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 :تنويـــه
 يف طور التغـيري، وننـوه أن        وال تزال تبدلت كتب املناهج الفلسطينية أكثر من مرة،        

 الكتب اليت كانت تدرس يف املـدارس  ناالقتباسات الواردة يف هذا اإلصدار مأخوذة م    
  .٢٠٠٤حىت حزيران 
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 ةـمقدم

ها يف احلياة والرابط الذي يـربط        ففي ثقافتها وجهة نظر    .ألمةالثقافة جزء من كيان ا    
، فالثقافة هي املعارف اليت تؤخذ عـن طريـق          أبناءها معاً والنظام الذي تعيش حبسبه     

اإلخبار والتلقي واالستنباط مثل التاريخ والفقه واللغة والفلسفة وسائر العلـوم غـري             
يلحق به، فهو التجريبية، وتنبع ثقافة األمة من وجهة نظرها يف احلياة، خبالف العلم وما            

عاملي ال ختتص به أمة، بل تتسابق األمم على حتصيله وتأخذه بل تسرقه أحياناً بعضـها    
 وتناضل األمم يف احلياة من أجل سيادة ثقافتها ووجهة نظرها يف احلياة فوق              .من بعض 

الثقافات األخرى واألفكار األخرى، وتعمل األمم احلية على أن تكون وجهة نظرها يف           
 .ظام حياا هو وجهة نظر العامل والنظام الذي يسود فيهاحلياة ون
 جيل وتبذل   إىلوحتافظ األمم على ثقافتها وتعمل على ختليدها فتنقلها من جيل            

األوىل :  اخللـف بطـريقتني    إىلويتم نقل الثقافة من السلف      . يف ذلك اجلهود العظيمة   
،  ويف اتمع عامة    األسرة يف طريقة العيش الطبيعي يف ظل هذه الثقافة دون نظام رمسي         
وال تستطيع أمة أن تنقـل      . والثانية التعليم املنهجي يف املدارس بأنواعها ويف اجلامعات       

 أبنائها إال إذا اختذت قاعدة أساسية لوضع املنـاهج          إىلثقافتها ووجهة نظرها يف احلياة      
ج جزئيـة مـن   حبيث تسهم جزئيات املنهاج كلها يف التكوين الثقايف ألبنائها، فال ختر    

اجلزئيات عن تلك القاعدة وال تتناقض معها وال تضعفها وال تشكك فيها، فإن حصل              
ذلك كان التكوين الثقايف ألبناء األمة مشوشاً أو ضعيفاً، فإن كثر ذلك فصار كثري من               
املنهاج غري متفق مع القاعدة أو كان متناقضاً معها أو مشككاً فيهـا، صـار التعلـيم       
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 واقـع  ، وكـان ، وال يبنيها هداماً ألنه يهدم ثقافة األمة يف نفوس أبنائها        املنهجي عمالً 
م وجهة نظر األجنيب وحيشو عقـول أبنـاء    وعمالة له ألنه يعلّاملنهاج أنه تبعية لألجنيب  

ن ذلك قد يكون خطـأً وقـع، ألن   بأوال عذر يف ذلك، يعين ال يقبل القول . األمة ا 
اً على غري عقيدة األمة بل على عقيدة تناقضها تبني مـن            املنهاج إذا كان يف مجلته مبني     
. يراد منه أن حيمل أبناء األمة ثقافة غريبة عن ثقافة أمتهم          ذلك أن هناك جاً مدروساً      

وإذا قيل عند املسلمني ثقافة غريبة أو ثقافة أخرى كان معىن ذلك ثقافة كفر أي فكـر      
 املسـلمني   يف نظر العقائد والثقافات   وال بد من لفت النظر هنا أن        . كفر وعقيدة كفر  

فليس هناك تصنيف ثالث بينهما، واألوصـاف       . هي إما كفر أو إسالم وال ثالث هلما       
اليت جاءت يف الكتاب والسنة لبعض الكفار هي ليس صنفاً بني اإلسالم والكفر بل هي         

 .نوع أو وصف لبعض الكفار، وذلك كوصفهم باملشركني أو بأهل الكتاب
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  يف اإلسالمسياسة التعليماملناهج و
 

، عند املسلمني األساس الذي يقوم عليه منهج التعليم        هي    العقيدة اإلسالمية 
 مواد الدراسة وطرق التدريس مجيعها على الوجه الـذي ال حيـدث أي              يجب وضع ف

 .خروج يف التعليم عن هذا األساس
علومات الـيت يـراد     ومنهج التعليم هو عبارة عن األسس اليت تبىن عليها امل         

تعليمها، وعن املوضوعات اليت تشملها تلك املعلومات من جهة، والكيفية اليت جيـري             
أحدمها مواد الدراسة،   : فهو يشمل أمرين  .حبسبها إعطاء هذه املعلومات من جهة أخرى      

وملا كانت العقيدة اإلسالمية هي أساس حياة املسـلم،         . طرق التدريس : واألمر الثاين 
الدولة اإلسالمية، وهي أساس العالقات بني املسلمني، أي أساس اتمـع،  وهي أساس   

فإن كل معرفة يتلقاها املسلم البد أن يكون أساسها العقيدة اإلسالمية، سواء أكانـت           
هذه املعرفة متعلقة حبياته هو، أو بعالقاته مع غريه، أو متعلقـة بوضـعه السياسـي يف         

 rوالرسـول   . احلياة، وفيما قبلها، وفيما بعدها    الدولة، أو متعلقة بأي شيء يف هذه        
حىت  .اعتناق العقيدة اإلسالمية  إىل   اإلسالم أوالً، أي     إىلكان يسري مع الناس بدعوم      

إذا أسلموا بدأ يعلمهم أحكام اإلسالم، فكانت العقيدة هي األساس الذي جيري عليـه         
براهيم قـال النـاس   تعليم الرسول للمسلمني، وحني كسفت الشمس عند وفاة ولده إ     

إن الشمس والقمر آيتان من آيـات  (:  rكسفت الشمس ملوت إبراهيم، فقال هلم
 فجعل العقيدة األساس للمعلومـات عـن        .١)اهللا ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته      

 . اخلسوفوالكسوف 
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 يف غـزوة    rخرجنا مع رسول اهللا     (:ى مسلم عن أيب سعيد اخلدري قال      ورو 
 سبياً من العرب فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة وأحببنا          بين املصطلق فأصبنا  

ما عليكم أن ال تفعلوا، فـإن اهللا عـز   : فقالrالعزل، فسألنا عن ذلك رسول اهللا       
 فالرسول أجام على سؤاهلم يف مسـألة        ) يوم القيامة  إىلوجل قد كتب ما هو خالق       

، أي العقيـدة     اهللا ميان بعلم العزل من حيث كونه مينع احلمل، وجعل أساس جوابه اإل         
وهناك أحاديث كثرية تدل على ذلك مما يدل علـى أن جعـل العقيـدة               . اإلسالمية

. اإلسالمية أساساً ملنهج التعليم أمر واجب على الدولة، ال حيل هلا أن تفرط فيه مطلقاً              
 إال أن جعلها أساساً ملنهج التعليم ال يعين أن تكون كل معرفة منبثقـة عـن العقيـدة         

وهو أيضاً خيالف الواقع، فالعقيدة اإلسـالمية ال  . اإلسالمية، ألن ذلك مل يطلبه الشرع    
 .تنبثق عنها كل معرفة، ألا خاصة بالعقائد واألحكام، وال عالقة هلا بغريمها

وإمنا معىن جعلها أساساً ملنهج التعليم هو أن املعارف املتعلقة بالعقائد واألحكام             
يدة اإلسالمية، ألا إمنا جاءت ا، أما غري العقائد واألحكام من         جيب أن تنبثق عن العق    

املعارف فإن معىن جعل العقيدة اإلسالمية أساساً هلا هو أن تبىن هذه املعارف واألحكام           
على العقيدة اإلسالمية، أي أن تتخذ العقيدة اإلسالمية مقياساً، فما نـاقض العقيـدة              

ا مل يناقضها جاز أخذه، فهي مقياس مـن حيـث            وم هاإلسالمية ال نأخذه وال نعتقد    
أما من حيث املعرفة والتعلم فال يوجد ما مينع من تعلمها، فإن األدلة             . األخذ واالعتقاد 

: r قـال    عن أنس بن مالك قال      عامة، تاليت جاءت يف احلث على طلب العلم جاء       
الكـرمي   يف القرآن    توجاء.  يف العلم   عام هوو )طلب العلم فريضة على كل مسلم     (

 وغريها مما يـدل علـى       ﴾وما يهِلكُنا ِإلَّا الدهر   ﴿:أفكار وعقائد تناقض اإلسالم مثل    
وعليه فإن تعلم املعارف من غري أخذ      . جواز تعلم األفكار اليت تناقض العقيدة اإلسالمية      

هلا وال اعتقاد ا جائز وال شيء فيه، ولكن املمنوع هو أخذ األفكـار الـيت تنـاقض        
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أن اإلنسان تطور عن القرد، مـع أن اهللا         : فمثالً نظرية دارون تقول   . يدة اإلسالمية العق
، ﴾ِإنَّ مثَلَ ِعيسى ِعند اللَِّه كَمثَِل آدم خلَقَه ِمن تراٍب ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ              ﴿:يقول

وراً حتميـاً وال  ونظرية التطور املادي عند الشيوعيني تقول أن املادة تتطور من ذاا تط           
يا أَيها الَِّذين آمنوا    ﴿:  يقول  سبحانه يوجد شيء آخر طورها فال يوجد إله، مع أن اهللا         

﴿اللَّه الَِّذي خلَق السـماواِت والْـأَرض ومـا         :  أي بوجوده، ويقول   ﴾آِمنوا ِباللَّهِ 
ة ال أسـاس هلـا قـد         وكتاب األدب اجلاهلي يقول أن قصة إبراهيم مكذوب        بينهما﴾

 مذكورة يف القرآن وقصها على أـا         عليه السالم  إخترعها الرواة، مع أن قصة إبراهيم     
فهذه املعارف وأمثاهلا ال توضع يف منهج     . قصة وقعت حقيقة، فإنكارها تكذيب للقرآن     

عتقاد ا، فال توضع يف منـهج التعلـيم          أخذها واال  إىلذا كان وضعها يؤدي     التعليم إ 
ن وكذلك إذا وضعت فال بد أن يبي      . ئي مثالً ، ألن تعليمها يترتب عليه أخذها         االبتدا
وبـذلك تكـون العقيـدة      . واعتقادها هانقض أفكارها حىت ال حيصل أخذ     ا وت زيفه

  اإلسالمية قد ج    علت مقياساً أساسياً ألخذ املعارف مـن       علت أساساً ملنهج التعليم، فج
 .رد معرفتها ال من حيث جماعتقادهاحيث تصديقها و

فيجب هي تكوين العقلية اإلسالمية والنفسية اإلسالمية،       فسياسة التعليم   أما  
معىن سياسـة    و . مجيع مواد الدراسة اليت يراد تدريسها على أساس هذه السياسة          وضع

وأما الغاية من   . التعليم هو القاعدة أو القواعد اليت جيري على أساسها إعطاء املعلومات          
فسياسة التعليم هي األسس الـيت  . دف الذي يرمي إليه إعطاء املعلومات التعليم فهي اهل  

فسياسة التعليم تتعلـق   . ينبين عليها، وغاية التعليم هي القصد الذي يقصد من القيام به          
وواقع اإلنسان أنه يـدرك األشـياء   . مبواد الدراسة وغاية التعليم تتعلق بطرق التدريس   

اء واألفعال فيميل إليها، وال خيرج عـن هـذين          واألفعال فيحكم عليها ويدرك األشي    
وواقع املعرفة أا ال ختلو من أن تكون معارف لتنمية العقل لـيحكم علـى               . األمرين
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األفعال واألشياء، ومعارف عن نفس األفعال واألشياء لينتفع ا، وال خترج عن هذين             
لم، فجعلـها أساسـاً     واإلسالم قد جعل العقيدة اإلسالمية أساساً حلياة املس       . األمرين

اليت تثري الفكر، من مثـل        الكرمي وآيات القرآن . ألفكاره وجعلها كذلك أساساً مليوله    
إمنا تثريه لإلميان باهللا، وآيات      ﴾ويتفَكَّرونَ ِفي خلِْق السماواِت والْأَرضِ    ﴿: قوله تعاىل 

 إىل ﴾ ِإنْ كَانَ آباؤكُمقُلْ﴿: القرآن وأحاديث الرسول اليت تذكر امليول مثل قوله تعاىل    
ال يؤمن أحـدكم حـىت    (:  وقوله عليه السالم   ﴾أَحب ِإلَيكُم ِمن اللَِّه ورسوِلهِ    ﴿قوله  

 إمنا تذكرها ميوالً مقيدة بالعقيدة   ، ١)أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني       
اً على أسـاس    نيشياء مب وهلذا ال بد أن يكون حكم املسلم على األفعال واأل         . اإلسالمية

 علـى أسـاس     العقيدة اإلسالمية، وكذلك البد أن يكون ميله لألفعال واألشياء مبنياً         
ن عقليته من حيث احلكـم علـى   وملا كانت املعارف هي اليت تكو     . العقيدة اإلسالمية 

   ألشياء، لذلك ال بد أن تكون هذه  اإىلن نفسيته من حيث امليل     األشياء، وهي اليت تكو
عارف كلها مبنية على العقيدة اإلسالمية، سواء املعارف اليت تؤخذ لتنمية العقـل، او    امل

             ن املعارف اليت تؤخذ لالنتفاع باألفعال واألشياء، أي ال بد أن تكون املعارف اليت تكو
             ن عقلية املسلم مبنية على العقيدة اإلسالمية، وكذلك ال بد أن تكون املعارف اليت تكو

 . لى العقيدة اإلسالميةنفسيته مبنية ع
وعلى هذا األساس ال بد أن تكون سياسة التعليم تكوين العقلية اإلسـالمية             

جمموع اآليـات املتعلقـة بـالفكر      وفواقع املعرفة من حيثُ هي،      . والنفسية اإلسالمية 
 يف  سياسـة التعلـيم   يدل على أن هذه هي      واملتعلقة بامليول وترتيلها على واقع املعرفة       

 .اإلسالم
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هي إجياد الشخصية اإلسالمية وتزويد الناس بـالعلوم        فالغاية من التعليم    ما  أ
فتجعل طرق التعليم على الوجه الذي حيقق هذه الغاية         . واملعارف املتعلقة بشؤون احلياة   

 يف تعليمه   r  فعل الرسول  ويفهم هذا من     . غري هذه الغاية   إىلومتنع كل طريقة تؤدي     
جرة أو يف املدينة وبعد اهلجرة، فإنـه عليـه الصـالة      للمسلمني، سواء يف مكة قبل اهل     

والسالم كان يقصد من تعليمهم أن يصبح كل منهم شخصـية إسـالمية يف عقليتـه        
فعالوة على تعلـيمهم    . ونفسيته، أي يف حكمه على األفعال واألشياء، ويف ميله إليها         

ل طلـب رضـوان   األحكام اليت تعاجل شؤون حيام كان يعلمهم القيم الرفيعة، من مث 
 إىلاهللا، ومثل العزة، ومن مثل حتمل مسـؤولية نشـر اهلـدى للنـاس، وهدايتـهم                 

 سـِبيِل ربـك   إىلادع ﴿  : اإلسالم،بطريقة مؤثرة، وبأساليب منتجة ، قـال تعـاىل        
        نسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجِة ونسِعظَِة الْحوالْمِة ولقـرآن،  ظهم ا  وكان حيفِّ  ﴾ِبالِْحكْم

 جانـب  إىلويعلمهم أحكام اإلسالم ويأخذهم بإتباع األوامر واجتناب النواهي وكان          
 .وصـناعة  ذلك يبيح هلم أن يتعلموا ما حيتاجون إليه ملعاشهم، مـن جتارة،وزراعـة،            

 وبإباحتـه  ن به الشخصية اإلسـالمية،  الذي كو بني سياسة التعليم بفعله   r الرسولف
 . لشؤون احلياة املسلمباملعارف اليت تلزمالتزود 

  ـا  جيب أن يفرق يف التعليم بني العلوم التجريبيـة ومـا هـو ملحـق              و
فتدرس العلوم التجريبية وما يلحق ـا حسـب         . كالرياضيات، وبني املعارف الثقافية   

أما املعارف الثقافية فإا تؤخـذ يف  . احلاجة، وال تقيد يف أي مرحلة من مراحل التعليم       
ائية والثانوية وفق سياسة معينة ال تتناقض مع افكار اإلسالم وأحكامه،           املرحلتني االبتد 

 إىلوأما يف املرحلة العالية فتؤخذ هذه املعارف كما يؤخذ العلم على شرط أن ال تؤدي           
 .أي خروج عن سياسة التعليم وغايته
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طلـب العلـم    ( r كقوله    عموم األدلة اليت أباحت تعلم العلم      ودليل ذلك 
، فإا تشمل كل علم فيباح للمسلم أن يتعلم كل علم، اال انه        )مسلمفريضة على كل    

 ضعف يف املعتقدات فـان      إىل زيغ العقائد أو     إىلاذا كانت بعض العلوم يؤدي تعليمها       
 ذلك فإذا فقدت تأثريهـا جـاز        إىلهذه العلوم بالذات حيرم تعليمها ما دامت توصل         

 من أفراد الشيء املباح اذا أوصـل        كل فرد (: تعلمها وذلك عمال بالقاعدة الشرعية    
ـ      . ) ضرر حرم ذلك الفرد وبقي الشيء مباحاً       إىل ف عفإن تعلم ما يزيغ العقائد ويض

املعتقدات يؤثر على األطفال بسهولة، ولذلك مينع تعلـيمهم مثـل هـذه العلـوم يف          
 وحنوهـا  اما املرحلة العالية فإن مثل هذه العلوم كالفلسفة     . املرحلتني االبتدائية والثانوية  

 جانبه نقضه   إىلم  م شيء منها غري أن يعلّّ     م ولكن لنقضها وإبطاهلا، وال يعلّ     جيوز أن تعلّّ  
فإن القرآن الكرمي قد جاءت فيه أفكار وعقائد اآلخرين، ولكن جـاءت يف              ، وإبطاله

وكذلك عندما توضع برامج التعليم إمنا توضع فيهـا      . معرض بياا إلبطاهلا والرد عليها    
 .لعلوم يف املرحلة العالية ألجل نقضها وبيان زيفها مثل هذه ا

تبني بعد دراسة شـاملة     أما سياسة التعليم واملناهج املدرسية الفلسطينية فقد        
للكتب املدرسية اخلاصة باملواد الثقافية اليت يدرسها أبناء املسلمني يف مناطق السـلطة             

  ا والكفـر  إىل العلمانية، أي    إىلضعت على أساس حتويل أبناء املسلمني       الفلسطينية أ  .
 فإنكار وجود اهللا هـو  وال يعين هذا بالضرورة أن يكفروا باهللا تعاىل أي ينكروا وجوده 

 فال   - وإن صاموا وصلوا   - ، بل يعين أن يفصلوا الدين عن حيام       أحد أصناف الكفر  
 بـل   كر، وال جيعلونه مقياساً يقيسون به كل ف       اممونه يف كل ما يواجههم يف حي      حيكِّ

 وجيعلون العقـل حكَمـاً علـى         واحلريات الغربية   الغربية حيكمون مفاهيم الدميقراطية  
 .األحكام الشرعية



 ١١

العلمانية كفر، ألا فصل للدين عن احلياة، وفصله عن احلياة ال يعين عـدم              
العبادة، فكثري من العلمانيني من غري املسلمني ومن بعض أبنـاء املسـلمني يقومـون               

يت ينص عليها دينهم من صالة وصيام وشعائر، ولكنهم يف شؤون حيـام             بالطقوس ال 
من اجتماع واقتصاد وحكم وقضاء وعالقات ال حيكمون الدين بل يعتـربون تدخلـه      

 .فيها خروجاً على املبدأ وفساداً كبرياً
 ألن أديام ليس غريباً أن يكون بعض أصحاب األديان غري اإلسالم علمانيني       

 شؤون احلياة، فال نظام اقتصاد فيها وال نظام حكم وال نظـام              جلميع ال حتتوي أنظمة  
.  وال نظاماً نقدياً وال سياسة خارجية وال غري ذلك من جوانب احليـاة             اجتماع كامالً 

أما أن يأخذ املسلم عن هؤالء التفكري العلماين واملعاجلات العلمانية ملشاكل احلياة، فأمر          
م بنص القرآن القطعي جاءت فيه معاجلـات جلميـع          عذر فيه، فاإلسال  ال    خطري منكر

مشاكل احلياة، فال يوجد أمر وقع أو يقع أو ميكن أن يقع إالّ وله يف اإلسالم حكم أو                  
الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضـيت         ﴿قال تعاىل   . حمل حكم 

ونزلْنا علَيك الِْكتاب ِتبياناً لِّكُلِّ شيٍء وهدى ورحمـةً         ﴿  وقال ﴾لَكُم اِإلسالَم ِديناً  
 ِلِمنيسى ِللْمرشبفال جيوز أن يبحث مسلم عن معاجلات ملشاكل احلياة يف غـري       ،   ﴾و

قصور اإلسالم عن العـالج ونقصـه،       ب  القول اإلسالم ألن جمرد فعل ذلك يعين ضمناً      
 . القرآن القطعيخالفاً وتكذيباً لنص

وال جيوز ملسلم أن حيكّم غري اإلسالم يف حياته، يف أي أمر دق أو جلّ، ألن                
فَالَ وربك الَ يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم الَ يِجدواْ            ﴿اهللا تعاىل يقول    

فإن . ﴾ِإِن الْحكْم ِإالَّ ِللّه   ﴿  ويقول ﴾اْ تسِليماً ِفي أَنفُِسِهم حرجاً مما قَضيت ويسلِّمو     
ل يكون قد خالف صريح القرآن مهما كان الشيء الذي حكّمه، سواء أكان عقلـه    عفَ

أم العادات والتقاليد أم الشرعة الدولية أو املواثيق الدولية أم فكراً أجنبياً كالدميقراطيـة           
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 يكون يف ذلك قد فصل اإلسالم عن احلياة   وحقوق اإلنسان واحلريات أو غري ذلك فإنه      
  .وأعرض عن احلكم الشرعي

، أي  يعرفان دينهما هذه هي وجهة نظر اإلسالم اليت ال خيتلف عليها مسلمان         
حتكيم اإلسالم يف كل صغرية وكبرية يف حياة املسلمني، وحرمة حتكـيم غـريه يف أي           

مدت بـدالً  اهج الفلسطينية واعتبت متاماً يف كتب املنوجهة نظر اإلسالم هذه غي  . منها
ـ      عن قصد وختطيط   مل وع منها وجهة نظر علمانية    لمني حـىت    على تلقينها ألبناء املس

 وال تكاد ختلو صـفحة مـن   . هلم الكافر املستعمر   حيملوها فيكونوا علمانيني كما أراد    
رضـنا  صفحات املنهاج إالّ وفيها تطبيق للنظرة العلمانية، ولكننا يف هذا اإلصدار استع           

 إىلبعض األمور البارزة ومل نقف عند كل صغرية وكبرية ألن هذا كـان سـيحتاج                
  . إصدار صغري كهذاإىلجملدات وليس 

 مثل كونه يف جممله أعقد مما       املنهاجكما أننا مل نتطرق إىل جوانب أخرى يف         
،  وبالبيئة العلمية للطالب    بالواقع وضعف صلته يستطيع معظم الطالب فهمه واستيعابه،      

 .ما يؤدي إىل ضعفهم وجتهيلهم
وعلـى  وقد تبني من دراسة املنهاج أنه ركز على ضرب مفـاهيم أساسـية        

 مرتكزات تبأن حيمل - ال مسح اهللا    - اإلسالم وفهمه وتطبيقه، حبيث أنه لو جنح         ِرصو  
ون أنفسـهم    الكفر وهم يظن   إىلواه النتهى األمر م     تحاأبناؤكم ما أراده هلم املنهاج و     

 إن جنح فيها     أساسية  على ختريب عقول أبنائنا يف ستة أمور       املنهاج فقد عمل . لمنيمس
وتغـيري   ،العقيـدة   صـحة طمس: ضمن خراب بقية اإلسالم فيهم، وهذه األمور هي     

 كنظـام بـديل عـن       الدميقراطيةالدعوة إىل  و ،االنتماء واهلوية باستبدال رابطة العقيدة    
ترسـيخ   و ، واستبدال نظام علماين بـه     جتماعيالنظام اال العمل على هدم     و ،اإلسالم
 مث أتبعنـا    وقد أفردنا لكل منها فصالً    .  العلمانية رياتاحلالدعوة إىل    و ،  النفعية مقياس
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الفصول الستة خبامتة مث بعرض للمواد املتعلقة بسياسة التعليم كما جاءت يف مشـروع              
ا يف كتاب مقدمـة     الدستور الذي أصدره حزب التحرير، وهذه املواد مشروحة بأدلته        

الدستور الذي أصدره احلزب، ندعوكم للرجوع إليه، لالطالع على كيفية اسـتنباط            
تلك املواد من األدلة الشرعية، وكذلك استنباط مشروع الدستور كلـه مـن األدلـة        
الشرعية، ونسأل اهللا تعاىل ان يكون اليوم الذي يوضع مشروع الدستور هذا فيه موضع             

 .يباً، وما ذلك على اهللا بعزيزالتطبيق والتنفيذ قر
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  وكوا العقيدة الوحيدة الصحيحةالعقيدة اإلسالميةطمس 
 وحدة األديانب والتعريض

 
العقيدة اإلسالمية هي اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليـوم اآلخـر وبالقضـاء      

بات يف العقيدة ألنـه جـزء    والقدر خريمها وشرمها من اهللا تعاىل، ويدخل اإلميان باملغي        
 . منها، كاإلميان باجلنة والنار واجلن والشياطني وما شاكل ذلك 

الكتب خيتلف بالنسبة للقرآن عنه بالنسبة لباقي الكتب        اإلميان ب والدليل على   
أما دليل أن القرآن من عند اهللا وأنه كالم اهللا فهو دليل عقلي، ألن معجـزة       . السماوية

أمـا بـاقي الكتـب      . ة ميكن إقامة الدليل على كونه من عند اهللا        القرآن حمسوسة باقي  
ولَِكن الِْبر من آمـن ِباللَّـِه       ﴿السماوية فإن دليلها نقلي وليس عقلياً، قال اهللا تعاىل          

    نيِبيالناِب والِْكتلَاِئكَِة والْمِم الْآِخِر ووالْيوا آ   ﴿ وقال ﴾ونآم ا الَِّذينهاأَيوا ِباللَّـِه   يِمن
 .﴾ورسوِلِه والِْكتاِب الَِّذي نزلَ علَى رسوِلِه والِْكتاِب الَِّذي أَنزلَ ِمن قَبلُ

 خيتلـف عنـه     r وأما الدليل على اإلميان بالرسل فهو بالنسبة لسيدنا حممد        
ليل كون  بالنسبة لباقي الرسل، فالدليل على نبوة سيدنا حممد عقلي وليس نقلياً، ألن د            

من يدعى النبوة والرسالة أنه نيب ورسول هو املعجزات اليت جاء ا دليالً على رسالته،               
 قائمة وحمسوسة   rوهذه بالنسبة للرسول    . والشريعة اليت جاء ا مؤيدة ذه املعجزات      

 نبيـاً  r قد جاء ا أي بالقرآن، فيكون حممـد  rوثبت بالدليل القطعي أن الرسول      
 .ورسوالً

معجزات باقي األنبياء فإا ذهبت وانقضت، والكتب املوجودة اليـوم ال     أما  
يقوم دليل عقلي على أا من عند اهللا ألن املعجزة اليت تؤيد كون هذه الكتب من عند                 
اهللا قد انقطعت وانقضت فال يقوم دليل عقلي على نبوة أي رسول أو نيب من األنبيـاء         
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: م ورسالتهم بالدليل النقلي، قال اهللا تعـاىل  ، ولكن تثبت نبوrما عدا سيدنا حممد  
آمن الرسولُ ِبما أُنِزلَ ِإلَيِه ِمن ربِه والْمؤِمنونَ كُلٌّ آمن ِباللَِّه وملَاِئكَِتـِه وكُتِبـِه               ﴿

 ﴾ورسِلِه لَا نفَرق بين أَحٍد ِمن رسِلِه
فالعقيدة إميان، أي قطع    . واقع عن دليل  واإلميان هو التصديق اجلازم املطابق لل     

وإذا اختل هذا القطع واليقني فصار املسلم يشك يف العقيدة، فإنه خيـرج مـن            . ويقني
 . اإلسالم ويكفر

 مـن   ومن العقيدة اإلسالمية اإلميان بأن اإلسالم هو الدين احلق وأن غـريه           
إذا بلغتـه رسـالة      غري مقبول عند اهللا بل هو كفر وضالل، وأن غري املسـلم              األديان

. اإلسالم بالغاً مبيناً فلم يسلم كان يف النار، فهو ليس مبؤمن وال مسلم، بل هو كـافر        
يقْبلَ ِمنه وهو    ومن يبتِغ غَير اإلسالم ِدينا فَلَن     ﴿: واألدلة على ذلك كثرية، قال تعاىل     

لُواْ ِإنَّ اللّه هو الْمِسيح ابـن       اِذين قَ لَّقَد كَفَر الَّ  ﴿وقال  ، ﴾اآلِخرِة ِمن الْخاِسِرين   ِفي
ميروقال ﴾م :﴿         ميرم ناب ِسيحالْموِن اللِّه ون دا ماببأَر مهانبهرو مهاربذُواْ أَحخات﴾ 

 يهـودي والذي نفس حممد بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة ( rويقول الرسول  
 . ١) و مل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب الناروال نصراين مث ميوت

ومن العقيدة اإلسالمية أيضاً اإلميان بأن اإلسالم جاء ناسخاً لكل ما سـبقه             
وما أَرسلْناك ِإلَّا كَافَّةً لِّلنـاِس      ﴿: وأنه جاء للبشر كافة، قال تعاىل     ، من أديان وشرائع  

ِشريذيراً ابنوقال   ﴾ وr: ) النـاس   إىل قومه خاصة وبعثـت      إىللنيب يبعث   وكان ا
 الناس مجيعاً فكل الناس خماطبون بـه،   إىلفاإلسالم متميز عن غريه بأنه رسالة       . ٢)عامة
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وتتميز شريعة اإلسالم بأا آخر الشرائع وأا ناسخة ملا         . وكلهم مكلف بالدخول فيه   
 الْحق مصدقًا لِّما بين يديِه ِمن الِْكتابِ      وأَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب بِ   ﴿ :ل سبحانه   قا.قبلها  

 .﴾ومهيِمنا علَيِه
ومن العقيدة أن األمة اإلسالمية هي خري أمة وأن دينها هو احلق وأنه يعلـو               

كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبالْمعروِف       ﴿: قال تعاىل . فوق كل مبدأ ودين   
وجعلَ كَِلمةَ الَِّذين كَفَـرواْ السـفْلَى       ﴿:  وقال ﴾وتنهونَ عن الْمنكَِر وتؤِمنونَ ِباللَّهِ    

  ةُ اللِّه ِهيكَِلما ولْيأنتم تتمون سبعني أمـة أنـتم       ( :وقال صلى اهللا عليه وسلم    . ﴾الْع
 .١)خريها وأكرمها عند اهللا

هـذه النـواحي يف العقيـدة        على ضرب وطمس كـل       املنهاجلقد عمل   
 من  ليس الدين احلق، فإن    اإلسالم    قال إن  اإلسالمية، ال نقول إنه قال ال تؤمنوا باهللا أو        

يقفون وراء املنهاج ال جيرؤون أن يتحدوا املسلمني يف عقيدم ذا الشكل السافر، بل              
كان بأسلوب خبيث هو أدهى وأمر، أسلوب الكذب والدس والتعميـة والتضـليل،             

أوصل ألبنائكم أفكاراً هي نقيض ما جاء به اإلسالم، فكان واضحاً بيناً أن املنهاج قد              ف
فال تكاد صفحة من كتب املواد الثقافية ختلو مـن          . ضع لتربية أبنائكم على العلمانية    و

 على زرعها يف أذهان الطالب، ولكننا سنسـتعرض بعـض           املنهاجفكرة خبيثة عمل    
خ يف أذهان أبنائهم صـباح      ضملسلمون السم الزعاف الذي ي    األمور البارزة حىت يتبني ا    

يا أَيها الَِّذين آمنوا    ﴿مساء فيتخذوا ما يوجبه اهللا عليهم من إجراء ألن اهللا تعاىل يقول             
        ادلَاِئكَةٌ ِغلَاظٌ ِشـدا مهلَيةُ عارالِْحجو اسا النهقُودا وارن ِليكُمأَهو كُملَـا  قُوا أَنفُس 
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كلكـم راٍع    (e ويقـول الرسـول      ﴾يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ      
 .١)وكلكم مسئول عن رعيته

وقد عمل املنهاج على طمس عقيدة املسلمني وصحتها وساواها مع كل مـا          
 سواها من عقائد وأفكار ومبادئ فخلط الكفر باإلسالم وقدمهما معاً مناقضا بـذلك            
نصوص اإلسالم القطعية يف غري موضع، فكانت رسالته اليهم إن اإلسالم ال يزيد عـن            

 :كونه ديناً كأي دين، وذلك باألساليب التالية 
 

 :  ديان واملساواة بينهاألالتعريض بوحدة ا: أوالً
 ،ميـان إلمساواته با ون الكفر   أعالء ش إجل  أيثبتها االستعمار من    علمانية  وهي فكرة   
ميان والكفر  إل املساواة بني احلق والباطل وا     إىلم يدعون   إف. در اإلسالم واحلط من ق  

النصـرانية  اليهوديـة و فكار الكفر القائلة بـأن      أ ويسعون لتثبيت    ،واهلدى والضالل 
، ونفي النسخ عن شرائع السابقني، وهذا ما يفرح لـه  وغريها أديان مقبولة كاإلسالم  

ودواْ لَو تكْفُرونَ كَما كَفَرواْ فَتكُونونَ      ﴿: هالكافر ويريده من املسلمني، قال سبحان     
ميـان طيـب،    إلكفر خبيث وا  ل وا ،﴾الَّ يستِوي الْخِبيثُ والطَّيب   ﴿ وقال   ،﴾سواًء

، ﴾لَا يستِوي أَصحاب الناِر وأَصحاب الْجنـةِ      ﴿: وقال سبحانه ! !فكيف يستويان 
 . ﴾ي اَألعمى والْبِصري أَم هلْ تستِوي الظُّلُمات والنورهلْ يستِو﴿: وقال سبحانه

هـذه   ا جعلت إ ، ف  سالم وعقيدته  طمس متيز اإل   إىلوملا كانت مناهج التعليم دف      
وقد ظهـر    ظهارها وتركيزها يف أذهان الطالب،    إمل على   عفكار اليت ي  ألالفكرة من ا  
 :ذلك مبا يلي
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 ١٨

فعـال  أل ا على ا   واإلستدالل ،ليهاإن يف الرجوع    آقرلل مثل ا  جنيإلاعتبار التوراة وا   .أ 
دلة من الكتب السـماوية     أكتابة  "لف طالب الصف السادس     حكام، فقد كُ  ألوا

وليس يف هذه العبارة مـا   . ١" ونبذ العنف وقراءا على الطلبة      التسامح إىلتدعو  
نها، وكلـها   ن عن غريه من الكتب، فكلها كتب مساوية وكلها يؤخذ م          آمييز القر 

 املسيح عليه السالم    إىل مث استدل باإلجنيل على القول املنسوب        يستدل بنصوصها، 
 احملافظة على كرامة اإلنسان وحريته، وتنادي بالتسامح        إىلتدعو املسيحية   "فقال  

 إىلأحسـنوا   (واحملبة والسالم والوئام مع البشر، وذلك من قول السيد املسيح           
يتعـدى عمـره     ال   طالبأثر والوقوع يف اللبس على      هل يؤمن الت  ف. ٢)مبغضيكم

 املفهـوم هـو أن      ذا الطالب املسلم؟   وما هو املفهوم الذي نعطيه هل      ؟الثانية عشرة 
  !!من أيها أخذت فهو حق من عند اهللالقرآن والتوراة واالجنيل ال فرق بينها ف

 ٣"تفل ـا  أعياد دينية حن" : مجع أعياد املسلمني والنصارى بلفظ واحد وهو قوهلم       .ب 
عيـاد  أعياد املسـلمني و   أ توحتت هذه العناوين ذكر   ٤." األعياد الدينية    "وقوهلم
 .النصارى

وبـني  ،  )دور العبـادة    ( بلفظ واحد وهو    والكنس  الكنائس  واجلمع بني املساجد     .ج 
 تلميحاًويكاد هذا يكون تصرحيا ال      ،"الرساالت السماوية "االديان املختلفة بعبارة    

  والكنسن يقال املساجد، يقال دور العبادة لتشمل الكنائس  أفبدل  ديان،  ألبوحدة ا 
ن تعـاطي   أل... جيايب يف التصدي هلذه الظاهرة    إثر  أأما دور العبادة فلها     " يضا  أ
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ن أومعـروف  . ١"املخدرات ضرب من السكر الذي حترمه الشرائع السـماوية        
حيان كثرية أم يف إالنصرانية واليهودية ال حترمان اخلمر، وكذلك عند االستدالل ف        

ال يستدلون بنصوص اإلسالم مستقلة يف الذكر عن غريها، بل يعـربون بقـوهلم              
ن احملبـة   إ"يضا  أ كما يف النص السابق، وكما يف هذا النص          )الشرائع السماوية (

 ،٢"ليه الرسـاالت السـماوية كافـة      إوهو ما دعت    ...بني الناس طريق اهلدى   
ملسجد والكنـيس والكنيسـة ال فـرق بينـها           وا ،فالكتب الدينية ال فرق بينها    

 مـدعو  - حبسب افتـرائهم  -  واملسلم ،والرساالت والشرائع مساوية ال فرق بينها     
 .لألخذ منها واإلستدالل ا 

 
 تعظيم الكنيسة وشعائر النصرانية وتقدمي كتاا وعقائدها على أا صحيحة: ثانياً

كفر أو   يف عقيدة املسلمني مكان ي     فهي ، هي مكان صالة النصارى و عبادم      الكنيسة
قَ   ﴿: قال سبحانه تعاىل    .شرك باهللا فيه    ي الَِّذين كَفَر الَّقَد  ـناب ِسيحالْم وه لُواْ ِإنَّ اللّه

ميروكل ما من شأنه اإلعالء من شأن الكنيسة فهو إعالء مـن شـأن الكفـر،                 .﴾م
 ى    ﴿ و تعاىل        م بناءها و إعمارها، قال سبحانه     واإلسالم حيرقْوالتو لَى الْربواْ عناوعتو

 ﴾والَ تعاونواْ علَى اِإلثِْم والْعدواِن
ولقد لعبت مناهج التعليم دورا كبريا يف اإلعالء من شأن الكنسية و املؤاخاة بـني     

 ،لعلمانية ا إىلالكنائس و املساجد   واملساواة بينها، ما فيه توجيه ودفع ألبناء املسلمني              
 :وفيما يلي بيان ذلك
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 ،١اقتران صورة املسجد احلرام يف مكة املكرمة بصورة كنيسة املهد يف بيت حلـم              .أ 
احلجـاج  "،وحتـت الثانيـة     "احلجاج املسلمني يف مكـة    "وحتت الصورة األوىل    

 ألبناء املسـلمني البيـت      انه يقول ! ، فماذا يعين هذا     "املسيحيون يف كنيسة املهد   
جرعـة  .  املهد واحد ال فرق بينهما       إىل مكة واحلج    إىلواحد واحلج   احلرام واملهد   

 . اخرى من العلمانية
، واجلمع بني صـور     ٢ األقصى املبارك  بصور  كنيسة القيامة        املسجد اقتران صورة  .ب 

 مواقع يف كتـاب     أربعة إىلالكنائس و املساجد يف مواقع كثرية جدا حىت وصلت          
املساواة بني األديان وطمس عقيدة املسـلمني       ومل يتركوا الصور لتعرب عن       .٣واحد

 ماذا ترمز صورة املسجد والكنيسة جنبـا  إىل": وعبادام حىت أثاروا هذا السؤال    
ا ترمز أنـه ال فـرق بـني املسـجد           إ:و اجلواب الذي يريدونه      .٤" جنب   إىل

ـ      إىلوإا ترمز   !!فكالمها مكان للعبادة     ،والكنيسة الم املساواة و اإلخاء بني اإلس
ومن يبتِغ غَير اِإلسالَِم ِديناً فَلَن يقْبـلَ        ﴿ .واهللا سبحانه و تعاىل يقول     النصرانية،و

اِسِرينالْخ ِة ِمنِفي اآلِخر وهو هِمن﴾. 
فقد تقدم ذكر  .٥)السياحة الدينية(ومن صور اإلكبار والتعظيم ما جاء حتت عنوان          .ج 

على ذكر مساجد    )ات املسيحية يف فلسطني   املقدس(كنائس  النصارى حتت عنوان      
 :املسلمني مث افتتح الدرس بالعبارة اإلجنيلية منظومة شعراً بقوله 
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 :تقرأ النص اآليت و تتأمله
 يف العلى هللا جمد                   وعلى األرض السالم

 و له شكر و محد                 وسرور لألنام
 ."ى ميالد املسيح عليه السالمإا ترنيمة السالم اليت تزف بشر"

املطلوب من املسلم ههنا ليس فقط قراءة العبارات اإلجنيلية بل تأملها حـىت تسـتقر يف       
 .يعظمهافنفسه وتؤثر فيه 

كنيسـة  "ومن صور اإلعالء من شأن الكنيسة ومناقضة عقيدة اإلسـالم قـوهلم              . د 
د املسـيحيون أن  وتقوم كنيسة القيامة يف القدس فوق املكان الذي يعتق   : القيامة

وهي الطريق الـيت    : طريق اآلالم يف القدس   " : وقوهلم ١"السيد املسيح صلب فيه   
مشى فيها السيد املسيح بعد أن حكم عليه باإلعدام وهو حيمل خشبة الصليب             

 أن هذا خيالف عقيدة املسلمني، حـىت إن الكتـاب          إىل دون أدىن إشارة     ٢"الثقيلة
قـدمها  ) أن عيسى عليه السالم صلب     (قولةمعندما تكلم عن طريق اآلالم قدم       

وما قَتلُـوه ومـا    ﴿وأخرجها خمرج العقيدة الصحيحةّ واهللا سبحانه و تعاىل يقول          
   ملَه هبلَِكن شو وهلَباألمـاكن  "وهذه املعلومات جـاءت حتـت عنـوان          .﴾ص

 ". واملقدسات املسيحية املرتبطة حبياة املسيح عليه السالم
يبلغ التضليل والطعـن يف     و: عبد فيها اهللا وحده   ماكن ي أا  أائس على   تصوير الكن  .ه 

وتبلغ أمهية هذا الكتاب ذروـا      " يف قول املنهاج   منتهاهالدين وتكذيب القرآن    
بيت املقدس مدينة السالم واإلسالم ومدينـة املسـيح عليـه      عند احلديث عن    
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كـي يعبـدوا اهللا      يؤمها املسلمون واملسيحيون من شىت بقاع األرض         ،السالم
قصـى  ألمهية موقعها وقداسة مقدساا املتمثلة يف املسجد ا       أ ويدركوا   ... وحده

لَقَد كَفَر الَِّذين قَالُواْ ِإنَّ اللّـه هـو         ﴿ :واهللا سبحانه يقول  . ١.."وكنيسة القيامة 
  ميرم ناب ِسيحويقول سبحانه    .﴾الْم﴿  انبهرو مهاربذُواْ أَحخوِن    اتن دا ماببأَر مه

   ميرم ناب ِسيحالْمم يعبدون اهللا وحده   إفكيف يقال   . ﴾اللِّه و! لـيس يف هـذا      أ
   ! ؟ العلمانيةإىلتكذيب للقرآن وتضليل عقائدي ألبناء املسلمني ودفعا م 

يسة قد تعرض هذا املنهاج يف مواقع تفوق احلصر لألديان األخرى، جاعال الكن                ل  
 جانب صورة   إىلحرص على عرض صورة الكنيسة      ف. موضع اهتمامه األكرب  والنصرانية  

املسجد، ومل خيص املسجد باعتباره جزءا من وجهة نظر األمة والدين ، وجتـد هـذا                
 لـى اجلمع بني الكنيسة واملسجد متتلىء به صفحات الكتب، وقد وقع فيمـا يزيـد ع   

والتسوية بينها وبني املسـجد     ء شأن الكنيسة    ومن اهتمام املنهاج بإعال   . عشرين موقعا 
 : من الدارسني زيارة األماكن املقدسة املساجد والكنائس ومجع الصور عنها فيقولطلبه 

نزور موقعا إسالميا وآخر مسيحيا من املواقع املوجودة يف مدينة القدس، ونصف             " 
 .٢"ما نشاهده بعد العودة من الرحلة 

 . ٣"يف القدس ، ونعلقها على جملة احلائط جنمع صورا ألماكن مقدسة " 
نقوم بزيارة علمية موثقة لألماكن املقدسة املسيحية يف القدس وبيت حلم وغريهـا           " 

  .٤"من املدن والقرى الفلسطينية 
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حنضر صورا عن األماكن املقدسة املسيحية يف القدس وبيت حلم وأرحيا وجنمعها يف            " 
 .١"لوحة كرتونية 
كيف نتصرف  "  مث يوجه سؤاال للطالب      رسم صورة مسجد وكنيسة   بويقوم املنهاج   

 . "عند زيارة األماكن التالية 
دم  كتب األديان األخرى وزيارة أماكن عبـا  إىلوهكذا يتعلم أبناء املسلمني الرجوع      

ن يطلب منهم القيام بصالة غري صالة املسلمني كما         أال  إ منذ نعومة أظفارهم، ومل يبق    
 .ني يف رقاب املسلمنيفعل بعض املتحكم

 
 هاججعل أفكار حوار األديان حموراً رئيساً للمن: ثالثاً

مثرة من مثرات   اليت يدور عليها هذا املنهاج هي       سلوكية  الفكرية و الاور             إن احمل 
مؤمترات حوار األديان، الذي نشط الداعون إليه يف العقد األخري من القرن العشـرين              

م يف األردن ،    ١٩٩٣ عقدوا مؤمتر احلوار األورويب العريب سـنة         فعقدوا عدة مؤمترات،  
م عقد مؤمتران   ١٩٩٥م مؤمتر اخلرطوم للحوار بني األديان، ويف عام         ١٩٩٤وتاله سنة   

اإلسـالم  "للحوار، أحدمها يف استوكهومل، واآلخر يف عمان يف األردن ، تالمها مؤمتر             
 . م ١٩٩٦يف جامعة آل البيت يف األردن عام " وأوروبا

تـت  آوهذه املؤمترات بعد أن كانت مقتصرة على نفر من املشاركني خائري العقيدة،             
 الـدور   إىلانتقلت تلك املؤمترات    وكل بيت ذا املنهاج،     فدخلت  اخلبيث  أكلها  اليوم  

العملي وصارت توصياا أفكارا رئيسية يدور حوهلا املنهاج، وثقافة مسمومة يتجرعها           
 . أبناء املسلمني
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مفـاهيم  "بحث املوضوعات التاليـة ووضـع       بهتمام    ن تلك التوصيات اال   وم 
العدل والسالم ، واملرأة ، وحقوق اإلنسان ، والدميوقراطيـة، وأخـالق            :  هلا   "موحدة

نفتاح احلضـاري،   م العاملي، والتعايش السلمي، واال    العمل، والتعددية، واحلرية، والسال   
موحدة هلذه األشياء أن يتوحد املسلم وأصحاب        ومعىن مفاهيم    .واتمع املدين، وغريها  

أي ترك ما شرعه اإلسالم خبصوصـها   : مجيع املذاهب واألديان واملبادئ يف نظرته اليها        
  .وتبين مفهوم علماين هلا

 وكانت إحدى التوصيات قد صدرت إلعادة صياغة التـاريخ ، ومنـاهج التعلـيم ،      
التعليم الـديين جـزءا مـن الدراسـات         لتكون بعيدة عن اإلثارة واألحقاد، واعتبار       

فات اإلنسانية، واملتفهمـة    ا تكوين شخصية منفتحة على الثق     إىلاإلنسانية، اليت دف    
ومما جاء من أفكـار    . لآلخر، ولذلك جيب استبعاد البحث يف بعض العقائد والعبادات        

  .حوار األديان على سبيل املثال ال احلصر 
 

 :ةـ التعددي •
 . ١"بلد التنوع والتعددية فلسطني " :  يقول 

ومن حقنا وحق اآلخرين اإلختالف يف وجهات النظر جتاه القضايا اتمعيـة             "       
ومل يعد مقبوال فرض رأي األغلبية السياسـية أو الثقافيـة أو الدينيـة أو            الشائكة،  

اتمع وال تعين هذه العبارة إال إخراج اإلسالم من          .٢"العرقية على األقلية يف اتمع      
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وهو هوية فلسطني منـذ      ألنه هو األغلبية     وإبقائه أمراً فردياً ميارس يف املسجد والبيت      
 .الفتح اإلسالمي

  
 إجياد جوامع مشتركة يف األديان الثالثة ، تشمل العقيدة واألخالق، والثقافـة،            •

على املشترك اإلجيايب بني األديان واحلضارات، ألن مجيع أهل الكتاب           والتأكيد
   . نون، يعبدون اهللامؤم

يف أكثر مـن  فينصص عليها هذه إحدى توصيات مؤمترات حوار األديان ويأيت املنهاج         
  :  مثالًموقع ، فيقول

وجعلت منها حمط  األماكن الدينية املقدسة نافذة دينية ربطت فلسطني بالعامل،        تربتع" 
جـاج والسـياح   اهتمام املؤمنني باهللا من أصحاب الرساالت السماوية، ومقصد احل  

لَم يكُِن الَِّذين كَفَـروا ِمـن أَهـِل         ﴿واهللا تعاىل يقول     .١: ..........."ومن أمهها   
ِإنَّ الـدين ِعنـد اللّـِه       ﴿ ويقول   ﴾الِْكتاِب والْمشِرِكني منفَكِّني حتى تأِْتيهم الْبينةُ     

ِم ِديناً فَلَن يقْبلَ ِمنه وهو ِفي اآلِخـرِة ِمـن           ومن يبتِغ غَير اِإلسالَ   ﴿ يقول   ﴾اِإلسالَم
اِسِرينكفـار - ومنهم أهـل الكتـاب    –بأن غري املسلمني    فاهللا تعاىل حكم     ،   ﴾الْخ  

 .القرآن  صريحما يناقض خاسرون، واملنهاج يعلم أبناء املسلمني
 

 بني  بلورة ميثاق مشترك حلقوق اإلنسان، من أجل إحالل السالم والتعايش          •
أصحاب األديان، وذلك بإزالة اإلحساس بوجود حدود دموية بني األديـان،           

  وإزالة مفهوم العدو يف ثقافات الشعوب وسياسة الدول
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أول مادة من اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنسـان          على هذا فذكر أن      املنهاجوقد عمل   
يولد " :  على   تؤكد على قيمة العدالة وتساوي بني مجيع الناس حيث نصت هذه املادة           

مجيع الناس أحرارا ومتساويني يف الكرامة واحلقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان            
وعلـيهم أن يعـاملوا   " إن قولـه  ."١وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح اإلخاء     

 يف األخـوة  قـال       حكمخيالف ما جاء به اإلسالم من       "  بعضهم بعضا بروح اإلخاء   
ربنا اغِْفر لَنا وِلِإخواِننـا الَّـِذين سـبقُونا         ﴿ :، وقال ﴾ِمنونَ ِإخوةٌ ِإنما الْمؤ ﴿ :تعاىل

  وليس أخا الكافر،   ٢)املسلم أخو املسلم  (  قال    rوعن أيب هريرة أن النيب       ،﴾ِبالِْأمياِن
 . للنص الصريح يف ذلكغري املسلمنيو  املسلمنيفاألخوة ال تكون بني

لقد باتت  ":  فقال ،  " احلضارة اإلنسانية " مفهوم   املنهاج وحتت هذا املفهوم أبرز    
مشاركة كل شخص يف اتمع املدين مسة من مسات احلضـارة اإلنسـانية، هـذه              
املشاركة اليت تأخذ أشكاال من السلوك الذي يعكس االميان مببادىء الدميوقراطية           

  .٣"واحترام خصوصية اآلخرين والعدالة وحتمل املسؤولية
، فاحلضارة هـي    ه احلضارة اإلنسانية  تسميشيء  ميكن ت   ليس هناك   واحلقيقة أنه           

جمموع املفاهيم عن احلياة، ففيها عقيدة األمة ومقياس أعماهلا ووجهة نظرها يف احليـاة           
وليس معىن احلضارة هنا النواحي املادية من علم وصـناعة،        . والنظام الذي ينظم حياا   

عملها مبعىن املفاهيم واألفكار عن احلياة، بدليل أنه اعترب         والنص املذكور واضح أنه يست    
املشاركة يف اتمع املدين من مسات احلضارة اإلنسانية وهي ليست علماً وال صـناعة،            
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وعليه فـال وجـود     . فليس الكالم عن العلوم والصناعات بل عن الفكر ونظام احلياة         
كلهم يف محل وجهة نظر واحدة عن       الناس  حلضارة إنسانية ألن القول ا يعين اشتراك        

 النصـرانية وال  – يف الظاهر – قطعا وال هي    احلياة، ووجهة النظر هذه ليست اإلسالم     
، وإمنا هو دين جديد للبشـر،        واملبادئ  وليس غريها من األديان    اليهودية وال الرأمسالية  

لة مـن   يتم وضعه من خالل التحاور ويعتمد القواسم املشتركة بني األديان، بأخذ مج           
أفكار اإلسالم، وطائفة من أفكار النصرانية أوالرأمسالية، وأخرى من اليهودية، وهكـذا   

ولذلك .  وهذا فرض خيايل معدوم.حىت جيتمع لنا ما ميكن أن يسمى احلضارة اإلنسانية        
 املنـهاج فإن املقصود به حقيقة هو احلضارة اليت تطغى على العصر احلاضر ويروج هلا              

كما يتضح يف . ن أبنائكم حشواً، أال وهي احلضارة العلمانية الرأمسالية      وحيشوها يف أذها  
فصول هذا الكتاب واملدقق يف النص السابق عن احلضارة االنسانية جيـده يف احلقيقـة     

 .يذكر املفاهيم الدميوقراطية الرأمسالية ويسميها حضارة انسانية 
 

 التسامح وقبول اآلخر •
لكافر املستعمر، مث راح عمالء الكفر الغريب يلبسوا        وهي فكرة خبيثة زينها وزخرفها ا     

ثوب اإلسالم ، ويستدلون عليها بنصوص القرآن واملقصود ا تقبل املسـلم للكفـر              
واحترامه، وترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر، والقضاء على فكرة نشر اإلسـالم             

أنه ناسخ جلميع األديان، وقد     ووجوب تبليغه بالطريقة الشرعية وأنه دين للناس مجيعاً و        
حظي التسامح يف مناهج التعليم بأكرب االهتمام، فأُبرز أكرب إبراز ، وفيما يلـي بيـان            

 :ذلك
هو تقبل الفـرد آلراء اآلخـرين       ": املنهاجتعريف التسامح حبسب ما ورد يف        .أ 

واحترام عقائدهم وأفكارهم وعادام وتقاليدهم وإن كانت ال تنسجم مـع           



 ٢٨

ومل يكتفوا جبعل   . وهذه دعوةٌ صرحيةٌ لقبول الكفر واحترامه وإكباره       .١"أفكاره  
، وحىت كتب التربيـة     ٣ بل جعلوه عنواناً لوحدة كاملة     ٢التسامح عنواناً للدروس  

اإلسالمية اليت يفترض أن تكون خمصصة لتركيـز مفـاهيم اإلسـالم وبنـاء              
      الشخصيات اإلسالمية، حىت هذه الكتب مل تنالتسامح فقـد    إىل من الدعوة    ج

   .٤جاء فيها درس حتت عنوان التسامح
اإلسالم "  املنهاج لراهب يتقلد صليبه وشيخ يصافحه ، مث يقول           ها  يعرضهذه صورة   

 التسامح واإلخاء بني البشر ، ومينح التكرمي واحلرية لإلنسان مهما كانت           إىليدعو  
  .٥"ديانته، أو جنسيته، أو لونه 
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يسود اتمـع   ": النصارى إخوة للمسلمني فقالوا      وحتت غطاء التسامح جعلوا    .ب 
وا الصور  متخدسمث ا  .١"الفلسطيين اإلخاء والتسامح بني املسلمني واملسيحيني       

 . إلظهار فكرة التسامح وتثبيتها يف أذهان الطالب
راحـوا   ، طمس متيز اإلسالم وصحة عقيدتـه      وتثبيتاً لفكرة التسامح وإمعاناً يف     .ج 

تسامح الذي هو احترام الكفر كما عرفوه، بأدلة مـن          يستدلون على وجوب ال   
القرآن يؤولوا لتوافق أهواءهم ولريضى عنهم الكفار،فبعد أن عرفوا التسـامح           
بأنه احترام عقائد الكفار، جاء االستدالل املضلل يف نفس الصفحة على التسامح       

  :وقوله سـبحانه ، ﴾الَ ِإكْراه ِفي الديِن﴿ :من القرآن فاستدلوا بقوله سبحانه 
﴿   مِني آدا بنمكَر لَقَدل على      ٢﴾وفهاتـان  .آياته    وهذا تاويل باطل للقرآن وتقو

اآليتان ال تدالن على ما وصفوا ال من قريب وال من بعيـد، ال بـاملنطوق وال                 
 فغاية ما فيها أن غري املسـلمني مـن   ﴾الَ ِإكْراه ِفي الديِن﴿باملفهوم ، أما آية       

! جربون على الدخول يف اإلسـالم     فتنون عن دينهم وال ي    يهود والنصارى ال ي   ال
 هـذا هـو    !! ؟فهم من ذلك أن اإلسالم يعظم وحيترم اليهود والنصارى          وهل ي

ولَقَـد  ﴿االفتراء على اهللا وعلى دينه وعلى نبيه وعلى اللُّغة ودالالا ، وأما آية              
  مِني آدا بنمعليه تفضيله على سائر املخلوقات بعقله ومتييـزه   فغاية ما تدل ﴾كَر 

وهذا ما قاله املفسرون كما يف اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب، وقال به غـريه،              
 منهم ، ذكـر     rومنهم من يرى أن اهللا سبحانه كرم بين آدم بأن جعل حممداً             

ـ          . ذلك القرطيب يف تفسريه    ى ولكن أحداً من املسلمني مل يستدل ذ اآليـة عل
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ولو صح ما يفترون لوجب احترام عبادة األصـنام ألن          ! وجوب احترام الكفر  
عبدة األصنام من بين آدم ايضاً، ولوجب احترام املرتدين عن دينهم ألم من بين              

 !م الذين كرمهم اهللا، أليس كذلك ؟آد
وطمساً لصحة عقيدة اإلسالم وظهور دين اهللا على كل األديان ، كان التالعب              . د 

اً من نصارى قدم على     وفد"  فقالوا بأن     rحاديث بالكذب على الرسول     يف األ 
 فـدعاهم  الرسول يف املدينة، ودخل مسجده بعد العصر، فحان وقت صـالم      

 ، واحلديث ليس ذا اللّفـظ  ١" تأديتها فاستقبلوا املشرق وصلُّواإىلr الرسول 
اهللا عليه وسـلم  وحانت صالم فقاموا وصلوا يف مسجد النيب صلى  "وإمنا لفظه   

 بن كـثري اويذكر . ،كما يف سرية بن هشام" دعوهم" r املشرق فقال النيب     إىل
فانطلق الوفد حىت إذا كانوا باملدينة وضعوا ثياب السفر عنـهم،    ": يقولالرواية ف 

ولبسوا حلال هلم جيروا من حربة وخواتيم الذهب، مث انطلقوا حىت أتوا رسول             
عليه فلم يرد عليهم السالم، وتصدوا لكالمـه ـارا          اهللا عليه السالم، فسلموا     

  .طويال فلم يكلمهم وعليهم تلك احللل واخلواتيم الذهب
وبقوا دون أن يكلمهم الرسول عليه السالم حىت نصح علي بـن أيب طالـب       

كرم اهللا وجهه أن يضعوا حللهم تلك وخواتيمهم ويلبسوا ثيـاب سـفرهم مث              
 الرسول عليـه السـالم    إىل نصح به علي وعادوا      ففعلوا ما .  الرسول إىليعودوا  

 والذي بعثين باحلق لقد أتـوين     (: فسلموا فرد الرسول عليهم  سالمهم، مث قال       
   .٢")املرة األوىل وإن إبليس ملعهم
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 عن رد سالمهم ورفض  احلديث معهـم  ألن ثيـام              أعرض rفالرسول   
      معهم حىت خلعوا     سالمهم  ويتحدث   كانت حسب وجهة نظر الكفر، ومل يرد 

واحلقيقة اليت تتجلى يف الرواية الصحيحة تـربز        . عن أبدام مظاهر الكفر تلك    
 r يدلس وخيفـي رفـض الرسـول         املنهاج ف ، اهللا جرأة هذا املنهاج على دين    

فتري علـى  يمث  يلبسون ثياب الكفر،  وفد جنران جمرد حديث ألم إىلاحلديث  
 . لكفرمنهم أداء صالة ا بأنه طلب rالرسول 

إمنا كان التالعب من أجل إضفاء      !!  واضح "دعوهم" و "دعاهم"والفرق بني    
 أن يصلوا صـالم  إىلمل يدعهم  r، فالرسول   " التسامح"الصبغة الشرعية على    

: ولكن كأن أحداً من الصحابة أراد منعهم فقال عليه السـالم            !! إذ هي كفر    
حممد بيده ال يسـمع يب      والذي نفس   (:rوأين ما يفترون من قوله      !! دعوهم  

 وال نصراين مث ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت بـه           يهوديأحد من هذه األمة     
 .١)إال كان من أصحاب النار

ية عليها يأيت مثل هـذا العنـوان      وإظهاراً لفكرة التسامح وإضفاء الصبغة الشرع      .ه 
مرية فال تكاد تذكر العهدة الع    . ٢)"منوذج حضاري للتسامح  (العهدة العمرية   "
للنصـارى  ، وهل يفهم من ترك عمر رضي اهللا عنه          ال واقترن ا ذكر التسامح    إ

 هل يفهم من ذلك أن اإلسالم حيترم أو يوجب احترام           وما يعتقدون وما يعبدون   
ما رآه يقرأ يف صـحيفة مـن         عند r الرسول   غضبكيف ذلك وقد    !! الكفر

 .التوراة، والمه على ذلك
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لنصارى واليهود حيترمون دين اإلسالم وذلك       بأن ا   فيفِهمونه  الطالب يضللون مث   . و 
ومجيـع  "حىت يقابل االحترام املزعوم باحترام حقيقي، وشاهد ذلـك قـوهلم            

وهذا كـذب وتضـليل      ١" احترام بعضها بعضا   إىلالديانات السماوية تدعو    
ولَن ترضى عنك الْيهود والَ النصارى حتى       ﴿: وتزوير ،فإن اهللا سبحانه يقول      

 مهِملَّت ِبعتم حيترمون    ﴾توكذلك فإن التوراة   !  ديننا نا وحيترمون ، فكيف يقال بأ
 إىل الدخول يف اإلسالم، ال      إىل يدعوان النصارى واليهود      قبل حتريفهما  واإلجنيل

ومبشرا ِبرسوٍل يأِْتي ِمـن  ﴿ :احترام اإلسالم والبقاء على دينهم ، قال سبحانه    
 مِدي اسعب دمأَح مث إن القول بأن الكفار حيترمون دين اإلسـالم تضـليل           . ﴾ه

وكذب صريح تكذبه األحداث كل يوم وكل ساعة فهو عندهم إرهاب وختلف            
الفلسـطينيني  ورجعية، فمثالً قال عوفاديا يوسف احلاخام األكرب عند يهود عن           

 وكلـهم يكرهـون   . ان ابناء امساعيل مجيعا أشـرار وملعونـون       : "والعرب
ومكتوب .  ان اهللا العلي القدير يندم ألنه خلق أبناء امساعيل هؤالء          )اسرائيل(

وينص التلمود على أن    ". ليتين مل أخلقهم  "يف التلمود ان اهللا يقول يف كل يوم         
نبغي قتل حىت   ، ي ...  أبناء غري اليهود حيوانات    يعاليهود فقط هم البشر ومج    (

 أهله إذا كان إىل يهودي يرد ضائعاًإن الرب ال يغفر ل، ... ليهودغري ا أفضل
 وتـنص   .٢)عترب غري اليهود خارج نطاق محاية القـانون       ، ي . ..من غري اليهود  

 rحممـداً    املوسوعة الفرنسية الثقافية اليت هي مرجع كل باحث غريب على أن          
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 الكـونغرس   وفدأما  .  )قاتلٌ دجالٌ خاطف نساٍء وأكرب عدٍو للعقل البشري       (
، حسب تصريح    والذي ٢٠٠٤ر لبنان يف منتصف شهر آب        زا  الذي األمريكي
 تصـرحيات عـدة معاديـة        فقد صدرت عنه   يمثِّل احلكومة األمريكية  رئيسه،  

أعرب رئيس الوفد، كريسـتوفر شـايس، عـن رأيـه يف       . لإلسالم واملسلمني 
إنّ أسباب هذا اإلرهاب، ال تعـاجل حبـل القضـية           ": بقوله اإلرهاب الدويل 

شكلة تكمن يف الدين اإلسالمي، الذي يفرض قيـوداً علـى           امل.. الفلسطينية
 فرضه أنواعاً أخرى من القيود      إىل إلغاء نصف اتمع، إضافة      إىلاملرأة، تؤدي   

ولذا فـإنّ هـذا الـدين، مينـع التطـور           . على النصف اآلخر من اتمع    
 ".االقتصادي

وهل ، من عداوة  فهل بعد هذه الكراهية من كراهية، وهل بعد هذه العداوة            
 !ألبناء املسلمني من تضليل وإفساد ؟بعد هذا التضليل واإلفساد 

هذا بعض ما جاء عن التسامح يف كتب مناهج التربية والتعليم الفلسـطينية ،                
وقد ظهر كيف أم ألبسوا الكفر ثوب اإلسالم وزينوه ومنَّقوه وقدموه للطالب            

دى تعمدهم طمس صـحة عقيـدة       على أنه حق جيب أخذه، وقد ظهر أيضا م        
 .اإلسالم وحشو أذهان الطالب مبا يناقضها

 
 إىل يـؤدي التسـامح   -أ: أخترب نفسي " ويقول يف نفس السياق حتت عنوان   

 يؤدي التعصب   –ب  . ]جييب الطالب داخل القوس    [  )  (ازدهار اتمع وتقدمه    
ويتضح مـن    .١ "]ل القوس جييب الطالب داخ   [  )  (  الفتنة بني أفراد اتمع      إىل
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، فالعنوان ليس كما يف بعض املواضع       )نعم(السؤالني السابقني أن اجلواب املطلوب هو       
ه جيب أن يعطي جواباً  أن أي) أخترب نفسي (بل العنوان   )  أو أفكر وأجيب   قضية للنقاش (

 ويقول إنـه    يسمي من يتمسك ذا الدين الصحيح      وهو ذا    .)نعم(حمدداً سلفاً، وهو    
 الفتنـة بـني أفـراد    إىل، يؤدي  متعصباً يسميه ويذود عن فكرهده الدين الصحيح  وح

 . اتمع
 حتقيقه من تربية أبناء املسلمني على مفـاهيم   أكرب الفنت هي ما يريد هذا املنهاج        من إن
 باحلضارة اإلنسانية، واملقصود احلقيقي منـها       وار األديان ووحدا وعلى ما يسمى     ح

   .ماسويننشري هنا أن اإلخاء يف اإلنسانية والقيم اإلنسانية مفهوم و. نيةالرأمسالية العلما
، مع اإلسالمي مع اتمعات األخـرى     أما عالقة ات  " :  التسامح فيقول  إىلويدعونا  

فإا تقوم على احترام العهود املوقعة معهم، وعلى احلوار، وتبادل املنافع، والتعاون            
، ة وقـادة الـدول اـاور       ملوك إىل البعوث   r  على اخلري، فقد أرسل رسول اهللا     

  .١....." اإلسالم إىليدعوهم 
 بأنه  املنهاجفه  ستدل به على التسامح الذي عر      فكيف ي  . واضح يف هذا النص   والتضليل

هو تقبل الفرد آلراء اآلخرين واحترام عقائدهم وأفكارهم وعـادام وتقاليـدهم            "
ن الالفت للنظر أن عبارة اآلخرين هنا جاءت         وم ٢"وإن كانت ال تنسجم مع أفكاره     

آراء "ل هي يف الكفار واملسـلمني مطلقـاً         عامة مطلقة فهي ليست فقط يف الكفار ب       
وليس آراء غري املسلمني فيجب أن تتقبل وحتترم كفر الكافر وأعمال الكفـر    " اآلخرين
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 مـن   تقبـل رأي  كما جيب أن تتقبل وحتترم فسق املسلم ومعاصيه إن فسق وعصى، ف           
يشرب اخلمر عاصيا هللا، ورأي من يريد الزنا أو اللواط، ورأي من يرى مصلحة له يف                

 على املسـلمني ، مـن احلكـام         الربا، ورأي من هلم مصلحة ببقاء نظام الكفر مطبقاً        
 ورأي من يرى يف أمريكا خملّصاً لنا وآخـذاً          ،يعبد البقر ، ورأي من    وأعوام وبطانتهم 

اة الرغيدة، ورأي من يرى التنازل عن فلسطني حبجة األمر الواقع           بيدنا حنو احلرية واحلي   
والشرعية الدولية، ورأي من يرى ضرورة محاية أمن إسرائيل ألن االتفاقيات اخليانيـة             

 .تنص على ذلك، فكل شيء مقبول وحمترم ألن التسامح يكون هكذا
 ، فـال   مسلم جديد، ليس فيه من اإلسالم غري اإلسمياغة صإىلإم يهدفون   

 يـؤمن  ال( rقـال  .  يغضب هللا وال لرسوله، وال يضريه رؤية املعصية وال يهتز هلـا      
ـ      ( وقال ،١)أحدكم حىت يكون هواه تبعاً ملا جئت به        غريه يمن رأى منكم منكـرا فل

  وقـال  ،٢)ستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان    يبيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل        
  فيقول هلم  كمم هذا املنهاج أبناءَ   ويعلِّ ٣) منه فهو رد   من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس      (

تقبلوا آراء اآلخرين واحترموا عقائدهم وأفكارهم وعادام وتقاليدهم وإن كانـت ال            
 . تنسجم مع أفكاركم 

 القادة وامللوك ألنه يتقبـل      إىل يرسل الكتب واجليوش     rفهل كان الرسول    
 لتكون كلمة اهللا هي العليا وليخرج الناس        عقائدهم وأفكارهم وحيترمها، أم أنه أرسلها     

 املسلمون   يتقبل الظلمات وحيترمها، وهل خاض     r النور، وهل كان     إىلمن الظلمات   
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بدراً وأحداً ومؤتة والقادسية ألم يتقبلون اآلخر وحيترمونه أم هل وقفوا على أسـوار              
وإن كانـت ال    فيينا وخاضوا بالط الشهداء ألم يتقبلون اآلخر وحيترمون عقيدتـه           

من هنا يتضح أن املقصود بالتسامح وقبول اآلخر هو حمو فكـرة            ! تنسجم مع أفكارنا    
نشر اإلسالم بالطريقة الشرعية من األذهان وتغيري فكرة اعتبار غري املسـلمني كفـاراً              

 نيأَفَنجعلُ الْمسِلِمني كَـالْمجِرمِ ﴿ضالني وجعل األديان مجيعها سواء واهللا تعاىل يقول    
 .﴾ما لَكُم كَيف تحكُمونَ

 
  بني األديان ، أي بني اإلسالم والكفراملساواة •

تتمثل العدالة باإلميان بأن مجيع الناس سواسية ال فرق بينهم من حيث            ": فيقول  
اجلنس أو العنصر أو الدين أو الفكر أو العائلة حيث أن لكل شـخص حـق                

عليهم جمموعة من الواجبـات الـيت       التمتع مبجموعة من احلقوق كما أنه يقع        
 كان ميكن أن يحسن الظن ذه العبارات لو قالـت إن          .١"جيب أن يلتزم بأدائها   

غري املسلمني يتمتعون حبق الرعوية كاملسلمني متاماً فال يظلمون وإـم ينصـفون      
 ولكن هذا ليس ما تنص    . أمام القضاء كاملسلمني متاماً فإن هذا مما شرعه اهللا تعاىل         

يقول إن الناس سواسية ال فرق بينهم من حيث الـدين،     عليه هذه العبارة، بل هو    
ومعىن هذا أنه يعلم أبناءنا أن من يؤمن باهللا تعاىل، خالق هـذا الكـون ، هـو                  
كامللحد الذي يكفر بوجوده، ومن يؤمن باجلنة والنار هو كمن يقول أا جمـرد              

 كمن يكفر ا، ومن يؤمن بعصمة       خرافة، ومن يؤمن بنبوة حممد عليه السالم هو       
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ِإنَّ الَِّذين كَفَروا   ﴿ :قال تعاىل .  مدع للنبوة وليس نبيا    نهإالرسول هو كمن يقول     
      منهاِر جِفي ن ِرِكنيشالْماِب وِل الِْكتأَه وقال ﴾ِمن ،:  ﴿     ِمـن ريخ ِمنؤم دبلَعو

كُمبجأَع لَوِرٍك وشم﴾. 
 ال فرق بني من يعبد اهللا تعاىل وبني من يعبد البقر، وال فرق بني من يوجه              ويعلمهم أن   

ء أوضـح مـن     فأي شي . وجهه هللا تعاىل حنيفا مسلما وبني من يوجه وجهه للحائط         
 .أبنائنا جعل الكفر واإلميان واحدا عند إىلسعي هذا املنهاج 

لصـليب وصـالة    مث يتمادى ارم فيعلّم أبناء املسلمني بأن صالة النصـارى ل           
ويستخدم الطريقة  . املسلمني هللا تعاىل هي الشيء نفسه ال خيتلف إال بالكيفية والصورة          

صورة فتاة تصـلي يف  األشد أثراً يف تثبيت هذا املفهوم يف أذهان التالميذ فيضع أمامهم       
نفعـل  "تهتار باإلسالم حد القول     ، وقد بلغ به اإلس    ١الكنيسة وشاب يصلي يف مسجد    

، ومعىن هذا القول هو أنه يقول للدارسني إنكم لو صـليتم  " بطرق خمتلفةالشيء نفسه 
صالة املسلمني ، صالتكم ، أو صليتم صالة النصارى، هي عند ربكم كلها صـالة،               

 تلقينا، ومل يبق إال أن يقـول ألبنائنـا        الصغاروهو يف هذا يلقن الكفر ألبناء املسلمني        
 . كفروا بدينكم، كذبوا نبيكم ا
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مث جيمع املنهاج العلماين املسجد والكنيسة فيفهم ابناء املسلمني بأن وظيفتهما واحدة،            
 : التالميذيسأل ف
 .١"ملاذا ميكن أن نعد املساجد والكنائس أماكن جيدة لتعليم القيم"

إنا حنـن نزلنـا     ﴿مث يعلم املنهاج العلماين أبناء كم أن القرآن الذي قال فيه اهللا تعاىل              
 القرآن على حتريفها ونسخها      ال خيتلف عن الكتب اليت نص      ﴾الذكر وإنا له حلافظون   

 احملافظة على كرامة اإلنسان وحريته، وتنادي بالتسـامح         إىلتدعو املسيحية   "يقول  ف
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 إىلأحسـنوا   (لوئام مع البشر، وذلك من قول السـيد املسـيح           واحملبة والسالم وا  
 . ١)مبغضيكم 

فَال وربك ال يؤِمنونَ حتـى      ﴿:وكل هذا صريح يف مناقضته لإلسالم، فاهللا تعاىل يقول        
ـ         سيو تـيا قَضجاً ِممرح فُِسِهموا ِفي أَنِجدال ي ثُم مهنيب رجا شِفيم وككِّمحوا يلِّم

 .﴾تسِليماً
فال حيل أن يرجع املسلم يف األفكار واألحكام لغـري مصـادر اإلسـالم، ألن                 

 الطـاغوت، وقـد روى      إىل  غري القرآن والسنة وما أرشدا إليه رجـوع        إىلالرجوع  
: أن عمر بن اخلطاب أتى رسول اهللا عليه السالم بنسخة من التوراة فقـال (الدارمي  

خة من التوراة، فسكت، فجعل يقرأ ووجه رسول اهللا يتغري،          يا رسول اهللا، هذه نس    
 وجـه  إىلثكلتك الثواكل، ما ترى ما بوجه رسول اهللا، فنظر عمـر     : فقال أبو بكر  

أعوذ باهللا من غضب اهللا وغضب رسوله، رضينا باهللا         : رسول اهللا عليه السالم فقال    
والذي نفس حممـد    : مربا وباإلسالم دينا ومبحمد نبيا، فقال رسول اهللا عليه السال         

بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموين لضللتم عن سواء السبيل، ولو كـان              
 أن اإلسالم ال يقبل من املسلم أن يأخـذ أي رأي     ، فجلي  ٢)حيا وأدرك نبويت التبعين   

 والقرآن قد بني نسـخ  .من غري اإلسالم بغض النظر عن املعىن الذي حيتويه ذلك الرأي         
سابقة والنسخ معناه اإلبطال فال قيمة هلا عند املسلم وال جيوز االستدالل ا،             األديان ال 

فالكتب السماوية غري القرآن منسوخة حىت لو مل يدخلها التحريف فكيـف إذا نـص       
 فَويلٌ ِللَِّذين يكْتبونَ الِْكتاب ِبأَيِديِهم ثُم يقُولُونَ هذَا ِمن        ﴿: القرآن على حتريفها فقال   
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ِعنِد اللَِّه ِليشتروا ِبِه ثَمنا قَِليلًا فَويلٌ لَهم ِمما كَتبت أَيـِديِهم وويـلٌ لَهـم ِممـا                  
 .﴾ِلْكَِلم عن مواِضِعهايحرفُونَ ﴿ وقال ﴾يكِْسبونَ

 
 يع مفهوم اإلميان مي احلدود الفاصلة بني اإلسالم والكفر وزيلي: رابعاً

تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها اال         (: rول الرسول   يق      
خط لنا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         (:  tوعن عبد اهللا بن مسعود      . ١)هالك

وسلم خطا مث خط عن ميينه وعن مشاله خطوطا مث قال هذا سـبيل اهللا وهـذه                 
 فاتبعوه  ن هذا صراطي مستقيما   إليه و إالسبل على كل سبيل منها شيطان يدعو        

حدودا واضـحة  r فجعل الرسول . ٢)وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
 .ميان ووصف الزائغ عن شريعته بأنه هالكإلفاصلة بني الكفر وا

ومناهج التعليم تتعمد هدم احلدود الفاصلة بني اإلسالم والكفر وطمس متيز عقيدة                  
وقالوا إم   األوثان هللا وحده، وأثنوا على عبدة        وعبادةً اناًإمياإلسالم، فسموا الشرك باهللا     

خلط للحابل بالنابل ومتويه للحدود الفاصلة بني الكفـر    ، ما فيه     التوحيد إىليف طريقهم   
 : فيما يلي وبيان ذلكواإلسالم

 والثنـاء  )التراث القدمي   ( عظمها حتت غطاء    ي و  بإجيابية صنامألايتكلم املنهاج عن    
وشـيد  ":يقـول    التوحيد،   إىلهم بالتدين وأم يف طريقهم      صنام ووصف ألعلى عبدة ا  

ن الديانـة   أويبـدوا   ...هلتـهم آلكثر  أالكنعانيون يف كل مدينة من مدم معبدا أو         
ي اتمـع  أ(وعـرف عنـه     .. الكنعانية القدمية كانت تتطور تدرجييا باجتاه التوحيد      
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 ٢)له الكنعاين بعل  إلا(ها  مث تظهر صورة لصنم كتب حتت     . ١.."تدينه وتساحمه ) الكنعاين
وذلك يف معرض احلديث عن احلضارة الكنعانية واالعتزاز بأا أثّـرت يف احلضـارات           

ودونت قرآا الكرمي حبروف اهلجـاء      : "فقالواخرى، ومن ذلك حضارة اإلسالم،      ألا
ن وزعمـوا   آفجعلوا للحضارة الكنعانية الكافرة فضال على القر      .٣"الكنعانية الفلسطينية 

 !!. التوحيد إىلصنام توصل ألبادة ان عأ
 

. احلدود الفاصلة بني اإلسالم والكفر لتمييع مفهـوم اإلميـان         ويعمل املنهاج على إزالة     
م، وقد أورد يف هذا الشأن      يويقوم ألجل هذا الدس باعتماد املغالطات واخللط بني املفاه        

ـ            ا علـى اإلسـالم   كثريا من النقاط، ختفى على غري املدقق حينا، وتعلن صارخة جرأ
 :واملسلمني أحيانا

لكل شعب من شعوب األرض دين خاص به، ومجيـع الـديانات            ": املنهاججاء يف   
كما وختتلف عادات الناس وتقاليـدهم يف       .  احترام بعضها بعضا   إىلالسماوية تدعو   

وخيتلف الناس يف العامل أيضا     . فاالت باألعياد والزواج  تطريقة امللبس واملأكل واالح   
وجيب علينا أن حنتـرم مجيـع   . ان بشرم ، فمنهم األبيض واألسود واألصفر  يف ألو 

الديانات السماوية، وعادام وتقاليدهم وإن اختلفت ألوام، كما جيـدر بنـا أن             
  .٤"مله ومعاملته لآلخرين عحنكم على اإلنسان من خالل 
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 ٤٢

عقائدهم خمتلفـة،   يقرر أن أفكار الناس و    و       ال يعترف هذا املنهاج بوجود الكفر،       
 هذا االختالف أمر طبيعي، فهم خمتلفون يف عقائدهم كما هم خمتلفـون يف ألـوام              و

وأنواع طعامهم وشرام، فاالختالف يف أنواع املأكوالت الشـعبية واالخـتالف يف            
 اختالف األلوان إىل وكما ال ينظر     .العقائد ونظم احلياة أختالف طبيعي ال غضاضة فيه       

ـ  حسـب مـا يعلِّ     - واخلطأ واحلق والباطل، فكذلك      بالصوامن زاوية     أبنـاء   ونم
 اختالف عقائد الناس من زاوية احلق والباطل والكفر والضالل ،    إىلال ينظر    -املسلمني

   .فكلها عقائد
 :مرة فيقولغري  فإنه يكرره "وجيب علينا أن حنترم مجيع الديانات"وأما قوله 

 بعقيدتـه   تمسك اإلنسان الفلسطيين  ي: ن باهللا    اإلميا -من قيم اتمع الفلسطيين     " 
 وال عجب فإن هذا مقصود ومربمج وهم ال خيفون أنه من            .١"وحيترم األديان األخرى  

علـى  : ثالثـا "  عند احلديث عن أهداف املنـهاج       فيقولون املنهاجأهداف تعليم هذا    
م احتـرا ": ويف موضع آخر  . ٢"ديانات التوحيد تقبل أصحاب   -٤املستوى الوجداين   

 . ٣"أهل الكتاب يف دينهم وممتلكام وطقوس حيام 
 ومن باب الضرب على نفس الوتر يتحدث املنهاج عن وثيقة املدينة ويسـوق منـها               

 : رواية عن ابن اسحاق فيقولنصوصاً
 .   نقرا النص اآليت ونتأمله " 
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 ٤٣

هـود  وكتب رسول اهللا كتابا بني املهاجرين واألنصار، وادع فيه ي        :"قال ابن اسحق    
بسـم اهللا   (: م ، وشرط هلم، واشترط عليهم       وعاهدهم، وأقرهم على دينهم وأمواهل    

الرمحن الرحيم، هذا كتاب من حممد النيب ، بني املؤمنني واملسـلمني مـن قـريش                
ويثرب، ومن تبعهم فلحق م، وجاهد معهم ، إم أمة واحدة مـن دون النـاس                

وإنه من تبعنا من اليهود فـإن لـه   .....وأن ال حيالف مؤمن موىل مؤمن دونه      ..... 
وآخى رسول اهللا بني    ....وإن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني         ....النصر  

 . ١")تآخوا يف اهللا أخوين أخوين....: أصحابه من املهاجرين واألنصار، فقال 
أول وثيقة املدينة تعد    : "وبعد أن ينتهي من عرض نصوص من كتاب رسول اهللا يقول            

 : دستور يف اإلسالم، نظم العالقة بني فئات اتمع املختلفة، وأكدت الوثيقة على 
وممتلكام ، ما داموا ملتزمني      احترام السكان اليهود يف املدينة يف دينهم      "            

 . ٢"بالوثيقة 
وكأن عقدة الكفر والـنقص     !       فما هذا التركيز على إحترام الديانات األخرى ؟       

 حىت يداوم على تكرار نفس الفكرة ويفتري على وثيقـة            وراء هذا املنهاج أزاً    نؤز م ت
 ميكن أن يدل على احتـرام   أو قلَّ جلَّالوثيقة اليت مل تذكر شيئاً   ، رسول اهللا يف املدينة     

وإن ....( رسول اهللا عن ديانة اليهود هو        لديانة اليهود، فقد كان غاية ما ذكره كتاب       
مع املؤمنني ما داموا حماربني، وإن يهود بين عوف أمة مع املـؤمنني،             اليهود ينفقون   

لليهود دينهم، وللمسلمني دينهم، مواليهم وانفسهم، إال من ظلم وأمث، فإنه ال يوتغ             
وهذا ال يذكر شيئا عن احترام ديانتهم كمـا يفتـري،            .....)إال نفسه، وأهل بيته     
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 ٤٤

نون فتكم تركهم وما يعتقدون، وأم ال ي      ولكنه يؤكد ما جاء يف كثري من األدلة من ح         
 .   عن دينهمغريهمال هم وال النصارى وال 

أهلها واضحا ال لبس فيـه وال     وقد كان موقف اإلسالم من الديانات األخرى و        
 : م، وبيان ذلكإا
وأَنزلْنا ِإلَيـك الِْكتـاب     ﴿: سابقة ،قال تعاىل  الديانات  للجاء اإلسالم ناسخا     -١

هِبالْحلَيِمناً عيهماِب والِْكت ِه ِمنيدي نيا بقاً ِلمدصم ِق﴾ . 
ختم اإلسالم رساالت السماء وقدم إجابات قطعية الصحة على كـل أسـئلة              -٢

 .  من أخذ منه شيئاً فقد أخذ كفراًاإلنسان حول الوجود، وصار غريه كله باطال، 
، فإن اإلسالم أجاز عـيش غـري        نات من أصحاب الديا   غريهموأهل الكتاب    أما   -٣

التابعية ويكون هلم   املسلمني يف الدولة ااإلسالمية، وهم بعيشهم يف ظل الدولة حيملون           
ويتمتعون باحلقوق والواجبات الشرعية، وال يكون للدولـة أي متييـز            ،يف ذمتنا عهد  

احـدة  جتاههم من ناحية احلكم أو القضاء أو رعاية الشؤون، بل تنظر للجميع نظرة و             
ـ               ، ن معتقـدام  بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غري ذلك، وال يفتنون ع

نـه ال   إنصرانيته ف  من كان على يهوديته أو    إنه  ( : إىل أهل اليمن   r كتب رسول اهللا  
ون عن عمـر بـن      مهم، عن عمرو بن مي     ويقاتل من ورائ   .١) وعليه اجلزية  فنت عنها ي

وأوصي اخلليفة من بعدي بكذا وكذا وأوصيه       (وته  اخلطاب أنه كان يف وصيته عند م      
، أن يقاتل من ورائهم ، وأن ال     بذمة اهللا وذمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  خرياً          

 .٢)يكلفوا فوق طاقتهم
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 ٤٥

 يف ظل اخلالفـة ، فحفظـت أمـواهلم          الطويلة          وقد عاش غري املسلمني املدد      
أمنت هلم حاجام من مأكـل وملـبس        ودماءهم وأعراضهم وحقوقهم وكرامتهم، و    

.  وتعليم، ومل مينعوا من تطبيق أحكام دينـهم يف حيـام اخلاصـة             تطبيبومسكن و 
 يؤثرون العيش يف ظل اخلالفة القادمة        وحنسبهم ونصارى الشرق يعرفون هذه احلقائق،    

وال أدل على ذلك مـن      . على العيش يف ظل هذه األنظمة اليت تفصل الدين عن احلياة          
 .  النصارى مع املسلمني يف حرم ضد النصارى إبان احلمالت الصليبيةوقوف

 ال زلنـا نـرى       اليت نعيشها   هذه احلالة الطارئة   يف ظل وحنن املسلمني اليوم    
لنصارى الشرق عهدا مل يتهيأ الواقع والظرف يف املنطقة بعد إلعادة تفعيله، وسـوف              

 رعايتهم كما رعاهم رسول     ي سنعاود  ، وهو اليوم الذ     بإذن اهللا  يكون ذلك اليوم قريبا   
اجلنة حرام على من    ( وقال   ١)أحق من وىف بذمته   أنا  ( ووفّى بذمتهم وقال فيهم      rاهللا  

 وسنقوم يف   ٢)قتل ذميا  أو ظلمه أو محله ماال يطيق وأنا حجيج الذمي فكيف املؤمن             
 تقـدير    وجود إىلالقيام بأي عمل يشري     دون  جادلتهم باليت هي أحسن،     مب الوقت ذاته 

عندنا لديانتهم، فال جيوز لنا أن جناملهم يف كفرهم، بل نعرض عليهم احلقيقـة كمـا                
ِإنَّ الَِّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا ِمن الْبيناِت والْهدى ِمن بعِد ما بينـاه             ﴿: هي، قال تعاىل  

     اللَّه مهنلْعي اِب أُولَِئكاِس ِفي الِْكتونَ  ِللناللَّاِعن مهنلْعيفنعرض علـيهم وعلـى      .﴾ و 
 احلقيقة مصحوبة بربهاا رجاء دخوهلم اإلسالم ، فنحن نتطلع دائما لـدخول             غريهم

 خري لك    واحداً  يهدي اهللا بك رجال    ألن(قال عليه السالم    ،  غري املسلمني يف اإلسالم   
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 ٤٦

 ما أردنا ألنفسـنا مـن       ، وحنن يف هذا ال نريد هلم غري       ١)من أن يكون لك محر النعم     
 يف   يف الواقع من جديـد     خري، وأملنا يف دخوهلم اإلسالم معقود على رؤيتهم له مطبقاً         

، فتلمس أجياهلم احلاضرة عدل اإلسالم وسعادته فيقبلـون         ظل اخلالفة الراشدة الثانية   
 عقائد النصارى وشعائرهم وأن ال نناقشـها مـن   إىللقد كنا نود أن ال نتطرق       . عليه
 ال نـرى يف األديـان       ،ل إصدار من إصداراتنا ألننا حزب سياسي مبدؤه اإلسالم        خال

، األخرى ومنها دين النصارى وعقيدم يف حد ذاا ال نرى فيهـا قضـية سياسـية               
 املعركـة الفكريـة بـني        أن فصراعنا السياسي مع املبادئ ال مع األديان، عالوة على        

 وحنن كذلك ال نرى بيننـا وبـني         .ناإلسالم واألديان األخرى قد حسمت منذ قرو      
النصارى الذين يعيشون بني ظهرانينا أية قضية أو مشكلة، فبيننا وبينهم عهد وذمة، ومل             

اإلسـالم   إىلد من خالل ما جاء يف هذا اإلصدار أن نناقشهم يف دينهم أو ندعوهم               ِرن 
لنصـرانية  وإن كنا حنب هلم ذلك، ولكن الباعث على ما جاء من نقاش ألمور تتعلق با         

لت على العبث بعقائد    مهو العمل املنهجي املخطط الذي سارت عليه املناهج احلالية فع         
أبناء املسلمني وإفسادها، وتضليلهم حىت يفقدوا هويتهم وانتماءهم احلقيقي لإلسـالم           

إن اإلسالم يوجب علـى     .  العلمانية  مستخدمني يف ذلك كله النصرانية       إىلويتحولوا  
وحنن نعلم أن عموم النصارى يف هذه البالد        .  على منكر عظيم كهذا    املسلم أالّ يسكت  

إقحام النصرانية فيه، ولكن الذين     ال يف   ال عالقة وال ناقة هلم وال مجل يف هذا املنهاج و          
 استخدموا النصرانية لتضليل أبناء املسلمني وختريب دينهم ، فكان          املنهاجيقفون وراء     

ليس نقاشاً للنصرانية أو رداً عليها، نقول هذا ألننـا          هذا اإلصدار رداً على التخريب و     
 سيعملون على   املنهاجنعلم أن املفلسني فكرياً والعمالء لألجنيب الذين يقفون وراء هذا           
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 ٤٧

 إىل من حبث يف احلقائق والصواب واخلطأ واألحكام الشرعية          املنهاجحرف النقاش يف    
 . كالم مستهلك مبتذل عن الفتنة والوحدة الوطنية

إن كثرة من األفكار املتصلة بالعقيدة قـد   : وخنتم هذا الفصل من الكتاب فنقول      
 لغري حاجة اللهم إال تثبيت عقيدة فصل الدين عن احلياة يف عقر دار              املنهاجوضعت يف   

 عن التسامح مل يرد ألن هنالـك        املنهاجاإلسالم، فالكالم الكثري املبتذل الذي ورد يف        
رى يف هذه البالد، فقد عاشوا يف ظل اإلسالم وال يزالـون  مشكلة بني املسلمني والنصا  

 جنب يف جرية حسنة ال يعكرها شـيء،         إىل جنباً   - حىت يف غياب تطبيقه    –يعيشون  
 .بيننا عيادة املرضى وقرى الضيف وإعانة الضعيف ومحاية املستجري

ولذلك كان تركيز املنهاج على التسامح وقبول اآلخر واحترام عقائد اآلخـرين          
وأديام وتقاليدهم مصطنعاً مفتعالً ألنه ال يعاجل مشكلة موجودة ، فلم نسمع عن حالة             
واحدة حاول فيها املسلمون أن يكرهوا نصرانياً أو غريه على اإلسـالم، ومل حتصـل               

. عندنا وال حالة واحدة حاول فيها املسلمون منع النصارى مـن صـالم وأديـام              
الَ ِإكْـراه   ﴿لذي منع فتنتهم عن دينهم، بقوله تعاىل        والسبب يف ذلك أن اإلسالم هو ا      

 .﴾ِفي الديِن
 ار األديان اليت سبق ذكرها هو جـزء       وبالتدقيق يتبني أن التركيز على أفكار حو       

من مؤامرة على املسلمني تقوم ا الدول الكربى ويشترك يف تنفيذها عمالؤهـم مـن              
 حلقة يف سلسـلة   فاملنهاج الفلسطيين. يتحكمون يف رقاب الناساحلكام وأشباههم ممن  

 .التربية العلمانية الكافرة اليت يعمل على نشرها يف العامل اإلسالمي
شو أذهان التالميذ حي يف كل فكرة علمانية      ملنهاج الفلسطيين ومما يلفت النظر أن ا     

ضرب األمثلة على النصرانية، فإذا كانت األديان عندهم سواء وجيب قبول اآلخـر    يا  
ضرب األمثلة على اليهودية كذلك، فلماذا مل توضـع        احترام دينه وعقائده فلماذا مل ت     و



 ٤٨

صورة كنيس جبانب املسجد والكنيسة وصورة يهودي يصلي كما وضعت صورة فتاة            
 !!؟ نصرانية وشاب مسلم يصليان كلٌ صالته

قام  إنه التدليس وتزيني الفكرة، فاملسلمون يف فلسطني عال        :اجلواب على ذلك بسيط   
 والقول ألبنـاء   اليهود فأعداء حمتلون، أمامع النصارى عالقات حسنة وال صراع بينهم  

ظهر الوجه   بطريقة خمتلفة ي    ولكن املسلمني إن صالتكم وصالة اليهود هي الشيء نفسه       
 األجواء السياسية ال تسمح      أن  إذاً  فحقيقة األمر  .القبيح للفكرة ويؤدي إىل عدم أخذها     

، ولو كانت األوضاع السياسـية      كرة دون قناع خيفي قبحها وإجرامها      بطرح الف  اآلن
قائماً لكان يف كتب أبنائكم كثري مـن معتقـدات          " السالم"خمتلفة وكان ما يسمونه     

 يهودي وصالة املسلم مها شـيء واحـد       وا دينهم ولقيل هلم إن صالة ال      ماليهود ولتعلّ 
الكنيسـة  ك  مها سجد والكنيس  ولقيل هلم إن امل    ،١)نفعل الشيء نفسه بطرق خمتلفة    (

الشيء لفعل  ) باجلمع(الحظ أن الكالم هو عن طرق خمتلفة        . أمكنة جيدة لتعليم القيم     
 وليس طريقتني، فاال لليهودية وتعليمها وتسويتها مع اإلسالم مفتوح من اآلن            نفسه

 .  كما يفترونألا إحدى الطرق لفعل الشيء نفسه
ن اهللا سيحاسبكم على أبنائكم كيف تركتمـوهم        إنكم إن سكتم ومل تنكروا فإ      

  . العلماين وأنتم ساكتوناملنهاجتخلع ربقة اإلسالم من أعناقهم ذا 
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 ٤٩

 علمانيةروابط  ترسيخو رابطة العقيدة استبدال
 )اهلويةو  االنتماءتغيري(

والْمؤِمنـونَ  ﴿: الة عند املسلمني فقال جل شـأنه      ابني اهللا تعاىل أساس املو    
ضٍ   وعاُء بِليأَو مهضعب اتِمنؤالة فاملؤمن ويل املـؤمنني    ا فجعل اإلميان أساس املو    ﴾الْم .

ياأَيها الَِّذين آمنوا لَا    ﴿:  إن مل يكونوا كذلك فقال      ى عن مواالة اآلباء واإلخوة     وقد
الْكُفْر علَى الِْإمياِن ومن يتولَّهم ِمنكُم      تتِخذُوا آباَءكُم وِإخوانكُم أَوِلياَء ِإنْ استحبوا       

لَـا يتِخـذْ    ﴿: وى اهللا تعاىل عن مواالة الكفـار فقـال         . ﴾فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ  
ـ             ِه ِفـي   الْمؤِمنونَ الْكَاِفِرين أَوِلياَء ِمن دوِن الْمؤِمِنني ومن يفْعلْ ذَِلك فَلَيس ِمن اللَّ

قُلْ ِإنْ كَانَ آبـاؤكُم وأَبنـاؤكُم وِإخـوانكُم وأَزواجكُـم           ﴿: وقال تعاىل . ﴾ٍشيء
          ـبا أَحهنوضرت اِكنسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارِتجا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمتِشريعو

  وِلِه وسراللَِّه و ِمن كُملَـا    ِإلَي اللَّـهِرِه وِبـأَم اللَّه أِْتيى يتوا حصبرِبيِلِه فَتاٍد ِفي سِجه
الْفَاِسِقني مِدي الْقَوهي﴾. 

 بني املهاجرين واألنصار وحدد فيه      rوجاء يف الكتاب الذي كتبه الرسول       
 هـذا  .بسم اهللا الرمحن الرحيم     (عالقات املسلمني بعضهم ببعض وعالقام مع غريهم        

 بني املؤمنني املسلمني من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق م           rكتاب من حممد النيب     
املؤمنني بعضهم مـوايل بعـض      وأن  ...الناسأمة واحدة من دون     وجاهد معهم، أم    

ويف حديث عبـد اهللا بـن     ٢)املسلم أخو املسلم  ( r وقال   ١)احلديث...دون الناس   
قال يل الـنيب  :  صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، قال  مسعود عند احلاكم يف املستدرك وقال     
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r)          هل تدري  : ثالث مرار، قال  : يا عبد اهللا بن مسعود، فقلت لبيك يا رسول اهللا
أوثق اإلميان الواليـة يف اهللا،      : اهللا ورسوله أعلم، قال   : أي عرى اإلميان أوثق؟ قلت    

 . احلديث١)...باحلب فيه والبغض فيه
دد اإلسالم األساس الذي يكون عليـه الـوالء         وذه األدلة وغريها كثري ح    

واحلب والبغض واألخوة، فجعلها للمؤمنني دون غريهم وجعل استحباب الكفر علـى           
اإلميان سبباً يف منع الوالية واحلب ولو كان اآلخر أخاً أو أباً، وجعـل األخـوة بـني       

 . الناساملسلمني وجعل الكفر مانعاً لألخوة، وجعل املسلمني أمة واحدة من دون 
وبذلك يكون اإلسالم حدد الرابطة اليت تربط بني النـاس واجلماعـة الـيت           

فجعل الرابطة بني املسلمني هي اإلسالم      .  وبعبارة أخرى حدد هلم هويتهم      إليها ينتمون
وجعل اجلماعة اليت ينتمي إليها املسلم ويواليهـا هـي مجاعـة            . عقيدة ونظام حياة    

خوة بني املسلمني، بغض النظر عن قرابة الـدم أو          املسلمني، وجعل اإلسالم أساس األ    
 .وجعل العزة باإلسالم، فاملسلم له هوية واحدة هي اإلسالم. التجارة واألموال

وقد ى الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن العصبية والقبلية وما كـان عليـه       
يوب ودعا  ليس منا من ضرب اخلدود وشق اجل      :(الناس يف اجلاهلية فقال عليه السالم     

من تعزى بعزاء اجلاهلية فأعضـوه  ( :، وقال صلى اهللا عليه وسلم      ٢)بدعوى اجلاهلية 
والقومية والوطنية والعصبية من دعوى اجلاهلية وعزائها، وقولـه    . ٣)ن أبيه وال تكنوا   

 قرينة تدل على احلرمة، وحتقريه املتعزي بعزاء اجلاهلية         )ليس منا (صلى اهللا عليه وسلم     
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وقال صـلى اهللا عليـه   .  اجلاهلية قرينتان تدالن على احلرمة الشديدة      إىلافة العزاء   وإض
 عصـبية أو ينصـر   إىلومن قاتل حتت راية عمياء يغضب لعصبية أو يدعو     (:وسلم  

 .فحرم نصرة القومية والدعوة إليها والغضب هلا. ١)عصبية فقتل ، قتل قتلة جاهلية
الفانية واالعتزاز بأم آباؤنا وأجدادنا  أصحاب احلضارات    إىلوأما االنتساب   

ال تفخـروا  (: فدليل حرمته حديث ابن عباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال       
بآبائكم الذين ماتوا يف اجلاهلية، فوالذي نفسي بيده ملا يدهده اجلعل مبنخريه خـري              

والكبري للطرباين  ويف مسند أمحد أيضاً واألوسط. ٢)من آبائكم الذين ماتوا يف اجلاهلية
 تسعة آباء كفار يريد م عـزاً  إىلمن انتسب (: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

 .٣)وكرماً كان عاشرهم يف النار
ويف مسند اإلمام أمحد وسنن أيب داود عن أيب عقبة وكان موىل أهل فـارس               

املشركني شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحداً فضربت رجالً من             (: قال
فالتفت إيل رسول اهللا صـلى اهللا       ) يعين وأنا الغالم الفارسي   (خذها مين وأنا    : فقلت

 .٤)هال قلت خذها مين وأنا الغالم األنصاري:لعليه وسلم، فقا
ومل مينع الرسول صلى اهللا عليه وسلم كونه يف وسط املعركـة يقاتـل مـن      

صار ممدوح، إذ هم مـن نصـروا         األن إىلواالنتساب  . اإلنكار على أيب عقبة وتوجيهه    
، rرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واسم األنصار ذكر يف القرآن واستعمله الرسول              

 .فليس االنتساب إليهم عصبية وال دعوى جاهلية
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 فقد استمات الذين يقفون وراءه يف إجياد هوية علمانيـة ألبنـاء             املنهاجأما  
رهم بالتميز واالنفصال وبالبحث هلم عن      املسلمني، وفصلهم عن األمة اإلسالمية بإشعا     

أجداد من بني الكفار بدل األجداد املسلمني، وآخى بينهم وبني كل ملة ومبدأ وديـن              
على أساس علماين، فزين املنهاج هلم عدداً من الروابط العلمانية غري رابطة اإلسـالم،              

بطة القوميـة الضـيقة      فطرق أذهام بالرابطة الوطنية املنخفضة وتغىن ا ومناهم بالرا        
وصور هلم أمسى الروابط بأا الرابطة اإلنسانية اليت جتمع الكافر واملـؤمن، واملعتـدي              

والسجني والسجان كلهم إخوة متحـابون      ، واحملتل والواقع حتت االحتالل   ، والضحية
. يف اإلنسانية، فاستخدم هذا املسمى الرباق وغشهم ذه الفكرة العلمانيـة الكـافرة            

 :  ومنهااملنهاجهد ذلك كثرية متأل صفحات وشوا
 

 : البائدة  الوثنيةإحياء احلضارات
 إبعاد املسلمني عن رابطة اإلسـالم       إىل      وهي فكرة غربية خبيثة دف      

وإشغاهلم مبا يسمى باحلضارات القدمية ليكون اعتزازهم ا ووالؤهم هلـا ،بـدل أن              
اب هذه احلضارات البائدة هنا وهنـاك       يكون لإلسالم، فراحوا يفتشون عن آثار أصح      

من أجل إثبات جذور القومية هلذا الشعب أو ذاك ، حىت إذا وجدوا صـنما عظمـوه              
، فأُظهرت احلضارة الكنعانية والبابليـة واآلراميـة         املزعوم وأكربوه فإنه إله أجدادهم   

 على تروجيها   وصار نفر ممن تعشقوا الثقافة الغربية يعملون      . والفنيقية والفرعونية وغريها  
واالعتزاز ا، فأصبح بعض الفلسطينيني يفخرون بأجدادهم الكنعـانيني وينتسـبون           
إليهم، وال يفتخرون بأم مسلمون، وكذلك فعلت شرذمة من املصريني املضـبوعني            

 : هذا التيار املشبوهاملنهاجوقد تبىن . بالثقافة األجنبية جتاه الفرعونية
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 الكنعـانيون أول مـن سـكن         العـرب  – فلسطني أرض اآلباء واألجداد   " •
  ١"فلسطني

 : األسئلة "  •
 ما اسم الشعب الذي سكن فلسطني أوال ؟ :         السؤال األول       

 .      ٢"أين سكن اآلباء واألجداد ؟ :                   السؤال الثاين
صـورة  الكنعانيني تتصدر صفحات الكتب ، ويعرض للكنعانني         جيعل رسومات و
 : فيقول ريخ مشرقتا

   ٣" الشعب الكنعاين الفلسطيين رسل حضارة" •
  ٤......"من الصناعات اليت فاق ا الكنعانيون الفلسطينيون معاصريهم ، " •
  ٥....."الكنعانيون هم أول أمة حبرية يف التاريخ ، " •

الكنعـانيني   من الكتاب للحديث عن% ١٠وبعد أن يكون قد خصص ما يقارب   
 :  احلديث عنهم مرة أخرى فيقول إىللكتاب يعود يف نفس ا

شعب أرسى حضارة ، وأعز لغة ، ونشر حرفا أجبـديا للـدنيا ،              : الكنعانيون  "
 ، وأالن احلديد وصنعه سالحا وحمراثا ، وأذاع فكرا ،            ونظاماً اًابوصاغ الرقم حس  

  ٦"وبىن جمدا ، وجعل ألمته يف العاملني ذكرا
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اب فلسطني ، بشموخ ، هويته العربية بأيدي        ذ فجر التاريخ رفع تر    نم"ويضيف  
  ١"أبنائه من العرب الكنعانيني

 مدينة عربية كنعانية قدميـة      –مدينة اخلليل   " الكأس املسمومة فيقول     منويزيدنا  
  ٢" ستة آالف سنةيلمنذ حوا
 من   كل ذلك  )الكنعانيون الفلسطينيون ( ،   )الكنعاين الفلسطيين (: فيقول   ويكرر

 .سطني بالكنعانيني أجل ربط أهل فل
وقد رفع املنهاج من شأن احلضارات البائدة بإظهار فضلها على حضارة اإلسالم 

 :باستعمال التزوير واملغالطة فمثالً
املعاصرة ة تأثرت باحلضارات السابقة هلا وأوهم الطالب بأن احلضارة اإلسالمي .أ 

ِ شأن احلضار" :وشاهد ذلك قوهلم. هلا ات السابقة واحلضارة اإلسالمية شأا
احلضارة البابلية : سبقتها مثل واملعاصرة هلا اقتبست من احلضارات اليت

من علومها و معانيها اآلشورية و اليونانية  والرومانية و البيزنطية و لت و
أضافت إليها و طورا باختراعات و ابتكارات جديدة و أضفت عليها و

فان .قدون على اإلسالم وهذا ما يزعمه احلا ٣"الطابع العريب اإلسالمي
املستشرقني يقولون إن الفقه اإلسالمي تأثر بالفقه الروماين وقد فند حزب 
. التحرير هذه الفرية يف كتاب الشخصية اإلسالمية اجلزء األول فلرياجع هناك

ت من ول...اقتبست من احلضارات (غالطة يف النص واضحة من القول وامل
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 احلضارة اليت هي املفاهيم عن  منقتباساالنهاج امل طَلَفخ..) علومها ومعانيها
واحلق أن املفاهيم . احلياة بالعلوم اليت يتسابق الناس على أخذها من كل مصدر

اليت ال تؤخذ من الكتاب والسنة وما أرشدا إليه ال تكون إسالماً وال جزءاً من 
تبس بعض  يقول بأسلوب التدليس إن اإلسالم اقاملنهاجو. احلضارة اإلسالمية

خذ ما عند اآلخرين يدعوهم ألوهو ذا التضليل  .مفاهيمه من مفاهيم الكفر
يم كالدميقراطية واحلريات وغريها بعد أن أومههم بأن من حضارة ومفاه

 .املسلمني األوائل قد فعلوا ذلك
وإيهام الطالب أن للكنعانيني الفلسطينيني  حماولة ربط احلضارة الكنعانية بالقرآن، .ب 

كان للحضارة الكنعانية تأثري كبري على احلضارات ": لى القرآنفضال ع
العربية اإلسالمية اليت وجدت ثقافتها يف هذه املنطقة ودونت ... ااورة 

قرآا الكرمي حبروف اهلجاء الكنعانية الفلسطينية اليت محاها القرآن الكرمي من 
ِذي يلِْحدونَ ِإلَيِه أَعجِمي ِلسانُ الَّ﴿ اهللا تعاىل  يقول.١..."العبث و االنقراض

ِبنيم ِبيرانٌ عذَا ِلسهِقلُونَ﴿ ويقول ﴾وعت لَّكُما لَعِبيرا عآنقُر اهلْنعا جِإن﴾ 
 .  يعلم أبناءكم أن القرآن كنعاين فلسطييناملنهاجو

ألول شيدوا فيها   و" :م الكنعانيني وجعل االنتساب إليهم موضع فخر فقال       عظّ .ج 
عمق التـأثري يف  الداين بالسمو والرفعة ومرة حضارة عريقة شهد هلا القاصي و   

لقد منح الكنعانيون العرب و مـن بعـدهم أحفـادهم           " :قال   و ٢"اآلخرين
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 وغري ذلك من النصوص اليت      ١!!"الفنيقيون البشرية أعظم املنجزات احلضارية    
نية واعتبار الكنعانيني آباء    حتتوي التمجيد و التعظيم و االعتزاز باحلضارة الكنعا       

مـن  (:الفلسطينني وأجدادهم ، وقد تقدم قول الرسول صلى اهللا عليه و سـلم           
 ، ٢) تسعة آباء كفار يريد م عزا و كرما كان عاشرهم يف النارإىلانتسب 

كـان اتمـع   ":الرفع من شأن الكنعانيني ووثنيتهم ،كما يف هـذه النصـوص      . د 
و يبدو أن   " .٣"عرف عنه تدينه وتساحمه   و... حكيماوازنا  جمتمعا مت ...الكنعاين

 وأبرز ما فيه الرفع     .٤..."الديانة الكنعانية كانت تتطور تدرجييا باجتاه التوحيد      
اإللـه الكنعـاين    "من  شأن كفرهم صور تظهر يف أحد الكتب و حتتها عبارة             

الكنعانيون شـعب أرسـى حضـارة و أعـز          "ويف الصفحة املقابة     . ٥"بعل
 : ميجدون تدينهم وعبادم بعالً واهللا ينعى عليهم كفـرهم ويقـول           !!٦..."لغة
}اِلِقنيالْخ نسونَ أَحذَرتلًا وعونَ بعدأَت{ . 

ثبات إحملاولتهم ، سالمية خراجيةإرض أا أو، طمس اهلوية اإلسالمية لفلسطني .ه 
قد و،  جذور كنعانيةإىلحق الشعب الفلسطيين التارخيي يف فلسطني ورده 

 فسموا .وكذباًويراً وخمادعة  التالعب يف بعض املصطلحات تزإىلدفعهم هذا 
رض عربية مغتصبة من قبل الروم كما يف ألالفتح اإلسالمي لفلسطني حتريرا 
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 ٥٧

 صلمون على فتح بالد الشام و فلسطني بشكل خاسحرص امل":قوهلم 
حترير القدس  إىل توجه املسلمون"، وقال ١"يدي الروم احملتلنيأ من وختليصها

 مل خيطر ببال أحد من فانه .وهذا تزوير للحقيقة .٢"م٦٣٨من الروم يف عام 
حلظة واحدة أن هذه األرض أرض عربية جيب حتريرها من املغتصبني املسلمني 

 كنعان ومل يكن هدفهم إىلفالصحابة رضي اهللا عنهم مل يكونوا ينتسبون . الروم
رة الفلسطينيني إخوام يف العروبة، وإمنا إحياء متاثيل وأصنام الكنعانيني ونص

كانوا محلة رسالة وأصحاب مبدأ وعقيدة يبلغون الناس اإلسالم وينشرون دين 
ُألنِذركُم ِبِه ومن ﴿:  ذلك قول اهللا سبحانه وتعاىلإىلاهللا يف األرض، يدفعهم 

 وقول ﴾ِس بِشريا ونِذيراوما أَرسلْناك ِإلَّا كَافَّةً لِّلنا﴿:   وقوله سبحانه﴾بلَغَ
وكذلك فإنه إذا  .٣)أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا( rالنيب 

 فتح إىلكان املسلمون قد فتحوا بيت املقدس لتحرير فلسطني ،فما الذي دفعهم 
 وهل وصل ! ؟ وهل كانت إسبانيا أرضا عربية! ؟فارس حىت وصلوا اهلند

 وال خيفى أن املفهوم الضمين هلذا ! ؟الصني بسبب عروبتهاااهدون املسلمون 
الكالم هو أنه ال حق للمسلمني يف فارس وباكستان وإسبانيا وتركيا ألا مل 

 !!تكن أرضا عربية
أن حقهم لسطينني دون غريهم من املسلمني ووأما حماولة إثبات أن فلسطني للف .و 

لكنعانيون هم أقدم من سكن العرب ا": فيها تارخيي فواضح من هذه العبارات 
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 ٥٨

 احلق الطبيعي والتارخيي والقانوين للشعب إىلواستنادا "  وقوله ، ١"فلسطني
وهذا خمالف للنصوص الشرعية   .٢..."العريب الفلسطيين يف وطنه فلسطني

ففلسطني أرض خراجية . عالوة على ما فيه من طمس اهلوية اإلسالمية لفلسطني
د اليت فتحها املسلمون و هي ملك للمسلمني كلهم مثلها يف ذلك مثل باقي البال

ال للفلسطينني وحدهم، وحق املسلمني فيها حق شرعي، هذا هو املستند 
القانوين فزبد ال ينفع التارخيي والصحيح وأما غريه من احلقوق مثل الطبيعي و

 .الناس، وهو يف مجلته جزء من مؤامرة الكفار على فلسطني وأهلها
 

يت يعمل املنهاج على حشو عقول التالميذ ا ثقافة فاسدة تقـوم علـى              هذه الثقافة ال  
حياة األمة ، وقطع الصلة بني حاضـرها        أثر اإلسالم يف    فصل الدين عن احلياة ، وإلغاء       

والعمـل  . سالم، ال من قريب وال من بعيد        باإل موماضيها بربطها اليوم مبن ال عالقة هل      
 . هو عمل على سلخهم عن أمتهم      هم هويتهم ئاربط أهل فلسطني بالكنعانني وإعط    على  

 حبـدود   بعد أن مزقت واقعـاً هذا املنهاج يعمل بثقافته الفاسدة على متزيق األمة فكراً     و
 . مصطنعة ، بسطوة دول الكفر واحلكام أعداء األمة 

 
  : على أسس علمانيةمتيز اتمع الفلسطيين

لن تفنت (:  صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا: عن حذيفة رضي اهللا عنه قال      
قال التمايز : قلت وما التمايز. أميت حىت يظهر فيها التمايز والتمايل واملقامع
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 ٥٩

قال متيل القبيلة على :  قلت فما التمايل،ثها الناس بعدي يف اإلسالمدعصبية حي
 بعض إىلمصار بعضها ألقال سري ا:  قلت فما املقامع،فتستحل حرمتها القبيلة

 وصدق ،ذن عصبية حيدثها الناس يف اإلسالمإفالتمايز . ١)أعناقهم يف احلربختتلف 
مة بعد أل فقد حتقق ذلك يف ا،نه ال ينطق عن اهلوىإ ف،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 هذا التفرق ىبقاء علإل عمالئه اإىل وأوكل ،أن قسم الكافر بالد املسلمني وشتتهم
 هبوا يبحثون ،فرقة املسلمني واختالفهملتثبيت م سيادهأل فهب هؤالء طاعة ،وتثبيته

 أو يف كتب ،يف األرض لعلهم جيدون من احلجارة ما مييز الفلسطينيني عن غريهم
 أو املصريني أو الرببر كل الدهر عليه وشرب ما مييز السورينيأالتاريخ الغابر الذي 
ن عن باقي املسلمني يتميز الفلسطينيو: ىل بعضهم فقالاحىت غ... ،عن باقي املسلمني
ن كتب آأو بأن القر.. فيها) املسيحية وةاملقدسات اإلسالمي( بوجود املقدسات

 ،)اجلنسية الفلسطينية ( نبياء عليهم السالم ألعطوا اأ حىت ،حبروف كنعانية فلسطينية
كل هذا من أجل أن جيعلوا ألبنائنا شيئاً ينتمون إليه ويعتزون به ويكون الرابط بينهم 

 .اآلخرين غري رابطة اإلسالموبني 
ظهار ما مييز الشعب الفلسطيين إوالقائمون على مناهج التعليم مل يألوا جهدا يف       

ذا مل جيدوا ما مييزهم أتوا على ذكر ما هو مشترك بني كل شعوب إحىت  ،عن غريه
 . ع الفلسطيين عن غريهم فجاءوا به على أنه مميز للمجت،العامل

لفلسطيين وجمتمعه وصبغه  اظهار التميز للشعبإ هو ندهم عوملا كان املهم
 للمجتمع بالصبغة الوطنية وطمس هويته اإلسالمية جعلوا من التراث الفلسطيين مميزاً

 التراث الفلسطيين بتنوعه وأصالته مما مييز اتمع ميتاز" ،الفلسطيين عن غريه
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 ٦٠

لسطيين معتزا الفلسطيين عن غريه من اتمعات وهذا جيعل اإلنسان الف
جداد ألباء واآلما توارثناه عن ا":  هواملنهاج حسب ما عرفه والتراث. ١..."بتراثه

  .٢"من أشياء مادية وثقافية
 )له الكنعاين الفلسطيينإلا( علب كما أن ٣قصى من التراثأل ا املسجدوجعلوا

ا شأن باء شأآلذ هي موروثة عن اإن ثقافة اإلسالم من التراث أ، كما ٤ن التراثم
األقصى واإلله الكنعاين والفقة اإلسالمي كلها املسجد  ف.الثقافة واحلضارة الكنعانية

  فقدوا صوام من شدة حرصهم على علمانيةاملنهاجتراث، ولكن الذين يقفون وراء 
 حتويل األغاين -١: حماوالت طمس التراث الفين مثل ": أبنائكم فحذروهم من

 اللهجة العربية أو مزجها يف األغاين العربية مثل أغنية ىلإواألحلان العربية األصيلة 
واحلضارة  غاين الشعبيةفجعلوا من اإلسالم تراثا يساوي األ .٥)وماوما علّعلّ(

ضياع أغنية  ومل حيذروهم من حماوالت طمس اإلسالم بل حذروهم من الكنعانية
 .يف املنهاج، ألن طمس اإلسالم هو اهلدف احلقيقي للمواد الثقافية )علوما(

تتميز ":  قال مثالً للشعب الفلسطيين) الكنعانية(ظهار اهلوية الوطنية وإل
جذورها وأصوهلا يف أرض فلسطني منذ قدمي  اهلوية الوطنية الفلسطينية بثبات
 جانب هذه العبارات صورة كادت إىلو. ٦"…الزمان وهي تزداد عمقا ورسوخا
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 ٦١

 والصورة عندهم تعرب ،) الكنعاين بعللهإلا(ن تساوي نصف الصفحة مكتوب حتتها أ
ميكن ساسية اليت ألحيث يتضمن املعلومات ا: حمتوى الدرس(عن معىن كما قالوا 
تعرب ) له الكنعاين بعل إلصورة ا(فالصورة . ١)الصوركرب منها من استنتاج اجلزء األ

. وخا الثابتة جذورها واملزدادة ثباتا وعمقا ورس ذات اجلذورعن اهلوية الفلسطينية
 واعتزوا ،)بعل(جداده عبدوا صنما هو أن أفميزوا الشعب الفلسطيين عن غريه ب

 .بذلك وافتخروا
 خلق شرخ بني أهل     إىليرمي  ) لمجتمع الفلسطيين   ل(    إن كل هذا التزيني املفضوح      

فلسطني وإخوام من أهل بالد املسلمني األخـرى ، وعلـى هـذا درج الكـافر يف         
 ى مشاة يف مصر تريد أن متيز اتمع املصري لإلعتـزاز بـه            التخريب ، فهناك دعاو   

  الكويت،  يف ، وأخرى يف لبنان ، وغريها     وتفصله عن األمة على أساس اهلوية الفرعونية      
 يف  التقسيم والتجزئة   ترسيخ   وال يراد منها كلها غري       وأخرى يف املغرب العريب وهكذا،    

 .    وضرب رابطة اإلسالمبالد املسلمني
ما هـي هـذه اهلويـة       ف "اهلوية الثقافية للشعب الفلسطيين   "املنهاج  يذكر  

؟ إذا كانت اإلسالم ، فلماذا ال يقول اهلوية اإلسالمية ؟ وإذا كانت غري اإلسالم      الثقافية
 فما هي ؟ 

 اإلسالم  إىل، يعين إم ينتمون     إن هوية أهل فلسطني الثقافية هي اهلوية اإلسالمية        
 ، ومل يكن ألهل فلسـطني بعـد الفـتح            معهم أمة واحدة   ويرتبطون باملسلمني وهم  

 ، وكـانوا    اإلسالمي هوية سواها ، فأهل فلسطني مل يرتدوا عن اإلسالم احلنيف يوماً           
على الدوام جزءا من األمة اإلسالمية ، ومل تفصل فلسطني عن الدولة اإلسالمية طوال              
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 ٦٢

الذي قاد املسـلمني لـدحره       صليبـي ال  االحتالل تارخيها ما خال أيام احتالهلا، ومنه     
ومل يكن صالح الدين فلسطينياً بل كان مسـلماً          –رمحه اهللا    - األيويب    الدين صالح
 . كردياً

 
 :ثبيت فرقة املسلمني وكيانام وتقرارإ

 ويقول ﴾واعتِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميعا والَ تفَرقُواْ﴿:  يقول اهللا سبحانه وتعاىل      
من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة فمات مات (:  لى اهللا عليه وسلمالرسول ص

 املسلمني ال جيوز أن يكونوا إالّ مجاعة واحدة يف فدل ذلك على أن. ١)ميتة جاهلية
 . فالتفرق حرام منهي عنه،rحكم بكتاب اهللا وسنة رسول اهللا ي كيان واحد

 : رية منها كثاملنهاجوأمثلة ترسيخ فرقة املسلمني وكيانام يف 
 
 املساواة أنه ضمن حقوق غري املسلمني الذين يعيشون يف إىلومن دعوة اإلسالم "

 ٢......."اتمعات اإلسالمية ، فضمن هلم احلقوق 
 أن يكون عند املسلمني أكثر من جمتمع واحد ، يشكل فيه واإلسالم ال جييز

رض اإلسالم على املسلمون مجاعة واحدة  يف دولة واحدة وسلطان واحد ، وقد ف
املسلمني احلفاظ على وحدة احلكم والسلطان، روى أبو سعيد اخلدري عن الرسول 
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 ٦٣

 واألمر بقتل اخلليفة .١)إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما(عليه السالم أنه قال 
  . األخري اذا أصر يعين حترمي أن يكون للمسلمني أكثر من كيان سياسي واحد

 :التجزئة فيقول كريس توميضي املنهاج يف 
   ٢...."إن العالقة بني األردنيني والفلسطينيني حكومة وشعبا وثيقة الصلة وقدمية ،"

 ٣" اليت يطلق عليها اسم بالد الشامأذكر اسم الدول":  ويقول
فهو يريد أن يثبت ويدعم الوضع غري الطبيعي الذي يعيشه املسلمون اليوم ، 

ن ددوال أقامها الكافر لشرذمة األمة ، لتكون األرالوضع الذي جعل يف بالد الشام 
ويضيف . لألردنيني وسوريا للسورين ومصر للمصريني ، والعراق للعراقيني وهكذا 

 :فيقول 
 ٤" ء املصرية ااورة لصحراء النقبما اسم الصحرا"
 . ٥"إن دولة فلسطني هي للفلسطينيني"
 ٦ "اواة الكاملةيتمتعون فيها باملسإن فلسطني هي للفلسطينيني "
  

واعتمد املنهاج يف تروجيه ملفهوم االستقالل بالنسبة لفلسطني على جزء من معىن  
، فاجلزء الذي ال خيتلف عليه مسلمان هو زوال سلطان يهود عن " االستقالل"كلمة 
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 ٦٤

فلسطني أما اجلزء اآلخر فهو أن فلسطني جيب أن تكون مستقلة عن بالد املسلمني، 
 .  بيكو وأخوااسرياً على سايكس

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٦٥

 كنظام بديل عن اإلسالم ةالدميقراطيـالدعوة إىل 
 

 وهي جتعل السيادة للبشر، بينما اإلسالم جيعل السيادة لرب          .علمانيةال صنوالدميوقراطية  
ألا ،  ذهان أبناء املسلمني أميا اهتمام     يف أ   ولقد اهتم املنهاج بترسيخ الدميقراطية     البشر،
 .﴾ِإِن الْحكْم ِإالَّ ِللِّه﴿ :يهدم مفهوم قوله تعاىل  واألخذُ ا،وم أساسي مفه

يتوهم كثري من الناس بسبب الغزو الفكري والثقايف الغريب للبالد اإلسـالمية            و 
وغريها أن الدميقراطية هي األسلوب األمثل للحكم الصاحل، وأن الدميقراطية هي الـيت             

والتحرر من ظلم احلكام واستبدادهم وقهرهم، وأا حتقق        حتقق للناس العدل واملساواة     
 .هلم السعادة والرفاهية ورغد العيش

أما قادة الفكر والسياسة الذين يروجون للدميقراطية فقد آمنوا بعقيـدة الغـرب        
فهـؤالء يسـوقون الدميقراطيـة    ) أي العقيدة العلمانيـة (وهي فصل الدين عن احلياة     
ن تضليل األمة فيومهوا أن الدميقراطية هي الشـورى يف          للشعوب اإلسالمية وميارسو  

اإلسالم وأا ال تتعارض مع عقيدة املسلمني، وخيفون حقيقة الدميقراطية اليت تتعـارض        
 .األفكار واألنظمة اليت جاءت ايف مع عقيدة اإلسالم يف األساس الذي قامت عليه و

ر ال جيوز أخذها وال تطبيقها وال    واحلق الذي ال مراء فيه أن الدميقراطية نظام كف         
الدعوة إليها، فهي تقوم على فكرتني أساسيتني مناقضتني للعقيدة اإلسـالمية ونظـام             

 :اإلسالم وهاتان الفكرتان مها
  أا جتعل السيادة للشعب، ومعىن ذلك أن اجلهة اليت هلا حـق إصـدار      :األوىل 

احب السيادة املطلقة الـذي     األحكام على األشياء واألفعال هي الشعب، فالشعب ص       
. ميلك إرادته ويسريها بنفسه وهو الذي يشرع األنظمة والقوانني بواسطة نوابه وممثليـه  

فرأي األغلبية الصادر عن جملس النواب أو الس التشريعي يعترب قانوناً ملزماً بغـض              



 ٦٦

لـس   وال سلطان ألحد أياً كـان علـى ا         . لإلسالم أو خمالفته له    نظر عن موافقته  ال
خمالف للحكم حبجة أنه التشريعي، فال ميكن يف الدميقراطية أن ترد تشريعاً شرعه الس      

فما يقرره الس بوصفه ممثالً للشعب ال حيق ألي كان أن ينقضه حـىت وال              الشرعي،  
 . للشعبالسيادة جعلوهذا معىن ،  وال صريح القرآناحلكم الشرعي

 
راطية يتعارض مع عقيدة اإلسالم وأنظمته،      وهذا األساس الذي تقوم عليه الدميق      

فاإلسالم جيعل السيادة للشرع ال للناس، فالشرع هو الذي حيكم على األشياء واألفعال            
فَالَ وربـك الَ    ﴿: قال سبحانه . وال متلك األمة شيئاً من ذلك وليس للناس إال الطاعة         

     هنيب رجا شِفيم وككِّمحي ىتونَ حِمنؤي         تيا قَضمجاً مرح واْ ِفي أَنفُِسِهمِجدالَ ي ثُم م
وأَِن احكُم بينهم ِبما أَنـزلَ اللّـه والَ تتِبـع           ﴿: وقال سبحانه . ﴾ويسلِّمواْ تسِليماً 

         كِإلَي لَ اللّها أَنزِض معن بع وكفِْتنأَن ي مهذَراحو ماءهون ﴿:  سبحانه وقال. ﴾أَهمو
ِإنما كَانَ قَـولَ    ﴿:وقال سبحانه . ﴾لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَـِئك هم الْكَاِفرونَ       

 اللَِّه ورسوِلِه ِليحكُم بينهم أَن يقُولُوا سِمعنا وأَطَعنا وأُولَِئـك           إىلالْمؤِمِنني ِإذَا دعوا    
هـو  من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه ف        (: rوقال رسول اهللا    . ﴾ِلحونَهم الْمفْ 

 .١)رد
فهذه األدلة قطعية يف داللتها على أن السيادة للشرع وحده، وأنه ال حق للناس               

وأما الدميقراطية  . يف التشريع وأن الواجب عليهم طاعة اهللا ورسوله واحلكم مبا أنزل اهللا           
حقوق الناس، فهم يضعون التشريعات والقوانني ليحكموا       فإا جتعل التشريع حقاً من      

 .أنفسهم ا، وهم يغريون هذه القوانني والتشريعات مىت شاءوا
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وأما اخللط بني الشورى والدميوقراطية فال نريد التفصيل فيه هنا ألن احلزب قد نقـض              
 نظام كفـر    الدميوقراطية( الدميوقراطية نقضاً تفصيلياً يف الكتيب الذي أصدره بعنوان         

وبني يف هذا الكتيب أحكام الشورى ومـىت        ) حيرم أخذها أو تطبيقها أو الدعوة إليها        
نظام احلكـم يف    ( تكون ملزمة ومىت تكون غري ملزمة كما بني احلزب ذلك يف كتابه             

ونكتفي هنا بالقول إن الشورى حكـم شـرعي         ) مقدمة الدستور ( وكتابه  ) اإلسالم  
 كما ثبـت    ﴾وأَمرهم شورى بينهم  ﴿ وقوله   ﴾رهم ِفي اَألمر  وشاِو﴿ثبت بقوله تعاىل    

 مبين على عقيدة العلمانية   بالكفر  نظام حكم  الدميوقراطية ، بينماr  الرسول  بفعل
وهي عقيدة كفر، فهي ال متت لإلسالم بصلة، بل هي نقيض اإلسـالم ألن اإلسـالم                

 .السيادة لإلنسانجيعل السيادة للشرع والدميوقراطية جتعل 
   أن الدميقراطية تقول باحلريات العامة وأن الدولة مسؤولة عـن محايـة      :الثانية 

. حرية الرأي واحلرية الشخصـية    وحرية التملك،   و ،حرية العقيدة : هذه احلريات وهي  
 ). احلريات( فصل  يفوقد بينا خمالفتها ومناقضتها ألحكام اإلسالم يف هذا الكتاب

أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللِّه حكْمـاً لِّقَـوٍم           ﴿ :  قال سبحانه  
يِريـدونَ أَن   ﴿: وقال سـبحانه  . ﴾أَفَغير ِديِن اللِّه يبغونَ   ﴿: وقال سبحانه . ﴾يوِقنونَ

ادي جبعل الدميقراطيـة    ، فالذي ين  ﴾ الطَّاغُوِت وقَد أُِمرواْ أَن يكْفُرواْ ِبهِ      إىليتحاكَمواْ  
 الطاغوت، وقد   إىلأساساً يف احلكم والتشريع فإمنا يبغي حكم اجلاهلية ويريد التحاكم           

 فالقوانني والتشـريعات يف اإلسـالم تكتسـب     .ى اهللا سبحانه عن ذلك ياً جازماً      
مشروعيتها من كوا أحكاما شرعية من الوحي أي من عند اهللا وليست مـن وضـع              

ذ احلكم الشرعي من النصوص الشرعية، فإذا دلت النصوص على حكـم            ويؤخ. البشر
شرعي وجب على املسلم التسليم به وال جيوز له أن خيضع احلكـم الشـرعي لعقلـه            
القاصر احملدود، فال جيعل العقل حكَماً على احلكم الشرعي، بل وظيفته فهم النصوص             



 ٦٨

فَالَ وربـك الَ  ﴿كم لقوله تعاىل   ما تدل عليه سلمنا باحل     إىلوما تدل عليه، فإذا وصلنا      
              تيا قَضمجاً مرح واْ ِفي أَنفُِسِهمِجدالَ ي ثُم مهنيب رجا شِفيم وككِّمحي ىتونَ حِمنؤي

  ﴾ويسلِّمواْ تسِليماً
 

 :   مما يتعلق بالتشريع والقواننياملنهاجوأما ما جاء يف 
قوانني األمس ال تصلح    " : قدمية ال تصلح اليوم     اإلسالمية قوانني  اعتبار التشريعات  .أ 

اليوم، فبتطور احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية ترتقي العالقـات بـني           
الناس وتتغري مكانة األفراد وتتطور احتياجام، كل ذلـك يسـتوجب تغـيري             

 حتكم باإلسالم منذ     واألمة باألمس إمنا كانت حتكم باإلسالم فقد ظلت        1"القوانني
 حىت ايار الدولة العثمانيـة يف       rقيام الدولة اإلسالمية األوىل على يد املصطفى        

 هي قوانني اإلسالم وتشريعاته، وقد   األمسفقوانني  . الربع األول من القرن العشرين    
ومعلـوم أن أحكـام     . صرحوا بوجوب تغيري هذه القوانني وأن يستبدل ا غريها        

مية أحكام ربانية من عند اهللا سبحانه الذي هو أعلم باإلنسان مـن            الشريعة اإلسال 
اإلنسان نفسه، وأا أحكام ثابتة ال تتغري وال تتبدل وأا صـاحلة لكـل زمـان                

الْيوم ﴿  :، قال تعاىل  ومكان، وأنه ما من فعل وال شيء إال وله يف شرع اهللا حكم            
  : وقال﴾يكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم اِإلسالَم ِديناً     أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَ    

﴿ِلِمنيسى ِللْمرشبةً ومحرى ودهٍء وياناً لِّكُلِّ شيِتب ابالِْكت كلَيا علْنزنو﴾. 
القوانني الفلسطينية حتفظ كرامة اإلنسان، وأما شرائع اهللا        املنهاج يعلم الطالب أن      .ب 

                                                
 .١٨ ص ٨ التربية املدنية١



 ٦٩

           :١ املنهاج يفقال!!!. إا تتضمن املس بكرامة اإلنسانسبحانه ف
 :قانون من عهد محورايب"

قانون فلسطيين معاصر     نص  ذكر مث. "العني بالعني والسن بالسن والبادئ أظلم      
لإلنسان احلق يف احلماية من األذى أو املعاملة القاسية أو إخضاعه للتعذيب أو             "

أيهما يتضمن مساً بكرامة    : مث سؤال للطالب  . " كرامته لعقوبة ال إنسانية حتط من    
 !؟2اإلنسان وملاذا

وجنزم أن العقوبات اليت حتط من كرامة اإلنسان ليس املقصود منها محورايب فقد              
 تطبيق شريعة محورايب ، بل املقصـود العقوبـات          إىل  تارخياً وال أحد يدعو    أصبح

جلد الـزاين غـري     يف واقع احلياة  ك    الشرعية اليت يسعى املسلمون إلعادة إجيادها       
؟ فحسب القـانون    ...احملصن ورجم الزاين احملصن، وقطع يد السارق وقتل املرتد          
والدليل على ذلك أن    !! الفلسطيين هذه معاملة قاسية وتعذيب وعقوبات ال إنسانية       

 املنهاج اختار عقوبة تتعلق باألعضاء ليثبت يف أذهان أبناء املسلمني أن عقوبة كهذه       
وكَتبنا علَيِهم ِفيها أَنَّ النفْس ِبالنفِْس      ﴿: يقول سبحانهاهللا  و .مس بكرامة اإلنسان  

             وحـرالْجو ـنِبالس ـنالساُألذُنَ ِبـاُألذُِن وِباَألنِف و اَألنفِن ويِبالْع نيالْعو
اصا       هذه جتاهل املنهاج أن  . ﴾ِقصمتس بكرامة اإلنسـان   العقوبات اليت يقولون إ

إقناع الطالب  وهذا ليس مبستغرب، فاملقصود      .هي من عند اهللا شرعت يف التوراة      
 نبيـه  حىت إذا وجدها يف كتاب ربـه أو سـنة     بأا عقوبات إجرامية غري إنسانية      

 . واستهجنهااستنكرها

                                                
 ٢٢ ص ٨ربية املدنية الت 1
 .٢٢ ص٨ التربية املدنية٢



 ٧٠

يتباهى املنهاج بأن النظام يف فلسطني نظام دميقراطي ال ميت لإلسـالم بصـلة،               .ج 
ح بتشكيل أحزاب على أساس العقائد الباطلة، ويسمح هلـذه األحـزاب            يسم

النظام السياسي الفلسطيين، دميقراطي نيايب يقوم علـى        ":  احلكم إىلبالوصول  
إن دولة فلسطني هي للفلسطينيني أينما كانوا       "  ويقـول .1"التعددية السياسية 

قراطي برملاين يقوم   يف ظل نظام دمي   ... فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية      
على أساس حرية الرأي وحرية تكوين األحزاب ورعاية األغلبيـة حلقـوق            

ينص قانون األحزاب الفلسطيين على أن ألفراد الشعب        "  ويقـول ،2"األقلية
الفلسطيين احلق يف االنتماء ألي حزب فلسطيين، كما نص علـى حقهـم يف     

تعددية السياسية وحريـة    تشكيل األحزاب السياسية، وكرس القانون مبدأ ال      
التعبري عن الرأي واختالف األحزاب يف مبادئها ووجهات نظرها، وكـذلك           
حقها يف استخدام الوسائل واألساليب الدميقراطيـة لتحقيـق أهـدافها يف            

ما يعنينا هنا هو اإلفساد الفكري الذي جيـري ألبنـاء            . 3" احلكم إىلالوصول  
لسنا بصدد نقد نظـام احلكـم   ف هذه، املسلمني عن طريق تعليمهم أفكار الكفر  

، فال يوجـد  ألنه ال يوجد شيء يف الواقع امسه نظام حكم فلسطيين      الفلسطيين،  
  أن السيادة ويدركون باحلس املباشر  ون  حكم دون سيادة، والقاصي والداين يعلم     

 يف فلسطني ليهود وأن احللول املطروحة والـيت تسـري فيهـا السـلطة               الفعلية
تجاوز هذا السقف ولن تزيد عن جهاز إداري للسكان وجهـاز     الفلسطينية لن ت  
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 . أمين حلماية يهود
، وأن من مهمـات اتمـع    اإلميان مببادئ الدميقراطية  إىلاملنهاج يدعو الطالب     . د 

لقد باتت مشاركة كل شخص يف اتمع       ": املدين النضال من أجل الدميقراطية    
ملشاركة اليت تأخذ أشكاالً مـن  املدين مسة من مسات احلضارة اإلنسانية وهذه ا  

مهمـات  (، وحتت عنـوان    1"السلوك الذي يعكس اإلميان مببادئ الدميقراطية     
 النضال من أجل الدميقراطيـة يف اتمـع       -٢" جاء   )اتمع املدين الفلسطيين  

 .2"والسلطة على حساب العشائرية والقبلية والعائلية
 حق من حقوق الناس، يضـعون        ليس هللا بل هو    مناهج التعليم ترى أن التشريع     .ه 

منتخـبني  القانون من صنع أنـاس      ": تشريعام بأنفسهم ويغريوا مىت شاؤوا    
احلق الشعب هو الذي يضع القوانني وهو صاحب        "،  3"خصيصاً لسن القوانني  

  .﴾ِإِن الْحكْم ِإالَّ ِللِّه﴿: ، وقد قال سبحانه4"يف تغيريها
قلية علمانية تؤمن حبقها يف التشريع يتضح من النقاط السابقة أن املطلوب ع

وتغيري القوانني حسبما ترى، وهي كذلك ترى يف عقل اإلنسان احملدود حكماَ 
 متس بكرامة – كالقطع مثالً -حكام اهللا، فتحكم مثالً بأن أحكام اهللا أعلى 

 .اإلنسان
ا  من منهج الطالب يف أمريكا أو فرنساً فهذه املادة ميكن أن تكون جبدارة جزء

ريد أن يسري بأبناء املسلمني وواضع املنهاج ي. وليست منهجاً ألبناء املسلمني
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 ٧٢

واسعة سريعة كي ال يعود فرق يف العقيدة والتفكري والسلوك بينهم وبني خطى 
 أولئك

واإلسالم ال يرفض مبدأ قيام سلطة تشـريعية        ": كتب التربية اإلسالمية تقول    - و
...  بااللتزام باألحكـام الشـرعية       وإمنا جيعل صالحيات هذه السلطة مقيدة     

وذا االعتبار فإن مهمة السلطة التشريعية يف النظام اإلسالمي ختضع للرقابة           
يريدون إضفاء الشرعية   الذين يقفون وراء املنهاج     ويبدو واضحاً أن    . 1"من األمة 

ولكنهم مل جيدوا يف اإلسالم شيئاً ميكن أن يـدل          على نظام احلكم الدميقراطي،     
لك ألن الشيء ال يدل على نقيضه، ولذلك جاؤوا بعبارات عامة مضللة            على ذ 
فهل كان يف اإلسالم يوما " واإلسالم ال يرفض مبدأ قيام سلطة تشريعية      : "فقالوا  
كـام  يسـن األح أحـد   طوال عهود الدولة اإلسالمية     إال اهللا وهل كان    شارع

 .الشرعية قوانني  إال اخلليفة
يف اإلسالم للشرع، وأن ما يسمى بالسلطة التشريعية هو واحلق أن السيادة        

من نظام احلكم الغريب العلماين الذي جيعل التشريع للبشر ال لرب البشر، 
والسلطة التشريعية عندهم هي إحدى السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية 

 تطبيق وأما نظام احلكم يف اإلسالم فإن اخلليفة فيه ينوب عن األمة يف. والقضائية
 نصوص  من، ومبا أنال التشريعشرع اهللا، فمهمة اخلليفة هي تطبيق الشرع 

 ظين فللخليفة أن جيتهد وأن يتبىن من األحكام ما يلزم يف رعاية  ما هوالشريعة
شؤون األمة، وتبين األحكام واالجتهاد ال يسمى سلطة تشريعية فهذا خطأ وهو 

  ما دام يأمرها وينهاها بشرعمر اخلليفةواألمة جيب عليها طاعة أ. ختليط وتلبيس
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ومن . ﴾أَِطيعواْ اللّه وأَِطيعواْ الرسولَ وأُوِلي اَألمِر ِمنكُم﴿: ه، قال سبحاناهللا
أمر اإلمام يرفع ( وقاعدة )أمر اإلمام نافذ ظاهراً وباطناً(هنا كانت قاعدة 

 . وغريها)اخلالف
 

 :شامالً بديالً عن اإلسالم نظاماً  وتروجيها الدميقراطيةالتوسع يف معىن
الغرب الكافر، حىت بلـغ ـم   دميوقراطية  إىللقد أفرط واضعو املنهاج يف الدعوة      

األمر اخلروج بالدميقراطية عن احلدود اليت عرفها ا أهلها، فالدميقراطيـة يف مفهـوم       
              الغرب هي حكم الشعب للشعب، وذلك بأن ينتخب الشعب من ميثلونـه يف سـن 

، وهي شكل من أشكال احلكـم وإذا         التشريعات والقوانني اليت تطبق عليهم     نفيذوت
استعملت يف غري هذا املعىن فهو استعمال خاطئ أو استعمال جمازي فقـد عرفـت               

 : املوسوعة الربيطانية الدميوقراطية مبا يلي
وتعـين  "دميـوس  "من اللفظ اليونـاين  ( هو حكم الشعب  للدميقراطية  املعىن احلريف   "

: ستعمال املعاصـر   أساسية يف اال ثالثة معاٍنوهلا.) وتعين حكم " كراتوس"الشعب و 
 شكل من أشكال احلكومة ميارس فيه جمموع الناس حق اختاذ القرار السياسـي              )١(

شكل من أشـكال احلكومـة      ) ٢(.مباشرة ويطلق عليها عادة الدميقراطية املباشرة         
خاصهم ولكن من خالل ممثلني منتخـبني   ميارس فيه الناس نفس احلق ولكن ليس بأش       

شـكل مـن أشـكال      )  ٣ (.منهم ومسؤوليني  عنهم وتعرف بالدميقراطية النيابية      
 من خالل إطار    اارس األغلبية سلطته  متحيث  ،  دميقراطية نيابية    وهي عادةً ، احلكومة  

من الضوابط الدستورية مصمم ليضمن لكل املواطنني االستمتاع حبقـوقهم الفرديـة        
 ".الدستورية،وتسمى الدميقراطية الليربالية أو ، مثل حرية الرأي والدين ، ماعيةواجل
بل وسع مفهوم الدميوقراطية لتشـمل كـل شـيء    ولكن املنهاج مل يكتف ذا،      
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م يف حيـام فأسـهب يف   وتكون نظام حياة هلم وبعبارة أخرى لتكون بديال لإلسال      
ها وشدد النكري على األسرة التقليدية غـري         األسرة الدميوقراطية والثناء علي    الكالم عن 

إن كان األب هو صاحب الكلمة األوىل       ف: الدميوقراطية ، أي على األسرة اإلسالمية     
يف األسرة وينفق عليها ويديرها برأيه فهو دكتـاتور متسـلط بعيـد عـن النظـام          

مرأته  زوجه وأوالده يف اختاذ القرار، ويسمح ال       إىلالدميقراطي، وإن كان األب يرجع      
 يف اختاذ القرار، فاألسرة دميقراطيـة يطبـق فيهـا النظـام             أطفالهبالعمل، ويشرك   

 .الدميقراطي
وهذه بعض النصوص اليت تظهر فيها صورة األسرة الدميقراطية واألسرة غـري             

 -:الدميقراطية مأخوذة من كتب املنهاج
 شؤوا واإلنفـاق  تعد األسرة الفلسطينية أسرة أبوية يقوم فيها األب برعاية   "   -أ 

 ضعف مشاركة أفراد األسرة يف اختـاذ القـرارات          إىلعليها مما يؤدي ذلك     
 ضـعف   إىلة اليت أمر اهللا ا تؤدي       يع أي أن األحكام الشرعية القط     .1"األسرية

املشاركة يف اختاذ القرارات األسرية، فالعلمانيون الذين يقفـون وراء املنـهاج            
 إىللوب خبيث موارب غري مواجه، فما يؤدي        يطعنون يف األحكام الشرعية بأس    

 أرادوا  اهمضعف املشاركة يف اختاذ القرارات األسرية نظام سيء مذموم، أم تـر           
 !!مدح هذه األسرة 

 : أما األحكام الشرعية اليت يطعنون فيها بذم هذه األسرة فهي 
والرجل راع يف بيته وهو مسؤول عـن  ( rقال  : رعاية األب للشؤون   -١

                                                
 .٣ ص٨ة التربية املدني١
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وجب اهللا على الزوجة وعلى األبناء طاعة الرجـل يف غـري        ، وأ ١)رعيته
 .فهذا احلكم الشرعي القطعي يضعف عندهم املشاركة األسرية. معصية

أَسِكنوهن ِمن حيثُ سكَنتم    ﴿: قال تعاىل   : إنفاق الرجل على أهل بيته     -٢
 ِدكُمجن ووقال ﴾م :  ﴿        ـوِكسو ـنقُهِرز لُـوِد لَـهوعلَى الْمو نهت
 ٢)ن تعول تقول أطعمين وإال فارقين     امرأتك مم ( r وقال   ﴾ِبالْمعروف

فالنفقة على الزوجة واألبناء حكم قطعي أيضا وهو عندهم سيء ألنـه            
 .يضعف املشاركة األسرية وجيعل األسرة أبوية

القـرار   تعزيز مشاركة أعضاء األسـرة يف        إىل... يسعى اتمع الفلسطيين    " .ب 
 تقوية الروابط االجتماعية يف األسرة ويعمـق        إىلمما سيؤدي    ... الدميقراطي

 من الواضح أن أصحاب املنهاج يعيشون يف عامل آخـر ال            .3"مسؤولية األفراد 
ميت للمسلمني وال ما يسمونه اتمع الفلسطيين بصلة، وذلك ألن الفلسـطينني         

 التفيؤ يف ظل    إىل الدميوقراطية الكافرة بل     إىليسعون كغريهم من املسلمني ليس      
 .حكم اإلسالم ودولة اإلسالم

كيـف يريـدون للقـرار      ( مث لنسأل اصحاب املنهاج  العلمانني الغرباء  عن األمة           
الدميوقراطية تنص على حكم األغلبية والعمـل       ). الدميوقراطي أن يتخذ يف األسرة ؟     

 يصـوتون علـى   برأي األغلبية وعليه فإن األوالد غري املكلفني ال شرعاً وال قانونـاً           
قرارات األسرة وعلى األب أن يكون دميوقراطياً ويرتل عند رأيهم واال استدعوا لـه              

                                                
 رواه البخاري وابن حبان واحلاكم 1
 أخرجه الدارقطين وأمحد 2
 .٣ ص٨  التربية املدنية٣
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  .الشرطة، كما حيدث يف الدول الدميوقراطية
 تغري واضح يف مكانة املرأة      إىل جمايل التعليم والعمل أدى      إىللكن دخول املرأة    " .ج 

عالقات فيها تأخذ منطـاً     وبدأت ال األسرية وموقفها العام أمام زوجها وأبنائها،       
 اإلسـالم وعالقتـها     مكانة املرأة يف  . 1"دميقراطياً كبديل للنمط التقليدي القدمي    

ها حددا النصوص الشرعية، واملنهاج يزف ألبناء املسلمني بشـرى          ئبزوجها وأبنا 
 النمط الدميوقراطي داخل األسرة بدل النظام التقليدي القدمي، ترى مـا     إىلالتحول  
 ) النمط التقليدي القدمي ( اليت حتملها عبارة هي املعاين

 
ومل تبق رهينة العمـل     " أم وزوجة فقط  "ففي اتمعات احلديثة مل يعد دور املرأة        " -د 

 انظر كيف ربط العبارات الرباقـة       .3"ٍ للرجل 2املرتيل بل أصبحت عنصراً مساو    
ة الباليـة ، وانظـر      املضللة باحلداثة، اتمعات احلديثة هي نقيض اتمعات القدمي       

كيف ينفر من الدور األصلي للمرأة بأا أم وربة بيت ويصفها أـا بـه تكـون            
أي علـى الـنمط العلمـاين     ) احلديثة(وكيف أا أصبحت يف اتمعات      ) رهينة(

 .الكافر
جـاء   4)فرق بني أسرة دميقراطية وأخرى غـري دميقراطيـة   نكيف  ( حتت عنوان    -هـ

فاألسـرة   ذلك من خالل مالحظـة سـلوك األعضـاء،           ميكننا معرفة : قوهلم
 : اآلتيةاملظاهر ترى فيها الدميقراطية 

                                                
 .٦ ص٨  التربية املدنية١
 .)مساوياً( هكذا يف الكتاب والصحيح ٢
 .٦ ص٨  التربية املدنية٣
 .٤١ص ٧  التربية املدنية٤
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   تقاسم األدوار بني الزوج والزوجة وإتاحة اال للمرأة بشكل خاص -١ 
 .والسماح هلا بالعمل خارج البيت... للتعبري عن آرائها       
 ... .سرة   إشراك األطفال يف حتمل مسؤوليات ختصهم وختص األ-٢ 
         تسوية نزاعاا عن طريق احلوار وتفهم إىل  تلجأ األسرة الدميقراطية -٣ 
 .وجهات النظر األخرى وعدم فرض اآلراء      
 ... .  العدل يف املعاملة بني األوالد والبنات -٤ 
 .  مشاركة اجلميع مبا فيهم األب واألبناء يف املساعدة يف األعمال املرتلية-٥ 
 ....  مشاركة األب واألم يف رعاية األبناء صحياً ونفسياً وتربيتهم وتعليمهم-٦ 

ها فهـي مـذكورة يف   وضع بيان صواب هذه األفكار أو خطئ    ال نريد يف هذا امل     
مواضع أخرى من هذا اإلصدار، ولكن أنظر كيف أن كل هـذه املزايـا والصـفات             

تغييب . ائج تبين األسرة للدميوقراطية   كلها من نت  ) املنهاجحسب نظرة   (االجيابية الرائعة   
مقصود لإلسالم الذي بني لكل شيء حكماً ووضع لكل عالقة حداً مـن عنـد رب                
العاملني وفوق ذلك نعت له بأنه منط تقليدي قدمي وتزيني ورجة للدميوقراطية وتصوير             

   هلا بأا سبب السعادة وأساس العدل، وباختصار دعاية سافرة للعلمانية الكافرة
 

 :الترويج للدميقراطية بتسميتها شورى
 الدميقراطية هي حكم الشعب للشعب وأا تقول باحلريات األربع، حرية           قلنا إن  

التدين وحرية الرأي وحرية التملك واحلرية الشخصية وأا من نتاج احلضارة الغربيـة             
 .الكافرة، فال جيوز أخذها وال الدعوة إليها وال تطبيقها

الدميقراطية فيأخذ ا املسلمون كان ال بـد مـن إلباسـها ثـوب     تقبل ولكي   
اإلسالم، فقالوا الدميقراطية هي الشورى يف اإلسالم، واستدلوا عليهـا مـن القـرآن،       



 ٧٨

 فلنعض عليها   هذه بضاعتنا ردت إلينا،   : وقدموها للمسلمني بثوب إسالمي منمق قائلني     
  هذا األسـلوب     - اإلسالم   إىل أي نسبة كل فكر رائج       –وهذا األسلوب   . بالنواجذ

معروف مبتذل مستهلك، فالكتب اليت الفت يف اشتراكية اإلسالم وكون اإلسالم دين            
االشتراكية، واشتراكية أيب ذر وعمر رضي اهللا عنهما قد اندثرت بإندثار االشـتراكية             
 فدل هذا على أن ذلك مل يكن فكراً اصيال من اإلسالم وإمنا كان غزواً لإلسالم باسم                

 . وها هم اليوم يعيدون الكرة باسم الدميوقراطية. االشتراكية اليت كانت هلا دعاية حينها
نظم اإلسالم عالقـة   : احلريات السياسية ": ومما جاء يف مناهج التعليم من ذلك       

األمة بالدولة، وضمن للناس حرية الرأي واحلق يف التعبري، فقد جعل اإلسالم األمر             
نكر واجباً شرعياً، لذا كانت سرية اخللفاء الراشدين مليئـة          باملعروف والنهي عن امل   

ومما يدخل يف احلرية السياسية حق      ... باملواقف اليت تعرضوا فيها للنصح واإلرشاد       
األمة يف الشورى، وحقها يف أن تكون تصرفات احلاكم معبرة عن إرادا ولذا قال              

 1"﴾وأَمرهم شورى بينهم﴿: سبحانه
حريـة  (أو  ) حريـة رأي  ( النص يسمي األمر باملعروف والنهي عن املنكر         وهذا 
ويشـترط أن  ويسمي الشورى، حرية سياسية، ويعتربها حقاً من حقوق األمة  ) سياسية

وأَمرهم شـورى   ﴿تصرفات احلاكم عن إرادة األمة ويستدل على ذلك بالقرآن            تعرب  
مهنيا تشرح الدميوقراطية ولكنها تلبسـها ثـوب    واملدقق يف هذه العبارات جي    .﴾بد أ

 .اإلسالم بتسميتها شورى
حرية الرأي معناها أن لإلنسان أن يتبىن أي رأي وأن يقوله دون قيد أو              ذلك أن    

، فليس املسلم خمـرياً  الوجوب ور باملعروف والنهي عن املنكر فه  األم  حكم شرط، وأما 
                                                

 .٨٦ ص٢ ج٩ التربية اإلسالمية١
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ي عن املنكر يف كل أحواله، فإذا تركه فإنـه          ، بل هو ملزم باألمر باملعروف والنه      فيهما
مث إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر هـو حماسـبة حبسـب              ،يأمث إال لعذر شرعي   

. األحكام الشرعية ال مطلق حماسبة فاملعروف ما وافق الشرع واملنكر ما خالف الشرع            
أيعطينا اهللا  ( ه  فاملرأة حني وقفت لعمر رضي اهللا عنه وحاسبته فأذعن حملاسبتها قالت ل           

وآتيتم ِإحداهن ِقنطَاراً فَالَ تأْخذُواْ ِمنه      ﴿ قوله تعاىل    إىليف إشارة منها    ) ومتنعنا يا عمر  
وهذا امسه التقيد باألحكام الشـرعية، وال يسـمى          احلكم الشرعي    إىل، فرجع   ﴾شيئا

: أسـاس خمتلـف   ، فاألساس الذي يقوم عليه كل منهما        حرية رأي وال حرية سياسية    
احلريات أساسها العقيدة العلمانية فصل الدين عن احلياة، وحماسبة احلاكم يف اإلسـالم            

  .أساسها  العقيدة اإلسالمية وضابطها األحكام الشرعية
 : والعمل برأي األكثرية ففيه تفصيلوأما الشورى

ـ              ة، وإمنـا   فاألمور التشريعية ال يتوقف األمر فيها على رأي األكثرية، أو األقلي
يتوقف على النصوص الشرعية، ألن املشرع إمنا هو اهللا، ولـيس األمـة، وصـاحب               
الصالحية يف تبين األحكام اليت تلزم لرعاية شؤون الناس وتسيري احلكم إمنا هو اخلليفـة     
وحده، فيأخذ األحكام من النصوص الشرعية الواردة يف كتاب اهللا وسنة رسوله بنـاًء              

 يرجع لس األمة ألخذ     نوال جيب على اخلليفة أ    . هاد صحيح اجتعلى الدليل األقوى ب   
رأيه فيما يريد تشريعه من أحكام، وإن كان جيوز له ذلك، فقد كان اخللفاء الراشدون               

 الصحابة ألخذ رأيهم عندما يريدون تبني حكم من األحكام، كما حصل            إىليرجعون  
ألراضي املفتوحة يف الشام ومصـر    مع عمر بن اخلطاب عندما أراد أن يتبىن حكماً يف ا          

 .والعراق، فقد استشار املسلمني يف أمرها
 جملس األمة، ألخذ رأيه يف األحكام اليت يريد أن يتبناهـا،            إىلفإذا رجع اخلليفة     

 مل  rفإن رأي الس ال يكون ملزماً له، ولو كان باإلمجاع أو باألكثرية، فالرسـول               
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 – وكـانوا كثـرة      –ا على عقد صلح احلديبية      يرضخ لرأي املسلمني، الذين اعترضو    
إين رسول اهللا، ولست أعصـيه وهـو     ( ورفض رأيهم ومضى يف إمتام العقد وقال هلم       

 والصحابة الكرام قد أمجعوا على أن لإلمام أن يتبىن أحكاماً معينة، ويـأمر              ١)ناصري
عـد  ومن ذلـك اسـتنبطت القوا     . وعلى املسلمني طاعتها، وترك آرائهم    . بالعمل ا 
للسلطان أن  ) ( أمر اإلمام نافذ ظاهراً وباطناً      ) ( أمر اإلمام يرفع اخلالف   (املشهورة  

 على أن اهللا سبحانه أمر بطاعـة أويل       )األقضية بقدر ما حيدث من مشكالت     حيدث من   
هـم   ر وأولوا األم  ،﴾أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم      ﴿:األمر حيث قال  

 .احلكام
 خربة وفكر وإنعام نظر، فإن      إىلومثل التشريع األمور الفنية والفكرية اليت حتتاج         

األقلية، فريجع فيها ألصحاب االختصـاص،      أو،  العربة فيها بالصواب، وليس باألكثرية    
فهم الذين يدركون واقعها، فاألمور العسكرية يرجع فيها للخرباء العسكريني، واألمور           

جع فيها للفقهاء اتهدين، واألمور الطبية يرجع فها لألطبـاء املختصـني،            الفقهية ير 
 مشاهري املهندسني، واألمور الفكرية يرجع فيها لكبـار  إىلواألمور اهلندسية يرجع فيها    

املفكرين، وهكذا، فالعربة يف مثل هذه األمور بالصواب وليس باألكثرية، والصـواب            
 .صاص فيه وليس بالكثرةيؤخذ من مظانه، وهم أصحاب االخت

على أن أعضاء االس النيابية سواء عند املسلمني أم يف الغرب فإن غالبيـة أعضـائها            
ليسوا من أصحاب االختصاص، وليسوا على دراية أو وعي على مثل هـذه األمـور،              
لذلك ال توجد فائدة أو قيمة لرأي أكثرية أعضاء االس النيابيـة يف هـذه األمـور،          

 أو معارضتهم تكون شكلية، وليست عن وعي وإدراك، وال عـن معرفـة،            وموافقتهم
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، ملا rلذلك ال تعترب األكثرية يف هذه األمور ملزمة، ودليل ذلك ما حصل مع الرسول        
 - احلرب أموريف وكان احلباب خبرياً –نزل على رأي احلباب بن املنذر يف معركة بدر       

 ألنه ليس مبـرتل     - إن مل يكن وحياً    –فيه  عندما أشار عليه أن يترك املكان الذي نزل         
صاحل للحرب، فرتل الرسول على رأيه، ونزل يف املكان الذي حدده له، وترك الرسول              

 .١رأيه، ومل يستشر الصحابة يف ذلك
 تفكري وروية وإعمال فكر،     إىل العمل دون حاجة     إىلأما األمور اليت ينطلق منها       

األكثرية، ألن األكثرية تـدركها، وميكـن أن        فإن أمثال هذه األمور يؤخذ فيه برأي        
أننتخب فالنـاً أم    : تعطي الرأي فيها بكل يسر وسهولة، مبا تراه مصلحة، وذلك مثل          

فالناً، وهل خنرج أو ال خنرج، وهل نسافر صباحاً أو ليالً، وهل نركب طائرة أو باخرة           
ها رأيـاً لـذلك     فأمثال هذه األمور يدركها كل إنسان وميكن أن يعطي في         . أو قطاراً 

ودليل ذلك ما حصل مـع     . يكون رأي األكثرية فيها معترباً، ويؤخذ به، ويكون ملزماً        
 والصحابة يف معركة أحد، فقد كان رأي الرسول وكبار الصحابة عـدم             rالرسول  

اخلروج من املدينة، وكان رأي الكثرة من الصحابة خاصة الشباب اخلـروج ملالقـاة              
وملا كانت الكثرة تقول     .الرأي دائراً حول اخلروج وعدمه    قريش خارج املدينة، فكان     

 أحد ملالقـاة    إىل على رأيهم وترك رأي كبار الصحابة، وخرج         rباخلروج نزل النيب    
استكرهناك ومل يكن لنا ذلك فإن شـئت        " حىت إنه حني ندم الناس وقالوا له         .قريش

 الصـحابة وظـل     ، رفض طلبهم أن يرجع لرأيه ورأي كبار       ٢"فاقعد صلى اهللا عليك   
 .مصراً على الرجوع إىل رأي األكثرية
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 إىلوذا يتنب اخللط والتضليل املنهجي الذي يعمل على حتويل أبناء املسـلمني              
 . العلمانية الكافرة وهم يظنون أم يدرسون اإلسالم
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  يف اإلسالماعيـام االجتمـالنظالعمل على هدم 
 ماينوالدعوة لنظام اجتماعي عل

 
 دين وهو نظام حياة فقد جاء بتنظيم حياة اإلنسان يف كـل اجلوانـب               اإلسالم 

ونزلْنا علَيك الِْكتاب   ﴿: قال سبحانه .  فما ترك من شيء إال وبين حكمه       والعالقات،
 علَـيكُم   الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممـت     ﴿: وقال سبحانه . ﴾ِتبياناً لِّكُلِّ شيءٍ  

 جاء اإلسالم ببيان أحكام العبادات مـن        فكما. ﴾ِنعمِتي ورِضيت لَكُم اِإلسالَم ِديناً    
 االقتصادي ونظام احلكم والعقوبات     النظامصالة وصيام وحج وكما جاء ببيان أحكام        

 واجتماعهما ومـا ينشـأ عـن ذلـك     واملرأةفإنه جاء ببيان األحكام املتعلقة بالرجل    
 والرضاعة واحلضانة والنفقـة     واحلملماع، فبني أحكام الزواج والطالق والعدة       االجت
 ارتضاه لنا اهللا سبحانه وتعبـدنا       الذي، وكانت هذه األحكام جزءاً من ديننا        ...واملهر

 هـذه  وكانت ﴾ورِضيت لَكُم اِإلسالَم ِدينا﴿ :بتطبيقه والعمل بأحكامه، قال سبحانه  
 ومكـان،   زمانال تقبل التغيري وال التبديل أحكاماً صاحلة لكل         األحكام أحكاماً ثابتة    

 وهي من عند اهللا سبحانه الذي يعلم ما يالئم خلقـه ومـا يناسـبهم مـن                   ال كيف
 .﴾أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَِّطيف الْخِبري﴿:  وأحكاٍم قال سبحانهتشريعات

 نشوء فئـة مـن املضـبوعني    ىلإأدى  من غزو ثقايف األمة ما تعرضت له  ولكن 
 ألحكام اإلسالم فيما يتعلق بالنظام االجتماعي    الناسكتف مبخالفة   تحبضارة الغرب، مل    

 وإبطاهلا زاعمـني أن   األحكام بنسف هذه     نيابة عن الكافر املستعمر    راحوا يطالبون بل  
 أـا    بالرجل، وينظر إليها على    يساويهاال  واإلسالم ينتهك حقوق املرأة وأنه يظلمها       

 من بيون كاسيات عاريات     املسلماتالنساء   إخراج   إىلفدعوا  عرض جيب أن يصان،     
 احلرية الشخصية فغريوا وبـدلوا،      شعاروأباحوا االختالط واخللوة وأباحوا الزنا حتت       



 ٨٤

 .١)بعدي بدل سحقاً ملن سحقاً( :r يقول الرسول
ِإذَا قَضى اللَّه ورسـولُه أَمـراً أَن        وما كَانَ ِلمؤِمٍن ولَا مؤِمنٍة      ﴿: قال سبحانه  

    ِرِهمأَم ةُ ِمنرالِْخي مكُونَ لَهوقال سبحانه  ،﴾ي  :﴿     ـنمـونَ وغبـِة ياِهِليالْج كْمأَفَح
 فدل ذلك على أن كل حكم من غري اإلسـالم  .﴾أَحسن ِمن اللِّه حكْماً لِّقَوٍم يوِقنونَ   

 أو تطبيقـه أو  ه اجلاهلية قرينة تدل على حرمـة أخـذ  إىل افتهوإضفهو حكم اجلاهلية   
 زعم أن أحكام اهللا سبحانه ال تناسب الناس وال تلـيب احتياجـام              ومن. الدعوة إليه 

ومن لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ     ﴿:  األصلح، فهو كافر لقول اهللا سبحانه      هوواعتقد أن غريها    
   الْكَاِفر مه لَـِئكفَأُو ولقوله سبحانه  .﴾ونَاللّه  :﴿        ـىتـونَ حِمنؤالَ ي ـكبرفَالَ و

يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم الَ يِجدواْ ِفي أَنفُِسِهم حرجاً مما قَضـيت ويسـلِّمواْ         
 املرأة، فقد كفر بقولـه      حقوقوكذلك فإن من زعم أن اإلسالم قد انتهك         . ﴾تسِليماً

 عما يقولون علواً كبرياً، قـال   وتعاىل اهللا سبحانه    إىلا، فإنه بذلك إمنا ينسب الظلم       هذ
 أما الذي خيالف هذه األحكام وهو قانع بصحتها        .﴾وما ربك ِبظَلَّاٍم لِّلْعِبيدِ   ﴿: سبحانه

 .فهو آمث أو فاسق
شاءت ،  هم األعلم مبا يناسب    خالق البشر وهو   وهو شاءت حكمة اهللا سبحانه      وقد 

 وإناثاً بأحكام ال فرق فيها بني الرجل واملـرأة          ذكوراًحكمته أن خياطب الناس مجيعاً      
 وتقوى اهللا، وجعل للزاين والسارق والقاتـل واملرتـد         واحلجفأمرهم بالصالة والصيام    

  وحفظ الفـرج    وامرأة، وكما أمر الرجل بغض البصر      رجلعقوبات ال فرق فيها بني      
 غري ذلك من األحكام اليت يسـتوي        إىل  وحفظ الفرج  ض البصر  بغ  أيضا فإنه أمر املرأة  

 شاءت حكمته سبحانه أن يفـرق بـني         كما. يفل من حيث التك   فيها الرجل واملرأة  
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 املرأة غـري عـورة الرجـل    عورةالرجل واملرأة يف أحكام أخرى، فمن ذلك أنه جعل   
 يوجبـه علـى      ومل العامـة، فأوجب على املرأة لبس اجللباب ووضع اخلمار يف احلياة          

 علـى   وأوجبـه الرجل، وأوجب على املرأة طاعة زوجها، ومل يوجب عليها اجلهـاد            
 واجبة علـى  النفقةالرجل، وأوجب على الرجل اجلمعة ومل يوجبها على املرأة، وجعل          

 للمرأة ال   العدةللمرأة، وشرع   بيد   الرجل ال    بيدالرجل للمرأة، وشرع الطالق وجعله      
 أو ذو   زوجهـا أن تسافر وحدها مسرية يوم وليلة إال ومعها         للرجل، وحرم على املرأة     

 األحكام  من غري ذلك    إىل... حمرم، وجعل الوصاية والوالية واحلكم للرجل ال للمرأة         
 . ويتعبدون اهللا بتطبيقهاوالتطبيق يتلقاها املسلمون بالقبول والتسليم اليت 

وحكمـه، فاختـذوه     مل يرضوا بشرع ربنـا       التعليم القائمني على مناهج     ولكن 
 الغرب النتنة مقياسـاً وحكمـاً علـى         وثقافةوراءهم ظهريا، فجعلوا من الدميقراطية      

 مقبول معمول به، وما ناقض ثقافته       فهواإلسالم، ما وافق حضارة الغرب من اإلسالم        
 اهللا سبحانه   إىل اإلسالم ونسبوا    أحكامفردوا آيات القرآن وخالفوا     . فهو منبوذ مردود  

 فقلبوا املقـاييس حـىت صـار    اإلنسان،انتهاك حقوق  r الرسول  إىلبوا  الظلم، ونس 
فهم وطرق حتقيقها بكل وقاحة      وقد أعلنوا أهدا   .معروفاًاملعروف عندهم منكراً واملنكر     

القضـاء علـى أي   " املنهاج على دين اهللا فقالوا يف أحد املواثيق اليت يتبنوا يف            وجترؤ
 وغريه  تشجيع التعليم املختلط  عن طريق   ....جل  الر) و(مفهوم منطي عن دور املرأة      

تنقيح كتب  من أنواع التعليم اليت تساعد يف حتقيق هذا اهلدف وال سيما عن طريق              
القضاء علـى  : ، فاهلدف معلن١"الدراسة والربامج املدرسية وتكييف أساليب التعليم     

جيع االختالط  تش: املفاهيم السائدة عن دور كل من الرجل واملرأة ، والطريقة واضحة          
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 من أجل حمو أفكار اإلسالم عن احلياة من أذهام وإحـالل املفـاهيم              املنهاجوتغيري  
الغرب العلمـاين وطـراز     : العلمانية الكافرة مكاا، والنموذج الذي عندهم يحتذى      

 -:وفيما يلي البيانحياته، 
 

 : املبكرالزواج
شباب من استطاع مـنكم      معشر ال  يا(: r حض اإلسالم على الزواج املبكر فقال      

هـو  واعترب اإلسـالم الـزواج      . ١)للفرجالباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن       
 واألمومـة واألخـوة   والبنـوة االجتماعية، عنه تنتج عالقة األبوة    األصل يف العالقات    

 r أن الـنيب  t أنسوحث على الزواج من الودود الولود ذات الدين، عن          . وغريها
 الودود الولـود فـإين   تزوجوا(: ينهى عن التبتل ياً شديداً ويقول  كان يأمر بالباءة و   

وقد ثبتت مشروعية الزواج املبكر لإلنـاث بـنص         . ٢)مكاثر بكم األمم يوم القيامة    
واللَّاِئي يِئسن ِمن الْمِحيِض ِمن نسـاِئكُم ِإِن ارتبـتم   ﴿: قال سبحانه .  والسنة القرآن

فجعل اهللا سبحانه للمرأة الـيت مل حتـض         . ﴾ةُ أَشهٍر واللَّاِئي لَم يِحضن    فَِعدتهن ثَلَاثَ 
ويف .  جعل هلا زواجاً وطالقاً وعدة إذ العدة ال تكون إال بعـد زواج وفـراق              لصغرها
 ابنة يب وأنا     وأنا ابنة ست وبىن    r النيب   تزوجين":  البخاري عن عائشة قالت    صحيح

 . ج املبكر من نصوص وأحكامهذا بعض ما يتعلق بالزوا. "تسع
 -: التعليم فنجمله فيما يليمناهجوأما ما يف  

 يف  يقع املبكر هو ذلك الزواج الذي       الزواج": عرف املنهاج الزواج املبكر فقال         -أ
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 :وقالوا،  1"الفىتاة أو   سدي والنمو النفسي والعاطفي للفت    سن مل يكتمل النمو اجل    
 عاماً أو بعد ذلـك،  ٢٠-١٨كتمل بني  اجلسدي للفتاة بشكل خاص ي   النضج"

 مزيد  إىل الرغم من البلوغ اجلسدي للفتاة أو الفىت فإما ال يزاالن حباجة             وعلى
والنضج يف هذه النـواحي مـن أهـم      .  يف النواحي العقلية والعاطفية    النمومن  
فشرطوا للزواج النـاجح اكتمـال النمـو النفسـي        . 2" الناجح الزواج  شروط

 - على فرض إمكانية التحقق من وجودها        – وهي شروط ... ي  والعاطفي والعقل 
فما بال أقوام يشترطون شـروطا ليسـت يف         (: rقال  . خمالفة ألحكام الشرع  

كتاب اهللا تعاىل فإنه باطل ولو كان   مئة شرط قضـاء اهللا أحـق وشـرط اهللا               
 شرط ليس يف كتـاب اهللا فهـو         فأميا( :البخاري ويف رواية أخرى عند      ،٣)أوثق
 هؤالء ينهون عن الزواج املبكر وقد أمر به الرسول          مث. )ل وإن كان مئة شرط    باط
r :)وكل قول خـالف     ،) استطاع منكم الباءة فليتزوج    من معشر الشباب    يا 

 .ضرب به وجه صاحبه فإنه يrحديث الرسول 
 أبعد حد   إىلوالناظر فيما شرطوا جيد أنه ال خيدم إال شيئا واحدا هو تأخري الزواج               

 خالفاً للكتاب والسنة، فما هو النضج الذي يتكلمون عنه، ومـا مقياسـه،              ممكن
 ال يبني مفهوم النضـج النفسـي      املنهاج! وكيف يقاس النضج النفسي والعاطفي      

 . أبعد حد ممكنإىلوالعاطفي ألنه يريد شيئاً واحداً هو تركيز مفهوم تأخري الزواج 
ا بعد يوم،ولكن هذا ال قيمـة  ال شك أن اإلنسان يزداد خربة وحكمة ونضجا يوم       
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 ٨٨

له، وال قيمة للقول إن ابن أو بنت الثالثني يف الغالب أرجح رأياً من ابن العشرين،                
ال قيمة هلذا ألن الكمال يف النضج ال حيصل ألحد ويظل اإلنسان يزداد حكمـة                

واملعول عليه أن اهللا تعاىل كلف النـاس باألحكـام مبجـرد      . وفهماً يوماً بعد يوم   
: رفع القلم عن ثـالث    ( r، وهو حكم ال خالف فيه بني املسلمني، قال          البلوغ

 ١)عن الصيب  حىت يبلغ، وعن النائم حىت يستيقظ، وعن انون حـىت يفيـق               
فالقلم مرفوع عن الصيب حىت يبلغ، فإذا بلغ أصبح القلم غري مرفوع عنه وأصـبح               

ونـار وحـدود   مكلفاً، وهذا التكليف يترتب عليه مسؤولية عن األعمال وجنـة      
 أسامة بن زيد قائداً على سرية       rوعقوبات وأهلية لألمور العظام، وتأمري الرسول       

، فاهللا تعاىل رتب علـى البلـوغ كـل    ٢ الشام فيها كبار الصحابة أمر مشهور    إىل
 اجلنة أو النار أو قطع اليد أو القتل يف احلـدود، وال             إىلالذهاب  : مسئولية مصريية 

ر يف حياة اإلنسان من دخول النار أو اجلنة يف اآلخرة أو    يوجد مسئولية أعلى وأخط   
القتل وقطع األعضاء يف احلياة الدنيا، واهللا تعاىل حكم أن اإلنسان مبجرد البلـوغ              
يكون قادراً على حتمل مسئولية هذه األمور املصريية يف حياته، كما أن املسـلمني              

 والبلوغ هو البلوغ املعروف     طبقوا هذا املفهوم بال خالف بينهم فاملكلف هو البالغ        
 ملا حكّم سعد بن معاذ يف بـين         rبأماراته من احتالم وإنبات وحيض، فإن النيب        

يكشف عن مـؤتزرهم    (أمر أن   سىب ذراريهم ف  قريظة حكم بأن تقتل مقاتلتهم وت     
فال جيـوز  لقائـل أن   . ٣)فمن أنبت فهو من املقاتلة ومن مل ينبت أحلقوه بالذرية   
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 مبا يف   – مزيد من النضج حىت يتحمل مسئولية أعماله         إىلحيتاج  يقول إن اإلنسان    
ولـذلك فـإن مـن      .  فإن ذلك يعترب  حتدياً هللا يف علمه وحكمه         –ذلك الزواج   

يشترطون خالف ما شرطه اإلسالم ال يبغون مصلحة بل هو جـزء مـن اخلطـة         
 .الشاملة لنشر الرذيلة بني املسلمني

اليها، ووضعها مـع احملرمـات    السلبية النتائجة أحكام اهللا سبحانه بنسب  التنفري من    .ب 
 املبكر حيرم املـرأة مـن املقـدرة علـى     الزواج" املنهاججاء يف   ،  واملستقبحات

 بناتنا هـي    إىل، الرسالة املوجهة    1" يف اختاذ القرارات األسرية واتمعية     املشاركة
 )سول ورغّبا فيه  إياكن وما أمر به اهللا والر     (وبعبارة أخرى   ) إياكن والزواج املبكر  (
﴿   أَِم اللّه لَمأَع محتت عنوان ضحايا العنف األسري النقطة       املنهاج  يف وجاء. ﴾أَأَنت
ضد النساء مثل العنف اجلسدي والزواج املبكر واحلرمان من املرياث          "... ): ٣(

 .فالزواج املبكر جرمية عند هؤالء ارمني. ٢"والتعليم
ا هذا القول هي عقلية علمانية وهي تريد ألبنـاء          واضح أن العقلية اليت يصدر عنه     

فاحلكم الشرعي يؤخـذ مـن      . املسلمني أن حيذوا حذوها يف احلكم على األمور       
النصوص الشرعية، فإذا دلت النصوص على حكم معني وجب أخذه والتسليم بـه        

﴿        مهنيب رجا شِفيم وككِّمحي ىتونَ حِمنؤالَ ي كبرواْ ِفـي        فَالَ وِجـدالَ ي ثُـم 
، أما من يعتـرض علـى احلكـم         ﴾أَنفُِسِهم حرجاً مما قَضيت ويسلِّمواْ تسِليما     

الشرعي مبربرات عقلية فليس من اإلسالم يف شيء وهو يتطاول على الشارع حني             
 .جيعل من عقله حكَماً على أحكامه سبحانه وتعاىل عما يصفون
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 انتـهاكات   هناك":  قالوا فقد منتهك حلقوق اإلنسان     مناً بأنه ض r الرسول   اام . ج 

الـزواج  ) ١( رقـم    واالنتهاك، حلقوق اإلنسان تعاين منها النساء دون الرجال      
 ـا   ابنة ست وبـىن    وهي تزوج عائشة    rوقد علم هؤالء أن الرسول      . 1"املبكر

نتـهاك   واالظلـم فهل من إمث أعظم من إضافة . وهي ابنة تسع كما يف الصحيحني 
 نتيجـة أخـرى   إىل الطالب وهل يتوصل !! شريعة اهللا سبحانهإىلحقوق اإلنسان   

واحلديث الشريف بأنه بىن    ) ٢٠-١٨حتت سن   (عندما يقرأ تعريفهم للزواج املبكر      
ومن يشاِقِق اللّه ورسولَه فَِإنَّ اللّه شِديد       ﴿ :  قال سبحانه  .بعائشة وهي بنت تسع   

 . ﴾الِْعقَاِب
ليس اعتبار الزواج املبكر االنتهاك رقم واحد حلقوق اإلنسـان هـو حتـد هللا يف       أ  

اهللا : فاملسألة دون لف وال دوران هي كمـا يلـي         ! تشريعه ومبارزة له يف املعصية    
سبحانه أجاز الزواج املبكر وحض عليه واملنهاج العلماين يقول إن الزواج املبكـر             

 أجـازوا انتـهاك     - حسب زعمهم  –ل  هو انتهاك حلقوق اإلنسان، فاهللا والرسو     
 .  حقوق اإلنسان وحضوا عليها، ويل للمجرمني من يوم تشخص فيه األبصار

 علـى   الذكور واإلناث يف هذه السن    شجع املنهاج   الزواج املبكر   مع احلملة على     . د 
اتمعات الغربية اليت يريدون من     على منط   عالقات فيما بينهم    ال االختالط وإقامة   

 طريق تشجيع التعليم املختلط وغـريه مـن        عن"  يف املنهاج   قالوا ،دهاأبنائنا تقلي 
وعظّموا يف أنفسهم احلرية الشخصية، وهي مفهوم غريب صـرف           2"أنواع التعليم 
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 هي احلرية": تشكل العالقة بني الرجال والنساء حموراً أساسياً فيه، فقالوا يف املنهاج         
 الباب  ففتحوا 1"الشخصية احلرية   ومن أنواع هذه احلرية   ... قيمة إنسانية خالدة    

 الزواج وحتت شعار    إطارعلى مصراعيه إلقامة عالقات بني الرجال والنساء خارج         
 ففـي ": قـالوا احلرية الشخصية وزعموا أنه بذلك تتطور وتتقـدم اتمعـات،           

 احلديثة هي   واتمعات 2..."اتمعات احلديثة مل يعد دور املرأة أم وزوجة فقط          
ويريدون من   وإكبار الغربية اليت هي قدوم، ينظرون إليها نظرة إعجاب          اتمعات

 .أبنائكم أن يقتدوا ا
 

 : املرأةحقوق
، وهو سبحانه يقـرر      وما يناسبها  حباهلاوهو األعلم   .  اهللا سبحانه هو خالق املرأة     إن   

. ﴾هو اللَِّطيف الْخِبري  أَلَا يعلَم من خلَق و    ﴿: قال سبحانه . حقوق العباد ذكوراً وإناثاً،   
 إال ما جعله اهللا حقاً هلـا، وال جيـب    - شأا يف ذلك شأن الرجل – فال حق للمرأة  

 أوجبه اهللا عليها، ومن حقها املهر والسكىن، ومن حقها أن يستأذا وليها             ماعليها إال   
 حقوقها وال   ، ولكن ال جيوز أن جيعل الزنا حقاً من        ... ومن حقها املرياث     الزواج،عند  
، وال جيوز أن جيعل االختالط وكشف العـورة   أن جيعل االرتداد حقاً من حقوقها جيوز

ال جيوز أن جتعل املخالفات الشـرعية       ف .وإقامة الصداقات مع الرجال حقاً من حقوقها      
كما أنه ال جتب على املـرأة النفقـة وال       . من حقوق الرجل   حقوق املرأة وال     منحقاً  

  . جتب عليها اجلمعة، فال جيب عليها إال ما أوجبه اهللا سبحانهوالد جيب عليها اجلها
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املواثيـق  و األعراف   إىل فيها   املنهاج، فيستند   التعليم حقوق املرأة يف مناهج      وأما 
الدولية واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة              

 ذلك، وال عجب فهدف املنهاج حمو اإلسالم من         وغريها، أما اإلسالم فال يرجع إليه يف      
أذهان الطالب كمبدأ وطريقة عيش وأساس للتفكري، ويدور ما جاء يف املنهاج حـول             

فكرة إطالق احلرية للمرأة تفعل ما تشاء بوصفه جزءاً من حريتـها            : أفكار رئيسية هي  
ة تغيري ما أمسـوه  الشخصية، وفكرة مساواا مع الرجل متاماً يف األسرة والزواج، وفكر      

 -: ذلكفيما يلي بيانو ،الرجلوباألدوار التقليدية لكل من املرأة 
  العلماين الذي يدرسه أبناؤكم    املنهاج، قال   حق من حقوق املرأة   الزواج من كافر     .أ 

للرجل واملرأة مىت أدركا سن البلوغ حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد             "
ا متساويان يف احلقوق لـدى التـزوج        ومه. بسبب العرق أو اجلنسية أو الدين     

والَ تنِكحـواْ   ﴿: ، واهللا تعـاىل يقـول     1".وخالل قيام الزواج ولدى احناللـه     
لَا هن ِحلٌّ لَّهم ولَا هـم يِحلُّـونَ         ﴿: وقال سبحانه . ﴾الْمِشِرِكني حتى يؤِمنواْ  

نغري ويل حرام ألنـه     ، والزواج ب  ذكر للويل وال للشاهدين   وكذلك مل يرد    . ﴾لَه
أميا امرأة نكحت بغـري إذن      ( rنكاح باطل وقد جعله اإلسالم مبرتلة الزنا قال         

قـال  عن أيب هريرة أنه     و ٢)وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل      
ال تزوج املرأة املرأة، وال تزوج املرأة نفسها، فإن الزانية هـي الـيت              ( rقال  

 مل يقصد اختالف الدين فقـط بـل   املنهاجل على أن  ، والذي يد  ٣)تزوج نفسها 
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 عـن   املنهاجقصد موضوع الويل والشاهدين أيضاً هو صياغة العبارة اليت اقتبسها           
، ..) العرق أو اجلنسـية أو الـدين         بسببأي قيد   (مواثيق حقوق اإلنسان فقال     

سـالم  والشاهدان والويل مها قيد على الزواج من القيود اليت وضعها الدين أي اإل            
والنص املذكور هو من املواثيق الدولية اليت أخذ واضـعو           .فهي داخلة حتت املادة   

 فلسطني اليت تسـعى     إن":  قالوا لتزام بكل ما جاء فيها،    املنهاج على أنفسهم  اال    
 بكافة املواثيـق    تلتزمالحتالل مكانتها يف جمتمع عصري حيترم حقوق اإلنسان         

 .1"اخلاصة بذلك
على "... :  العلماين املنهاجيقول  .  املرأة حقوقعلى األطفال من     والوصاية   الوالية  .ب 

نفـس  ) ب( يف عقد الـزواج      احلقنفس  ) أ(أساس املساواة بني الرجل واملرأة      
 فيمـا يتعلـق     واملسؤولياتنفس احلقوق   ) و... (احلق يف حرية اختيار الزوج      

الية والوصاية  وهذا خيالف اإلسالم ألن الو     2..."بالوالية والوصاية على األطفال   
هي لألب على أوالده ما دام موجوداً مؤهالً للتصرف أي عاقالً غري جمنـون وال               

أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها       ( rسفيه، ومن األدلة على ذلك قوله       
 يدل على أن املـرأة ال تكـون   ...)ال تزوج املرأة املرأة  ( وقوله أيضاً    ...)باطل  

األب هو الويل  الكامل الذي ال والية ألحد         ( يف التمهيد    ولياً، قال ابن عبد الرب    
معه وإمنا يستحق غريه من األولياء الوالية بسببه مث فقده وهم قد يشتركون يف              

فاهللا تعاىل جعل الوالية     )الوالية وهو ينفرد ا فلذلك وجب له اسم الويل مطلقا         
 ناهيك عن   ، يف الوالية   يقول مسلم إن الرجل واملرأة يتساويان      فهل بعد هذا  لألب  
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ولكـن  . أن التساوي يف الوالية مستحيل عقالً، ألن الوالية ال تكون اال لواحـد            
فهـذه  العلمانيني فقدوا صوام فقالوا باملستحيل من أجل الطعن يف أحكام اهللا،              

ـ ويأ ليدرسها أبناؤنـا    نصاًجاءوا ا   علمانية  قوانني وتشريعات غربية      ـا  ذواخ
 . للكتاب والسنة ظاهرة ال ختفىمناقضتها وحتديها كمسلّمات مع أن

هنـاك انتـهاكات حلقـوق    ( عنوانفتحت .  إليهاهاؤ أبنانسبأن ي احلق  للمرأة  .ج 
 أبنائهـا مـن جنسـيتها       حرمان":  جاء )اإلنسان تعاين منها النساء دون الرجال     

ـ    ﴿:  يقول سبحانهاهللا  و 1"وإعطاؤهم اسم وجنسية األب    ه ـاِئِهمِلآب موهعاد و
          اِليكُموميِن وِفي الد كُمانوفَِإخ ماءهوا آبلَمعت اللَِّه فَِإن لَّم طُ ِعندفـأمر  . ﴾أَقْس

 فهـم إخواننـا     آبائهماهللا سبحانه أن ندعوهم آلبائهم، مث بني أنه حال عدم علم            
 . آلباء اجلهل باعند أمهام ولو على سبيل البدل إىلوموالينا، فلم يأمرنا بنسبتهم 

واحلالة اليت يلحق فيها الولد بأمه فينسب إليها هي حالة اللعان والتهمة بالزنا             
أن رجالً العـن امرأتـه يف     ( :واالنتفاء من الولد، روى مالك عن نافع عن ابن عمر           

 . ٢) وانتفى من ولدها ففرق الرسول بينهما فأحلق الولد باملرأةrزمن رسول اهللا 
 جيعل حالة اللعـان والتهمـة       اءكم العلمانية وأحكامها يريد أن    فاملنهاج الذي يلقن أبن   

 . أساساً لنسب األبناء، قاتلهم اهللا أىن يؤفكونبالزنا
من املشـاركة   ) حرمان املرأة  (احلرمان":  املنهاججاء يف   .  احلكم يف تويل  احلق   للمرأة - د

 .3..". من االنتخـاب والترشـيح       مبنعهاالسياسية واملشاركة يف صنع القرار وذلك       
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 ويف شـغل  ...  احلكومـة    سياسة يف صياغة    املشاركة "للمرأة احلق يف   وجاء أيضاً أن  
املرأة يف اإلسالم ومن املعلوم أن   . 1..."الوظائف العامة على مجيع املستويات احلكومية       

 لن( :r لقوله هلا أن تترشح وتنتخب وتنتخب وأن تعني يف مجيع املناصب إالّ احلكم،           
 دالة على حرمـة توليتـها       قرينة )لن يفلح ( rوقوله  . ٢) أمرهم امرأة  يفلح قوم ولوا  

.  احلكومية املستوياتمجيع  ولكن املنهاج يصر على توليتها الوظائف العامة على          .احلكم
 !جرعة علمانية أخرى

: املنـهاج للمرأة حق املساواة مع الرجل يف إنشاء الزواج وأثناءه وعند احنالله، قال يف               .ه 
ة مىت أدركا سن البلوغ حق التزوج وتأسيس أسـرة، دون أي قيـد              للرجل واملرأ "

ومها متساويان يف احلقوق لدى التزوج وخـالل        . بسبب العرق أو اجلنسية أو الدين     
وهذا النص مقصود منه ضرب جممل أحكام الـزواج يف  . 3".قيام الزواج ولدى احنالله   

يدون إعطاء املرأة نفس احلق،     فعلى سبيل املثال يتزوج الرجل بغري ويل وهم ير        : اإلسالم
يجب أن يكون الرجل مثلها فال حق هلا يف املهر، والرجل           فواملرأة ال تدفع للرجل مهراً      

ملزم بالنفقة على املرأة وهي ليست ملزمة ولو كانت غنية وهذا احلكم الذي شرعه اهللا               
يسـت  يرونه خطأ ال بد للكفار أن يصححوه، وعلى املرأة خدمة زوجها يف البيـت ول      

على الرجل خدمة، وعلى املرأة طاعة زوجها وليس عليه طاعة هلا، ولـه منعهـا مـن                 
اخلروج إالّ بإذنه وليس هلا ذلك، والعمل إلعالة أهله فرض عليه أما هي فـال يفـرض                 
عليها، وهو حيل عقد النكاح بالطالق فهو الذي يطلقها أما هي فـال تطلقـه، وهـي                 

                                                
 .٧املادة  ٥٤ ص٩ التربية املدنية١
 رواه البخاري عن أيب بكرة 2
 .١٦ املادة ٥١ ص٩ التربية املدنية٣



 ٩٦

هـذه بعـض    . هو فال يستحق شيئاً وال عدة لـه       تستحق مهرها املؤجل وهلا عدة أما       
وكلها . األحكام اليت ختتلف فيها املرأة عن الرجل يف إنشاء الزواج وأثناءه وعند احنالله            

. يعرفها كل من يشهد أن ال إله إالّ اهللا وأن حممـداً رسـول اهللا              أحكام شرعية بديهية    
كفاراً حيـاول نسـف هـذه        العلماين الذي يريد أن يصنع من أبناء املسلمني          املنهاجو

 العلماين يصرح   املنهاجوهذا ال يدل عليه النص السابق فحسب بل إن          . األحكام كلها 
يـق  قوإذ نـدرك أن حت " فيقول نقالً عن إحدى الوثائق الدوليـة      : بأهدافه دون مواربة  

املساواة كاملة بني الرجل واملرأة يتطلب إحداث تغيري يف الدور التقليـدي للرجـل          
 .١"ةدور املرأة يف اتمع واألسروكذلك يف 

وهي باختصار صورة ممسوخة     : واضعو املنهاج  يراها بعض حقوق املرأة اليت      هذه 
عن املرأة الغربية العلمانية، وحتٍد ألحكام اإلسالم وأحكامه القطعية وحتكـيم للكفـر             

 .وتعليم ذلك كله ألبناء املسلمني
 

 : االختالطتكريس 
 بالنصوص الشـرعية يف  ة عامة ثابتأحواهلمي عيش املسلمني يف     احلياة اإلسالمية وه   إن 

 سواء يف احلياة اخلاصة يف البيـوت        النساءالقرآن والسنة أن الرجال ينفصلون فيها عن        
وال يستثىن من ذلك   .  والطرقات وما شاها   األسواقوما شاكلها أو يف احلياة العامة يف        
 يف احلياة اخلاصة أو العامـة فقـد أجـاز     سواءفيهإال ما جاء الشرع جبواز االجتماع       

 وأوجب عليها احلج وأجاز هلا حضـور        والعطاءالشارع للمرأة البيع والشراء واألخذ      
 غري ذلك مما أجازه من      إىل متتلك وأن تنمي أمواهلا      وأنصالة اجلمعة وأن جتاهد الكفار      
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االجتماع بالرجل   فإن كان القيام ا يقتضي       . أعمال منعمل أو تعليم أو أوجبه عليها       
 الشرع ويف حدود العمل الـذي أجـازه هلـا          أحكامجاز حينئذ االجتماع يف حدود      

 يقتضـي  ال شاكلها، وأما إن كان القيام ا وماكالتجارة والصناعة والتعليم والتطبيب  
ما شابه ذلك فإن االجتماع ألجله ال       الرتهة و االجتماع بالرجل كاملشي يف الطريق أو       

 . االجتماع من أجلهاهو االنفصال إال حلاجة أقر الشرعفاألصل . جيوز
 اجتماع الرجال والنساء، وهذا احلكم نقل تطبيقـه         إىلاإلسالم   هي نظرة    هذه 

فهو من أحكـام    . نقالً متواتراً يف مجيع عهود األمة اإلسالمية حىت بدأ الغزو التبشريي          
تتبىن وجهة النظر العلمانيـة  يم  إال أن مناهج التعل. اإلسالم القطعية اليت ال خالف فيها  

 وتلقني الطالب أبناء املسـلمني  األحكام، وتعمل على هدم هذه   يف عالقة الرجل باملرأة   
 العلمانية فكراً وسلوكاً ومقاييس، وذلك      إىلاستكماالً خلطة حتويلهم    ، الكفر بدالً منها  

 :مبا يلي
، فقد جعلـوا    قوق املرأة  انتهاكاً حل  االختالط باالختالط وتشجيعه واعتبار منع      األمر .أ 

عالج التمييز ضد املرأة يكون بالتعليم املختلط أي أن التعليم غري املختلط متييز ضدها              
 والرجـل يف    املرأة على أي مفهوم منطي عن دور        القضاء"فقالوا  ،  وانتهاك حلقوقها 

فهـم   1"املخـتلط مجيع مراحل التعليم جبميع أشكاله عن طريق تشجيع التعلـيم           
ناً إن اإلسالم ميز ضد املرأة وانتهك حقوقها عن طريق منع االخـتالط،              ضم يقولون

 يتضح من النص أن القضاء على أي مفهوم منطي يقصد منه            .قاتلهم اهللا أنى يؤفكون   
 .القضاء على املفاهيم اإلسالمية اليت حيملها التالميذ املسلمون عن عالقة الرجل باملرأة

ن املعلوم أن الصورة تعلم وتنقل املعـاين كمـا       م.  الصور لتكريس االختالط   اعتماد  .ب 
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 املنـهاج تفعل النصوص، فالصورة هي إحدى الوسائل التعليمية الفعالة، وقد استغلها           
 اخلبيث أميا استغالل فكرس االختالط ومجله يف أذهان الطالب عن طريـق الصـور،   

يهـا نعـم     صورة لرجال ونساء يرفعون الفتة كتب عل       : منها  كثرية مواقعوذلك يف   
 وصورة لطالب ذكور وإناث يف التربيـة املدنيـة          ،1والواجباتللمساواة يف احلقوق    

 على غالف التربية املدنية للصف السـابع ويف         خمتلطة وصورة   ٣٦للصف الثامن ص  
 وإناث، وعلى غالف التربية املدنية      ذكور من نفس الكتاب صورة لصف فيه        ١٥ص
 ٢٩ و ص  ٢٧ و ص  ٢٦ص و   ١٩ ص  و ٧ للصف الثالث، ويف نفس الكتاب ص      ١ج

 التربيـة  الوطنية اجلزء األول للصف الرابع، وعلى غالف          التربية وعلى غالف كتاب  
 املخيمات الكشفية تكريس لالختالط بشكل      ٦٥ ويف ص  ١الوطنية للصف الثالث ج   

 صورة لالختالط يف الدبكة ويف      ٣٧ اجلزء الثاين ص     ٤ ويف التربية الوطنية      ...واضح
 مما  املنهاج وغري ذلك من الصور يف كتب         االختالط يف الزفة،   ٣٩ص  نفس الكتاب   

 .اًمستنكربدل أن يكون   مستحسناًطبيعياًيظهر فيه االختالط بشكل جيعله 
 إىل عن كل مـا يـدعو   واالبتعاد": املستهتر التربية اإلسالمية حترم االختالط     كتب  .ج 

 االختالط نوعني، مستهتراً    فجعلوا. 2"املستهترالفتنة كالتربج والسفور واالختالط     
 ويالحظ أن   . ومفهوم املخالفة إباحة النوع الثاين     األول،وغري مستهتر، ومنعوا النوع     

وقـد  . عبارة نسبية تركت للمزاج ومل يوضع هلا ضابط شـرعي         ) املستهتر  ( عبارة  
 . الضابط الشرعي يف موضع آخر من هذا اإلصدارإىلأشرنا 
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 : الشرعيواللباسستر العورة 
يا أَيها النِبي قُل لِّأَزواِجك وبناِتك وِنسـاء الْمـؤِمِنني يـدِنني    ﴿:  اهللا سبحانه  قال   

  لَاِبيِبِهنِمن ج ِهنلَيوقال سبحانه . ﴾ع :﴿        نِربضلْيا وهِمن را ظَهِإلَّا م نهتِزين ِدينبلَا يو
 .﴾ن ولَا يبِدين ِزينتهن ِإلَّا ِلبعولَِتِهن أَو آباِئِهن أَو آباء بعولَِتِهن          ِبخمِرِهن علَى جيوِبهِ  

إن اجلارية إذا حاضت مل يصلح أن يرى منـها إال وجههـا ويـداها إىل                ( rوقال  
مة  يف احلياة العاها لباس وحتدد أيضاً   واحلديث حتدد عورة املرأة    هاتان اآليتان   .١)املفصل

، فتستر مجيع بـدا إالّ      من غري احملارم   فيجب على املرأة أن تستر عورا عن الرجال          ،
 املـرأة هـو    علـى الواجب   ف الوجه والكفني، هذا بالنسبة للعورة، أما يف احلياة العامة        

 واجللباب هو املالءة أو امللحفة الـيت تلـبس      . وليس جمرد ستر العورة     واخلمار اجللباب
فالشارع أوجـب    . يلوى على العنق والصدر     اخلمار فهو غطاء الرأس    فوق الثياب، أما  
 يف احلياة العامة أوجب عليها فـوق  ورا أمام الرجال األجانب ولكنهعلى املرأة ستر ع 

 فاملرأة تستر عورا يف الصالة وال يلزمهـا        ذلك لباساً خاصاً حددته اآليتان السابقتان،     
، بل يلزمها    اجللباب هاخلاصة أمام األجانب وال يلزم     عورا يف احلياة ا    وتستراجللباب،  

 احلياة العامة فال جيزئهـا إال       إىل، ولكنها إذا خرجت     باملواصفات الشرعية لباس ساتر   
 أن خنرجهن يف الفطر واألضحى،      r اهللا   رسول أمرنا(:  عن أم عطية قالت    ،اجللباب

ة ويشـهدن اخلـري      فيعتزلن الصال  احليضوالعواتق واحليض وذوات اخلدور، فأما      
لتلبسها أختها : ، قال  هلا جلباب  يكونودعوة املسلمني، قلت يا رسول اهللا إحدانا ال         

 باستعارة جلباب أختها،    أمرها تستر عورا مبا شاءت وإمنا       r فلم يقل    .٢)من جلباا 
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 من قطعتني اجللبـاب     مكونةفكانت مواصفات اللباس يف احلياة العامة دقيقة ومعروفة         
أنـه ال  بصـريح  احلديث  وكانت عورة املرأة على غري احملارم معروفة حمددة ف   ،واخلمار
 منها أمام األجانب غري الوجـه والكفـني ومهـا املقصـودان بقولـه               يظهرحيل أن   
 .﴾ِإلَّا ما ظَهر ِمنها﴿:سبحانه

 : باستخدام الصور على ضرب هذا املفهومجااملنهوقد عمل 
 إال وهي ساترة عورا أو متجلببـة        البنتظهر صورة    كتب التربية اإلسالمية ال ت     فيف

فالبنات والنسـاء    املنهاج وأما يف باقي كتب      ٢ج٤كما على غالف التربية اإلسالمية      
وكما يف التربيـة املدنيـة      . ٣٦ يف التربية املدنية للصف التاسع صفحة      كما سافرات،

 ففـي كتـب   وهذا ترسيخ للنظرة العلمانية، ،   ...٩ وصفحة ٨صفحةللصف السادس   
الكالم عن املسجد هناك ستر ولباس شرعي أما اذا كنا نتحدث عن حيـاة              يف  الدين و 

ـ  أمراً   السفورقد جعلوا   اتمع واالنتخابات مثال أو التعليم أو العمل ف        وهـذا  . اًطبيعي
 يكون يف أماكن العبـادة وأمـا يف          واللباس الشرعي  أن الدين ب  العلماين فهومامليرسخ  

 . هي األصلن والعرف واحلرية الشخصيةاتمع فالقانو
 

 :هي األسرة املثلى واألسرة اإلسالمية منط تقليدي قدمي الدميقراطيةاألسرة 
 والتربية، وقد عـين  التنشئةجتسيد للنظام االجتماعي يف اإلسالم وفيها تكون      األسرة   

إعالتـها   واملسؤول عـن     األسرةاإلسالم ا فأمر بالزواج وجعل الرجل هو الراعي يف          
 راعيـة  واملرأة(: rقال . زوجهاوربة بيت وجعل هلا الرعاية يف بيت    أماً  وجعل املرأة   

وأمر الشارع الرجل واملـرأة بـالتقوى       . ١) بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها      يف
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 وحسن التربية، وأمر األوالد بطاعة الوالدين وبرمها وأمر بصلة األرحام           املعاملةوحسن  
 أاونظر اإلسالم للمرأة على . فساد ذات البني احلالقة اليت حتلق الدين   واعترب   واألقارب

 األسرة باعتبارها جمموعـة تـربط بينـها         إىلفال بد من النظر     . عرض جيب أن يصان   
 تقوم على املودة والرمحة والتقوى والتعاون وفق أحكام الشرع والرب والطاعـة        عالقات
 .rء على لسان رسوله  وغري ذلك مما أمر اهللا به وجاللوالدين
 األسرة نظرة غربية حبتة ال متت لإلسالم بصـلة  إىل تنظر مناهج التعليم فإا    وأما 

 وقد عملت بشكل مقصـود ومنـهجي علـى      .) قدمياً تقليدياًمنطاً  (بل تعترب اإلسالم    
 -: ويظهر ذلك فيما يلي١"القضاء على أي مفهوم منطي عن دور املرأة والرجل"

 
 أعضـاء   ورغبات تليب حاجات وطموحات      اليت  هي  يف األسرة  دميقراطيةالاعتبار     -أ

 مشـاركة  تعزيـز    إىل اتمع الفلسطيين كغريه من اتمعـات        يسعى"األسرة،  
أعضاء األسرة يف القرار الدميقراطي الذي يراعي حاجام ورغبام ومهـومهم           

خل األسرة ويعمق    تقوية الروابط االجتماعية دا    إىل مجيعاً مما سيؤدي     وطموحام
 واضح هنا إزالة الصفة اإلسـالمية عـن         .2" األفراد جتاه بعضهم بعضاً    مسؤولية

. فلسطني وأهلها واعتبار الدميقراطية النظام العاملي الذي ال خيتلف عليه جمتمعـان           
الفكرة الدميقراطية تقول بقرار األغلبية، فهل هذا هو الذي يسعد األسرة ويقـوي             

 ويعمق مسؤولية األفراد جتاه بعضهم بعضاً، هل قرار األطفـال    الروابط بني أفرادها  
هو الذي جيلب لألسرة السعادة والفالح، إن يف ثنايا هذا الكالم دعـوة ضـمنية               
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. للتمرد على اآلباء واألزواج ألن من ليس دميقراطياً فهو دكتاتور جيب التمرد عليه            
ألطفال يف الدول الغربيـة     ال غرابة، فأصحاب املنهاج علمانيون قبلتهم الغرب، وا       

العلمانية يستدعون آلبائهم وأمهام الشرطة ويسجنوم إذا مل يلتزموا بالدميقراطية          
 . التزاماً كافياً

 
،  جيب أن يستبدل به النمط الدميقراطي     قدمياً األحكام الشرعية منطاً تقليدياً      اعتبار   -ب

 تغري واضـح  إىل والعمل أدى مالتعلي جمايل إىل دخول املرأة لكن" املنهاججاء يف  
 وأبنائها وبدأت العالقات فيها     زوجهايف مكانة املرأة األسرية وموقفها العام أمام        

 إىلوهذه تتضمن الـدعوة  . 1"القدميتأخذ منطاً دميقراطياً كبديل للنمط التقليدي      
وتتضمن كذلك التـهكم  . اإلسالماستبدال أحكام النظام االجتماعي الغريب بنظام       

 وأا يف األصل    يصانأحكام اإلسالم ونظرته للمرأة على أا عرض جيب أن          على  
 واخلـروج  والنشوزأم وربة بيت، كما تتضمن حث املرأة على التمرد على زوجها  

 هـا  للمرأة اليت منعها زوجها من اخلروج ومـات أبو         r الرسول   قال. عن طاعته 
فأوحى ، ٢)الفي زوجكاتقي اهللا وال خت(:  يف اخلروج  rفأرسلت تستأذن الرسول    

إذا باتـت املـرأة     ( r ال وق ،)إين قد غفرت هلا بطاعة زوجها     ( rاهللا إىل النيب    
 .٣)هاجرة فراش زوجها لعنتها املالئكة حىت ترجع
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 األدوار" ، قـالوا  للرجـل  مسـاوية  هي اليت تكون فيها املـرأة        املثلى األسرة   -جـ
 لألوضاع االقتصادية   نتاجل هي   واملسؤوليات يف األسرة واتمع ليست ثابتة، ب      

أم ( املـرأة  دورواخلصائص الثقافية للمجتمع، ففي اتمعات احلديثـة مل يعـد         
 ويبـدو  ،1"للرجلومل تعد رهينة العمل املرتيل بل أصبحت مساوياً      ) وزوجة فقط 

م، كما  حتر وي ركبيالذي  النموذج   اتمعات الغربية نظرة     إىلواضحاً أم ينظرون    
 فيها أا أم وربة     األصلواضحاً عدم الرضا عن نظرة اإلسالم للمرأة على أن          يبدو  

 بـني   املساواة إىل ويف هذا النص كذلك الدعوة       .بيت وأا عرض جيب أن يصان     
 االقتصادية، كما فيه    واألوضاعأن األحكام تتغري بتغري األزمنة       املرأة والرجل، وفيه  

 إن القول بأن األدوار واملسؤوليات ليسـت        .ألدوار واملسؤوليات يف األسرة   لمتييع  
ثابتة يقول بعبارة أخرى أن األدوار واملسؤوليات اليت حـددها اإلسـالم جيـب              
تغيريها، ويتضح ذلك من كالمه على اتمعات القدمية واحلديثة، فالقدمي عنـدهم            

 الـذي سري واضح حنـو اهلـدف       . هو اإلسالم واحلديث هو الدميقراطية العلمانية     
 "القضاء على أي مفهوم منطي عن دور املرأة والرجل: " ألنفسهموضعوه

 
 : وجهة نظر الكفار يف املشكلة السكانيةإىلالدعوة 
يشهد العامل منوا سكانيا متسارعا يهدد بانفجار جيعل احلياة علـى           : " املنهاججاء يف   

بيعـة وارتفـاع نسـبة التلـوث        األرض معرضة للخطر بسبب نضوب موارد الط      
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 ١٠٤

غري الرمسية العمـل    لذلك يتوجب على املؤسسات الرمسية و       " أيضاً وجاء .١"البيئي
 .٢"شكلة على مستوى األسرة واتمع للسيطرة على هذه املمعا
تصادية للمجتمع  ق يرتبط باإلمكانيات اال    ...إن تنظيم األسرة  "  أيضاً املنهاجيف  جاء  و

 للثقافة  ن جزءا مكمالً  ، حيث أصبحت السياسات املتعلقة بالسكا     ومتطلبات التنمية 
 .٣" حتسني نوعية حياة الناسإىلقتصاد والتنمية اتمعية اليت تسعى مبجملها واال

 شخصيا فقـط  السلوك اإلجنايب ليس قراراً    ")قضية للنقاش ( حتت عنوان      وجاء أيضاً 
بل أصبح جزءا من رؤية وطنية وسياسية سكانية تنموية بيئيـة تقررهـا األسـرة               

 .٤"واتمع معا
 تنظيم األسـرة   إىلتدعو   اليت السكان   ات قرارات مؤمتر  يأيت يف سياق تنفيذ   إن ما سبق    

نفجـار   تعترب أن املشكلة تكمن يف اال       واستعمارية وحتديد النسل بناء على رؤية أجنبية     
 .السكاين وليس يف سوء توزيع الثروة الناجم عن اإلستعمار والرأمسالية

 إىلى النصوص السابقة بل نكتفي بالقول إا ـدف          وال نريد االسهاب يف التعليق عل     
فمن املسـئول   . تقليل نسل املسلمني حىت ولو باستعمال الدجل واالفكار االستعمارية        

األكرب عن تعريض األرض وسكاا وأمنها للخطر؟ إم الذين ال يبالون بقتل آالف بل              
احلجـر والشـجر    ماليني الناس من أجل سعر برميل النفط، إم الـذين يضـربون             
سـبب لالحتبـاس   باليورانيوم املنضب، مث من املسئول عن تلويث األرض ومن أكرب م      

 !!احلراري يف العامل ؟
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 ١٠٥

أصبحت السياسات املتعلقة بالسكان جزءا مكمال      " ويقولون يف النص السابق      
 شـيئاً   املسلمنيال ندري أهو اجلهل أم التجاهل، فهل يوجد أحد يعرف عن            ، "للثقافة
 دينهم ونبـيهم،   نه مندوب عندهم وأمر حيثهم عليه      أن التكاثر من لب ثقافتهم وأ      جيهل

جـزءاً  .....أصبحت السياسات  (املنهاج حىت يقول    "أصبحت" ومىت   فما الذي حصل  
 إليه أن مؤمترات السكان والسياسيني الغـربيني      الراجح أن الذي يشري     ). مكمالً للثقافة 

 .لحاق م ودخول جحر الضب الذي يدخلونصاروا يرون هذا الرأي فال بد من ال
كنـا نعـزل    ( تنظيم األسرة بالطرق الشـرعية    ب  ما يسمى  إن اإلسالم ال حيرم    

 جيعله قرارا فرديا وليس رؤيـة  - املنهاج خبالف ما جاء يف   - ولكنه   )والقرآن ينـزل 
هللا عامة ، فالرؤية العامة للمسلمني جاءت يف السنة النبوية الشريفة ، عن أنس رضـي ا             

 مكاثر بكم األنبياء يـوم      تزوجوا الودود الولود فإين   (:  كان يقول    rعنه أن النيب    
 .١)القيامة
رؤية وطنية وسياسية سكانية تنموية بيئية تقررها       ( أما ما قوهلم عن التكاثر بأنه      

 حتديـد عـدد   : األوىل على طريق السياسة الصينية    فهو اخلطوة   ،  )األسرة واتمع معا  
د أو حنوه وفرض العقوبات والغرامات على من يستجيب حلديث الرسول           األبناء بواح 

rتمعتقررها األسرة ... رؤية وطنية(وإال فما معىن .  ويكثر النسلمعاًوا  .( 
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 ١٠٦

 
  واألفعالاملقياس يف احلكم على األشياء

 استبعاد اإلسالم وترسيخ النفعية
 

هة النظر يف احلياة فهـو يف       املقياس يف احلكم على األشياء واألفعال تابع لوج       
فال جيوز اخللط بينـهما، وذلـك أن الرأمساليـة ومنـها            . اإلسالم غريه يف الرأمسالية   

 إىلالدميقراطية تناقض اإلسالم مناقضة تامة يف األساس الذي تقوم عليـه ويف النظـرة               
  .احلياة ويف مفهوم السعادة والقيم ومقياس األعمال

تصلة بوجهة النظر اإلسالمية ومقياسـها يف       وهذه بعض اخلطوط العريضة امل    
البـون  احلكم على األشياء واألفعال مقرونة مبا يقابلها يف الرأمسالية العلمانية حىت يتبني             

 .الشاسع والفرق الكبري بني النظرتني
 

فال حيل ملسلم أن يقدم على فعل قبـل         . األصل يف األفعال التقيد باحلكم الشرعي      -١
فَاسأَلُواْ أَهلَ  ﴿: قال سبحانه وتعاىل  . أحالل هو أم حرام   أن يعرف حكم اهللا فيه،      

 يعلموا فإمنا شفاء العي  أال سألوا إذا مل   (: rوقال  . ﴾الذِّكِْر ِإن كُنتم الَ تعلَمونَ    
ال يعتدي على حريات اآلخرين     فكل فعل   العلمانية  الرأمسالية  يف  وأما  . ١)السؤال

 .فاإلقدام عليه جائز
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 ١٠٧

سالم هي نيل رضوان اهللا وهي الغاية اليت يسعى املسلم لتحقيقهـا          السعادة يف اإل    -٢
للفوز باجلنة، وأما يف الرأمسالية، فالسعادة عندهم هي إشباع أكرب قدر ممكن مـن             

 .الشهوات واملتع اجلسدية
 ﴾ِإِن الْحكْم ِإالَّ ِللّـهِ    ﴿: احلاكمية يف اإلسالم هللا والسيادة للشرع، قال سبحانه         -٣

، م الرأمسايل فالسيادة للشعب واإلنسان هو املشرع، وليس هللا حكـم وأما يف النظا  
 .والتدين يدخل يف احلرية الفردية وال وجود له يف اتمع

احلسن يف اإلسالم ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، ولـيس للعقـل                -٤
 عـاً نفحتسني وال تقبيح، وأما يف الرأمسالية فالتحسني والتقبيح لإلنسان، ما حقق            

 .مادياً فهو حسن، وإال فهو قبيح
ِإذَا نـوِدي   ﴿: قـال سـبحانه   . تقدمي القيمة الروحية على املادية عند التعارض        -٥

قُلْ ِإن كَانَ   ﴿ وقال   .﴾ ِذكِْر اللَِّه وذَروا الْبيع    إىلِللصلَاِة ِمن يوِم الْجمعِة فَاسعوا      
م وأَزواجكُم وعِشـريتكُم وأَمـوالٌ اقْترفْتموهـا        آباؤكُم وأَبنآؤكُم وِإخوانكُ  

وِتجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساِكن ترضونها أَحب ِإلَيكُم من اللّـِه ورسـوِلِه            
          الَ ي اللّهِرِه وِبأَم اللّه أِْتيى يتواْ حصبرِبيِلِه فَتاٍد ِفي سِجهو  الْفَاِسِقني مِدي الْقَوه﴾ 

. فاملسلم يدور مع الشرع حيث دار ويعتقد أن مصلحته يف التزامه بأحكام شريعته           
وأما الرأمسالية، فال وزن بل ال وجود للقيمة الروحية عندهم، وإمنا هـي القـيم               

 .املادية البحتة اليت حتكمهم وتسري أعماهلم دومنا قيد وال شرط
وإمنا كانت سجن   . ١)دنيا سجن املؤمن وجنة الكافر    ال(: rيقول الرسول   

 .وأما الكافر فإنه يفعل ما يشاء وال قيد. املؤمن ألنه مقيد فيها بأحكام اهللا سبحانه
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 ١٠٨

والواجب على املسلمني أفراداً ومجاعة أن يلتزموا ذه الضوابط والقواعد اليت           
وهـو ال يـرى      ، سـبحانه  تنص عليها الشريعة، فال يقدم املسلم إال على ما أحله اهللا          

 مادياً، وأن يسري    نفعاًمصلحة له يف فعل ما ى اهللا ورسوله عنه، وإن كان ذلك حيقق              
 ما متليه عليه األهواء والعقـول       إىلكل أفعاله يف حياته وفق أحكام الشرع غري ملتفت          

حشاء واللّه يِعـدكُم    الشيطَانُ يِعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم ِبالْفَ    ﴿: قال سبحانه . واملصاحل
ِليمع اِسعو اللّهالً وفَضو هنةً مِفرغم﴾. 

والقائمون على مناهج التعليم مل يتركوا نظرة للرأمساليـة إال وجـاءوا ـا              
 ايعلموا أبناءنا ويقدموا هلم على أا احلق وما دوا باطل، وأما أحكام اإلسالم فإ             

 - ولو بعد تشويه     – ا أن ينتقدوها ويبطلوها، وإما أن يذكروا منها       إمفمنبوذة متروكة   
 -:وبيان ذلك فيما يلي. ما يوافق نظرة الغرب وخيدم مصلحتهم

 
 :  النفعية والقيم املاديةترسيخ 

هذا هو األساس الذي يقوم عليه مبدأ الرأمسالية فال وزن وال اعتبار إال للنفعية        
فـإن  . إلسالما  تناقض هذه النظرة و. قيمة الروحية يف احلياة   للوجود  والقيم املادية، وال    

املسلم يتعبد اهللا سبحانه يف كل أحواله بالتزامه شرعه وأحكامه فال حيل إال ما أحل اهللا                
وما خلَقْت الِْجـن والْـِإنس ِإلَّـا        ﴿: قال سبحانه . وال حيرم إال ما حرم اهللا سبحانه      

 -: حول هذا املوضوعاملنهاجيف وأما ما جاء . ﴾ِليعبدوِن
 



 ١٠٩

فما خلق اإلنسان كي يأكل ويشرب فقط  ": خلق اإلنسان من أجل التمتع باحلياة      .أ 
فـإن اهللا   .  وقـد كـذبوا واهللا     1"بل ليستمتع باحلياة مباهجها وألواا وأصواا     

 متييـز  إـم أرادوا . ﴾وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإلَّا ِليعبـدونِ      ﴿: سبحانه يقول 
 .ه أحط وأسفل مرتبة من احليواناإلنسان عن احليوان لريفعوه، فجاءوا مبا جيعل

كلما ازداد دخل املرأة املادي ازدادت حظوة عند زوجها وارتفعت مكانتها وأخذ              .ب 
 إىل جمايل العلم والتعلـيم أدى       إىللكن دخول املرأة    ": برأيها خبالف غري العاملة   

 2..."ألسرية، وموقفها العام أمام زوجها وأبنائهـا        تغري واضح يف مكانة املرأة ا     
 فإمنا تقاس    يف اإلسالم  وأما مكانتها .  مبقاييس مادية حبتة    عندهم فمكانة املرأة تقاس  

: قـال و، ٣)فعليك بذات الدين تربت يداك    ( rبدينها والتزامها شرع را قال      
 .٤)وخري متاع الدنيا املرأة الصاحلةالدنيا متاع (

... أنواع العمـل  ": ري يقوم ا الشخص بدافع االنتماء للمجتمع املدين    أعمال اخل   .ج 
 عمل إنساين أهلي يقوم بـه اإلنسـان بـدوافع الواجـب             :عمل تطوعي  -٣

واالنتماء املوجود بعمق داخله وهو مظهر من مظاهر املشاركة والتعـاون بـني         
تمعيـة وهـي    الفرد واتمع ودليل على حتمل املسؤولية والرغبة يف التنمية ا         

 لتحقيق قيم مادية وال وزن للقيمـة         هي  فأعمال الرب واخلري   5"مسات اتمع املدين  
 عمل صاحل   )عمل اخلريات (ن العمل التطوعي    املسلم ال يقول إ   . الروحية يف اتمع  
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 ١١٠

أمـر اهللا  ، بل يقول إن عمل اخلريات هو حكم شرعي النه من مسات اتمع املدين 
وتعاونواْ علَى  ﴿:  بقوله سبحانه   مثالً ستدلي له الثواب مث     اهللا أجزل   ه ومن فعل  به  

،  ١) للمؤمن كالبنيان يشد بعضـه بعضـاً       املؤمن(: rوبقوله  . ﴾الْرب والتقْوى 
 .وغريها من النصوص

. ﴾يا أَيها الَِّذين آمنواْ أَوفُواْ ِبالْعقُودِ   ﴿: الوفاء بالعقود ليس ألن اهللا سبحانه يقول        . د 
احترام مواعيد العمل ألن التغيب عن      ) أي العامل (يتوجب عليه   "....   بل ألنه 

 إىل إنقاص العامل لساعات العمل املخصصة للعمل مما يـؤدي           إىلالعمل يؤدي   
، فتربير احترام مواعيد العمل وعـدم        فكانت النظرة مادية حبتة    2"خفض إنتاجيته 

كالذي ميكن أن يصدر عن األمريكي       هو تربير    "خفض االنتاجية "التغيب عنه بِـ    
فالوفـاء  . أو الفرنسي أو اليهودي وال عالقة له بكون الطالب مسلماً ابن مسلمني        

يـا أَيهـا   ﴿: ة االنتاجية وال عالقة له بقوله تعاىل      بالعقود إمنا يكون ألجل املصلح    
ـ ﴿ وال بقوله تعـاىل  ﴾الَِّذين آمنواْ أَوفُواْ ِبالْعقُودِ    ه يـأْمركُم أَن تـؤدواْ   ِإنَّ اللّ

إن اهللا حيب إذا عمل أحـدكم عمـالً أن          ( rوال بقوله    ﴾ أَهِلها إىلاَألماناِت  
 .ترسيخ آخر للمفاهيم العلمانية. ٣)يتقنه

وجيب عليه أن يلتـزم  ": واجلواب! ملاذا جيب على العامل إحسان معاملة الزبائن؟       .ه 
فالقيمـة ماديـة     4"كون سبباً يف تنفريهم   حبسن املعاملة مع زبائن احملل حىت ال ي       

فالذي حيكم ويسري   .  لنا حبسن املعاملة   rوال أثر ألمر اهللا سبحانه ورسوله       . حبتة
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 ١١١

 أي القـيم    هو املصاحل والنفع املـادي     -تعليمحسب مناهج ال  –اإلنسان يف حياته    
 .العلمانية
 
 
 :  لمواطن الصاحلتعريفهم ل

:     ، ويقـول سـبحانه  ﴾كُم ِعند اللَِّه أَتقَـاكُم ِإنَّ أَكْرم﴿: يقول اهللا سبحانه  
وزكَِريا ويحيـى   ﴿: ، ومدح اهللا األنبياء ووصفهم بالصاحلني     ﴾وكَانَ أَبوهما صاِلحاً  ﴿

    اِلِحنيالص نكُلٌّ م اسِإلْيى وِعيسفال يوصف بالصالح إال من كان مؤمناً تقيـاً         . ﴾و
واتمع الصاحل هو اتمـع الـذي حيكـم      . ماً بأحكام شريعته  منقاداً هللا سبحانه ملتز   

بشريعة اهللا ويطبق عليه اإلسالم، وال يوصف غري هذا اتمع بالصالح وإمنا يوصـف              
 .بالفساد أو الفسق أو الكفر

وال تقيم وزناً العلمانية وأما مناهج التعليم فإا تنظر من منظار الرأمسالية 
ه، حىت أم وصفوا من يرتكب احملرمات بأنه صاحل، وبيان ملفاهيم اإلسالم وأحكام

 -:ذلك فيما يلي
 

االلتـزام  و: ...أمهية دفع الضـرائب   ". املواطن الصاحل هو الذي يدفع الضرائب      .أ 
 ومن هـذه  1" دليل على املواطنة الصاحلة واملشاركة يف بناء اتمع املدين         هابدفع

... ضريبة اإليرادات والدخل    ": احلاًالضرائب اليت لو دفعها الفرد كان مواطناً ص       

                                                
 .١٨  ص٩ التربية املدنية ١



 ١١٢

علـى  ضريبة  ... ضريبة املعامالت   ... ضريبة تضاف لقيمة السلع واخلدمات      
 .1..."العقارات

ويتجلى انتماء املواطن   ": املواطن الصاحل هو الذي يشارك يف العملية الدميقراطية         .ب 
ت يف   املشاركة يف العملية الدميقراطية سواء بالترشـيح أو التصـوي          -٣...يف

االنتخابات احمللية والعامة تعبري عن استعداد املواطن للعمل من أجل اجلماعـة            
 سواء بالترشيح يف االنتخابات التشريعية حرام واملشاركة   2"وهو تعبري عن االنتماء   

االنتخاب ، و عل السيادة لإلنسان وليس للشرع    جت، ألا   أو االنتخاب أو التصويت   
مل تكن الدولة إسالمية، ألن االنتخـاب توكيـل         رئيس الدولة إذا    لحرام كذلك   

  .احلكم بالكفريف ونيابة، وال جيوز ملسلم أن يوكل أحداً 
املواطن الصاحل هو الذي يعصي ربه باحترام قوانني الكفر وقبـول آراء الكفـر                .ج 

وأن املواطن يف اتمع املدين يعرف حقوقه وواجباته وحيتـرم  ": واحترام التعددية 
 وسيادة القانون، ومن أهم قيم اتمع املدين احتـرام كرامـة            حقوق اآلخرين 

فهم يطلبون من املسلم أن يقبل مـا     . 3"اإلنسان وقبول اآلخر واحترام التعددية    
عند اآلخر من أفكار وآراء ولو كانت مناقضة لإلسالم ومفاهيمه، فاملواطن الصاحل       

 !دية ويقبل اآلخرين ذا املفهومهو الذي حيترم التعد
ولكي يشـعر املـواطن     ": املواطن الصاحل هو الذي يشارك يف بناء اتمع املدين          . د 

الفلسطيين بأنه عنصر فعال يف اتمع يقوم بالدور الذي يقع على عاتقه علـى              

                                                
 .١٩  ص٩ التربية املدنية ٢
 .٨  ص٩ التربية املدنية ١
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 ١١٣

أكمل وجه فإن عليه أن ينشط يف احلياة العامة ويف احلركة اليت تساهم يف بنـاء          
جمتمـع يقـوم علـى مبـادئ        "دين هو    واتمع امل  1"اتمع املدين الفلسطيين  

 ، هذا هو اتمـع الـذي        2"الدميقراطية والتعددية الفكرية واحلزبية والسياسية    
فمن شارك يف بناء هذا اتمـع  .  فيه لإلسالم يريدونه جمتمع غريب دميقراطي ال أثر     

 .وغيب اإلسالم عن حياته فهو مواطن صاحل فعال
واتمع يتوقع منـك أن تكـون   ": ، اجلوابملاذا جيب أن يكون املواطن صاحلاً       .ه 

 مواطناً صاحلاً حيافظ على املرافق العامة ومشاركاً يف خدمة اتمع الـيت تعـود      
يعلمون أبناء املسلمني أنه جيـب أن يكـون          . 3"عليك وعلى اآلخرين بالفائدة   

لإلسـالم   وجودال  ف،  مواطناً صاحلاً حىت حيظى باملنافع املادية وينتفع مبرافق اتمع        
 . العلمانية عني النظرة الغربية النظرة النفعية هي، وهذهواألحكام الشرعية 

هذا هو املواطن الصاحل يف نظر القائمني على منهاج التعليم، مواطن ال يقيم 
 وما تشتهي األهواء بسريها يوزناً للقيم الروحية وال يسري أفعاله بأحكام الشرع وإمنا 

 .املادية البحتةواملصاحل والقيم األنفس 
 

 :  الشرعية الدولية والقانون الدويل
 الَِّذين يزعمونَ أَنهم آمنواْ ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وما إىلأَلَم تر ﴿: قال سبحانه

وكل . ﴾ الطَّاغُوِت وقَد أُِمرواْ أَن يكْفُرواْ ِبِهإىلأُنِزلَ ِمن قَبِلك يِريدونَ أَن يتحاكَمواْ 

                                                
 .١٤ ص٩ التربية املدنية ٣
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 ١١٤

ومما ال شك فيه أن القوانني واملواثيق الدولية حتوي . حكم من غري الشرع فهو طاغوت
 هذه إىلفالتحاكم . هومفاهيمته قيدوع اإلسالم أحكاماً ومفاهيم مناقضة ألحكام

هم فَالَ وربك الَ يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بين﴿: الشرعية حرام، قال سبحانه
ما القليل الذي  أ.﴾ثُم الَ يِجدواْ ِفي أَنفُِسِهم حرجاً مما قَضيت ويسلِّمواْ تسِليماً

افق اإلسالم من هذه الشرعة الدولية والقانون الدويل فإن األخذ به حرام أيضا، ألنه يو
 .يؤخذ على أساس أنه شرعة وقانون دويل وليس على أساس أنه حكم شرعي 

وواضعو مناهج التعليم يكربون الشرعية والقوانني الدولية ويعملون على 
 :وفيما يلي بيان ذلك. تطبيقها، بل يرون فيها بديالً عن اإلسالم وأحكامه

 
اإلعالن العاملي : تضمني كتاب املدنية للصف التاسع ثالثة مالحق، امللحق األول .أ 

ى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة حلقوق اإلنسان، امللحق الثاين اتفاقية القضاء عل
وأكثر مواد هذه االتفاقيات . م١٩٨٩وامللحق الثالث اتفاقية حقوق الطفل لعام 

تناقض عقيدة املسلمني وأحكام دينهم، وكمثال على ما يناقض اإلسالم منها املادة 
لكل شخص حق يف حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا احلق ": ١٨

. ٢)من بدل دينه فاقتلوه(: r وقد قال ١"ينه أو معتقدهحريته يف تغيري د
للرجل واملرأة مىت أدركا سن البلوغ حق التزوج وتأسيس ": ١٦وكذلك املادة 

فهذه املادة تبيح . "أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو اجلنسية أو الدين
لَا هم يِحلُّونَ لَا هن ِحلٌّ لَّهم و﴿:للمسلمة أن يتزوجها املشرك وقد قال سبحانه

                                                
 ٥١ص  ٩  املدنيةالتربية 1
 .رواه البخاري واحلاكم وقال صحيح على شرط الشيخني، ورواه غريمها كثريون 2



 ١١٥

ناملنهاج وهذه املواد واملواثيق ملزمة لفلسطني حسب رأي القائمني على ،﴾لَه :
إن فلسطني اليت تسعى الحتالل مكانتها يف جمتمع عصري حيترم حقوق "

 .1"اإلنسان تلتزم بكافة املواثيق اخلاصة بذلك
 وأا ال تناقضه، إيهام الطالب بأن هذه املواثيق الدولية تتفق مع اإلسالم  .ب 

واالستدالل على بعض حقوق اإلنسان من القرآن ونصوص من هذه املواثيق 
فرفعوا من شأن هذه املواثيق اليت حتوي الكفر حىت . الدولية على حد سواء

إن حق اإلنسان يف حياة ": جعلوها دليالً يستدلون ا كما يستدلون بالقرآن
ولَقَد ﴿: على ذلك من قول اهللا سبحانهوليس أدل ... كرمية ميثل حقاً مطلقاً 

، كما أن تأكيد اإلعالن العاملي ﴾كَرمنا بِني آدم وحملْناهم ِفي الْبر والْبحِر
 2أن كل الناس  أحراراً"حلقوق اإلنسان ويف مادته األوىل اليت أكدت على 

فجعلوا . 3" بإخاءوعليهم أن يعاملوا بعضهم... ومتساوين يف الكرامة واحلقوق 
من القوانني الدولية مصدراً للتشريع كالقرآن مث تأولوا القرآن تأويالً باطالً ليوافق 
قوانني الكفر، فاآلية ال عالقة هلا مبا جاء يف هذه املادة، بل هذه املادة خمالفة ملا يف 

ؤمنني  اإلخاء بني البشر وال يساوي بني املإىلالقرآن والسنة، فإن اإلسالم ال يدعو 
 .﴾أَفَنجعلُ الْمسِلِمني كَالْمجِرِمني﴿: قال سبحانه. والكفار

اعتبار الشرعية الدولية هي املستند واألصل يف تعيني وحتديد احلقوق لإلنسان   .ج 
 إىلواستناداً ": وكل القضايا ومن بينها القضية الفلسطينية، واستبداهلا باإلسالم

                                                
 .١٧ ص٨  التربية املدنية٣
 . ٣٨، ص٧ التربية املدنية  كذا يف كتاب١
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ين للشعب العريب الفلسطيين يف وطنه فلسطني احلق الطبيعي والتارخيي والقانو
وانطالقاً من قرارات القمم العربية ومن قوة الشرعية الدولية اليت جتسدها ... 

فإن الس الوطين يعلن باسم اهللا ... م ١٩٤٧قرارات األمم املتحدة منذ عام 
 إىلفانظر كيف استند . 1"وباسم الشعب العريب الفلسطيين قيام دولة فلسطني

احلق الطبيعي والتارخيي والقانوين وإىل قرارات القمم العربية وقوة الشرعية 
ولكنه مل يذكر أصالً شرعياً، فنسي أو تناسى أن فلسطني أرض !!! الدولية

إسالمية جلميع املسلمني ال للفلسطينيني دون غريهم، وأن حقنا فيها حق شرعي ال 
 . وال األمم املتحدة التآمريةعربيةتارخيي، وأن حقوقنا حيددها الشرع ال القمم ال

فَالَ وربك الَ يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم الَ يِجدواْ ﴿:قال تعاىل
 .﴾ِفي أَنفُِسِهم حرجاً مما قَضيت ويسلِّمواْ تسِليماً

لتمسك باحلقوق اليت نصت ا":  التمسك بالشرعية الدوليةإىلدعوة الطالب   .د 
فَمن ﴿:  وقد قال سبحانه2"عليها الشرعية الدولية خبصوص الشعب الفلسطيين

. ﴾يكْفُر ِبالطَّاغُوِت ويؤِمن ِباللِّه فَقَِد استمسك ِبالْعروِة الْوثْقَى الَ انِفصام لَها
  -مقياس كفر ال إسالم أي –فاملنهاج يريد ألبنائكم أن يكون مقياسهم علمانياً 

 .يف القضايا املصريية مثل فلسطنييف كل شيء و
 

 :لمانيةوتسويتها باملفاهيم العاملفاهيم اإلسالمية و  األحكامتشويه

                                                
 .٣٢ ص٦  التربية الوطنية١
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األصل يف املسلم أن يأخذ األحكام الشرعية من مصادرها من القرآن والسنة 
ا ويطبقها على أ ا من اإلسالم، مث ال وما أرشدا إليه من إمجاع وقياس، وأن يعمل

البينة ( حنن نعمل بقاعدة  فمثالً ما عند غري املسلمني من تشريعات وقوانني،إىليلتفت 
، وال  حكم شرعي جاءت به النصوصألا) على من ادعى واليمني على من أنكر

 قيةوقس على ذلك ب. يعنينا كوا من شريعة السابقني أو من قوانني الرومان أو غريهم
 .األحكام

ولكن مناهج التعليم قد تعمدت أن ختلط بني أحكام اهللا سبحانه املأخوذة من 
 وذلك مبا الكتاب والسنة وبني غريها من األنظمة الوضعية اليت ال متت لإلسالم بصلة

 -:يلي
 

النظام اجلمهوري وامللكي، فسموا خالفة  هونظام اخلالفةأومهوا الطالب أن  .أ 
. خالفة العباسيني واألمويني نظاماً ملكياً وراثياًالراشدين نظاماً مجهورياً ومسوا 

 أصبحت اخلالفة ملكاً وراثياً عندما عهد معاوية  ...ومنذ عهد اخلليفة معاوية"
 ابنه يزيد حمدثاً منصب والية العهد وسار عليه اخللفاء فيما بعد، إىلباخلالفة 

  !!1"امللكي النظام إىلوحتولت اخلالفة من النظام اجلمهوري مبفهوم اليوم 
حرية التعبري يف النظام الدميقراطي هو  إبداء الرأي يف اإلسالم أومهوا الطالب أن  .ب 

 بني األمر باملعروف والنهي عن املنكر وما يعرف باحلرية السياسية خلطواوكذلك 
نظم اإلسالم عالقة األمة بالدولة وضمن للناس حرية ". يف نقد احلاكم وحماسبته

ومما يدخل يف احلرية السياسية حق األمة يف الشورى ... بري الرأي واحلق يف التع
                                                

 .١٦ص  ٨  تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية١



 ١١٨

: وحقها يف أن تكون تصرفات احلاكم معربة عن إرادا ولذا قال سبحانه
﴿مهنيى بورش مهرأَمفأومهوا الطالب أنه ال فرق بني األمرين، قال ."﴾و 

ِبالْباِطِل وتكْتمونَ الْحق وأَنتم يا أَهلَ الِْكتاِب ِلم تلِْبسونَ الْحق ﴿: سبحانه
 .﴾تعلَمونَ

 حرية الرأي هي )ضد العبودية( احلرية مبعناها اللغوي املغالطة يف اعتباراعتمدوا  .ج 
فبعد التعريف بأنواع احلريات وهي . واحلرية الشخصية يف النظام الدميقراطي الغريب

قول عمر ؤوا بصية جارية الشخحرية العقيدة وحرية التملك وحرية الرأي واحل
t :"ًم أحرارام أمهاة . 1"مىت استعبدمت الناس وقد ولدفخلطوا بني احلري

الكفر والزنا جتيز اليت هي ضد العبودية وبني احلريات يف النظام الدميقراطي اليت 
 واملقصود أن يؤمن املسلم باحلريات وليس مهماً كيف وما الدليل، ألنه إذا .وغريه
  .ا سهل بعد ذلك أن يقبل كثرياً من احملرمات حتت غطاء احلرياتآمن 

 الفاتح ويعد السلطان حممد الثاين": نظام إمرباطوريأنه بنظام اخلالفة وصفوا  .د 
والنظام . 2" وواضع أساس اإلمرباطورية العثمانيةنيأعظم السالطني العثماني

يف أقاليم اإلمرباطورية يف اإلمرباطوري من أهم ميزاته أنه ال يساوي بني األجناس 
 ملركز اإلمرباطورية يف احلكم واملال واالقتصاد، وأما باقي ةاحلكم بل جيعل ميز

، ... مستعمرات ومواضع استغالل ومنابع تصب يف املركز العام يجعلهااألقاليم ف
أال ال فضل لعريب على (: rوهل نظام اخلالفة مييز بني األقاليم والناس، قال 

لعجمي على عريب وال ألمحر على أسود وال ألسود على أمحر إال أعجمي وال 

                                                
 .٧٥-٧٤ ص٦  التربية الوطنية١
 .٤ ص٩  التاريخ العريب٢
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فإن اهللا (...  وقال )كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته( وقال ١)بالتقوى
 .٢)سائلهم عما استرعاهم

ال تقتلن امرأة وال صبياً وال كبرياً هرما وال ": t بني وصية أيب بكر خلطوا  .ه 
فتحت عنوان . العاملي حلقوق اإلنسان وبني اإلعالن ..."تقطعن شجراً مثمراً 

وقد كان اإلسالم سباقاً ":  جاءت هذه العبارة)حقوق اإلنسان يف القانون الدويل(
 يوصي قائد اجليش يزيد بن أيب سفيان وجنوده tيف هذا اال فهذا أبو بكر 

 مع. 3 ...")ال تقتلن امرأة وال صبياً وال كبرياً هرماً: إين موصيك بعشر(: قائالً
كثرياً العلم بأن القوانني الدولية ومنها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان تبيح للمسلم 

من احملرمات وتعترب احلروب اليت خيوضها املسلمون لنشر اإلسالم انتهاكاً حلقوق 
 الشرعية الل فلسطني شرعياً، حيث أضفى على االحتاللاإلنسان، وتعترب احت

 .يمبقوانني متعددة منها قرار التقس
وهنا تتضح اخلطورة يف التدليس وإظهار القوانني الدولية على أا متوافقة مع 
اإلسالم يف حني أا كفر صراح، واملطلوب أن يتبناها أبناء املسلمني مرجعية ومقياسا 
للحق واخلري والعدل، فيكون يف تبنيها نبذ لإلسالم ألن تشريع اخلالق وتشريع املخلوق 

 .ضدان ال جيتمعان
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  العلمانيةاحلريــاتالدعوة إىل 
 

وقـد اسـتعمل   . فاحلر هو اخلالص من الـرق     . احلرية يف اللغة ضد العبودية    
ومن قَتلَ مؤِمناً خطَئاً فَتحِرير     ﴿: الشارع لفظ احلر باملعىن اللغوي كما يف قوله سبحانه        

ومل يأِت الشارع مبعىن جديـد  . لرقوحتريرها هو إعتاقها وختليصها من ا. ﴾رقَبٍة مؤِمنةٍ 
ولذلك فأينما وردت هذه الكلمة فهي حممولة على املعىن اللغوي، وهو املعـىن        . للحرية

ولذلك فال يوجد يف اإلسالم معـىن       . الذي ينصرف إليه الذهن عند إطالق هذا اللفظ       
 .للفظ احلرية غري هذا

و اصـطالح أجـنيب     أما املعىن اآلخر للحريات فهو ليس معىن إسالمياً بل ه         
 العربية فاحلريات مبنية على العقيدة العلمانية، فبعد أن تقرر عند العلمانيني            إىلومنقول  

فصل الدين عن احلياة وأن الدين ال عالقة له بنظام اتمع وأنه ال سيادة للشـرع وأن                 
اإلنسان سيد نفسه ال سلطان ألحد عليه صار ال بد من إعطائه ما ميكنه من ممارسـة                 

وال توجد  . ذه السيادة، ووجدوها تتمثل واقعيا يف احلريات األربع، فأعطوها لإلنسان         ه
قيود على هذه احلريات مطلقاً وما يالحظ من قيود ليس يف واقع األمر قيـوداً علـى                 
احلرية عندهم وإمنا هي متطلبات ضمان احلرية للجميـع فالدولـة وظيفتـها ضـمان      

التعدي على حرية اآلخرين فهي ليست لتقييـد        احلريات، والقوانني متنع الشخص من      
 .حريته وإمنا ملنعه من التعدي على حرية غريه حىت يتمتع اجلميع باحلرية
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أما الكالم املمجوج الذي يقوله املروجون للحرية يف بالد املسلمني بأا حرية         
 مقننة أو مهذبة أو حرية بضوابط وقيود فهذا كالم يناقض بعضه بعضا، فمجرد تقـنني          
احلرية أو ذيبها أو وضع الضوابط هلا ينفي كوا حرية، فهذه العبارات وأمثاهلا هـي               

دعاء أننا ال نريدها كما هي عند الغرب، بـل  الحماولة بائسة لتسويق مفهوم احلريات با   
 . نريدها تتناسب مع جمتمعنا وتقاليدنا

 االعتداء على   ال قيود عليها إال عدم     )احلريةسميها البعض ب  يواليت  (فاحلريات  
حريات اآلخرين، ومن هنا العبارة العلمانية اليت يروجون هلا كأا نص شرعي وهـي              

، هذه العبارة هي صياغة دقيقة      )تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية اآلخرين     (كفر صراح   
 .ملفهوم احلريات الذي جييز كل شيء إالّ االعتداء على حريات اآلخرين

ع اخلمر وشربه وجيوز الزنا واللواط وجيـوز        فبحسب مفهوم احلريات جيوز بي    
 وجيوز كشف العورة وجيوز االعتقاد بأية عقيدة من عقائد الكفـر    r تكذيب الرسول 

وجيوز القول بأي رأي ولو خالف قطعي القرآن، فمثالً جيوز القول إن الربا هو عصب               
جات ظلـم   االقتصاد وإن اإلسالم أضر بالناس عندما حرمه وجيوز القول إن تعدد الزو           

، وجيوز هجر املسلم وقطيعة الرحم وجيوز تقليد الكفار يف اللباس والعبادة وطراز             مرأةلل
ن  مجيع أحكام اإلسالم أل     وخمالفةُ  وباختصار جيوز حبسب مفهوم احلريات الكفر      ،احلياة

  .هذا هو ممارسة اإلنسان لسيادته
إلسـالم ومفهـوم    اخللط بني مفهوم احلرية يف ا     املغالطة و وقد تعمد املنهاج    

بنـائهم  احلريات الغربية واستغل املنهاج وقوع أهل فلسطني حتت االحتالل ليسوق أل          
 وحنـو  املعـتقالت هذا املفهوم ألنه يرتبط من حيث اللفظ بتحرير البالد واخلروج من            

 . مما يعانيه أهل فلسطنيذلك
  محل اآليـات واألحاديـث     جيوزال   أمر هام وهو أنه      إىلونلفت النظر هنا    
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فهذا ختليط وتلبيس وهو خطأ     . على االصطالحات احلادثة بعدهم    yوأقوال الصحابة   
وقد وقع بعضهم يف هذا املرتلق عندما محلوا كلمة حر أو أحـرار الـواردة يف             . واضح

بعض اآلثار على املعىن االصطالحي باملفهوم الغريب للحرية، وهي االنفالت من كـل             
قراطي ليست ضد العبودية، وإمنا هي االنفالت من        فاحلرية يف مفهوم الغرب الدمي    . قيد

كل قيد، سوى االعتداء على حرية اآلخرين فلك أن تفعل ما تريد كيفما تريد ووقتما               
 فهذا املعىن للحرية معىن اصطالحي حادث،       تقول ما تريد وأن تعتقد ما تريد      تريد وأن   

ف حتمل أقواهلم على هذا  عرفه الصحابة، ومل يضعه املسلمون، فكي     يمل تعرفه العرب ومل     
أليس هذا هو عني االفتراء على اللغة       ! املعىن اجلديد الذي عرف بعدهم ووضعه غريهم؟      

 !!yاملسلمني ومنهم الصحابة و  اإلسالموعلى
مىت استعبدمت النـاس وقـد ولـدم       ": tومثال ذلك، محلهم قول عمر      

الغرب وهو االنفالت من كل      على أنه أراد احلرية مبعناها الذي وضعه         "أمهام أحراراً 
فكان أن صبغوا حريات الغرب الباطلة ودميقراطيته الكافرة بالصبغة الشـرعية،           !! قيد

 فقولوه ما مل يقل واعتربوا انه نـادى مببـادئ           tولوا ما قاله عمر بن اخلطاب       أفقد  
ومن املقطوع به أن النصوص الشرعية وأقوال الصحابة ال تفهـم إال حبسـب         ،  الغرب
 اللغة العربية اللهم إال إذا كان للفظ معىن شرعي فإنه حينئذ يقدم على املعـىن                دالالت
ومبا أنه ليس للحرية معىن شرعي فإا ال حتمل أينما وردت أو إحدى مشتقاا            . اللغوي

مىت استعبدمت النـاس    ": يقول tوعمر  . إال على املعىن اللغوي وهو أا ضد العبودية       
، فليس األمر   )أحراراً( و   )استعبدمت(فجاء يف قوله لفظان     . "اًوقد ولدم أمهام أحرار   

 كبري جهد أو معاناة فكر ليعرف أن معىن احلرية يف قول عمـر هـو ضـد                  إىلحباجة  
ا يشاء وأن يفعـل     وليس معناه أنه جيوز للحر أن يقول ما يشاء وأن يعتقد مب           . العبودية

 .بنفسه ما يريد
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 ثقافة الغرب وحضارته نظرة إكبار وتعظـيم،     إىلومبا أن مناهج التعليم تنظر      
 ا الكتب وراحـوا     لؤواكاره وحرياته ودميقراطيته، فم   فإم جاءوا مبفاهيم الغرب وأف    

يزينوا للطالب ويطالبوم أن يسريوا أفعاهلم حبسبها، وراحت كتب التربية اإلسالمية           
ن الدين واسـتدلت    تلبس حريات الغرب لباس اإلسالم، فقدمتها للطالب على أا م         

 :عليها بآيات من القرآن وأحاديث من السنة، وبيان ذلك
 

 :  احلريات األربع
وهي حرية التدين، وحرية التملك، وحرية الرأي، واحلرية الشخصية، وقـد           

ها لعقيـدة اإلسـالم     أما مناقضت .  احلضارة الغربية املناقضة لإلسالم    أسستقدم أا من    
باح للشخص أن يغري دينه أو أن يعتقد مبا يشـاء حتـت      ، فذلك ألنه ي   وأحكام شريعته 

وألنه يباح للمسلم الربـا     . )من بدل دينه فاقتلوه   (: rوقد قال   . شعار حرية التدين  
كما يباح الزنـا    . والقمار وكل أسباب التملك املنهي عنها، حتت شعار حرية التملك         
ية الشخصية، وأما   وكشف العورات وغري ذلك من الكبائر والفواحش حتت شعار احلر         

حرية الرأي فتبيح للشخص أن يعتنق ما شاء من اآلراء وأن يقول ا دومنـا قيـد وال                  
وما كَانَ ِلمؤِمٍن ولَا مؤِمنٍة ِإذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَن           ﴿: شرط، وقد قال سبحانه   

    ِرِهمأَم ةُ ِمنرالِْخي مكُونَ لَهمن املسلمني يف مناقضة هذه احلريات    فهل يشك أحد     .﴾ي
 !لعقيدة املسلمني وأحكام شريعتهم؟

أما املنهاج العلماين فزينها ألبناء املسلمني ليؤمنوا ا فيصريوا كما أراد هلـم             
 -:علمانيني يف عقليتهم ونفسيتهم وهذه أمثلة لذلك

 أن يسلبها    كان ألياعتبار احلريات األربع من القيم اإلنسانية اخلالدة اليت ال جيوز            .أ 
احلرية هي  ": من الناس وأنه ال ميكن لبين البشر أن يستغنوا عنها كما يف هذا النص             
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قيمة إنسانية خالدة ال جيوز ألي كان أن يسلب هذا احلق من أحد وال ميكـن                
 حريـة   -٢ حريـة العقيـدة      -١لإلنسانية أن تتخلى عنها، من أنواع احلرية        

فزعموا أن احلريات األربـع     . 1"الشخصية احلرية   -٤ حرية الرأي    -٣التملك  
اليت هي مثار احلضارة الغربية واليت ال يتجاوز عمرها بضعة قرون، زعموا أا قـيم               

نسانية أمل تكن اإل  : إنسانية خالدة ال ميكن أن تستغين عنها اإلنسانية، ولنا أن نسأل          
 املسلمون يف    أمل تستغن عنها الشريعة اإلسالمية، أليس      !مستغنية عنها قبل ظهورها   

 وما هذه اجلرأة علـى اهللا سـبحانه         ! حضارة الغرب الكافرة ومفاهيمه؟    غىن عن 
 فإن اهللا سبحانه مل     " أن يسلبها الناس   ألي كان ال جيوز   ": كيف يقولون ! وشرعه؟

جيعل لنا حرية عقيدة وال رأي وال حرية شخصية وال حرية متلك، فكيف يقال أنه               
 !!فحسبنا اهللا ونعم الوكيل! احلق؟ال حيق ألي كان أن يسلبنا هذا 

 ليس حترير   املنهاجوهذا النص يوضح جبالء أن املقصود باحلرية ومشتقاا يف كتب           
البالد والتحرر من االحتالل وسلطان الكفار بل هو املعىن الغريب العلماين للحريات            

ألبنائكم واليت ذكرها يف النص فهي احلريات العلمانية األربع هذه هي اليت يعلموا            
ا هلم ويقولون هلم إن أيا كان ال يستطيع أن حيرمهم منها، أليس يف هـذا                ويزينو

وما كَانَ ِلمؤِمٍن ولَا مؤِمنٍة ِإذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً          ﴿:حتد صريح لقوله تعاىل     
     ِرِهمأَم ةُ ِمنرالِْخي مكُونَ لَهلكم حرية أمام احلكـم      فاهللا تعاىل يقول ليس      ﴾أَن ي

 العلماين يقول ال أحد يستطيع أن يسلبنا هـذه  املنهاجالشرعي وليس لكم خيار، و   
 . القيم اإلنسانية اخلالدة أي احلريات العلمانية

حرية لكل شخص حق يف     ". )حرية التدين (إباحة االرتداد عن اإلسالم حتت شعار        .ب 
                                                

 .٧٤ ص٦  التربية الوطنية١
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ـ   احلق حريته يف    الفكر والوجدان والدين ويشمل هذا        ه أو معتقـد هتغـيري دين
وهذه الفقرة مأخوذة من اإلعـالن العـاملي        . 1"وحريته يف إظهار دينه أو معتقده     

إن ": حلقوق اإلنسان، وما جاء فيه ملزم حسب رأي القائمني على مناهج التعلـيم       
فلسطني اليت تسعى الحتالل مكانتها يف جمتمع عصري حيترم حقـوق اإلنسـان    

فأباحوا االرتداد عن اإلسـالم واـاهرة       !! 2"صة بذلك  املواثيق اخلا  تلتزم بكافة 
 .)من بدل دينه فاقتلوه(: rبذلك، وقد قال 

للرجـل  " )احلرية الشخصية(أباحوا للمرأة أن يتزوجها املشرك الكافر حتت شعار        .ج 
واملرأة مىت أدركا سن البلوغ حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسـبب              

وهذا النص فيه إباحة الزنا بشبهة الزواج، فال ذكر         . 3"الدينالعرق أو اجلنسية أو     
: وقد قال سبحانه  !! للويل وال للشاهدين، وإمنا شرط صحة العقد أن يكونا بالغني         

والَ تقْربواْ الزنى ِإنـه     ﴿: وقال سبحانه . ﴾والَ تنِكحواْ الْمِشِرِكني حتى يؤِمنواْ    ﴿
أميا امرأة نكحت بغري اذن وليها فنكاحها       ( rوقال  . ﴾يالًكَانَ فَاِحشةً وساء سبِ   

 .)باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل
للمسلم أن يعتنق ما شاء من اآلراء دومنا مضايقة ودومنا قيد أو شرط، وهذا               جعلوا . د 

لكل شخص حق التمتع حبرية الرأي والتعبري ويشـمل       ": حتت شعار حرية الرأي   
آلراء دون مضايقة ويف التماس األنبـاء واألفكـار         هذا احلق حريته يف اعتناق ا     

                                                
 .١٨ املادة ٥١ ص٩ نية التربية املد١
 .١٧ ص٨  التربية املدنية٢
 .١٦ املادة٥١ ص٩  التربية املدنية٣
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 وقـد قـال     1" اآلخرين بأية وسيلة ودومنا اعتبار للحـدود       إىلوتلقيها ونقلها   
وما كَانَ ِلمؤِمٍن ولَا مؤِمنٍة ِإذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَن يكُونَ لَهم             ﴿: سبحانه

ِرِهمأَم ةُ ِمنرالِْخي﴾. 
حد احلرية أن   ". للمسلم أن يفعل كل ما يريد شريطة أن ال يؤذي غريه          عوا أن   اد  .ه 

 هذا النص يؤكد أن     2"يباح لإلنسان عمل كل ما يريد شريطة أن ال يؤذي غريه          
 مل تسقط العبارات عندهم سـهواً بـل هـم        املنهاجالعلمانيني الذين يقفون وراء     

والقيـد الوحيـد الـذي      .  تعنيه يقصدون املعىن الرأمسايل العلماين للحرية بكل ما      
تنتهي حريتك عندما تبدأ    (وهي صياغة أخرى لعبارة     ) أن ال يؤذي غريه   (وضعوه  

، وهذا يقول للمتعلم املسلم سأعطيك مقياساً تقيس به أعمالـك           )حرية اآلخرين 
يـا أَيهـا   ﴿:  قال سبحانه)أنت حر إفعل ما تشاء شريطة أن ال تؤذي اآلخرين      (

وما آتاكُم الرسولُ   ﴿:  وقال سبحانه  ﴾اْ أَِطيعواْ اللّه وأَِطيعواْ الرسولَ    الَِّذين آمنو 
 .﴾فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا

واملصيبة أن ذلك جاء يف كتب !! االستدالل على احلريات بأدلة من القرآن والسنة       . و 
هيم اإلسالم يف أذهان الطالب، ال     التربية اإلسالمية اليت يفترض فيها أا لتركيز مفا       

ومن احلريـات   ": كما يف هذا النص   . لإلتيان بأفكار الكفر وإضفاء الشرعية عليها     
 احلرية السياسـية    -٢ احلرية الدينية    -١: اليت ضمنها اإلسالم لإلنسان ما يأيت     

مث استدلوا علـى حريـة      . 3" احلرية يف التصرفات املالية    -٤ حرية التفكري    -٣

                                                
 .١٩ املادة٥١ ص٩  التربية املدنية٤
 .١١١ ص١ ج٩  املطالعة والنصوص١
 .٨٧-٨٦ ص٢ ج٩  التربية اإلسالمية٢



 ١٢٧

 وعلى احلريـة السياسـية بقولـه        ﴾الَ ِإكْراه ِفي الدينِ   ﴿: وله سبحانه التدين بق 
وعلى حرية التفكري بأن اإلسالم فـتح بـاب          ﴾وأَمرهم شورى بينهم  ﴿: سبحانه
احلريـة ال تعـين الفوضـى       ": وبعد ذلك جاء تقييد املطلق فقـالوا      . 1االجتهاد

كومة بقواعد الشـرع، فحريـة    ولذلك فاحلريات يف اإلسالم حم    ... واالنفالت  
التدين مثالً ال تعين أن للمسلم احلق يف االرتداد عن دينه وحرية التعبري ال تعين               

فبعد أن أضفوا الصبغة الشـرعية    . 2"احلق يف التهجم على اإلسالم والسخرية منه      
حلرج، فإنـه  وا  للعتبعلى احلريات األربع جاء تقييدها بقواعد الشرع وذلك رفعاً   

ق أن تكون كتب التربية اإلسالمية مبيحة لالرتداد عن اإلسالم أو العتنـاق             ال يلي 
آراء تناقض الدين، فهذا إمنا يليق بكتب التربية املدنية والوطنية وهو موجود فيهـا              

لكل شخص حق يف الفكر والوجدان والدين ويشمل هـذا          ": ، مثل قوهلم  كثريو
لن حيتار . 3" إظهار دينه أو معتقده    وحريته يف  ه أو معتقد  هاحلق حريته يف تغيري دين    

األرجح أن يأخذ بالذي يعطيه احلق يف الـتفكري         . الطالب يف أي النصني يأخذ به     
والوجدان وينص نصاً صرحياً على تغيري الدين واملعتقد، أما ملاذا نرجح ذلك فـألن     

 يطفح بالنصوص اليت تعزز مفهوم احلرية وما يسـمى حبقـوق اإلنسـان              املنهاج
  على عبـارة    الذي يعلمه أن احلرية واحلريات قيمة خالدة       الكثري اجلارف فسيطغى  

 . ذكرت على استحياء قد ال يقرؤها الطالب أو يغفل عنهايتيمة
 أمر هام وهو أن لفظ احلرية واحلريات األربع قـد  إىلوهنا ال بد من اإلشارة  

                                                
 .٨٦ ص٢ ج٩ التربية اإلسالمية١
 .٨٧ ص٢ ج٩ التربية اإلسالمية٢
 .١٨ املادة ٥١ ص٩ التربية املدنية٣



 ١٢٨

انيـة والشـيوعية    ارتبطت مبفهوم الغرب الكافر، مثلها يف ذلك مثل الدميقراطية والعلم         
ومثل هذه املصطلحات ال جيوز استعماهلا للداللة       ... واالشتراكية والعدالة االجتماعية    
 االشتراكية وقد أمر    إىلفال جيوز أن يقال إننا ندعو       . على مفهوم ما ولو كان مشروعاً     

 اهللا ا، ولكن ليس باملفهوم الشيوعي وإمنا باملفهوم اإلسالمي، فهذا خلط وتلبيس وقد            
 .﴾والَ تلِْبسواْ الْحق ِبالْباِطِل﴿: ى اهللا سبحانه عنه قال سبحانه

والدليل على أن ذلك غري جائز هو أن اهللا سبحانه ى املسـلمني عـن أن                
 أا موجودة يف اللغة العربية ومعناها األصلي ال شيء           علماً "راعنا" rيقولوا للرسول   

يا ﴿: ذه الكلمة فقال سبحانه    rاء الرسول   فيه، وذلك أن اليهود كان يقصدون إيذ      
فلمـا كانـت كلمـة      . ﴾أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تقُولُواْ راِعنا وقُولُواْ انظُرنا واسمعوا        

 هلا مدلول عند الكفار يناقض عقيدة املسلمني فإنه حيـرم           )احلريات األربع و(  )احلرية(
 اإلسالم وإضفاء الصبغة الشرعية عليهـا       إىلها  استخدام مثل هذه املصطلحات وإضافت    

حنن ال نقول هذا للمسـؤولني      !! فيلتبس األمر على الطالب وعلى غريهم من املسلمني       
 فهؤالء حياربون اهللا ورسوله على علم وإدراك تامني ملا يفعلـون واخللـط              املنهاجعن  

انية عنـد أبنـاء      فهدفهم إجياد العقلية والنفسية العلم     خمططعندهم مقصود والتضليل    
 التفكري  إىلاملسلمني، أي جعلهم كفاراً عندما ينقلوم من التفكري على أساس اإلسالم            

 .على أساس العلمانية الكافرة
  واملسلمني عامـة،    والطالب وأولياء األمور    واملربني إمنا نقول هذا للمعلمني   

 .وكذلك من شاركوا يف وضع املنهاج غري منتبهني هلذا احلكم الشرعي
 

 :  حقوق اإلنسان
لقد جاء اإلسالم حبفظ حياة اإلنسان فحرم قتل النفس إال باحلق، ولكنـه مل           



 ١٢٩

جيعل احلياة حقاً من حقوق املرتد أو الزاين احملصن، كما جاءنا حبفظ نـوع اإلنسـان               
وجاء يبـيح لإلنسـان أن      . فشرع الزواج ولكنه مل جيعل الزنا حقاً للمرأة وال للرجل         

مي أمواله وبين أسباب التملك املباحة وكيفية تنمية األموال، ولكنـه مل            يتملك وأن ين  
وجاءنا حبفـظ الكرامـة اإلنسـانية       . جيعل الربا واالحتكار حقاً من حقوق اإلنسان      

حىت مـىت   (: rوأعراض الناس، ولكنه مل جيعل للفاجر أو الفاسق عرضاً يصان، قال            
لـيس لفاسـق    ( rوقوله  . ١)ناس الفاجر اهتكوه  حىت حيذره ال      ترعوون عن ذكر  

 بأن الوالية واحلكم حق للرجل دون املرأة، وأنه ال حق للكفـار           وجاء اإلسالم  ٢)غيبة
يف الزكاة وال حق ألهل الذمة يف الغنائم، وأنه ليس للمسلمني الذي هم خارج الدولة               

الـيت   غري ذلك من األحكام الكثرية إىل... اإلسالمية من احلقوق ما للمسلمني داخلها   
فرق اهللا سبحانه فيها بني املسلم والكافر، والكافر الذمي والكافر احلريب، وبني الرجـل   
واملرأة، وبني املسلم الذي هو من رعايا الدولة اإلسالمية وغريه من املسـلمني خـارج       

 .﴾واوما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانته﴿: قال سبحانه... الدولة 
ولكن القائمني على مناهج التعليم ال يرضون بشريعة ربنا، واختذوها وراءهم           
ظهريا، بل إم حياربوا بالعلمانية الكافرة فجاءوا بشريعة الكفار ليستبدلوها بأحكـام     

 -:اإلسالم، وفيما يلي البيان
وق اإلعالن العاملي حلق  : تضمني كتاب املدنية للصف التاسع ثالثة مالحق، األول        .أ 

اتفاقية : ة، الثالثأاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املر     : اإلنسان، الثاين 
علماً بأن أكثر مواد هذه االتفاقيات مبنية على نظرة         . م١٩٨٩حقوق الطفل لعام    

                                                
 يف الكبريرواه الطرباين  1
 .رواه الطرباين يف األوسط وقال إسناده حسن رجاله ثقات 2



 ١٣٠

وقد مثلنا لذلك فيما سبق فنكتفي  . الغرب لإلنسان وحقوق املرأة املناقضة لإلسالم     
 أن مناهج التعليم أخذت على نفسها االلتزام الكامل بكل          إىلولكننا نشري هنا    . به

إن فلسطني اليت تسعى الحتالل مكانتها يف جمتمع عصري         ":  هذه املواثيق فقالوا  
 فالتزموا مبا ينـاقض     1"حيترم حقوق اإلنسان تلتزم بكافة املواثيق اخلاصة بذلك       

 .الشرع، ويريدون ألبناء املسلمني أن يتبعوهم يف ذلك
 وال  2"جلميع الشعوب احلق يف االحتفاظ بشخصـيتها املسـتقلة        ":  بأن   القول  .ب 

  . تكريس الفرقة بني املسلمنيإىلخيفى ما فيه من الدعوة 
إضفاء الصبغة الشرعية على اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، فقد جـاء حتـت               .ج 

 يف اقاًوقد كان اإلسالم سـب   ":  ما نصه  )حقوق اإلنسان يف القانون الدويل    (عنوان  
ال تقتلن امـرأة وال     ...  يوصي قائد اجليش     t هذا اال فهذا أبو بكر الصديق     

: علماً بأن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يناقض أحكـام اإلسـالم           3"...صبياً  
م فَمن يكْفُر ِبالطَّاغُوِت ويؤِمن ِباللِّه فَقَِد استمسك ِبالْعروِة الْوثْقَى الَ انِفصـا           ﴿
 .)الطاغوت(والقوانني الدولية تدخل حتت اسم . ﴾لَها

 حقـوق  حرية التدين واحلرية السياسية وحرية الرأي وحرية التملك، مـن          جعلوا . د 
ومن احلريات اليت ضمنها اإلسـالم  (يف اإلسالم، فقد جاءت حتت عنوان     اإلنسان  

 التفكري،   حق احلرية الدينية، احلريات السياسية، حرية      -٤": ):لإلنسان ما يلي  
 . وقد بينا خمالفتها ومناقضتها لإلسالم فيما سبق4"احلرية يف التصرفات املالية

                                                
 .١٧ ص٨ التربية املدنية١
 .٨٨ ص٢ ج٩ التربية اإلسالمية٢
 .١١١ ص١ ج٩ املطالعة والنصوص٣
 .٨٦ ص٢ ج٩ التربية اإلسالمية٤



 ١٣١

 
 

  :  اتمع املدين وقيمه
اتمع الذي أمر اهللا سبحانه به هو اتمع اإلسالمي الذي تسوده األفكـار             

م، واملشاعر اإلسالمية واليت تكون فيه العالقات بني الناس قائمة على أسـاس اإلسـال             
جمتمع حمكوم باإلسالم تطبق على الناس فيه شريعة اهللا وتظهر فيه القيم اإلسالمية، وال              

والقائمون علـى منـاهج   . وجود فيه ألي فكر أو حزب مبين على غري أساس اإلسالم   
على غرار اتمعات الغربية جمتمعاً دميقراطياً يقوم علـى         ) مدنياً(التعليم يريدون جمتمعاً    

 األربع، ال أثر فيه للدين، والسيادة فيه للشعب ال لرب الشعب، وفيما             أساس احلريات 
 -:يلي بيان ذلك

 
اتمع املدين السليم هو جمتمـع  ": اتمع الذي يريدونه هو اتمع املدين وتعريفه   .أ 

أمـا  . 1"يقوم على مبادئ الدميقراطية والتعددية الفكرية والسياسـية احلزبيـة         
وأمـا  .  ال جيوز أخذها وال تطبيقها وال الدعوة إليهـا         الدميقراطية فهي نظام كفر   

التعددية الفكرية والسياسية فمعناها وجود أحزاب تقوم علـى أسـاس الكفـر             
كاألحزاب الشيوعية والدميقراطية والوطنية والقومية والسماح هلـذه األحـزاب          

ـ ﴿: وقد قال اهللا سـبحانه    . ىل احلكم إباملشاركة يف االنتخابات والوصول      ن ولَ
 يقـوم   فاتمع الذي يريدونه جمتمع   . ﴾يجعلَ اللّه ِللْكَاِفِرين علَى الْمؤِمِنني سِبيالً     

 .على أساس الكفر ال أثر لإلسالم فيه

                                                
 .٢ ص٩ التربية املدنية١



 ١٣٢

وعرفنا أن الدولة بوجود جمتمع مدين قوي هـي دولـة           ": الدولة اليت يريدوا    .ب 
 فهو قانون دميقراطي     أما القانون  1"مؤسسات تطبق القانون وتم حبقوق اإلنسان     

جمموعة املؤسسات والتنظيمات اليت    "علماين، وأما دولة املؤسسات فاملقصود ا       
تساعد احلكومة يف عملها مثل األحزاب واجلمعيـات والنقابـات واألنديـة            

: وأما ملاذا يسمى اتمع باتمع املـدين     2..."والتعاونيات واجلامعات واملدارس    
النتماء له يتجاوز االنتماء للعائلة والقبيلـة أو العشـرية          ويسمى باملدين ألن ا   "

 عـن  بغـض النظـر  حيث ينتمي املواطن ملنظمات اتمع املدين بشكل متساو   
فدولة املؤسسات هي الدولة اليت ال أثر للدين        . 3"العائلة واجلنس واللون والدين   

 .ثر لإلسالم فيهأفيها واتمع املدين جمتمع ال 
وأن املواطن يف اتمع املدين يعـرف حقوقـه         ": يف اتمع املدين  وأما املواطن     .ج 

فاملواطن حيترم قوانني الكفر    .4" اآلخرين وسيادة القانون    حقوق وواجباته وحيترم 
 .اليت تطبق عليه

ومن أهم قيم اتمع املدين احترام كرامـة اإلنسـان          ": وأما قيم اتمع املدين     . د 
 ومعىن قبول اآلخر قبـول آرائـه ومعتقداتـه          ."وقبول اآلخر واحترام التعددية   

التسامح هو تقبل الفـرد آلراء  ": واحترامها وإن كانت تناقض اإلسالم فقد قالوا   
اآلخرين واحترام عقائدهم وأفكارهم وعـادام وتقاليـدهم وإن كانـت ال            

                                                
 .٢ ص٩ التربية املدنية١
 .٤ ص٧بية املدنية التر٢
 .٤ ص٧ التربية املدنية٣
 .٢ ص٩ التربية املدنية٤



 ١٣٣

وأما احترام التعددية، فمعناها احترام األحزاب الـيت تقـوم   . "تنسجم مع أفكاره  
 .س غري اإلسالمعلى أسا

هذا هو اتمع املدين الذي يريدون من أبنائنا العمل على إجياده، جمتمع يقوم             
مقياسه النفعية  فيه، السيادة فيه للناس ال لرب الناس،       أثر لإلسالم على أساس الكفر، ال     

 . قيمه ماديةو
 

 خـامتة
 أيها املسلمون يف فلسطني،

       صنع بأبنائكم، ترسلوم للمدارس ليتعلموا ما ينفعهم يف دينهم       قد بان لكم ما ي
 هنـا  نقصدوال  .  ارم إفساداً يف دينهم وفكرهم وميوهلم      املنهاجودنياهم، فيعمل فيهم    

املدرسني الذين ال نظن م إالّ خرياً، فجمهرم حريصون على أبنائكم وعلى دينـهم              
اً من السموم الـيت     وفكرهم، ولكن عندهم منهجاً مهما حاولوا فال بد أن يعلّموا شيئ          

فيه، وحىت إن مل يفعلوا فإن الكتب بني أيدي الطالب يطلعون على الكفـر املنـهجي           
 . الذي حتتويه

ترسلوم لتصلحوا أمر دينهم ودنياهم، فإذا م يتعلمون أن األديان كلها واحدة             
 التسامح، ويتعلمون أن صالة املسلمني وغريهـم شـيء          إىلال فرق بينها فكلها تدعو      

واحد ال خيتلف إال يف الشكل، ويتعلمون أننا جيب أن حنترم الكفر وأهله، ويتعلمون أن         
الكتب الدينية غري القرآن هي مصادر صاحلة لالستدالل علـى احلقيقـة واملعاجلـات              
 .الصحيحة ألعمال اإلنسان، ويتعلمون وحدة األديان وأن املشركني يعبدون اهللا وحده

ب أن حيافظوا على استقالهلم الومهي وأن حيـافظوا      ويتعلمون أم فلسطينيون جي    
البائـدة فيعتـزون بكنعانيتـهم       األممبعلى حدود سايكس بيكو، ويتعلمون االعتزاز       



 ١٣٤

ووثنيتها، ويتعلمون أن أهم شيء ينتمون إليه هو احلضارة اإلنسانية املوهومة، ويتعلمون         
 بل أن جيزعوا ويتحسـروا علـى    حتريف القرآن أو تشويه اإلسالم عاملياً  إىلأالّ يتنبهوا   

 .تلحني اغنية بلحن عربي وأن يروا يف هذا ضياعاً هلويتهم 
ويتعلمون احلرية الشخصية وحرية التدين وحرية التملك وحرية الـرأي وأن           

فيجب احلرص عليها وجيب   . هذه احلريات خاصة الشخصية هي حريات مقدسة خالدة       
ريات ألبنـائهم وبنـام متسـطلون غـري     انتزاعها، واألهل الذين ال يعطون هذه احل   

 وأن اتمعات احلديثة اليوم تقوم على   "النمط التلقيدي القدمي  " إىلدميقراطيني، ينتمون   
  دينـه أي يف    احلريات، ويتعلمون أن من هذه احلريات املقدسة حرية الفرد يف تغـيري           

 .االرتداد عن اإلسالم
لبشرية وأا هي النمط احلديث وأن      ويتعلمون أن الدميقراطية هي الدين اجلديد ل       

 اليت تعزز   وهيء  اسم الشايف لكل األدو   لغريها هو منط قدمي تقليدي جيب نبذه، وأا الب        
الشعور باملسئولية وهي اليت تقوي االنتماء وهي اليت حتـل املشـاكل، ويتعلمـون أن            

يقصـدون  (ينية  التشريع للبشر، وأنه مل يعد مقبوالً فرض رأي األغلبية السياسية أو الد           
 .على األقلية يف اتمع)  ألم هم األغلبيةاملسلمني
ويتعلمون أن الزواج املبكر هو االنتهاك رقم واحد حلقوق االنسان، ويتعلمـون             

أن األسرة السعيدة هي األسرة الدميقراطية، وأن القرارات يف األسرة جيب أن تكـون              
. كات حقوق املـرأة هـو االخـتالط       باألغلبية، ويتعلمون أن العالج السحري النتها     

ويتعلمون أنه جيب القضاء على أي مفهوم منطي لدور الرجل واملـرأة، ويتعلمـون أن              
الرجل متساويان متاماً عند عقد الزواج وأثناءه وعند احناللـه، وأن أي قيـد أو         واملرأة  

حكام ، أي يتعلمون أن كل األ     متييز قائم على اجلنس مهما كان فإنه جيب القضاء عليه         
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ويتعلمون أن من حـق املسـلمة       . الشرعية اخلاصة باملرأة جيب هدمها والقضاء عليها      
 .الزواج من كافر
 أيها املسلمون

، وقـد  )كلكم راٍع وكلكم مسئول عن رعيته(:  rإنكم مسئولون عن أبنائكم قال   
 يف الـنفس  املنـهاج رأيتم الكفر الصراح يتعلمه أبناؤكم حتت أبصاركم، إن فعل هذا          

إن املنـاهج   . ري كبري، خاصة وأن املفاهيم العلمانية تبدأ معهم من الصفوف األوىل          كب
، مث إذا   يتراكم أثرها يف اإلنسان حىت إذا اشتد عوده وكرب صار من العسري نزعها منـه              

 مفاهيم األعماق سرعان ما تطفو عنده فتؤثر على عقليتـه      نزعت منه دون إحسان فإن    
 .تقياء األنقياءونفسيته، فال يتصرف تصرف األ

إن املنهاج الفلسطيين مل يصمم أصالً لتعلـيم أبنـائكم اإلسـالم وال جلعلـهم       
عقيدة فصل الدين عـن     : شخصيات إسالمية، بل إنه صمم لتلقينهم العلمانية الكافرة       

 وقد ظهر ذلك تقريباً يف كل درس وصفحة من          . من أجل أن يصبحوا علمانيني     احلياة،
 مربمج، واأليدي اليت تعبث بأبنائكم تعي متام الـوعي مـا            املنهاج، فهو عمل منهجي   

ولكنها مل جترؤ علـى ذكـر ذلـك         . تريد، إا تريد أن يتبىن أبناء املسلمني العلمانية       
لقد جعلوا كل جزئية يف منهاج املواد الثقافية قائمـة          . عاية له صراحة، فماذا فعلوا    والد

أبنائكم من جمموع ما يتعلمون، فال يلزم       على العلمانية، حىت تتكون العلمانية يف نفوس        
 ال  – يف عقـوهلم     املنهاجحينها أن تعلمهم أن يكونوا علمانيني، فإم بعد محل ما يف            

 . سيدافعون عن العلمانية ويعتنقوا كأهلها–مسح اهللا 
قُودهـا  يا أَيها الَِّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهِليكُم نـاراً و         ﴿:قال اهللا تعاىل    

الناس والِْحجارةُ علَيها ملَاِئكَةٌ ِغلَاظٌ ِشداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُـونَ مـا               
 .املطلوب منكم أن تقوا أنفسكم وأهليكم تلكم النار فكيف يكون ذلك . ﴾يؤمرونَ
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ـ        إنكـم ال  املنـهاج رر ال تسمحوا أن يستمر أبناؤكم بتعلم الكفر، قولوا ملن ق
وال . تريدونه ولن تسمحوا بأن يتعلم أبناؤكم إال ما تكون العقيدة اإلسالمية أساساً له            

تقبلوا إالّ ذلك، فتكونون ذا قد رفعتم الضرر عن أبنائكم وبناتكم، وهو ضرر أفـدح    
وإنكم قادرون علـى    . إنه إفساد دينهم، وهل بعد فساد الدين إال النار        . من كل ضرر  

ك، وما املناهج اجلديدة ارمة إالّ ألن أحداً مل يصرخ يف وجههم بأننا نريد أن نريب                ذل
 .أبناءنا على اإلسالم ال العلمانية الكافرة

وحىت يتم لكم ما تريدون جيب عليكم أن تعلموا أبناءكم احلق وأن تبطلوا هلـم                
الشـيء   إن   قولنـا ن   وأ علمونه يف املدارس خمالف لإلسالم    الباطل، فتعلموهم أن ما يت    

فيجب أن .  خمالف لإلسالم يعين أنه كفر، ألنه ال ثالث هلما إما إسالم وإما كفر          الفالين
تكونوا على اطالع دائم مبا يتعلمون وما حتويه كتبهم، فتبينوا هلم أوالً بأول صواب ما               

 .يأخذون أو فساده، كل ذلك من وجهة نظر اإلسالم
 تعليم مواٍز تكون غايته تعليمهم أمور دينـهم  مث إنكم تستطيعون أن تضعوهم يف  

 املخالفات الشرعية فيما يتعلمون، وما الصواب مـن وجهـة نظـر    إىلولفت نظرهم   
فِجدوا ألبنائكم أناساً يفهموم اإلسالم إذا وجدمت أنفسكم غري قادرين على           . اإلسالم

 ونذروا أنفسهم لنشـر  عبء املتابعة، فإن يف املسلمني رجاالً أخياراً حذقوا هذه األمور      
 .دعوة احلق

 فالزموا، وال تسكتوا على هذه احلال وال تقصـروا، ولـيكن            عرفتم إنكم قد    
يا أَيها الَِّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهِليكُم ناراً وقُودها النـاس   ﴿:نرباسكم قوله تعاىل    

 ﴾داد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ        والِْحجارةُ علَيها ملَاِئكَةٌ ِغلَاظٌ شِ    
 !!فهل تفعلون ؟
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 يقع فال بد     ومنكر إن هذا احلل الذي نضعه بني أيديكم حل جزئي متعلق بضرر           
 احلل  إن. يطت بكل منكم يف أبنائه    من إزالته، وهو ضرر يتعلق بالدين وباألمانة اليت أُن        

التعليم وتثقيف أبنائكم بثقافة اإلسالم وتعلميهم على أساس العقيـدة          اجلذري ملشكلة   
 تقوم علـى أسـاس العقيـدة     هي اليت  اإلسالمية لن يتم إالّ بإقامة دولة اإلسالم، ألا       

بل . أجهزا وحماسبتها وكل ما يتعلق ا     و  قوانيننها وإدارا   يف  يف كل شيء،   اإلسالمية
ياب تطبيق اإلسالم لن جتد احلل اجلـذري هلـا إال           إن مشاكلكم مجيعها النامجة عن غ     
استئناف احلياة اإلسالمية بإقامة دولـة اخلالفـة        : باحلل اجلذري لكل قضايا املسلمني    

 ِبنصـِر  ، ويومِئٍذ يفْرح الْمؤِمنونَ﴿الراشدة الثانية على منهاج النبوة، قريباً بإذنه تعاىل   
، نـدعوكم ناف احلياة اإلسالمية بإقامة دولة اخلالفـة         الستئ  معنا العمل ، فإىل    ﴾اللَّه

 . الدنيا ونعيم اآلخرة بإذن اهللاتنالون عز فبذلك
يا أَيها الَِّذين آمنواْ استِجيبواْ ِللِّه وِللرسوِل ِإذَا دعاكُم ِلما يحِييكُم واعلَمواْ أَنَّ ﴿

 ﴾ِه وأَنه ِإلَيِه تحشرونَاللّه يحولُ بين الْمرِء وقَلِْب
 

***** 
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 من مشروع الدستور الذي أصدره     سياسة التعليماملواد املتعلقة ب
 حزب التحرير

 جيب أن يكون األساس الذي يقوم عليه منهج التعلـيم هـو العقيـدة         - ١٦٥املادة  
ي ال حيدث أي   اإلسالمية، فتوضع مواد الدراسة وطرق التدريس مجيعها على الوجه الذ         

 . خروج يف التعليم عن هذا األساس

سياسة التعليم هي تكوين العقلية اإلسالمية والنفسية اإلسالمية، فتوضع          - ١٦٦املادة  
 . مجيع مواد الدراسة اليت يراد تدريسها على أساس هذه السياسة

ـ           - ١٦٧املادة   العلوم الغاية من التعليم هي إجياد الشخصية اإلسالمية وتزويد الناس ب
فتجعل طرق التعليم على الوجه الذي حيقق هذه الغاية         . واملعارف املتعلقة بشؤون احلياة   

 . ومتنع كل طريقة تؤدي لغري هذه الغاية

جيب أن جتعل حصص العلوم اإلسالمية والعربيـة أسـبوعياً، مبقـدار             - ١٦٨املادة  
 . حصص باقي العلوم من حيث العدد ومن حيث الوقت

جيب أن يفرق يف التعليم بني العلوم التجريبية وما هـو ملحـق ـا                - ١٦٩املادة  
فتدرس العلوم التجريبية وما يلحق ـا حسـب         . كالرياضيات، وبني املعارف الثقافية   

أما املعارف الثقافية فإا تؤخـذ يف       . احلاجة، وال تقيد يف أية مرحلة من مراحل التعليم        
. سة معينة ال تتناقض مع أفكار اإلسالم وأحكامـه        املراحل األوىل قبل العالية وفْق سيا     
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 أي خروج عن سياسـة      إىلوأما املرحلة العالية فتؤخذ كالعلم على شرط أن ال تؤدي           
 . التعليم وغايته

جيب تعليم الثقافة اإلسالمية يف مجيع مراحل التعليم، وأن خيصـص يف             - ١٧٠املادة  
ة كما خيصص فيها للطـب واهلندسـة        املرحلة العالية فروع ملختلف املعارف اإلسالمي     

 . والطبيعيات وما شاكلها

الفنون والصناعات قد تلحق بالعلم من ناحيـة كـالفنون التجاريـة             - ١٧١املادة  
واملالحة والزراعة وتؤخذ دون قيد أو شرط، وقد تلحق بالثقافة عندما تتـأثر بوجهـة      

 . سالمنظر خاصة كالتصوير والنحت فال تؤخذ إذا ناقضت وجهة نظر اإل

يكون منهاج التعليم واحداً، وال يسمح مبنهاج غري منهاج الدولة، وال            - ١٧٢املادة  
متنع املدارس األهلية ما دامت مقيدة مبنهاج الدولة، قائمة على أساس خطـة التعلـيم،            
متحققة فيها سياسة التعليم وغايته، على أالّ يكون التعليم فيها خمتلطاً بـني الـذكور               

 التالميذ وال يف املعلمني، وعلى أال ختتص بطائفة أو دين أو مـذهب أو               واإلناث ال يف  
 . عنصر أو لون

تعليم ما يلزم لإلنسان يف معترك احلياة فرض على كل فرد ذكراً كـان        - ١٧٣املادة  
فيكون التعليم إلزامياً على اجلميع يف املرحلتني األوىل والثانية وعلى الدولة أن            . أو أنثى 

ميع جماناً، ويفسح جمال التعليم العايل جماناً للجميع بأقصى ما يتيسر من            توفر ذلك للج  
 . إمكانيات



 ١٤٠

يئ الدولة املكتبات واملختربات وسائر وسائل املعرفة يف غري املـدارس     - ١٧٤املادة  
واجلامعات لتمكني الذين يرغبون مواصلة األحباث يف شىت املعارف من فقه وأصول فقه             

فكر وطب وهندسة وكيمياء، ومن اختراعـات واكتشـافات         وحديث وتفسري، ومن    
 . وغري ذلك، حىت يوجد يف األمة حشد من اتهدين واملبدعني واملخترعني

 مينع استغالل التأليف للتعليم يف مجيع مراحله وال ميلك أحد مؤلفاً كان             - ١٧٥املادة  
كان أفكاراً لديه مل    أما إذا   . أو غري مؤلف حقوق الطبع والنشر إذا طبع الكتاب ونشره         

 . تطبع ومل تنشر فيجوز له أن يأخذ أجرة إعطائها للناس كما يأخذ أجرة التعليم

 مقدمة  كتابإىلطالع على مواد الدستور كاملة وأسبابه املوجبة ميكن الرجوع لال(
 )حزب التحريرالدستور وهو من إصدارات 

 ١٤٢٥شعبان 
 ٢٠٠٤ املوافق تشرين أول

 
 
 
 
 
 
 
 
 


