في مناهجنا الشرعية :
  

وكلها مبنية على أحكام اإلسالم وما به من احرتام  ،هذا أيضًا كثري يف مناهجنا
وقد خصصت املناهج موضوعات كاملة يف ذلك . وإليك للمرأة وصيانة هلا ، 

  مقتطفات سريعة ملا جاء يف بعض الدروس :
  

ا للرجل  وهذا ليس  م السابقون إىل االعرتاف بكرامة املرأة ومساوا ( زعم الغرب أ
مبنيًا على أساٍس صحيح ، فاإلسالم هو الذي سبق الشرائع يف هذا وال تزال شرائعهم 

  ة متيز الرجل عن املرأة ) .الدينية واملدني
  ١٤٨مادة التفسري للصف الثاين الثانوي ص 

  

( اهتم اإلسالم باملرأة وجعل هلا مكانة سامية ومنزلة رفيعة ويظهر يف هذا احلديث 
  ٢٩مادة الحديث للصف الثاني الثانوي صاختصاصها ببعض األحكام واملزايا ) 

  

لمرأة أن حترص على الذي تعرف به ( العلم حق للجميع للرجل واملرأة ، فينبغي ل
  ٣٠المصدر السابق صأمور دينها ) 

  

( التملك للمال من حق الرجل واملرأة ، ولكل منهما ماله ، وله حق التصرف   
  المصدر السابق فيه ) 
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الغلظة على األطفال والنساء من أوالد  - ( مظاهر خاطئة للرجولة والشجاعة : ب
  ٧٦ق صالمصدر السابوزوجات وغريهم ) 

ا،  ا وحىت بعد وفا ا منذ والد ( ويربز تكرمي اإلسالم للمرأة يف مجيع شؤون حيا
  ومن صور التكرمي :

  عظم األجر برعايتها صغرية حمبوبة .. - 
ا فيمن تقدم خلطبتها .. -    .. أمر اإلسالم باستشار
ل: أمر بتكرميها ورعايتها من قبل زوجها ، عن الرسول صلى هللا عليه وسلم أنه قا - 

  ١٥٤المصدر السابق ص" خريكم خريكم ألهله ، وأنا خريكم ألهلي " ) 

  ::بيــــــــــــــــــــانبيــــــــــــــــــــان
نك نقلت وجهًا مجيًال للمناهج يف قضايا طاعة والة األمر نك نقلت وجهًا مجيًال للمناهج يف قضايا طاعة والة األمر إإقد يقول قائل : قد يقول قائل : 

والتعامل مع الكفار ، والوسطية يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، والوسطية يف والتعامل مع الكفار ، والوسطية يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، والوسطية يف 
  اخل .اخل .  ……  الدعوة ، واجلهادالدعوة ، واجلهاد

هناك أمور يف ثنايا املناهج تدل على عكس ما قلت وقررت يف يكون ورمبا 
 –إن شاء هللا–ذلك يستفيد منها فكر الغلو والتطرف . فأقول بلغة الواثق واحلريص 
ال ميثل اإلسالم  على أال يكون يف مناهجنا الشرعية شيئ يدل على غري ذلك ، أو أمر

. أقول : أحتدى مجيع الكّتاب الذين خاضوا يف الصحيح بعدله ومساحته وحكمته 
ا سبب لإلرهاب .. أقول:  تانًا بالغلو والتطرف وأ موها زورًا و مناهجنا بالباطل وا
أحتدى هؤالء مجيعًا أن يأتوا مبوضوٍع أو درٍس أو فقرٍة واحدة أو سطٍر واحد يدل على 

  ذلك خرط القتاد . غري ما قلت وقررت يف مناهجنا الشرعية العظيمة ، ودون 
وسوف أعطيهم فرصة عدة أشهر يعقدون االجتماعات ويقيمون الندوات 
ويبحثون يف الكتب الدراسية وال مانع من االستعانة باخلرباء األجانب واملفكرين من 
خارج البالد للبحث عن سطٍر واحد يدل على غلٍو أو تطرف واملناهج حسب ما 

موها به .يقولون كثريٍة جداً ! فليأتوا بفق   رٍة أو مجلٍة مما ا
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ام وسببه حث املناهج على الفضيلة وحماربة  وأما إذا كان مقصدهم من اال
األهواء والضالالت والفساد ، وترسيخها للعزة والكرامة اإلسالمية يف نفوس النشئ، 

ا لصفاء اإلسالم ومسوه على غريه من األديان ؛ فإين أقول بكل فخر واعتزاز :  ن إوبيا
مناهجنا الشرعية من أوهلا إىل آخرها تدل على ذلك وحتث عليه وال يؤثر على القافلة 

  نبح الكالب !!  –بعد ذلك  –
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  الخــــــــــــــالصةالخــــــــــــــالصة
ا أفضل املناهج يف العامل أمجع ا  ،وخالصة القول يف مناهجنا الشرعية أ وأ

ا طبق ت سياسة الدولة التعليمية اتسمت بالشمولية والوسطية واالعتدال ، وأ
حبذافريها ، وراعت بشكل كبري املراحل الدراسية فحدثت كل مرحلة من الطالب مبا 

  يعقلون ومبا يناسبهم .
  

وحاربت الغلو والتطرف واالعتداء والتكفري والضالل والفسق والكفر والشرك 
ت اجلوانب مع السهولة والدقة وخدم ،، واتسمت أيضًا باحليوية واجلمال واالختصار

املعرفية األخرى وحثت على إتقان العمل وشّجعت التكّسب ، وحثت على التفكري 
  والتأمل واإلنتاج .

  وحذرت من املخدرات واملسكرات واملفرتات والدخان ومن اجلرائم بشىت أنواعها . - 
م من الشعوذة واخلرافة  -  وعلمت النشء اإلميان الصحيح والعقيدة الصافية وحذر

  السحر والتنجيم والكهانة والعرافة والتمائم .واجلاهلية و 
شرحت للطالب التفسري الصحيح لآليات املستمد من الكتاب والسنة ، بعيدًا عن  - 

  شطحات الصوفية وتأويالت املتفلسفة من معتزلة وجهمية وأشعرية .
دعت إىل احلكمة يف الدعوة إىل هللا عز وجل وإىل الوسطية يف األمر باملعروف  - 

  املنكر . والنهي عن
ودعت إىل طاعة والة األمر وحمبة بالد اإلسالم عمومًا واململكة العربية السعودية  - 

  على وجه اخلصوص .
حثت الطالب على التمسك باألخالق الفاضلة وبر الوالدين واحرتام اجلريان  - 

  وحقوق الضيف واألقارب واألبناء واإلخوان ..
طفال بل واحليوانات والنباتات والبيئة دعتهم إىل التعامل باحلسىن مع اخلدم ومع األ - 

  بشكل عام .
ا . -    علمت الطالب أحكام األسرة واحلقوق الزوجية وآدا
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  علمت الطالب أحكام الطهارة والصالة والزكاة والصوم واحلج .. اخل . - 
شرحت هلم بشكل موجز ومفيد أحكام البيوع وأحكام اجلوار والصلح والسبق  - 

  …ركات واإلعارة وآداب التجارة والش
  علمتهم أحكام اجلنايات والديات وحوادث السيارات ..  - 
أعطت الطالب حظًا ال بأس به من قواعد جامعة نافعة شاملة مثل قاعدة ال ضرر  - 

  وال ضرار ، والعادة حمكّمة ، واألمور مبقاصدها .. اخل .
علمتهم أحكام اجلهاد الصحيح وكيفية التعامل مع الكفار من مستأمنني وحماربني  - 

  غريهم .و 
علمت الطالب آداب اجملالس وآداب السالم وآداب الزيارة والنفقة والنوم  - 

  والوقت واملزاح والطعام والسفر ..
م من الغضب والكذب وآفات اللسان وأمراض القلوب واملعاصي بشىت  -  حذر

  …أنواعها 
 حثتهم على التحلي باألمانة والصدق والعفة والشجاعة واالستقامة واجلدية والصرب - 

  وغري ذلك الكثري والكثري ..
م عز وجل ومن سنة نبيهم صلى هللا عليه حفَّ  -  ظتهم قسمًا ال بأس به من كتاب ر

  وسلم .
 ثينعلم الطالب هذه املعارف والعلوم واآلداب إذا مل يتعلموها يف االفمن يُ 

  سنة ، وماذا يتعلمون أفضل من هذه األمور طيلة تلك السنوات ؟ ةعشر 
ي يعلمهم هذه األخالق والعقائد ؟ هل نرتكهم هلؤالء الكّتاب وملن نرتكهم لك

ذا الشكل وهذا املضمون الرائع ؟ هل  اُألجراء الذين حاربوا املناهج الشرعية وهي 
نرتكهم لصاحب " مذكرات نبيلة عبيد " !! وهالة سرحان منوذجًا !! هل نرتكهم هلؤالء 

م : ( ملكات اجلمال ) و( يف بيتنا ملت و (          حي ! ) و( الشاكوش ) يعلمو
الوسامة ) و ( صورة الفنان يف زمانه ) و ( كرت أمحر ) يتحدث به عن فواحشه 

  وفسقه .
أم  نرتكهم لصاحب : ( طالق املمثلة نيكول كيدمان ) و ( امرأة ساخنة ) و( 
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  أغنية احلب ) و ( اجملرم الدلوعة ! ) و ( اإلرهاب والكعب العايل ) !!!
م األخالق ، وهم الذين حاربوا الفضيلة بكل شراسةهل نرت   ،كهم هلؤالء يعلمو

  ودعوا إىل الرذيلة وإىل االختالط واملعاكسات ( واعتربوها حرية ) !!
م ملا كانوا شباباً  هل نرتكهم هلؤالء الذين جاهروا باملعصية وكتبوا مذكرا

م اجلنسية وفسقهم وفجورهم على املأل ويف صفحات ولألسف        اجلرائد  ومغامرا
)١( .  

هل نرتكهم هلؤالء وهم من عالمات الساعة حيث قال النيب صلى هللا عليه 
وسلم : " إذا حتدث الرويبضة فانتظر الساعة . قالوا : من الرويبضة ؟ قال : الرجل 

  التافه يتكلم بأمور العامة "  .
ا وإنتاجها ، وهي اليت ه   ؟امجت املناهجهل نرتكهم للجرائد وهؤالء كتا

أليست هذه اجلرائد هي اليت جمدت القصيمي املرتد الزنديق واعتربته : (الثائر 
النجدي)  ( على ماذا يثور ) ؟! وأمسوه املصلح االجتماعي الكبري !! واجملدد يف الفكر 

!!  
أليست بعض هذه اجلرائد هي اليت حاربت هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر  - 

ا أمام الناس .بكل شراسة و    خبث ولفقت التهم هلا وشّوهت صور
أليست بعض هذه اجلرائد هي اليت دعت إىل السينما وإىل اخنراط فتياتنا العفيفات  - 

اآلخر    التمثيل والغناء والفحش وقالوا : ( حنن يف اململكة لسنا جذابني للعامل  يف 
!! (  

                                        
حنمد هللا عز وجل أن من انتقد مناهجنا الشرعية هم على هذا املستوى من التحلل والتفاهة  )١(

، فلم ينتقد مناهجنا الشرعية شخص ُحيرتم رأيه من أهل املروءة وذوي اهليئات وممن عرفوا بالعلم 
وفضلها ، على أننا لو قدرنا عدد هؤالء الكتاب الذين والصالح ، وهذا أيضاً دليل على جودة املناهج 

م ال يزيدون على العشرين شخصا ، فهم ال ميثلون  أبدوا حنقهم ، وهامجوا املناهج الشرعية لوجدنا أ
م كان صاخبا جدا ومزعجا !  " إن أنكر األصوات  – ومع األسف -   ولكناجملتمع وال البلد  صو

  لصوت احلمري " .
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ت إىل التربج واخلروج عن أمل حتارب هذه اجلرائد الغرية والشرف وتدعو الفتيا - 
  سلطان األهل وما هو سائد وبائد على حد قوهلم !!

أليست هذه اجلرائد هي اليت ُتظهر صور الفنانات والفاسقات بشكل مثري  - 
  ومستهجن واعتربت فعلها فتحاً يف الصحافة السعودية !!

       أمل تدعو هذه اجلرائد إىل االختالط وقالت ( ال للعزاب عقدة اجتماعية )    - 
  ( وهل حنن جمتمع مريض ) نفصل بني اجلنسني ؟!!

أمل تكتب هذه اجلرائد : امرأة شجاعة تقود السيارة ، وحّثت الفتيات على اخلروج  - 
  عن طاعة ويل األمر ، والبعد عن احلشمة والعادات األصيلة .

ا على املناهج واضح جدًا ، وهو حماربة   فاهلدف من محلة اجلرائد وكتا
بشىت صورها ، وتفريغ املناهج من حمتواها حبيث تصبح مادة ليس هلا لون وال  الفضيلة

وال تأمر مبعروف ، وال تنكر منكرا  سلوكاً تقّوم طعم وال رائحة ، فال تصحح فكرًا وال 
ا حىت اليهود  العمومات واإلطالقات اليت ى، مناهج ليس فيها من الشرع سو  يؤمن 

  والنصارى . 
  

وتبتعد   املة وضعيفة حبيث ختلو من عنصر العّزة والكرامة ! وتصبح املناهج مس
عن حمتوى الوالء والرباء بالكلية ويصبح الطالب ال يعرف الوجهة اليت يذهب إليها وال 

بني هؤالء وهؤالء ال يعرف احلق من الباطل وال  ابل مذبذب ،الفكر الذي حيمله 
ملذاهب والضالالت واألفكار الصواب من اخلطأ وكل األمور لديه ( سيان ) وكل ا

  صحيحة وصائبة !! 
مث ملاذا ال حيارب بعض هؤالء الكّتاب وبعض هذه اجلرائد املناهج ، وهي اليت 
ج  ا وهي من أكرب األدلة على  ترسخ الشرف والفضيلة يف اجملتمع ؟! ملاذا ال حياربو

تقاء أو حتفظ ؟ ملاذا هذا البلد القومي وسياسته الشرعية وتبين والة أمره للشرع دون ان
م وتفضح أالعيبهم  أليس فيها موضوع   ال حياربون هذه املناهج وهي اليت تدك حصو
كامل عن املذاهب اهلّدامة ؟! وأول تلك املذاهب : العلمانية  حيث بينت هذه 
ا وبعض أفكارها وذكرت من تلك األفكار  املناهج الشرعية تاريخ العلمانية ، ونظريا

: -  
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  ن عن السياسة وإقامة احلياة على أساٍس مادي .فصل الدي - 
  الدعوة إىل حترير املرأة وفق النموذج الغريب ! . - 
  اقتباس األنظمة من املناهج الالدينية يف الغرب !! . - 
  تربية األجيال تربية ال دينية ولذلك تكون الرتبية الدينية اختيارية يف نظم التعليم. - 
  بالد املسلمني .الدعوة إىل إسقاط أحكام الشريعة يف  - 
  إخضاع كل موروث سابق للنقد والقصد من ذلك هدم الدين !! . - 

  

  ٢٠٠كتاب احلديث للصف الثاين ثانوي ص
  

أليس يف املناهج صفات املنافقني حيث قالت : ( من صفات املنافقني انتهاز 
من صفات  –الفرص اليت تتاح هلم ، لتشكيك املسلمني بدينهم ، وإثارة البلبلة بينهم 

ا واحتقارهم ا ملنافقني السعي ألذية املسلمني بشىت الطرق والوسائل اليت يستطيعو
م )    . ١١٠تفسير ثالث متوسط صواالستهزاء 

  

أليس يف هذه املناهج : ( املنافقون هم العدو احلقيقي للمسلمني ، وخطرهم 
م يعيشون معهم .. قال تعاىل : " هم العدو   " ) . أكرب من خطر العدو اخلارجي أل

أليس يف هذه املناهج حترمي االختالط واخلمور واألفالم اخلليعة ، وحترمي السفر 
  بقصد الفسق .. 

  أليس فيها حٌث على احلجاب واحلشمة للفتيات ، وترك التربج والسفور .
  

أليس فيها احرتام الوالدين وعدم اخلروج عن طاعتهم ، واحرتام العادات 
 حيارب هؤالء املناهج ؟! أليست هي من أهم معاقل والتقاليد احلميدة ، ملاذا ال

 اعظيم امن حصون الشرف والفضيلة ، أليست سور  األيست حصن ؟التوحيد والسنة 
م يف هذه الفرتة ،  ؟تصد األفكار املنحّلة بشىت أنواعها  م وأهم مهما ا أوىل أوليا إ

 دينه وسلخه من كل فإذا كسروا هذا احلصن سُهل عليهم الدخول يف اجملتمع وتغيري
  الفضائل . 

م مل  إذن ليس من املستغرب حماربة هؤالء للمناهج ، بل املستغرب حقًا لو أ
  حياربوها ومل يستغلوا تلك الفرصة الساحنة للنيل منها ؟!
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نعم       وسوف حياربون ويتهجمون على غريها ففي جعبتهم الكثري والكثري !  
اء وكل مؤسساتنا وسيدعون إىل ترك إغالق والقض )١(سيهامجون جملس الشورى 

احملالت عند األذان وترك أخذ الزكاة ، والتخلي عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
ويكفيك أن  –أخزاهم هللا  –، وسوف .. وسوف .. ولكنهم يسريون خبطواٍت تدرجيية 

م السرية على اإلنرتنت لتعرف مقدار حنقهم وحقدهم ع لى البالد تنظر يف منتديا
جمهم عليهم وعلى سياستهم احملافظة .   ووالة األمر و

يستعدون األجانب واألعداء على  وبعض هؤالءهل هم أهل الوطنية ( احلّقة ) 
بلدهم ويقومون باملقابالت املشبوهة ضد دولتهم ، ويستغلون احلمالت األجنبية ضد 

  ؟جمتمعهم ووالة أمرهم 
  

والشعب ؟! هل نادوا إىل تطوير املصانع هل هم حريصون على مصلحة البلد 
و االهتمام بالزراعة ، وإعداد القوة والتمسك بالفضيلة .. كال إن  - مثال  –ها ئوإنشا

ّمههم : فن املرأة  وتربج املرأة ، وحرية املرأة ، وإن شئت فقل حرية الوصول إىل املرأة 
أفضل ما عندنا ، وينتقدون أهم ! وحماولة تغيري قيم اجملتمع ومثله العليا ، فهم يهامجون 

  وما اعرتف به عقالء الغرب من أنه عظيم ومجيل لدينا . ،مميزاتنا
هؤالء النفر الذين يتكلمون بألسنتنا ويتحدثون بلغتنا ، الذين أعمت أبصارهم 
مظاهر احلضارة الغربية وحجبت عقوهلم هذه الزخارف عن كل ما هو طيٌب ومجيل يف 

ا من العقوق ألمتهم ، والكفر مبجد أسالفهم ، حدًا جعل تراث أمتهم ، حىت بلغو 
ا أهل التوحيد والشريعة بعني السخرية واالزدراء ،  أحدهم ينظر إىل كل فضيلة قام 
وهو يف الوقت نفسه ينظر بل ويعتز بأي عمٍل قام به أصحاب الفوضى األخالقية 

 ألمتهم هم الذين نيبناء العاقواالحنالل ، وأصحاب احلياة املادية اجلافة ، إن هؤالء األ
  حذر منهم الشاعر بقوله :

  

 وإذا تنكر للبالد رجاهلا
  

 صاروا أضر هلا من األعداء
  

                                        
إحدى اجلرائد عنوان مقالة : ( عضو سابق يفضح أساليب العمل يف جملس جاء يف  )١(

  الشورى ) !!
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هؤالء املستعمرون فكرياً ليس ملا هو جيد يف الغرب ، بل ملا هو أحقر وأقذر ما 
م مرض  لدى الغرب الكافر ! هؤالء لشدة فسقهم وإعراضهم عن هللا ُقذف يف قلو

ك والريبة ، وعشعشت يف خميلتهم الشبهات والشهوات ، فأعقبهم هللا نفاقًا يف الش
م وزادهم رجساً إىل رجسهم .    قلو

ارهؤالء الذي  زخارف احلضارة الغربية والعادات األجنبية ب يلهجون ليل 
السيئة مهما كانت ومهما بلغت من احنراف وشذوذ ، لقد جابوا دول الفجور ، 

وشربوا حىت الثمالة  - باعرتافهم  –ديار ، وحضروا أسواق االحنالل وجاسوا خالل ال
من تلك املستنقعات القذرة اآلسنة ، فرجعوا يتقيئون ذلك على أرض الصفاء والنقاء ، 

  . مع األسف –أرض التوحيد والشرف والفضيلة 
  

م تلك على الفضيلة  –وقد استعملوا  كل األساليب اخلبيثة واملاكرة   - يف حر
م كلما حصلت فتنة أو ضغوط خارجية ، وحا ولوا التصيد باملاء العكر ورفعوا عقري

  يستغلون الفرص ويتحينون الغرة وأوقات الضعف والفتور .
فهل نستبدل الذي أدىن بالذي هو خري من أجل هؤالء املأفونني املنافقني 

م اللعينة ؟! وقد قال هللا جل وعال حمذرًا من هؤالء : " و  ال تطيعوا أمر واقرتاحا
املسرفني الذين يفسدون يف األرض وال يصلحون " ، أبعد أن أصبحنا حجة هللا يف 
أرضه نرجع القهقرى ونكون " كاليت نقضت غزهلا من بعد قوٍة أنكاثًا " أننكص على 
أعقابنا ونتخلى عن مبادئنا ألول فتنة ، وأدىن ضغوٍط وحمنة ؟! هل يصبح حالنا كحال 

م هللا ، أمل حيذرنا قوم مثود " وأما  مثود فهديناهم فاستحبوا العمى على اهلدى " فعذ
هللا جل وعال من هؤالء ومن االختالف فيهم فقال : " فما لكم يف املنافقني فئتني وهللا 
أركسهم مبا كسبوا " ، وقال أيضًا : " املنافقون واملنافقات بعضهم من بعض يأمرون 

ون أيديهم نسوا هللا فنسيهم إن املنافقني هم باملنكر وينهون عن املعروف ويقبض
الفاسقون " ، وقال جل وعال : " استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر هللا أولئك 

  حزب الشيطان أال إن حزب الشيطان هم اخلاسرون " .
م ، فهم أضر على  فصار  من املتعني على أهل العلم والفضل حماربتهم وجماهد

البالد ، قال جل وعال : " يا أيها النيب جاهد الكفار  األمة من األعداء خارج
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  واملنافقني واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس املصري " .
وقال الرسول صلى هللا عليه وسلم : " إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي : كل 
منافق عليم اللسان " . وقال احلسن البصري : ( يا سبحان هللا ! ما لقيت هذه األمة 

صنفان خبيثان قد  –يقصد اخلوارج  –ق ومارق ، مرق من الدين فخرج عليها من مناف
  غما كل مسلم ) .

قال ابن القّيم : ( وأما النفاق فالداء العضال الباطن ، الذي يكون الرجل 
ممتلئًا منه ، وهو ال يشعر ، فإنه أمر خفّي على الناس ، وكثريًا ما خيفى على من تلّبس 

وهو مفسد .. وقد هتك هللا سبحانه أستار املنافقني وكشف به ، فيزعم أنه مصلح 
م  أسرارهم بالقرآن وجّلى لعباده أمورهم ، ليكونوا منها ومن أهلها على حذر .. لكثر
م شديدة  م وشدة فتنتهم على اإلسالم وأهله  فإن بلية اإلسالم  وعموم االبتالء 

م منسوبون إليه ، وإىل نصرته ومواالت ه  وهم أعداؤه يف احلقيقة . خيرجون جدًا ، أل
عداوته يف كل قالٍب يظن اجلاهل أنه علم وإصالح وهو يف غاية اجلهل واإلفساد . 
فلله كم من معقل لإلسالم قد هدموه ؟! وكم من حصٍن له قد قلعوا أساسه وخربوه ؟! 
وكم من علٍم له قد طمسوه ؟! وكم من لواٍء له مرفوع قد وضعوه ؟! وكم ضربوا 

عاول الشبه يف أصول غراسه ليقلعوها ، وكم عمُّوا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها مب
ويقطعوها ؟ فال يزال اٍإلسالم وأهله منهم يف حمنة وبلية ، وال يزال يطرقه من شبههم 
م هم املفسدون ولكن ال  م بذلك مصلحون .. " أال إ سرية بعد سرية . ويزعمون أ

ئوا نور هللا بأفواههم وهللا متم نوره ولو كره الكافرون " . يشعرون " ، " يريدون ليطف
لبسوا ثياب أهل اإلميان ، على قلوب أهل الزيغ واخلسران ، والغل والكفران . 
فالظواهر ظواهر األنصار والبواطن قد حتيزت إىل الكفار . فألسنتهم ألسنة املساملني ، 

م قلوب احملاربني ويقولون " آمنا باهلل و  اليوم اآلخر وما هم مبؤمنني " . رأس ماهلم وقلو
كت أمراض الشبهات والشهوات  اخلديعة واملكر ، وبضاعتهم الكذب واخلرت .. قد 
ا . ففسادهم  م فأفسد م ونّيا م فأهلكتها ، وغلبت القصود السيئة على إرادا قلو

م مر  ض فزادهم هللا مرضا قد ترامى إىل اهلالك فعجز عنه األطباء العارفون .. " يف قلو
وهلم عذاب أليم مبا كانوا يكذبون " . ومن علقت خمالب شكوكهم بأدمي إميانه مزقته  
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كل متزيق   ومن تعّلق شرر فتنتهم بقلبه ألقاه بعذاب اجلحيم ، ومن دخلت شبهات 
تلبيسهم يف مسامعه حال بني قلبه وبني التصديق . ففسادهم يف األرض كثري ، وأكثر 

غافلون . أحسن الناس أجساما ، وأخلبهم لسانا ، وألطفهم بيانًا  وأخبثهم الناس عنه 
قلوبًا ، وأضعفهم جنانًا . فهم كاُخلشب املسندة اليت ال مثر هلا ، قد قلعت من 
مغارسها فتساندت إىل حائط يقيمها ، لئال يطأها السالكون . " وإذا رأيتهم تعجبك 

مإأجسامهم و  خشب مسندة حيسبون كل صيحة عليهم هم  ن يقولوا تسمع لقوهلم كأ
  .)١(العدو فاحضرهم . قاتلهم هللا أىن يؤفكون " ) 

  
  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  الخــــــــــــــــاتمةالخــــــــــــــــاتمة

                                        
  . ٣٦١ص  ١انظر مدارج السالكني ج  )١(
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وأخريًا أقول يف مناهجنا الشرعية اجلميلة احلكيمة الصافية املعتدلة املقنعة .. 
عدت يف وحدة واليت استمدت طريقتها من اإلسالم بعدله ومشوليته وحكمته .. وسا

هذه اجلزيرة املرتامية األطراف بشعبها الكبري ، والذي كان قبل فرتة ذا اجتاهاٍت خمتلفة 
م هذه املناهج باحلكمة واملوعظة احلسنة ،  وقبائل متناحرة وطوائف متعددة .. وحد

  وفق منهج إسالمي قومي وعقيدة ربانية توافق العقل واملنطق الرصني .
م منهجًا وسلوك ا ، فرتك كثري من األبناء املوروثات اخلاطئة والسلوكيات وحد

وأصبحوا وحدًة واحدة متحابني يف هللا مع بعد املسافات بينهم  –بعد اقتناع  –السيئة 
وعمق االختالفات السابقة لديهم ، حىت أصبح من املناظر املألوفة لدينا وجود حلقة 

علم ، الذين كان من املستحيل أن علم عند شيٍخ واحد واحلضور عدد غفري من طلبة ال
م فحققت هذه املناهج  جيتمع أجدادهم هذا االجتماع ؛ الختالفهم وتشتت مشار
فيهم الوحدة الفكرية واألمن الفكري وأصبح تصورهم ورأيهم منسجمًا وموحدًا يف كثري 
من القضايا القدمية واملستجدة ، يظهر ذلك جليًا من خالل األحداث والفنت ، فلهم 

م لو أنفقت ما يف األرض  - إن شاء هللا  - نصيب  من قوله تعاىل : " وألف بني قلو
م ولكن هللا ألف بينهم إنه عزيز حكيم " ، وقوله تعاىل : "  مجيعًا ما ألفت بني قلو
واعتصموا حببل هللا مجيعًا وال تفرقوا واذكروا نعمة هللا عليكم إذ كنتم أعداًء فألف بني 

بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك قلوبكم فأصبحتم 
تدون " .   يبني هللا لكم آياته لعلكم 

  

  أقول يف مناهجنا الشرعية : وأخرياً 
 وإذا أراد هللا نشر فضيلةٍ 

  

 طويت أتاح هلا لسان حسود
  

  

  

  وأقول :
 ما يضر البحر أمسى زاخراً 

  

 إن رمى فيه غالٌم حبجر
  

  

  يضاً :وأقول أ
 وإذا أتتك مذميت من ناقص

  

 فهي الشهادة يل بأين كامل
  

  



  ٩٨  
  

 


