
1 

 

 

 

 كتاب إىل اهليئات الرتبوية والتعليمية
اهيم ملف )املناهج الفلسطينية اجلديدة، طمس  

 ألبنائنا عن أمتهم( اإلسالم وسلخ  

 

 

 

 م6182هـ  املوافق 8341

 حزب التحرير 

 األرض املباركة فلسطني 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



3 

 

 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 

 اواُقوُلوا قـا َيا أايُـّهاا الَِّذينا آماُنوا اتَـُّقوا اَّللَّا  ۞ ول ًا ساِديد ا
الاُكمل وايـاغلِفرل  ِلحل لاُكمل أاعلما اَّللَّا  وامان يُِطعِ  لاُكمل ُذنُوباُكمل  ُيصل
امااناةا عالاى  ۞ واراُسولاُه فـاقادل فاازا فـاولز اا عاِظيم اا ناا األل ِإَّنَّ عاراضل

ا أان َيالِمللنـاها  ِبااِل فاأابـانيل ارلِض وااجلل فاقلنا  االسَّمااوااِت وااألل واأاشل
نسااُن ِإنَّهُ كاانا ظاُلوم اا جاُهو ًا  هاا واَحاالاهاا اإللِ ُ  ۞ ِمنـل لِيـُعاذِ با اَّللَّ

رِكااِت وايـا  رِِكنيا وااللُمشل ُ اللُمنااِفِقنيا وااللُمنااِفقااِت وااللُمشل ُتوبا اَّللَّ
ُ غاُفور اا رَِّحي ِمنااِت واكاانا اَّللَّ ِمِننيا وااللُمؤل    ام ا عالاى اللُمؤل

 ( األحزاب01-04)
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 سم هللا الرمحن الرحيمب

 ناأذل   ريهبغ العزة ابتغينا ومهما ابإلسالالالالالالالال   أعزان الذي هللا احلمد
 ومن هوصالال   آله وعلى هللا رسالال   على والسالال   والصالال ة... هللا
 ه وبعد،واال

 خوة الكرام:اإل

 نياحملرتمرَيت الرتبية والتعليم مدي مدراء

 نياحملرتم نيشرفامل األساتذة

 نيمدراء املدارس احملرتم

 ......نيء اهليئة التدريسية احملرتموأعضا األساتذة

 ومراجعــة، وضـــــــــــعــا ا  ابملنــاهج، عملــه يتصــــــــــــ  من كــ  إىل
 ......وتدقيقا ا 

 :وبعد وبركاته هللا ورمحة عليكم الس  

... التعليم يهاإل ىترد   اليت لل الة أملا   تصالالالالالالالالرتع قل بناو  خناط كم
 عق هلم يف سالالالالالالالتهد   ي   وهم وبناتنا أبناءان نرقب وحنن خناط كم
 عضالالالكمب إىل ابالسالالالتما  قمنا وقد... ريابلتدم وقيمهم وأخ قهم
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 شدة نع تكشف جسا  أم ر من الصدور به تضيق مبا  تكلم ا
 تق د ليتا التعليم وسالالالياسالالالا  مناهج إليه صالالالل و  الذي االحندار

 .نائأبنا تدمري إىل

 املعلمون، أيها األساتذة، أيها األفاض ، اإلخوة أيها

 هم لذينا أبناءان رم  قد – وشالالالالرقيَّها غربيَّها – الكفر دو  إ   
 طريقةو  وثقا تهم، عق هلم تسالالالالالالالتهد  واحدة، ق س عن مؤكأبنا

 يتعلق ما وكلَّ  احلياة، يف وغاايهتم هممشالالالالالالالاعر  و  مي هلمو  حياهتم،
 تقل ال موعقيدهت ناأبنائ ه ية على ،احلرب هذه وإ   . هب يتهم
 رأخط هي بل والطائرا ، املدا ع حرب عن خطرا   وال شالالالالراسالالالالالة
 .وأعظم منها

 العربية دو ال ويف  لسالالالالطن يف جيري ما تتابع   كمأن   شالالالال  وال
 ىعل هجمة من اإلسالالالالالالالال مي العامل بلدا  شالالالالالالالالى ويف ح هلا، من

 منرب أو وسالالالالالالاليلة كل علىو  اإلع   ووسالالالالالالالائل الدراسالالالالالالالية املناهج
 ذي كلل ويتضالالالالال . اهل ية وتشالالالالالكيل ال عي تشالالالالالكيل يف يسالالالالالهم
 ال لمنمسالالال ب صالالالفهم مجيعا   األمة أبناء تشالالالمل احلملة أ  بصالالالرية

 يف بلد خيل    لم أردنين، أو ك يتين أو  لسالالالالالالالطينين ب صالالالالالالالفهم
 ربح يف الدراسالالالالالالالية، املناهج على اهلج   من اإلسالالالالالالال مي العامل

 كأبناء املسلمن أبناء يص   أ  منها املستعمرو  الكفار يهد 
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 مالالا ل  مويع حي    مالالا وحي    يعتقالالدو  مالالا يعتقالالدو  الكفالالار،
 هلم   تك ،العيش يف الغريب الطراز و ق ويعيشالالالالالالالالالالالالالال   يعمل  
 امل اقف نتك ي يف نفسالالالالالالاله واملقياس احلياة، يف نفسالالالالالالالها الغااي 
 يف فسهان املرجعيا  إىل ويرجع   ،واألشالياء الناس على واحلكم
 .ال اطل من احلق ومعر ة ،والنزاعا  املشاكل حل

 يف عليمالت مناهج تغيري أ  املسالالالالالالالتعمرة الكا رة الدو  قادة ويرى
 قا . تل  أهدا هم لت قيق ضالالالالالرورية خط ة ه  املسالالالالاللمن ب د
 لفح لق ا  )سالالالالالالالالالابقا   األعلى األمريكي القائد ك رك ويزيل
 يف) مســـــــتقب  للســـــــالم يكون أن أردَّن "إذا أورواب يف النات 

 كراهيةال تدريس وقف علينا يتوجب فإنه األوســـ (، الشـــر 
 الوســــــــــــائــ  نســـــــــــت ــدم أن علينــا جيــب.. القــادمــة لألجيــال

 أن أج  من األخرى والوســــــائ  والدبلوماســــــية اًقتصــــــادية
 رمسيةال اإلعالم ووسـائ  الدراســية والكتب املناهج أن نضـمن

 أ ريز   ر  )جملالالالالالالالة الـعـنف" أو الـتـعصـــــــــــــــــب إىل تــــــدعـو ً
7/11/3002  

 بعدائه املعرو  األسالالالالالالالالالالالال ق، ريطانياب وزراء رئيس ،بلري ت ين أما
 رئيسالالالالالالا   3012 عا  حزيرا  يف ن  ع  الذي و  لإلسالالالالالال  ، لشالالالالالالديدا

 اربحي الذي )اجمللس واملصالالالالالالالالاحلة للتسالالالالالالالالام  األورويب للمجلس
 إن" قا   قد اليه د ، عن الد ا  ل اء حيمل أي ة،ال سالالالالالالالالالامي  
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 جهــــةموا يف أيــــدينــــا بني أتثريا ا  األشــــــــــــــد األداة هو التعليم
 هذا نإ" وأضالالا  ،اإلسالال    قصالالد)ي التدمريية يديولوجياتاأل
 لتســــــامح"ا وعدم التحيز تعليم ومنع........ املناهج تغيري يعين
 دو  يف ناهجامل بلري وانتقد  اونديشالالالالالالن ،  يث بلري ت ين )م قع
 دعمت اإلســـــالمية الدول من كثريا ا  "إن  قا  سالالالالالال مياإل العامل
 َيدةز  إن" وأضالالالالالالالالالا  ،التطرف" وراء تقف اليت الدينية القيم

 من للعامل بد ً ،املشــــكلة جذور تعاجل ً األمنية اإلجراءات
 حةمكاف أج  من والدين للثقافة جـديـدا ا  تعليمـا ا  يـدعم أن

ـــــد ـــــةيو األي ـــــة" لوجي  نالالالالالالالدبنالالالالالالالدنالالالالالالال اإل )صالالالالالالالالالالالالالال يفالالالالالالالة اإلســـــــــــالمي
7/10/3012 . 

 وزير دعا  ،3012 األو  كان   يف صري ، وأمر واضال ة وبلغة
 ع اسحمم د  السالالالالالالالالالالالالاللطة رئيس كريي ج   األمريكي اخلارجية
 )جريدة الفلسالالالالالالالالالالالالالالطينية املناهج على ج هريالة تعالدي   إلجراء
 . 6/13/3012 القدس

 هجنامنا تغيري يريدو  الكفار ؛جلية واملؤامرة واضالالالالالالالالالالالالالال   األمر
صالالالالالالالالل   يف علمانين يك ن ا حى أبنائنا، عق   صالالالالالالالالياغة إلعادة

 يدهوحتي اإلسالال   على القضالالاء أجل من وذل  ،احلياةالدين عن 
 ي قى أ  أجل ومن ،وامل ادئ األمم بن الصالالالالالالالالالالرا  سالالالالالالالالالالاحة من

 ،روا الث منه يب اإلرادة مسالالالالالالل يب للكفار خاضالالالالالالعن املسالالالالالاللم  
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 عدب ي ما   يشالالالالالالالالالالتد وه  ،زمن منذ بدأ قد للمناهج التغيري وهذا
م الكفار   يسالالالالالالالالابق ي  ،  أجل من الزمن   جلدتنا أبناء من وأع اُن 

 .وإجياده إحداثه

 املسلمن بناءأ بت  يل تقضي املناهج تغيري يف الكفار أجندة إ 
  ادا الع بعض إال اإلسالالالالال   عن يعر    ال جهلة علمانين إىل

 والع ادا  األخ ق يفسالالالالالالالالالدو  إُنم بل األخ ق، من وشالالالالالالالالالي ا  
 منظ ر نم ألبنائنا م ُنايعل    إذ الروحي مضالالالالالالالم ُنا من ويفرغ ُنا
 أ  نائناأب أذها  يف تركز أب  وتقضالالالالالالي. حب  إنسالالالالالالاين أو نفعي

 لةمسالالالالالالأ الدين وأ  ،احملر ة األداي  من كغريه دين ه  اإلسالالالالالال  
 قح دين   هناك  ليس يشالالالالالالالالاء، كما إنسالالالالالالالالا  كل خيتارها  ردية
 وال دسالالالالاته،مق له كل  و  شالالالالاكلته على هللا يع د كل   ابطل، ودين
 الرجل بن الع قة يف وال االقتصالالاد يف ال احلياة، يف للدين دخل
 العق د يف وال املسالالتعمرة، الكا رة الدو  مع التعامل يف وال واملرأة
 قيم اأُن على القيم إىل املسالالالالالالالالالالاللم ينظر أ  ويريدو  الناس، بن

 النتماءا يك   أ  يريدو .  يها لإلسالال   دخل ال عاملية إنسالالانية
. ل ضالالالعينا والدسالالالت ر القان   وإىل املدين واجملتمع ةال طني للدولة

 يف هحتكيم عنو  اإلسالالال   عن ا  اتم ا  انسالالال خ يريدو  وابختصالالالار
  دَّ تق وأخ ق ع ادا  من شالاليء على سالال  اإل واقتصالالار احلياة،
 .ياحلقيق الشرعي مضم ُنا من غةمفرَّ  أي نفعيا ، تقدميا  
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ومن املعرو  أ  الثقا ة الغربية اليت دخل  ب د املسلمن 
الت شريية كان  أو  ال هن الذي أصاب األمة  ابل عثا 

اإلس مية وزعز  كياُنا، ألُنا صنع  من أبناء املسلمن 
وخص صا  ش اب اجلامعا  واملدارس وكثرة من املثقفن 
شخصيا  مض  عة ابلغريب حتب أ  أتخذ عنه، وهذا اخللل 
الذي أصاب األمة بتلقي الثقا ة الغربية راح ينخر يف كياُنا 

ي والسياسي حى ه دم  اخل  ة وم زق  ب د املسلمن الفكر 
 إىل مزق كثرية.

واخللل الذي أصاب األمة اإلس مية نتيجة تسرب الثقا ة الغربية 
إىل ش اهبا ومثقفيها ال زال  آاثره تتفاعل حى الي  ،  ليس  
أوضا  املسلمن املرتدية اآل  إال نتيجة جلملة من العناصر تقع 

طر  ية يف مقدمتها، وهلذا كا  ال بد من التن ه هلذا اخلالثقا ة األجن
وت جيه األمة ومثقفيها العتماد اإلس   أساسا  يف التفكري 
وأساسا  للمناهج وقاعدة  كرية ت ىن عليها األ كار واملفاهيم، 

 لتص   ماثلة يف شخصية املعلم والطالب.
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 أيها اإلخوة: 

لقالالالد رأينالالالا احليالالالاة تالالالدب يف املسالالالالالالالالالالالالالاللمن، وت جهالالال  أنظالالالارهم إىل 
اإلسالالالالال   بعد أ  أدرك ا  سالالالالالاد األنظمة واأل كار الغربية، ولذل  
أطلق الكفار مح هتم لتشال يه اإلس   وضربه ومنها محلتهم على 
املنالالالالاهج والتعليم، وهالالالالذا ي جالالالالب علينالالالالا أ  ننظر هلالالالالذه التغريا  

 رة ال الغة.  املستمرة يف املناهج بعن اخلط  

 راكزم من عنهالالا ين ثق ومالالا ،الالالدوليالالة واهلي الالا  الكفر دو  إ   
 شالالالكلب  لسالالالطن يف مركزة جه دا   ت ذ  ومجعيا ، ومؤسالالالسالالالا 

 ىلإ  لسالالالالالالالالالالالالالالطن أبنالالالاء حت يالالالل األو  خطريين: هلالالالد ن خالالالا ،
 يف يرو  همجتعل صالالالالناعة   عق هلم صالالالالناعة والثاين الكا رة العلمانية
 علهموجت غاصالالالالالالالالالالالالالال ن، وال أعداء ال هلم، جرياان   احملتلن اليه د

 ممواأل لدويلا القان   إىل  لسالالالالطن ةلقضالالالالي رؤيتهم يف يسالالالتندو 
 .املت دة

 هي وال لدا عا ذاتية ليسالالالالالالالالالال  املناهج يف جتري اليت  التغيريا 
 لكا رةا الدو  لسالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالا  تنفيذ هي بل ،ا  وحتسالالالالالالالالالالين ا  تنقي 

 املعادية اخلطط هذه تنفيذ يف تتفاىن اجملرمة والسالالاللطة املسالالالتعمرة،
 سالالالالالنة، عدب سالالالالالنة املناهج تغيري يف التدرج تعتمد وهي لإلسالالالالال  ،

 بنائهم،أ على ؤامرةامل و داحة اجلرمية حبجم الناس حيس ال حى
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 هلا قفي مل إ  ُنايتها، إىل املهمة هذه يف السالالالالاللطة وسالالالالالتمضالالالالالي
 .ابملرصاد املعلم  و   لسطن أهل

 وال ناهج،امل تغيري يف االسالالالالالتمرار على عزمها السالالالالاللطة ختفي وال
 على  ا األم ينفق   الدولية وهي اهتم الكفار أ  كذل  ختفي
 الدراسية الكتب من كثري مقدما  يف ورد   قد ،املناهج تغيري
  للدو  شالالالالالالالالالكر   كذل  وردو  ،سالالالالالالالالالن اي    يها وتعد  تراجعها أُنا

 غيريلت املايل الدعم على بلجيكا وخاصالالالالالالالالالة "الصالالالالالالالالالديقة" الكا رة
 ت ا قل تغيريها يتم املناهج أ  على دليل وحده وهذا ،املناهج
 إلس  ا است صا  على القائمة خططهم ولتخد  الكفار رغ ا 
 اهتمشالالخصالالي من لإلسالال   أثر أي وحم    املسالاللمن بناءأ  عق   من
 َُّمل  يـُنلِفُقونا  كافاُروا الَِّذينا  ِإن دُّ  أاملوااهلا ِبي ِ  عانل  والِياصـــــــُ  اَّللَِّ  ســـــــا

يـُنلِفُقونـاهاا راة ا  عالايلِهمل  تاُكونُ  ثَّ  فاســـا  ُرواكافا  واالَِّذينا  يـُغللاُبونا  ثَّ  حاســـل
 ..َُيلشاُرونا  جاهانَّما  ِإىلا 

 هذا ةبداي املناهج السالالالالاللطة  غري   اخل يث املسالالالالالعى هذا وضالالالالالمن
 الصالالالالالالالالالالالالف منهاج من األو  اجلزء الط ب على   زع  العا ،
 عليها، رأ ط اليت التغيريا  درسنا وقد الرابع، الصف إىل األو 
 ملسالالالالالالاللمنا أبناء عق   على احلرب يف ت غل السالالالالالاللطة أ  وت ن

 .دينهم على أي وه يتهم، وشخصياهتم
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 قيدةع عن من ثقا   سالالالالالالالالالليما   منهاجا   يكن مل السالالالالالالالالالابق املنهاج إ 
 ولكن ،يكشف س أته 3002وقد أصالدران  يه كتااب  عا   األمة،

 حن  عمقأ خط ة تسالالالري حتدثه تغيري كل يف السالالاللطة أ  امل حظ
 هللا حماربة يف وت غل وشالالالخصالالالياهتم، املسالالاللمن بناءأ عق   تدمري
 .املناهج هذه خ   من ورس له

 من نج ت منه جزئية تكاد وال ،"القصالالالف" حت  كله املنهاج إ 
 تنته ، مل مسالالالالالالالالالالالالتمرة عملية وهي املنظمة، التخري ية العملية هذه

 ما على األمثلة من قلي    سالالالالالالالالنضالالالالالالالالرب ولكننا كثرية، والتغيريا 
 و  ،األ صالالالالالالالالالاللالف الرابع/ حى )األو  اجلديدة املناهج يف جاء

نهاج ملولتقريالب الصالالالالالالالالالالالالالال رة إىل األذهالا  عقالدان بعض املقالارنة مع ا
 فلسالالالالالالالالفةال لت ضالالالالالالالالي  كثريا  وذل ا   القدمي رغم أنه يتضالالالالالالالالمن سالالالالالالالال ء

 يف مريناملسالالالالالتع الكفار عن نيابة السالالالاللطة اعتمدته الذي والنهج
 التفاهة علمي ،طف ليا   وسالالالالالالالالالالالال قيا   ،لمانيا  ع وجعله املنهاج ختريب

 .وعقيدهتم دينهم عن أبناءان ويسلخ والسط ية،

 األول: الصف

 الفاحتة رةس   منه   حذ :األو  الفصل اإلس مية الرتبية كتاب
 لفصالالاللا يف املنهاج سالالاليتضالالمنها هل نق   أ  ولنا ،النصالالالر وسالال رة
 هاجاملن ذكرها إذا وهل املنهاج، من حمذو ة سالالالالالالالالالالالت قى أ  الثاين
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 لن؟ضالالالالاوال عليهم املغضالالالال ب جتاه معىن من  يها جاء ما سالالالاليربز
 يف كفارال على املسالالالاللمن انتصالالالالار النصالالالالر سالالالال رة يف سالالالاليربز وهل
 من يها  وما ،الفت  بعد أ  اجا   اإلسالالال   يف الناس ودخ   مكة

 الط ب؟ هبا ليعترب دالال 
 الصف الثاين:

 العربية اللغة كتاب 

 عدة يهو  ،ابحلي ا  املعتصالالالالالالالالالم اخلليفة ر ق عن درس حذ  مت
 جاذ من اجلديد املنهاج قد   هل ،م ج دة تعد مل ن  ية أحاديث

 يتعلم وأحاديث آاي  ذكر وأ... ؟والقادة اإلسالالالال   عظماء عن
 القرآ  لغة يةالعرب للغة و همه بدينه ارت اطه يعزز ما الطالب منها
 .؟الكرمي

 اإلسالمية: الرتبية كتاب 

 القدمي) الكتابن ك   مث  ممسالالالالال خة، جلديدا الكتاب يف املادة
 أ  ىعل يركز اجلديد يفو  الكا رو ، سالالالالالالالالالالالالالال رة يتناو  واجلديد 
 يذكر قدميال يف بينما م ضالالالع، من أكثر يف األصالالالنا  يع د الكا ر
 ،ديداجل الكتاب يف حذ ها مت وقد احلق" دين ه  "اإلسالالال   أ 
سالالالالالال   يعد  لم  من  قط ه  الكا ر أصالالالالالال  و  احلق، دين ه  اإل 
  !األصنا  يع د
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 الثالث: الصف

 العربية: اللغة كتاب 

 نم شالالالالأان   أقل اجلديد الكتاب م اضالالالاليع أ  هي العامة امل حظة
 ل فاةوالسالالالال األرنب مثل السالالالالط ية من عالية درجة و يها القدمي
 غمر  وأ ضالالالالالالالالالل أعلى القدمي الكتاب م اضالالالالالالالالاليع. الصالالالالالالالالالغري واملهر

 التغرييب والنهج التخري ية العقلية ولكن.  يهالا اليت املشالالالالالالالالالالالالالالاكالل
 يف ا ك رسد حذ  يف ب ضالالالالالالالالالالال ح يت ن األمة لثقا ة املعادي
 نع يت دث كا  الذي قائد" "ذكاء بعن ا  القدمي الكتالاب
 يف انهمك ضالالالالالالعو  و  مؤتة، ومعركة عنه هللا رضالالالالالالي ال ليد بن خالد

 رة أ عن يت دث فـأرة" "ذكـاءبعن ا : درس اجلالديالد الكتالاب
 .!!!ثع اان   واجه 

 ثيت د درس مكانه ووضالالالالع ال ليد بن خالد عن درس   ذ     
 نع أبنائنا لسالالالالالاللخ مقصالالالالالال دا   وعم    ا  إجرام هذا أليس ، أرة عن

 .؟اترخيهمو  دينهم

 الرَيضيات: كتاب 

 مثلةأ ويعطي الكنائس، يذكر الكتاب يف م ضالالع من أكثر هناك
 ال كنهل  يه، ما  يه األمر أ  ورغم  يها، املصالالالالالالالاللن عن عددية
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 يسالالالالالالالةكن عن أسالالالالالالال لة الطالب على يطرح بل ذل ، عند يت قف
  يسأ : القيامة، وكنيسة املهد

 القيامة؟ كنيسة تقع أين -

  لسطن؟ يف أخرى كنائس أمساء يذكر من -

   ي أ  األحد ي   أكرب، املصالالاللن عدد كا  ي   أي يف -
 "ملاذا؟ ؟االثنن

 الكنائس ع قة وما ابلرايضالالالالالالالاليا ، الكنيسالالالالالالالالة مكا  ع قة  ما
 كا  ؟"ا"ملاذ عن السالالؤا  وملاذا ،؟ابلرايضالاليا  وأمسائها األخرى
 كله ذل  ع قة ومالا ،؟األحالد ي   يف أكرب املصالالالالالالالالالالالالالاللن عالدد

 .؟!!!ابلرايضيا 

 طيطخت عن يصالالالدر مقصالالال د، خترييب منهج األمر أ  يؤكد والذي
 عدد "كان  يه كا  السالالالالالالالالالالالالالالابق الكتاب أ  ه  اقدحال كالا ر

 املشــــــركني وعدد تقريبا ا  رج    411 بدر غزوة يف املســــــلمني
 .املثا  هذا حذ   تم تقريبا" رج  8111
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 الصف الرابع

 العربية: اللغة كتاب 

 األمة تاريخب تتصالالاللاليت   اضالالاليعبعض امل القدمي الكتاب يتضالالالمن
 األسالالرية،و  الرسالال   األي يب، الدين صالال ح مثل: وثقا تها، ودينها

 يف اهب واسالالالالالت د  ،كلي بشالالالالالكل امل اضالالالالاليع هذه مثل حذ  م ت
تعرب عن السالالالالالالالالالالالالط ية وتكرس  ات هة م اضالالالالالالالالالالالاليع اجلديد الكتاب

 االنفصا  عن اإلس   وثقا ته.

إ  النهج الذي مت اعتماده يت ا ق متاما  مع احملاوال  اليت 
استهد   ضرب العربية الفصي ة، أل  ضرب اللغة العربية  يه 

سلمن س مية، ومن حيارب   امل صل للطاقة العربية عن الطاقة اإل
يدرك   أ  اللغة العربية هي أداة  هم اإلس  ، واليت ال يتأتى 

  همه إال هبا. 

وأعداؤان الذين حيارب   ديننا عن طريق املناهج املدرسالالالالالالالالية وغريها 
يسالالالالع   إىل تكريس اجلهل ابلعربية جلعل اإلسالالالال   جامدا  قاصالالالالرا  

 مشك   وقضااي.عن م اك ة ما يستجد يف احلياة من 

...... كرميال القرآن هو العربية اللغة حفظ الذي فإن هذا وفو 
 وأ يةآ فيه تذكر مل العربيـة اللغـة منهـا  نأ نالحظ ولكنـا
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 دمقصــــو  م ع أنه هذا يف وظاهر ،الصــــفوف ك  يف حديث
 ..هويتهم عن هموسل  أبنائنا عقول هلدم

 الرتبية اإلسالمية •

اليت  حفظها وتفسري آايهتا ومن الع ارا  س رة ال ينة كا  مطل اب  
تضمنها الكتاب القدمي "أهل الكتاب اليه د والنصارى،..من 
أهل الكتاب من آمن برسالة اإلس   ومنهم من كفر" ويف 
الكتاب اجلديد مت حذ  الشرح وحت يل الس رة لقسم الت وة 

 بذكر معاين بعض املفردا  ليس منها أهل الكتاب!!!.

 الوطنية: ةنشئالت كتاب 

 له قةع  ال إنسالالالا  صالالالناعة على الكتب تركز الصالالالف   كل يف
 مالعل يرسالالالالالالالالالالم أ  عليه  لسالالالالالالالالالالطي ، م اطن ه  بل ابإلسالالالالالالالالالال  ،
هذه املعاين و   لسالالطن، خارطة يل   وأ  وتكرارا   مرارا   الفلسالالطي 

هي عن ما يريده الكا ر من أبناء املسالالالالالالالاللمن،  ه  الذي قسالالالالالالالالم 
 تق ى ال احدة منها على شالاليء، و وضالالعاملنطقة مزقا  ضالالعيفة ال 

هلا أع ما ، ال بل رمسها بيده، وبعد أ  من  كل قطر اسالالالالالالالالالالالتق له 
عطيالال  األع   اليت ت ا ق عليهالالا سالالالالالالالالالالالالالالالايكس اإل ليزي املزيف، أ  

وبيك  الفرنسالالالالي قداسالالالالة وصالالالالار كل قطر ينادي يعل العلم ه ية 
  األمة وصالالاألقطرية اليت تؤمن التجزئة وتقطع له لرتساليخ الدولة ا
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ة هذه .   قيقطرة الكا ر املسالالالالالالالالالتعمر على املنطقةوتسالالالالالالالالالهل سالالالالالالالالالي
األع   هي أُنا رم ز جتزئة ورم ز ضالالالالالالعف، وسالالالالالالت قى التجزئة ما 

  سالالالالالالالالالالالال   هللار بقينا نتمسالالالالالالالالالالالال  هبذه األع  ، غا لن عن ق   
ُهمل، وا » عاى ِبِذمَِّتِهمل أادلَّنا ِمُنونا تـاتاكاافاأُ ِدمااُؤُهمل، واياســــل  ُهمل ياد  اللُمؤل

 مسند أمحد.« عالاى مانل ِسوااُهمل 

 سالالالالالالالالالالابقال ال طنية الرتبية كتاب كا  املناهج" "تنقي  وضالالالالالالالالالالمن
 ه عن هللا )رضالالالالالالالي اخلطاب بن عمر أ  يذكر الثالث  )الصالالالالالالالف

 ديد،اجل الكتاب يف احلقيقة هذه حذ  مت وقد القدس،  ت 
 مدينة "القدس 32 ف ةصالالالالالالالالالالالالال يف اجلديد الكتاب يق   بينما
 دينةم القدس الســنني، آًف منذ العرب أجدادَّن بناها عربية

 أصالالالالالالال    وهكذا "......واملســــــيحيني املســــــلمني عند مقدســــــة
 ةع ق ال ،السالالالالالالالالالالنن آال  منذ عربية الطالب ذهن يف القدس
 .واملسلمن للمسي ين وهي ا،هب اخلطاب بن لعمر

وحير  الكتالالاب على تعليم أبنالالائنالالا أغنيالالة "على دلع ان" والالالدبكالالة 
وحن  ذل  مما يرسالالالالالالالالخ حالة االنسالالالالالالالال   عن اإلسالالالالالالالال   املختلطة، 

 وأحكامه وما يه ي أببنائنا إىل درك الرتدي واالحنطاط.
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 الرتبية: مدراء وخاصة املسئولون، أيها

 يسالالالمى ما  إ  وديننا، أبنائنا حبق إجرا  من املناهج يف ما و  ق
 ا معيجل واسالالالالالالالالالالالعا   ال اب   ت  قد ال منهجية لنشالالالالالالالالالالالاطا اب

 .ا مهمس ل ث لديننا معاديةو  ثقا تنا عن غري ة ومؤسسا 

 ن كلل  مدارسالالالالالنا  ت     ال منهجية، النشالالالالالاطا  مسالالالالالم ى حت 
 ا اجلمعي أما   ت   الالالالالالالالالالالالالالالالالال، املصالالالالريف الطفل سالالالال   أ الالالالالالالالالالالالالالالالالال الرب ية

 أ  يريدو  وقيمنا ديننا ميق  الذي الكا ر من املم لة واملؤسسا 
 املشالالال  هة ا اجله تل  أصالالال    حى إلينا، وأوب ته  ج ره ينقل
 مانيةوالعل الدميقراطية مس    يها وت ث مدارسالالالالالالالالالالالالالالنا إىل تالدخالل
 أبنائنا دعن والعفة والقيم األخ ق وتدمر االسالالتسالال مية، واحلل  
 منتتضالالالالالالال م اد ونشالالالالالالالر االخت ط، إىل تدع  بنشالالالالالالالاطا  وبناتنا
 مما سالالالالالي،اجلن والت رش ابجلنس تتعلق وشالالالالالروحا   ورسالالالالال ما   ألفاظا  
 صالالالال يرت سالالالالياق يف أتيت وهي زوجه، أما  يذكره أ  الرجل خيجل

 العق ا  ذليلت على وتعمل خفية، برذيلة مغم رة أبُنا جمتمعاتنا
 واحلياء الغرية يهم  محتط     أ بعد أبناؤان ليتق لها الرذيلة وتسالالالال يق
 .األخ ق ومكار 

 دريبت مثل مفيدة المنهجية نشالالالاطا  تصالالالميم ضالالالد لسالالالنا حنن
 أو احلرائق مع التعالالالامالالالل أو احلالالالاسالالالالالالالالالالالالالال ب برامج على الط ب
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 شالالالالاطا الن هذه تت ىل عندما تظهر اجلرمية ولكن... اإلصالالالالااب 
 مس   ثب وهد ها والتم يل االرت اط غربية مشالالالالالالالالالالال  هة مجعيا 
 .أبنائنا بن الغرب

 :األفاض  األساتذة أيها

  العق   وصالالالالالياغة واملعل ما  األ كار أ  تعلم   أنكم شالالالالال  ال
 رقوط جا املنه يف ،م اشالالالالالالالالر غري وبشالالالالالالالالكل م اشالالالالالالالالر بشالالالالالالالالكل تتم

 ضالالالالالربنا  للط ب، امل  ية النسالالالالال ة نشالالالالالرح أ  أردان  إذا. التدريس
 ثامل اريو  والنصالالالالالالالالالالالاب، املا  ورأس ونسالالالالالالالالالالال تها الزكاة على أمثلة

 الزكاة فه  م الطالب نعلم ،امل  ية ةالنس  هذه مع  إننا الشالرعية،
 امل اريث وكذل   كره، مك ان  من و علها تها،مشالالالالالالالالالالالالالالروعيو 

 يف ماله أود  شالالالالالالالخ  عن مثاال   له ضالالالالالالالربنا إذا ولكننا. وحن ها
 مع علمهن  إننا وكذا، كذا بنس ة ) ائدة  راب   على وحصل ال ن 
 جزءا    تصالال   هايسالالتسالاليغ و عله وال ن ك الراب  كرة   يةامل النسالال ة
 والرسالالالال ما  الصالالالال ر يف نفسالالالاله الشالالالاليء وقل.  كره  مك ان من

. الطالب عقل إىل الصالالال ر تل  ت صالالاللها اليت واإلحياءا  واملعاين
 يشالالالرتك دبكة صالالال رة أو ،وال نن ال نا  من خمتلط صالالالف  صالالال رة
 التط يع نم حالة دت ج   ،والله  التعليم يف ،والنسالالالاء الرجا   يها

 اإلانث،و  الذك ر بن االخت ط ل ضالالع الطالب ذهن يف والق   
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 يعلم  إنه اإلانث من كله أو الذك ر من كله صالالالالالف صالالالالال رة أما
 .الص ي ة الط يعية احلالة هي تل  أ  الطالب

 وكل رسالالالط كل بل اعت اطي، أو عشالالال ائي املناهج يف شالالاليء   
 يفالثقا التك ين عملية من جزء هي ورسالالالالالالالم صالالالالالالال رة وكل حر 

 عقله صالالالالالالناعة يف ويسالالالالالالهم بعض   ق بعضالالالالالالها يرتاكم للطالب،
 صناعة يف أيضا يسهم املنهاج يف يذكر ال ما إ  بل. وشالخصيته

 حرا   طاالخت أ  الطالب تعليم عد   مث    وشالالالخصالالاليته، عقله
 أُنى  إذا ح  ، االخت ط أ  م اشالالالالالالالالالالالر غري تعليما   يشالالالالالالالالالالالكل
 أ   هكت يف واحدة مرة وال يقرأ ومل املدرسالالالالالالالالالالالي تعليمه الطالب

 ،كا ر ه  املسالالاللم غري أ  أو حرا ، الراب أ  أو حرا ، االخت ط
 عملية ذهه  إ  ،يه د كيا  من حتريرمها بجي وحيفا اي ا أ  أو

 األخرى اجاملنه جزئيا  عن انهي  ،للنقيض م اشالالالرة غري تعليم
 كت ه تعج كأ  هذه، امل اشالالالالالالالالالالالالالالر غري التعليم عمليالة تعزز اليت
 شالاليء ةإضالالا   إ  ولذل . الراب وأمثلة االخت ط بصالال ر رسالاليةاملد
 تعليم أيضالالا   ه  املنهاج من شالاليء وحذ  تعليم، هي املنهاج إىل

 .م اشر غري بشكل لنقيضه
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 الكرام: األساتذة أيها

 جيب ملناهجا إ  بق له املناهج يف يريا التغ هذه يربر من هناك
 ا األقلي وحق ق نسالالالالالا ،اإل حق ق على حيا ظ ما ضالالالالالمنتت أ 

 .اخل... املرأة وحق ق داي األ وحق ق

 أل . ..وبناتنا اأبنائن بعق   والع ث التضالليل من ن   ا التربيرهذ
   لإلسالالالال إقصالالالالاء ه  جاملناه يف جيري ما أ  احملسالالالال س املشالالالالاهد
 علمي    أ يسالالالالالالالالالالالالالالتقيم  كيف ه،ومفاهيم لقيماله ومتييع وأحكالاماله
 حصالالالة ويف. ..حرا  الراب أ  اإلسالالال مية رتبيةال حصالالالة يف الطالب

 ؟!واملركب ال سيط "الراب" الرب  ابحس علمي   الرايضيا 

 وه  لر يعا واخللق العفة وبناتنا أبناءان يعلم  أ للمنهاج كيف
 قصالالالالالالة  شالالالالالرع الثاين )الصالالالالالالف اإل ليزية اللغة مقرر يف هلم يقد 
 تتفق ال وإحياءا  وكلما  أ عا  من حت يه وما وج ليي  رومي 
 يهاعل ينشالالالالالالالالالالالأ  أ جيب اليت ومكار  األخ ق والعفة احلياء مع

... ؟!وج ليي  رومي  من الطالب سالالالالالالاليتعلم ماذا وبناتنا، أبناؤان
   نصالالالالال  جدت أال... ؟!سالالالالالي ققها اليت اللغ ية القيمة هي وما

 قيمناب الع ث ولكنه... ؟!اللغ ي الغرض حتقيق ميكنها أخرى
 ...أبنائنا خ قوأ
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 يه التعليم وسالالالالالياسالالالالالا  مناهج من الغاية    أ ؛من املعل   بداهة
 يف هبا ق اويرت هبا، وينهضالالالال ا رسالالالالالتها لي مل ا األمة شالالالال اب بناء

 ملهاحب مرانأ   رسالالالالة أيدينا بن اإلسالالال   أمة وحنن... العزة معارج
 ىلإ والضالالالالالال   الكفر ظلما  من الناس لنخرج كا ة الناس إىل
 ضالالالالالالالمني تعاىل هللا من وحي أيدينا بن ...وعدله اإلسالالالالالالال   ن ر

 .اآلخرة يف هللا ورض ا  الدنيا يف الكرمي العيش

 هي ملنها ا عليها يقوم أن جيب اليت ةياحلقيق الفلســـــــفة إن  
 نصـــنعل اإلســـالم، أســـاس على وبناتنا أبنائنا شـــ صـــيات بناء
 ها،لقضــــيت مبصــــرة لدينها فامهة إســــالمية شــــ صــــيات منهم
 املعرفةو  العلوم صــــنوف يف يتقدمون رســــالتها، َح  يف جادة
 أن بجي اليت الســــياســــة هي هذه وأمتهم، دينهم لشــــأن رفعا ا 
.... ..األمــة رســــــــــــالــة أبنــائنــا حتميــ  وهي املنــاهج عليهــا تقوم

 ..اإلسالم هي كافة الناس إىل ورسالتنا

وملزيد من التفصـــــــــــي  ندعوكم لالطالا على كتابنا "أســـــــــــس 
التعليم املنهجي يف دولة اخلالفة" والذي بيَّنا فيه ســـــــــــياســـــــــــة 
التعليم واألســـــــــاس الذي تقوم عليه واألهداف العامة للتعليم 
وحتدثنا فيه عن طر  التدريس وأســــــاليبه ووســــــائله، واملراح  

 التعليمية، ......اخل..
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 :خوةاإل أيها نعم

 نم وغريهم للنصالالالالالارى الكرمي العيش ضالالالالالمن الذي ه  اإلسالالالالال  
 .اإلس   دولة كنف يف األخرى األداي  أص اب

 العيش هلا وضالالالالالالالمن شالالالالالالالأُنا ور ع املرأة كر  الذي ه  اإلسالالالالالالال  
 عليها واحملا ظة صالالالالالالاليانتها وجعل حق قها هلا وحفظ... املطم ن
 .الك ائر من وانتهاكه عظيما   واج ا  

 ......بنائناأ وهوية هويتنا وهو نارب شريعة وهو ديننا هو اإلسالم

 نالذي والرجا  القادة صالالالنع الذي وه  ه  سالالال ب عز ان اإلســـالم
 ...وعلما   عدال   األرض أرجاء ومألوا اإلس   نشروا

 ه  اإلسالالالال  ... الكرا  الصالالالال ابة شالالالالأ  ر ع الذي ه  اإلســـالم
.. .ال ليد بن وخالد... معاذ بن سالالالالعد أمثا  رجاال   صالالالالنع الذي

 ...الفات  وحممد... الدين وص ح

 لتتارا وهز  نالصالالاللي ي ودحر املسالالاللمن وحد الذي ه  اإلســـالم
 .الغاص ن رجس من املقدس بي  وحرر

 خ  ة به مونقي أمتنا به ن حدو  ن ينا مسالالرى ر ر   سالالن   به اإلســالم
 ظلما    مل  أ  بعد وعدال قسالالطا   األرض متأل الن  ة منهاج على
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 ون لغ االدني يف العزة معارج تقيونر  ربنا نرضالالالالالالالالالالالالي به... وج را
 .اآلخرة يف الر يعة املناز 

 صالالالالاؤهوإق... أبناؤان عليه أ  نشالالالالَّ ي   أ  جيب الذي اإلسالالالال   ه  هذا
 انةوخي جرمية ه  ومفالاهيماله قيماله وطمس التعليم منالاهج عن

ا تعاىل قا  لألمانة، أايُـّها ُونُوا ًا  آماُنوا الَِّذينا  َيا ولا  َّللَّا ا َتا  واالرَّسـُ
ُونُوا ِتُكمل  واَتا  ..تـاعللاُمونا  واأانـلُتمل  أامااَّنا



 :الكرام اإلخوة أيها

 ألو ا الد ا  خط وإنكم ،أعناقكم يف أمانة وأبناءان أبناءكم إ 
 إنكم ،مق لك من ؤتنن    ،وشالالالالالخصالالالالالياهتم وعق هلم دينهم عن

 م،وأمهاهت آابئهم من أكثر وتصالالالالالالالالالالالالاح  ُنم ط بكم جتالسالالالالالالالالالالالال  
 م  ،املسالالالالالالال جا املنه هذا تعليمهم اجملرمة السالالالالالالاللطة أوكل  وإليكم
 يق    نيبوال رعيتكم،  هم م،هب هنتفعل   عما سالالائلكم هللا وإ 
ُئول   واُكلُُّكمل  رااا   ُكلُُّكمل »   هل ،ال خاري اهرو  «راِعيَِّتهِ  عانل  ماســــــل

 يـاللِفظُ  ماا لالقائ سالالال  انه هللا تطيع   أ   يهم السالاللطة تطيع  
يلهِ  ِإًَّ  قـاولل   ِمنل   ؟عاِتيد   راِقيب   لادا



26 

 

 ذههالالال منكرا  من كثري جتالالالاوز على وبقالالالدرتكم بكم نثق نالالالاإن  
 يتال القضالالالالالالالالالالااي يف الصالالالالالالالالالال اب لط بكم ت ضالالالالالالالالالال  ا أب  املناهج،

 بل ،ردا  جم املنهاج يف ورد ما هلم تذكروا    املنهاج، يتضالالالالالالالالمنها
  ابالصالالالالالالالال أ  وأخربوهم ،خط ه بيا  مع  يه ورد ما هلم اذكروا
 .وكذا كذا

 ومدراء معلمن أصالالالالالالالالالال اتكم تر ع ا أ  كذل  واج كم من وإ   
 جالالالهو  يف أصالالالالالالالالالالالالالال اتكم تر ع ا م اقعكم، اخت   على وإدارين
 ا،ووزارهت ودوائرها السالالالالالالالاللطة الع ث، هذا عن املسالالالالالالالال  لة اجلها 
 ويفت  ة،امل ا ق يع  سالالالالالالالك تكم  إ  يفعل  ، ما عليهم وتنكروا
 منتأ  يما هللا  الاصالالالالالالالالالالالالالالدق ا.. .التخريالب من املزيالد أمالا  الطريق
 .عمالكمأ يرتكم ولن معكم وهللا... عليه

 لناواجع دين  ونصالالالرة ومرضالالالات  لطاعت  انر و صالالالد اشالالالرح اللهم  
 عنا  واصالالالر  دين ، إلقامة اجت يتهم الذين يائ وأول ع ادك من
 رين،الكا  وشالالالالالالرور خلائننا وشالالالالالالرور الظاملن شالالالالالالرور أبنائنا وعن
 ...وعنايت  رعايت  كنف يف أبناءان وأنشئ

 ر عت ؛الن  ة منهاج على خ  ة ؛و رج  نصالالالالالرك اللهم نسالالالالالأل 
 تد عو  ،سالال ء كل من هبا وتعصالالمنا ،شالالر كل أبنائنا وعن عنا هبا
 طاعت  على أمران هبا وجتمع ألفتنا هبا وترد ،أعداءان عنا هبا
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 على مالله وصالالل رسالال لنا، رىمسالالو  أقصالالاان هبا وتنقذ ،ورضالال ان 
 وبلغنا ...إبحسالالالالالالا  ت عهم ومن وأصالالالالالال ابه آله وعلى حممد ن ينا

 .املنالع رب هلل واحلمد... الكرمي وجه  إىل والنظر ص  ته

                                                                     ه1222 صفر 2
               2/11/3016 امل ا ق

 حزب التحرير                                     

 فلسطني املباركة األرض
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الدستور املعد  لدولة اخلالفة الراشدة كتاب مقدمة مواد من  
 تعاىل القادمة قريبا ا إبذن هللا

 سياسة التعليم

: جيب أن يكون األســـاس الذي يقوم عليه منهج 801املادة 
اد فتوضـــــــع مو التعليم هو العقيدة اإلســـــــالمية، 

الـدراســـــــــــة وطر  التـدريس جيعهـا على الوجه 
الــذي ً َيــد  أي خرو  يف التعليم عن هــذا 

 األساس..

: ســـــياســـــة التعليم هي تكوين العقلية اإلســـــالمية 808املادة 
والنفســــــــــية اإلســــــــــالمية، فتوضــــــــــع جيع مواد 
الدراســــة اليت يراد تدريســــها على أســـــاس هذه 

 السياسة..

لتعليم هي إجيـــاد الشـــــــــــ صـــــــــــيـــة : الغـــايـــة من ا806املـــادة 
اإلســـــــــــالميـــة وتزويـــد النـــاس ابلعلوم واملعـــارف 
املتعلقـة بشـــــــــــؤون احليـاة.. فتجع  طر  التعليم 
على الوجــه الــذي َيقق هــذه الغــايــة و نع كــ  

 طريقة تؤدي لغري هذه الغاية..
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جيب أن جتع  حصـــــل العلوم اإلســـــالمية والعربية : 804املادة 
 العلوم من حيثأســــــبوعيا ا، حقدار حصــــــل ابقي 

 العدد ومن حيث الوقت..

: جيــب أن يفر  يف التعليم بني العلوم التجريبيــة 803املــادة 
وما هو ملحق هبا كالرَيضــــــــيات، وبني املعارف 
الثقــافيـــة.. فتـــدرس العلوم التجريبيـــة ومـــا يلحق 
هبا حســــــب احلاجة، ًو تقيد يف أي مرحلة من 

ؤخذ تمراح  التعليم.. أما املعارف الثقافية فإهنا 
يف املراح  األوىل قب  العالية وفق ســـــــــــياســـــــــــة 
معينة ً تتناقض مع أفكار اإلســـالم وأحكامه.. 
وأمــا يف املرحلــة العــاليــة فتؤخــذ هــذه املعــارف  
كما يؤخذ العلم على شـــــــــــر  أن ً تؤدي إىل 

 أي خرو  عن سياسة التعليم وغايته..

: جيب تعليم الثقافة اإلســــــــــالمية يف جيع مراح  801املادة 
تعليم، وأن خيصــــــــــل يف املرحلة العالية فروا ال

مل تلف املعارف اإلســــالمية كما خيصــــل فيها 
 للطب واهلندسة والطبيعيات وما شاكلها..
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: الفنون والصـــــناعات قد تلحق ابلعلم من َّنحية  802املادة 
كـــالفنون التجـــاريـــة واملالحـــة والزراعـــة وتؤخـــذ 
دون قيد أو شـــــــر ، وقد تلحق ابلثقافة عندما 

بوجهة نظر خاصــــــــة كالتصــــــــوير والنحت تتأثر 
 فال تؤخذ إذا َّنقضت وجهة نظر اإلسالم..

: يكون منها  التعليم واحدا ا، ًو يســـمح حنها  800املادة 
غري منها  الدولة.. ًو  نع املدارس األهلية ما 
دامت مقيدة حنها  الدولة، قائمة على أســاس 
خطة التعليم، متحققا ا فيها ســـــــــــياســـــــــــة التعليم 

على أن ً يكون التعليم فيهـــا طتلطـــا ا  وغـــايتـــه
بني الــــــذكور واإلَّن  ً يف التالميــــــذ ًو يف 
املعلمني، وعلى أن ً َتتل بطـائفة أو دين أو 

 مذهب أو عنصر أو لون..

: تعليم ما يلزم لإلنســـــــــــان يف معرت  احلياة فرض 801املادة 
على الـــدولـــة أن توفره لكـــ  فرد ذكرا ا كـــان أو 

ــة، فأنثى يف املرحلتني ا ــانوي عليهــا ًبتــدائيــة والث
أن توفر ذلــل للجميع انــاَّن ا، وتفســـــــــــح انــال 
التعليم العايل اناَّن ا للجميع أبقصـــــى ما يتيســــــر 

 من إمكانيات..
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: هتيئ الـــدولـــة املكتبـــات وامل ت ات وســـــــــــــائر 801املـــادة 
وســــــــــــائــ  املعرفــة يف غري املــدارس واجلــامعــات 
لتمكني الذين يرغبون يف مواصــــــــلة األ ا  يف 

 املعارف من فقه وأصـــــــــول فقه وحديث شـــــــــى
وتفســــــري، ومن فكر وطب وهندســـــــة وكيمياء، 
ومن اخرتاعات واكتشـــــــافات وغري ذلل، حى 
يوجد يف األمة حشـــــــــد من املتهدين واملبدعني 

 وامل رتعني..

مينع اســــــــــتغالل التـأليف للتعليم يف جيع مراحله، : 811املـادة 
 ًو ميلـــل أحـــد مؤلفـــا ا كـــان أو غري مؤلف حقو 
الطبع والنشــــــــر إذا طبع الكتاب ونشــــــــره.. أما إذا  
كـان أفكـارا ا لديه مل تطبع ومل تنشــــــــــر فيجوز له أن 
ــــاس كمــــا أيخــــذ أجرة  أيخــــذ أجرة إعطــــائهــــا للن

 التعليم..
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