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  املدخل

 واألهداف الديين الوظيفة اخلطاب 

 الدينية للمسلم بعمق التكوين الشخصية الدين املكون األساسي للشخصية، وتتميز يشكل
 األساسية للحياة وعامل الغيب والعبادات اجلوانبده، فاإلسالم خياطب املسلم برؤية تتناول وامتدا

 اخلطاب الديين يف حياة املسلمني، بيد أن هذا اخلطاب قد تأثريواآلداب؛ األمر الذي أدى إىل عمق 
  مساره املرسوم له شرعا، فقد يأخذ التدين منحى انعزاليا كماعنيتعرض آلفات تنحرف به 

 والسلوك، وقد تذهب التربية الدينية حنو تعبئة اإلنسان يف حركة التربيةحدث لكثري من تيارات 
 فعلت تيارات اخلوارج، وقد يكون اخللل أقل من ذلك كتغليب ظاهر النص على كماثورية عارمة 

ص  كما حنت الظاهرية، وقد يبالغ يف تغليب املعاين حىت تتناقض مع صريح النصوومقاصدهمعناه 
 جرى يف التفسري اإلشاري والتأويلي للدين الذي ذهبت إليه طوائف من السلوكيني كما

 . والفالسفة

 ويترتب على ذلك تشويه األخرى تغليب أحد جوانب النص يؤدي إىل إمهال جوانبه إن
 من هنا تأيت أمهية مراجعة توازن النصوص،معىن الدين وسلوك املؤمنني هبذا التفسري املتحيز لبعض 



 وفقا لقيم الدين األساسية ومقاصده الكربى، النصوصاخلطاب الديين إلعادته حنو استيعاب جممل 
 أنتجت تفسريا متحيزا للدين إىل واقع ديين متحيز إىل اليتحىت ال تتحول املعارك واالنفعاالت 
 . بعض النصوص على حساب بعض

العام للبنني على جمموعة من وسائل  التعليم ركزنا يف مراجعتنا ملناهج العلوم الشرعية يف لقد
 : التقومي الفقهية منها

 املنهج خاصة يف قضايا العالقة يقررهاقراءة استيعاب جممل النصوص يف القواعد اليت : أوال
 هبا دالالت النصوص بدال من االحنياز حنو معىن جتتمعباآلخرين، حبيث يقرر املنهج القواعد اليت 

 به من النصوص واملعاين الشرعية مثل التوازن بني مواالة يتعلقما من املعاين الشرعية وإمهال 
 .  والتوازن بني التعلق الوثين بالدنيا وبني عمارهتا العمارة الشرعيةأخطائهم،املسلمني وبني تصحيح 

 الكليات الشرعية؛ فتقرير عصمة وأولويةمراجعة مدى مراعاة املنهج لتدرج أمهية : ثانيا
 التراثية اليت ذكرها بعض العلماء يف حق املخالفني التعزيريةان دقائق العقوبات الدماء مقدم على بي

 واخللل يف مراعاة األولويات يؤدي إىل خلق بيئة تضطرب فيها الشائكة،يف املسائل الكالمية 
 ضغط كثرة االستثناءات الفرعية القليلة والنادرة ويفتح أبواب االستخفاف حتتاحلقوق األساسية 

 .  وغريها من احلقوقواألعراض بالدماء

 خاصة يف احلقوق الشرعية األساسية العدلقراءة مدى عناية املنهج بتقرير مبادئ : ثالثا
 الكتاب وغريهم، ذلك أن العدل هو أساس وأهللإلنسان يف التعامل مع اآلخرين من املسلمني 

ْرَسلَْنا ُرُسلََنا ِبالَْبيَِّناِت َوأَْنَزلَْنا لَقَْد أَ{:  قال تعاىلاألكربالعالقة مع الناس بل هو مقصد الشريعة 
 عن أخطاء املخالفني قبل تقرير املنهج، فإذا حتدث } الِْكَتاَب َوالِْميَزانَ ِلَيقُوَم النَّاُس ِبالِْقْسِطَمَعُهُم

 منفلتا من قواعد العدل اليت قامت عليها عدوانياقواعد العدل معهم أوشك ذلك أن خيلق سلوكا 
 . ة والرساالتالشريع

 للتعامل مع احلضارات واملعارف من حيث الشرعيةقراءة عناية املنهج بتقرير القواعد : رابعا
 واستدماج النافع املفيد منها ما مل يناقض أصول واملعرفةضبط قواعد اشتراك الناس يف املباح 

 تضيء للطالب  أصول الشريعة ومقاصدها، ومراعاة القواعد اليتيناقضالشرع ومقاصده، ورد ما 
 املعاصرة دون توتر وقلق من جهة ودون خضوع ملنطلقاهتا املناقضة احلضارةمنهجية التعامل مع 

 .  املال، وجتاهل مؤسسة األسرةكتقديسللشريعة 



 تقدم للمتلقي قنوات التعبري السلمي البناء اليتقراءة عناية املنهج باملشاركة املدنية : خامسا
 على تكوين قناعة املتلقي باالنفصال عن مؤسسات املنهجيث ال يتركز عن قناعاته ومصاحله، حب

 .  ينفرد مببادرات خارج قنوات اجملتمع املشروعةأنجمتمعه؛ األمر الذي يؤدي إىل 

 بني توظيف وسائل البناء للمتلقيمراجعة مدى وضوح املنهج يف تكوين توازن : سادسا
 يف حتقيق األهداف على املواجهة املقرراتيز املدنية يف حتقيق األهداف، ومراجعة مدى ترك

 . مبختلف وسائلها
 بدرجة متكاملة بيد أننا بذلنا من تنفيذه إجناز تقومي املنهج من خالل هذه املعايري يصعب إن

 ما مكننا من الوصول إىل رؤية واضحة معززة املنهجاجلهد والوقت يف قراءة وحتليل مكونات 
 اخللل املنفرد لنركز على ما ميكن أن نسميه بالنظريات اليت جتاهلنا بالنماذج واألمثلة، وقد حاول

 نستخلص النظرية مث نقدم مناذج لتطبيقاهتا؛ ذلك أن اخللل يف الرؤية أكرب حبيثحترك عناصر املنهج 
 املطاف األخطاء اجلزئية العارضة، بل إن الرؤية الكلية هي اليت خيرج هبا الطالب يف هناية منخطرا 
 لضمان املقرراتءاته الدينية يف مناهج التعليم، وهذا يوجب على الباحثني إعادة قراءة من قرا

 وتنضبط الشرعية،حتقيقها للتوازن الشرعي يف شخصية الطالب، حبيث تتزن لديه التكاليف 
 . احلقوق، وتتضح له رؤية دينية سوية متسقة مع أصول الشريعة ومقاصدها

 يأيت يف ظروف دقيقه على -الشرع وضبطها بأصول مراجعة املقررات- هذا العمل إن
 الدراسة أن حتميل املناهج الدينية هذهرأسها محالت اإلعالم الغريب ضد بالدنا، ورمبا أوضحت 

 فيه؛ إذ ال ميكن أن تكون السبب األساسي، مبالغمسئولية حتريك العنف املسلح ضد الغرب أمر 
املسلمني بعضهم ببعض أكثر من حتريضها على غري  عالقةذلك أن أخطاء املناهج احلالية تؤذي 

 أكثر من حاجتنا لتحقيق ما يغضب مراكز القوى، ملصلحتنااملسلمني، فنحن حباجة للتصحيح 
 جملرد دعوة غرينا إىل بعض ذلك، وهذا املعىن مقرر يف أخطائناوالواجب أال نستنكف عن أصالح 

 القتال يف الشهر احلرام فأقرهم القرآن على  الكفار على املسلمنياستنكركتاب اهللا تعايل حني 
 املسلمني بتجنبه، واملهم هو أن يتركز اإلصالح لتحقيق مقاصد الشريعة ومحاية وأمرإنكار اخلطأ 

 . مصاحلنا

 مبحتوياهتا، يف قضايا جوهرية متس ميوج بينت لنا دراسة املقررات أن اضطرابا شديدا لقد
 مع غري املسلمني من أهل الكتاب واملشركني، التعاملوأصول طمأنينة الطالب، وحقوق املسلمني، 

 وهو اضطراب خيالف أصول الشريعة، بيد أنه ال يبلغ واحلضارات،وقواعد التعامل مع املعارف 
 اإلعالم الغربية لكن ذلك ال مينع من اإلقرار باألخطاء والعمل وسائلاملدى الذي ادعته محالت 



جياز يف صفحات هذه الورقة، وسنقترح منهجية معاجلة هذا  ما سنوضحه بإوهذاعلى إصالحها 
 . اخللل

   

  والتعبئة العدل بني  من املخالف املوقف
 

 باملناهج الدينية لتتضمن تأصيال البدء التأسيس الجتماع إنساين مسلم مستقر يتطلب إن
اين، وتعميق كونية االختالف اإلنس:  مثلاالختالف،مسئوال للقواعد الشرعية احلاكمة لقضايا 

 داخل دائرة اإلسالم، وترسيخ التواضع للحق ونبذ الزهو املعذورةاإلميان بالتعددية املشروعة أو 
 الشرعية للتعايش واحملبة واملودة، وتقرير أخالقيات إنصاف املخالف القيماملذهيب، وتكريس 

مراعاة معيار  حقه أو غمطه ما معه من الصواب، وتعليم النشء وتدريبهم على خبسهواجتناب 
 املقررة الشرعي يف االجتهاد، وبيان أعذار اجملتهدين وغري ذلك من قضايا االختالف والوسعالقدرة 

 . يف الكتاب والسنة وفقه األمة

 متسقة يف هذه القضايا، بل كان رؤية أن واقع مقرراتنا املدرسية مل تنجح يف تقدمي بيد
 من أصول وتعليمات، فتارة يتحدث املقرر ملقرراتااالضطراب والتناقض هو السائد يف ما عرضته 

 وأخالقيات التعامل، خاصة يف سياقات التقرير النظري، الرفيعةبدقة فقهية عن اآلداب اإلسالمية 
 ومومهة يف املستوى التطبيقي يف حديثه عن التعامل مع املخالفني، مناقضةلكنه يعود ليقدم مواقف 

ق يصعب معه تكوين موقف فقهي دقيق لدى الطالب يتسق  يوقع الطالب يف مأزاالضطرابوهذا 
 الشرعية؛ األمر الذي يؤدي إىل اضطراب التكوين األخالقي للطالب يف موقفه من القواعدمع 

 تركت وتكاد ختتزل قواعد األخالق لتتحول إىل امتيازات خاصة تقدم للموافق، الذي املخالف،
 . ة كما سيأيتاملقررات حتديد أوصافه ملعايري غامضة مضطرب

 العامة وأخالقيات التعامل، يف اآلداب املقررات نصوصا منضبطة فقهيا تعرض بعض قدمت 
 :  األخالقية التاليةاملبادئاملستوى النظري، كما يؤكد املقرر مثال على 

 . ١) واألخالق الرفيعةاإلسالمية،عناية اإلسالم بتعليم أبنائه اآلداب  (-
 . ٢) املسلمنيوجوب تقوية الروابط بني (-
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 ال يبخل هبا على إخوانه فاملسلمطالقة الوجه واالبتسامة من املعروف واخلري؛  (-
 . ١)املسلمني
 . ٢) من املعروفبينهم،ترابط املسلمني ومتاسكهم، وإزالة أسباب اخلالف  (-

 . ٣)حرمة دم املسلم وعرضه (-
 . ٤)يكفرهالتحذير الشديد من تكفري املسلم بدون سبب  (- 

 خيل بالدين، بدل أن يسارع إىل أمراعلى املسلم أن ينصح أخاه املسلم إذا رأى منه  (-
 . ٥)رميه بالكفر

 إال إذا توفرت الشروط وانتفت عليهتكفري املسلم أمر عظيم وخطري، ال جيوز اإلقدام  (-
 . ٦)املوانع

 . ٧)ورسولهالتكفري حق هللا، فال نكفر إال من كفره اهللا  (-

 التأسيس لتعظيم حقوق املخالف، إال أن باجتاه األخالقية الشرعية النبيلة تدفع  املبادئهذه
 ويتعارض مع ما قررته قواعد الشريعة حني يتعامل املبادئ،املقرر يعود ليقدم ما يكاد يناقض هذه 

 وأتباعهم، ويأيت التعارض حني يقدم املقرر أحكاما جمملة مومهة ال األمةمع املخالفني من علماء 
 يف وهو الفقهية املقررة يف الشريعة، وتؤدي يف النهاية إىل إرباك الطالب املتلقي القواعدتفق مع ت

 من مجهور غريهمحداثة سنة، وغيابه عن معارك التراث التارخيية، اليت يعىن هبا املتخصصون دون 
الف اجملهول  ضد املخسنهاألمة، إن تقدمي املقررات نصوصا تدفع باجتاه تعبئة الطالب يف حداثة 

 وتقرير قواعد احترام العامة،الغائب عنه بدل تأكيد روابط اإلسالم املتينة وحقوق املسلمني 
كما - املالم عن األئمة األعالم رفعاالجتهاد، وآداب احلوار، وظروف االختالف اليت تستوجب 

ومهة خلالف  لقواعد حقوق املسلمني املاملناقضة وسنعرض بعض نصوص املقررات -عرب ابن تيمية
 : ما تقرره الشريعة، ومن ذلك

                                                 
 ١٠٣ -الصف الثاني متوسط-مقرر الحديث  1
 ١٠٣ -الصف الثاني متوسط-مقرر الحديث  2
 ٨٢- متوسطالصف األول -مقرر الحديث  3
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 قلدوا من قبلهم من أئمة حيثالفرق املخالفة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وصوفية (
 يف تقليد أئمة الضالل وقد خلط االختالف ، فهذا النص خيتزل أسباب 1)الضالل، فضلوا واحنرفوا

 . ف يف مادة تقدم لصغار الطالب واالحنرابالضاللفئات ال جيوز حبال التسوية بينهم ووصمهم 

املنحرفون عن منهج .. قول الفرق الضالة: ( أوصاف الضالل واالحنراف فيقولويؤكد
  ٢)األشاعرة، واملاتريدية: ( يذكر منهممث). السلف

 وكافة املخالفني يف تفسري واملاتريدية، للطالب قواعد تكفريية جمملة عن األشاعرة ويقدم
 : قولهنصوص الصفات اإلهلية ك

، ففي هذا النص عدوان ٣) كفرفقدمن نفى ما وصف اهللا به نفسه، أو وصفه به رسوله، (
 يف هذا املقام بند اإلطالق، وما عالقة بالتكفريعلى مجهور علماء األمة وأتباعهم إذ ال قائل 

 هذه، مث أليس يف هذه النصوص هتوين لقواعد تعظيم التكفريالطالب حديث السن بدقائق أحكام 
 . التكفري وعظيم خطره

 :  األشاعرة حتريفاً كما يقولتأويالت يعترب التحريف كفراً، ومع ذلك جيعل واملقرر

 . ٤...) شكل كتحريف األشاعرةتغيريالتحريف اللفظي يكون بتغيري الكلمة بزيادة أو (
 :  واصفا املخالف اإلسالمي باإلحلادويقول

 أو مما دلت عليه من الصفات واألحكام، منها، شيئاً أن ينكر] مثل... [اإلحلاد يف أمساء اهللا(
 . ٥...)كما فعل أهل التعطيل

 من املعاين الصحيحة، إحلاد عليهتأويل أمساء اهللا وصفاته عن ظاهرها، ونفي ما تدل (
 اإلمجال ما يؤدي إىل هتوين حقوق املخالف هبذا، ويف إطالق مصطلح اإلحلاد يف هذا املقام ٦)فيها

 . علميقف الفقهي معه دون انضباط وتصعيد للمو

 :  حدة التصعيد مع أقوال املخالفني فيقولوتزداد
 .٧) فهو من اهلالكنيصحته،من رد شيئًا من نصوص الصفات، أو استنكره بعد (

                                                 
١٢ – الصف األول ثانوي – التوحيد مقرر 1  

 ٣٧ – القسم الشرعي – الصف الثاين ثانوي – التوحيد مقرر 2
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 إىل مستويات مشبعة باألخطاء بعض ممارسات املسلمني مببالغة وهتويل تنطلق ويعرض
 :  فيقول مثالاملخالفنياط الشرعي للطالب مع بالتضليل من الطبيعي أن تربك االنضب

فيحتفل جهلة املسلمني أو العلماء .. بالنصارىاالحتفال مبناسبة املولد النبوي وهو تشبه ( 
.. وال خيلو من الشركيات واملنكرات..  وعوامهم،الناسوحيضر مجوع كثرية من دمهاء .. املضلون

وهو .. بب الفتنة وجير إىل الوقوع يف الفواحش مما يسوالنساءوقد يكون فيها اختالط الرجال 
 . ١) نفس اغتىن هلا األكالونوشهوةبدعة أحدثها البطالون 

 دون تفصيل أو تدقيق، يقدم املبتدعني أن يصنف املقرر هؤالء املخالفني يف خانة وبعد
جانًبا  مع املخالف اليت سبق أن عرض للتعاملقواعد للتعامل معهم تتعارض مع القواعد الشرعية 

 : منها فيقول
 . ٢)حترم زيارة املبتدع، وجمالسته( 

 :  املقرر منهج املفاصلة والعزلة فيقولويضع
 من أن يشوش فكرك، ويؤذي أقلإياك وصاحب البدعة، فإنه جيرك إىل بدعته، وال (
  .)خاطرك
 :  ينقل يف اهلامش معلقاً على هذه العبارةمث 

، وأقل ما يقال عن هذه الرسالة ٣)املبتدعهجر : سالةلالستزادة يف هذه اجلزئية، انظر ر( 
 من قواعد العدل وأخالق االختالف املقررة يف الشريعة، األدىناليت أحال إليها أهنا تفتقر إىل احلد 

 خاصة من املنافسة ومغاضبة األقران بعضهم لبعض، وكثريا ما ظروفبل هي رسالة صدرت يف 
 . ن فكيف تكون أساسا يرىب عليه صغار الطالب زلل وعدوامواطنتكون هذه السياقات 

 غري الالئقة يف تفسري سلوك املخالف السلبية يشري املقرر إىل بعض التفسريات العدوانية كما
 :  املخالف باملستعمر، كما يقول املقررعالقةاملسلم، ومن ذلك افتراض التواطؤ يف 

 وتساعدهم على ذلك تهم،بدعجيب أن يعلم أن دول الكفر تشجع املبتدعة على نشر (
 . 4)بشىت الطرق
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 أخالقيات الطالب ويوهن إضعاف األسلوب يف التشكيك باملخالف املسلم يسهم يف وهذا
 ما سبق بناؤه من آداب حيطمحسن الظن باملسلمني يف وجدان الطالب؛ األمر الذي قد 

 . االختالف

كوين الطالب السوي، بيد  على تخطرا انتشار لغة املفاصلة والتضليل والتشكيك تشكل إن
 قد يفهم منها الطالب مشروعية بصورةأن األخطر من ذلك هو عرض تاريخ االختالف اإلسالمي 

 رأيه يف مسائل اخلالف يف تقدمي هذه أجلالقمع العنيف للمخالف، أو جواز تصفيته جسديا من 
ات، مبا يوهم أن  القضاء وقواعد اإلثبمهاراتاملعلومات لطالب غض األظفار بعيد عن إتقان 

 اليت جيب أن يعىن هبا الطالب يف حداثة سنه، يقول املقرر املهامالتعامل العنيف مع املخالفني إحدى 
 : مثال

 االحنراف، وخيفى كثري من منمع طول الزمن والبعد عن آثار الرسالة، حيصل كثري (
األمور حبزم وعلم، فلم  هلذه يقفونوكان الصحابة والتابعون ... السنن، وينبت كثري من البدع

 بدعة إال ويقيض اهللا هلا من يردها ويكشف منتفلت بل قمعوها، وبينوا احلق وأزالوا الشبهة، وما 
 إال ويقيض اهللا له من أعالم السنة من الضاللةعوارها وينصر السنة، وما من رأس من رؤوس 

نزعات االبتداع األوىل يف ملا ظهرت ..  عليه احلجةويقيميتصدى له ويفضحه، ويرد عليه بدعته 
وأدب األمة كلها بقطع ..  عمر فأقام معوجها بدرته املشهورةهلاقيض اهللا .. عهد عمر الفاروق
.. وأمر جبلد من فضله على الشيخني..  من غال فيه وحرقهم بالنارعليوأدب .. شجرة احلديبية

 حذر منهم وكشف  تصدى هلم متأخرو الصحابة كابن عمر الذيالقدروملا ظهر من ينفون 
 ..  الدمشقي هذه البدعة تصدى هلا التابعونغيالنوملا أعلن .. عوارهم
 األمري خالد بن عبد اهللا القسري وضحى..  أصر على بدعته قتله هشام بن عبد امللكفلما 

وملا احتشدت ..  هلم جحافل السنةتصدتوهكذا كلما كثرت حشود البدعة .. باجلعد بن درهم
 األمام أمحد بن حنبل، فكسرهم كسرة مل البدعة،قيض اهللا هلم إمام السنة وقامع .. حشود األهواء

 شيخ اإلسالم ابن تيمية جماهداً بعلمه ولسانه ألهل وكان.. ينهضوا بعدها إال متعثرين حبمد اهللا
وال تزال آثاره ..  من جحافل البدع الذين تصدى هلموغريهمالكالم والفالسفة والصوفية، 

 . ١...) وقذى يف عني كل صاحب بدعةسنة،جًعا لكل صاحب ومؤلفاته مر

 اخلطورة على نفسية الطالب شديد العرض التمجيدي للتعامل العنيف مع املخالف فهذا
 يصعب عليه فهم دقائقها شائكةحيث قد يوحي بتأييد ضمين ملا انطوت عليه من ظروف 

 الدماء والنفوس يف وجدان الشاب ةحرموضوابط التعامل معها؛ األمر الذي قد يؤدي إىل اهنيار 
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 خصوصا إذا انضاف إىل ذلك تقدمي هذه األرواح،فيشعر هبوان النفوس ومشروعية القتل وإزهاق 
 الدين واحلفاظ عليه، فيتصور أن تعميق اهلوية اإلسالمية إقامةالوسائل للطالب على أهنا هي دعائم 

 :  كما يقول املقررالعقابيةيتم من خالل الوسائل 

 كثرية للمحافظة على الدين طرقًامن رمحة اهللا أن شرع .. مصلحة الدين فوق كل مصلحة(
 : منها

 .  األمر باجتناب املعاصي، ومعاقبة مقترفيها    .١
 .  والسحرة وأمثاهلماملبتدعني حماربة االبتداع يف الدين، ومعاقبة     .٢

 .  قتل املرتدين والزنادقة    .٣

 . ١...) اجلهاد    .٤
 يتم عرب سلسلة من الدين هذا النص صورة عن الدين توهم الطالب بأن حفظ يقرر

 وجالل اهللا تعاىل وفطرة الناس اليت الربهانالعقوبات، متجاهال أن محاية الدين األساسية تقوم على 
، أما العقوبات فهي يف الشريعة جتري وفق نظام ...والرمحةفطر الناس عليها والقسط، والشورى، 

 دون دراية مبجموعة كبرية من القواعد اليت تعرض األمر بصورة فيهال ميكن إقحام الطالب خاص 
 إىل فهم الطالب تصورات ختتزل التعامل مع الناس عرب سالسل من يتسللدقيقة وبغري ذلك قد 

 .  العنيفةواملمارساتالعقوبات 

 الواجب نشر احلب  بينما كاناملقصر يدعو املقرر إىل تعميق الكراهية ضد املسلم كما
 :  يف شرح ذلكقالواملودة، فحني تكلم عن أحكام البغض لوجه اهللا، 

 . ٢) الدين الصحيحأوامرأي أبغض املخالفني واملعرضني عن : أبغض يف اهللا(
 : يقول ويدعو إىل جتاوز الكراهية إىل املعاداة كما بل

اإلميان، ويعادون ملا فيهم من  من فيهمفيوالون ملا .. العصاة أصحاب الكبائر من املؤمنني(
 . ٣)وتوبيًخاوهجرهم إذا كان يف هجرهم ردًعا هلم .. املعاصي

 النبوية مع املقصر كاملودة واللباقة األخالقيات املفترض بث الروح اإلسالمية وتأكيد وكان
 النيب صلى اهللا عليه وسلم إعالن العداوة على أخالقوأدب احلديث واملالطفة، فلم يكن من 

 بل كان يبادر إىل اإلعذار، ويدعم املعنويات ويتلطف يف تقصريهم،قصرين من أصحابه بنسبة امل
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مل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم سباًبا وال فحاًشا وال ( أنس بن مالك قالإيصال عتابه، كما 
 . ١)ماله؟ ترب جبينه: ( يقول ألحدنا عند املعتبةكانلعانا، 

 لو ارتكب املقصر كبرية من حىتخالف للهدي النبوي  التثريب على املقصرين فمأما
 . ٢) احلد، وال يثرب عليهافليجلدهاإذا زنت أمة أحدكم : (الكبائر، قال صلى اهللا عليه وسلم

 التكفري، إال أنه جيازف أحيانا برسم خطورة الوقت الذي لفت املقرر انتباه الطالب إىل ويف
قد حدث يف هذه األمة من الشرك : ( يقولكما صور تكفريية مشولية عن العامل اإلسالمي،

ال إله :  الضالة ما خرج به كثري من الناس عن دين اإلسالم، وهم يقولونوالنحلواملبادئ اهلدامة 
 الدياناتفشا اجلهل يف القرون املتأخرة، ودخلها الدخيل من ( و،٣) حممد رسول اهللاهللاإال 

 على القبور، البناء، بسبب دعاة الضالل، وبسبب األخرى، فعاد الشرك إىل كثري من هذه األمة
 األضرحة على قبورهم، واختذت بنيتمتمثالً بتعظيم األولياء والصاحلني، وادعاء احملبة هلم، حىت 

إن ما ينذره ( و،٤) وذبح ونذر ملقاماهتمواستغاثةأوثاًنا تعبد من دون اهللا بأنواع القربات من دعاء 
يا سيد فالن إن :  والصاحلني من أموات املسلمني، كأن يقوللياءلألوجهلة املسلمني، من نذور 

 . ٥)فهو شرك أكرب..  لك كذاأجعلرزقين اهللا كذا، 
 املقرر الكثري من عبارات إهدار يلقي هذه الصور املومهة اليت حتمل تكفريا جممال، ومع

ظم املعىن واملعايري كما  بشكل فوضوي غري مناملقررالدماء واستباحة املمتلكات، وينثرها بني ثنايا 
 . ٦)الشرك األكرب يبيح الدم واملال: (يقول

 لو كان املتهم بالشرك من جهلة وحىت. ٧)املشرك حالل الدم واملال: ( أيضاً ليؤكدويعود
الذي يقول ال إله إال اهللا، وال يترك : ( إهدار دمه واستباحة ماله فيقول املقرراملنهجاملسلمني يقرر 

  .٨)التعلق باألضرحة، ال حيرم ماله وال دمه واملوتىعبادة 

 املخالفني كما يقول املقرر وبلغة أهايل يتجاوز املقرر ذلك إىل تقرير مشروعية استرقاق بل
أباح دمه، وماله، وأهله، ألهل : ( قداهللاتوحي بالتحريض أن الذي وقع يف الشركيات فإن 

، إن هذه النصوص جتازف بأحكام ٩)م بعبوديته عبيًدا هلم، ملا تركوا القيايتخذوهمالتوحيد، وأن 
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 الطالب منثورة بعبارات تفتقر إىل احلد األدىن من الدقة الفقهية والتناسب مع مستوى كبرية
 . ومهامه املنتظرة منه جتاه تلك االحنرافات اليت حيرضه املقرر ضد أصحاهبا

كرية املعاصرة، حيث  الفاالجتاهات املقررات املدرسية تزداد اضطرابا حني تتناول إن
 الطالب ضد هذه االجتاهات، ولنأخذ تعبئةيتضاعف حجم اجملازفة يف العبارات التكفريية هبدف 

 : منوذجا على ذلك

 بأمهية الوحدة العربية، ومتتني الروابط العريب الكثري من املفكرين واملثقفني يف العامل يؤمن
 وعالقات ثقافية، ومهوم مشتركة، سياسية،  ومواقفاقتصادي،القومية، وما يتبع ذلك من تبادل 

كاجلامعة العربية، ومراكز البحوث املتخصصة بتطوير : املشروعاتوانبثق عن ذلك جمموعة من 
 املعنية هبموم العامل العريب وغري ذلك، وقد بالغ املقرر يف التصوير واملطبوعاتالثقافة العربية، 

 :  للدعوات القومية حيث وصفها بأهناالسليب

 .١) من أحكامه وتعاليمهوالتخلصدعوة جاهلية إحلادية، هتدف إىل حماربة اإلسالم، (
 .٢) الدين عائقًا يف سبيل القوميةيعترببل إنه .. الفكر القومي يسقط الدين من اعتباره: (ويقول

 :  حكم عليها بكل قطعية وحدة بقولهولذلك
  .٣) وردة عن دين اإلسالمكفراالنتماء لألحزاب اجلاهلية والقوميات العنصرية، (

  .٤)ال شك أن الفكرة القومية ردة إىل اجلاهلية: ( كذلكويؤكد

 :  اآلنوالسؤال
 خطورة التكفري وتطبيق هذه مبدأ يستطيع الطالب استيعاب هذا التناقض احلاد بني كيف

 اجملازفات التكفريية غري املسئولة؟ 
 الرتعة الوطنية كعقوبة ألي جمتمع تصويرىل  يتجاوز األمر التصعيد مع القومية العربية، إبل

 : يرتد عن اإلسالم كما يقول املقرر
خيضع هلذه العصبيات الدموية،   وثقافيا،العامل اإلسالمي أصبح بعد ما غزته أوروبا سياسيا (

 احلزبيات عذاب بعثه اهللا على من أعرض عن هذهوالواجب أن يعلم أن .. واجلنسية، والوطنية
 . ٥)دينهشرعه وتنكر ل
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 بالنظريات العلمية املعاصرة يف يتعلق يقدم املقرر مناذج أخرى من التصعيد فيما كما
 :  على ذلكمنوذجااالقتصاد والسياسة والقانون وغريها، ولنأخذ 

 الفردية لوسائل اإلنتاج، وحترير امللكية الرأمسالية نظرية اقتصادية تقوم على فكرة تعترب
 فيها املد واجلزر حملددات النظرية، ومستوى يتعددبتطورات متتالية األسواق وغريها، وقد مرت 

 عدة مدارس رأمسالية، واملبشرون بالنظرية ختتلف انتماءاهتم عنهاحلرية االقتصادية فيها، مما تولد 
 يف القناعة مبركزية امللكية وقوانني السوق يف املسألة االقتصادية، ومع ذلك يشتركونالدينية لكنهم 

 من امللة خمرجاترب املقرر الديين أن أي مسلم يتبىن النظرية الرأمسالية فهو منافق نفاقا أكرب  اعفقد
 : حىت لو أعلن انتماءه لإلسالم، كما يقول

 والرأمسالية وغريها من مذاهب الكفر والعلمانيةاالنتماء إىل املذاهب اإلحلادية كالشيوعية (
 تلك املذاهب يدعي اإلسالم فهذا من النفاق األكرب، إىلردة عن دين اإلسالم، فإن كان املنتمي 

 . ١) يف الظاهر، وهم مع الكفار يف الباطناإلسالمفإن املنافقني ينتمون إىل 
 املوضوعية والدقة يواصل وصف من من هذه اجملازفات التكفريية اليت ال نصيب هلا وبعد

 : يتبىن مثل هذه النظريات بقوله
 يلقى به املؤمنني، ووجه ينقلب به وجه: ون، لكل منهم وجهانفهؤالء املنافقون املخادع(

 املسلمون، واآلخر يترجم عن سره بظاهرهإىل إخوانه الكافرين، وله لسانان أحدمها يقبله 
 بأهلهما واستحقارا، وأبوا أن ينقادوا حلكم استهزاًءقد أعرضوا عن الكتاب والسنة .. املكنون

 ينفع االستكثار منه إال أشًرا واستكباًرا، فتراهم أبًدا الالوحيني فرًحا مبا عندهم من علم 
وهذه املذاهب اإلحلادية مذاهب متناحرة ألهنا مؤسسة .. يستهزؤونباملتمسكني بصريح الوحي 

 . ٢..)على الباطل

 الكالم النظري الذي قدم للطالب عن كل أن هذا املبالغة التكفريية، كافية هلز واحلقيقة
 . املخالف العدل يف املوقف من خطر التكفري وقيمة

 أشكال العالقة بغري املسلم، وإبراز تضييق املقرر الديين يف مواضع أخرى املبالغة يف وحياول
 السعي إىل إبراز اجلوانب اإلنسانية يف مبادئ وعدمجوانب العداوة، وتعميم أحكام احملاربني، 

 : الشريعة، فيقول املقرر مثال
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 املؤمنني، فال جيوز للمؤمنني حمبته وبنياوة اخلالصة بني صاحبه الشرك األكرب يوجب العد(
 . ١)ومواالته ولو كان أقرب قريب

 استثنائية، وال تصلح قاعدة عامة ظروف العبارة نقلت من بعض املصادر املولودة يف وهذه
ب  تفرق بني احلب اجلبلي أو الطبيعي كحالشريعةملناقضتها مجلة من األسس الشرعية، منها أن 

 وهذا ال حيلة فيه، وبني احلب الديين الذي يعين لصديقهالوالد لولده، والزوج لزوجه، والصديق 
 فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا كان عمه املشرك أبو طالب ولذلكالرضا حبال الكافر وكفره، 

 اهللا عما قام  عنه، فقد كان صلى اهللا عليه وسلم حيبه حمبة الرحم، وقد أخربناويدفعحيوطه وينصره 
 اَهللا َيْهِدي َمن َولَِكنَِّإنََّك الَ َتْهِدي َمْن أَْحَبْبَت {:  رسوله من هذا احلب الطبيعي لعمه فقالبقلب
 . ٢}َيَشاُء

:  قال البخاري يف صحيحهولذلك استوعب كثري من فقهاء اإلسالم هذا التفصيل، وقد
أتتين أمي وهي راغبة يف عهد النيب : قالتا وأورد فيه حديث أمساء أهن) صلة الوالد املشرك: باب(

فأنزل : ، قال ابن عيينه)نعم( وسلم أأصلها؟ قال عليهصلى اهللا عليه وسلم فسألت النيب صلى اهللا 
ن  مِّن ِدَياِركُْم أَُيْخِرُجوكُم اُهللا َعِن الَِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الدِّيِن َولَْم َيْنَهاكُُمالَ {اهللا تعاىل فيها 

 . }َتَبرُّوُهْم َوُتقِْسطُوا ِإلَْيِهْم

وأورد فيه حديث عمر أنه ) املشركصلة األخ : باب: ( عقد البخاري بابا يليه فقالمث
 . ٤ إىل أخ له كافر من أهل مكة،٣أهدى حلة سرياء
 واألقارب من غري املعارف كان بعض فقهاء اإلسالم يرون مشروعية إهداء ولذلك

وفيه صلة األقارب واملعارف وإن : (إلمام النووي معلقا على احلديث السابقاملسلمني، فقد قال ا
 . ٥)كانوا كفارا

 إليه ولذلك فإن أم سعد بن مالك باإلحسان حىت الوالد الكافر الداعية للشرك، أمرنا اهللا بل
لو كانت لك مئة نفس : ( قال هلا سعدالطعام،ملا حاولت صد ولدها عن اإلسالم بإضراهبا عن 

 عاتبه اهللا تعاىل، وأرشده إىل املعاملة باملعروف ذلك، ومع )رجت نفساً نفساً ما تركت ديينفخ
َوِإن َجاَهَداَك َعلَى أَن ُتْشِرَك ِبي َما لَْيَس لََك ِبِه ِعلٌْم {:  تعاىلفقالحىت لو كان الوالد داعية للكفر 

 . } ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروفًافَالَ
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 قربه، كما قال النيب صلى اهللا زيارة لو تويف القريب على الكفر فانه جيوز للمسلم وحىت
 . ١)يلاستأذنت ريب أن أزور قرب أمي فأذن (عليه وسلم 

 من وقع يف الشرك ولو كان أقرب لكل) العداوة اخلالصة( فإن الشريعة مل حتكم بـوهكذا
 .  للمساملواإلحساندي، قريب، بل جعلت لألمر تفصيال فالعداوة للمعت

 : مثال مناذج تعميم أحكام احملاربني ما يقوله املقرر ومن

 الكافرين بأن يظهروا هلم الغلظة علىالعزة : ومنها.. وحمبة اهللا هلا عالمات تدل عليها(
 . ٢)والشدة والترفع عليهم

ليت قد ال خيطر  من العبارات املرسلة االكفار، اإليهام بشمولية الغلظة والعنف جلميع وهذا
 فإن القرآن خص الغلظة باملعتدين، وأمر باللني وانعكاساهتا،ببال واضع املقرر آثارها اجلانبية 

 . املعتديواإلحسان والقسط مع غري 

 حىت يف مقابلة إساءات الكفار، فإن التأدب لقد أرشدنا نبينا صلى اهللا عليه وسلم إىل بل 
 اخلفي، أثار ذلك حفيظة عائشة فأغلظت هلم القول، بالكيديئة اليهود ملا آذوا النيب بتحيتهم املل

 ردها عنفًا، وأمرها باالحتشام والترفق يف رد اإلساءة، تقول ومسىفنهاها صلى اهللا عليه وسلم، 
السام عليكم، فقالت عائشة، عليكم، :  النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقالواأتواأن يهوداً : عائشة

، )مهالً يا عائشة، عليك بالرفق، وإياك والعنف والفحش: ( عليكم، قال وغضب اهللاهللا،ولعنكم 
 والأومل تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم، فيستجاب يل فيهم، : (أو مل تسمع ما قالوا؟ قال: قالت

  .٣)يستجاب هلم يف

 يستحضر أمهية اإلحسان والرفق داعية، كانت معاملة النيب صلى اهللا عليه وسلم معاملة فقد
 من العالقات االجتماعية، وقد تأثر أهل متنوعةقريب القلوب، لذلك امتألت سريته بصور يف ت

 :  عقد البخاري يف كتاب املرضى باًبا مساهولذااحلديث هبذه الصور ونقلوها ملصنفاهتم، 
 ليهود كان خيدم النيب صلى اهللا عليه غالًماأن (وأورد فيه حديث أنس ) باب عيادة املشرك(

 . ٤...) يعودهوسلم، فأتاه النيب صلى اهللا عليه وسلم، فمرض
 :  عليه يف سننه بعنوانوبوب استحضر اإلمام أبو داود ذات احلديث السابق، وقد

 . ١)باب يف عيادة الذمي(
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 التعامل مع املخالفني وعلى وقواعد مما تقدم أن املقرر مل يعض أصول االختالف نستخلص
 : رأسها

 مهما أوتيت من اإلمكانيات فكرية فال ميكن ألي منظومة :أن االختالف سنة كونية. ١
 البشري أو توحد اجتاهات اإلنسانية أو االختالفووسائل االتصال وقدرات التغيري أن تقضي على 

 سنة كونية مالزمة للحياة اإلنسانية كما قال االختالفحتمل الناس على مسار واحد، ذلك أن 
َلَْو َشاَء  (تعاىل، وسيبقى هذا االختالف كما قال ٢} أُمَّةً َواِحَدةً فَاْخَتلَفُواِإالََّوَما كَانَ النَّاُس {تعاىل 

  ٣)ِإالَّ َمن رَِّحَم َربَُّك َوِلذَِلَك َخلَقَُهْم * ُمْخَتِلِفَنيَربَُّك لََجَعلَ النَّاَس أُمَّةً َواِحَدةً َوالَ َيَزالُونَ 

 إال القواعد العامة اليت حيتاجها الناس فيهابني  بعث اهللا الرسل وأنزل معهم الشرائع مل يوملا
 يشأ اهللا تعاىل أن حيسم كل مظاهر االختالف البشري، ومليف حياهتم، وبعض التفاصيل الثانوية، 

َولَمَّا َجاَء ِعيَسى ِبالَْبيَِّناِت {:  وأعرض عن بعض كما قال تعاىلفيهبل بني بعض ما خيتلف الناس 
ِإنَّ َهذَا الْقُْرآنَ { : ، وقال تعاىل٤}ِفيِهلِْحكَْمِة َوُألَبيَِّن لَكُم َبْعَض الَِّذي َتْخَتِلفُونَ  ِجئُْتكُم ِباقَْدقَالَ 

 . ٥} أَكْثََر الَِّذي ُهْم ِفيِه َيْخَتِلفُونَِإْسَراِئيلََيقُصُّ َعلَى َبِني 

 يف  باالحتمال، يذهب الناسمفعمة العليم القدير أن تبقى مفاوز ظنية مة حكفاقتضت
 من تكلف احملال، وستبقى مساحة من لونتفسريها كل مذهب، وتطلُّب القطع يف هذه املساحات 

ُهَو الَِّذي أَْنَزلَ َعلَْيَك الِْكَتاَب ِمْنُه آَياٌت {: تعاىلالنص الديين ال ميكن القطع بتفسريها قال 
 ال يتمكن الشرعيةبقى شرحية من األحكام  وست.٦} أُمُّ الِْكَتاِب َوأَُخُر ُمَتَشاِبَهاٌتُهنَّمُّْحكََماٌت 

 واحلرام بني، وبينهما بني،احلالل (كثري من الناس إىل حكم جازم فيها قال صلى اهللا عليه وسلم 
  .٧)مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس

 ومسئولية اإلنسان عن حرية االختالفمبا يعين اإلقرار يف : تعميق اإلميان بالتعددية. ٢
الَ ِإكَْراَه ِفي {:  وقال تعاىل،٨} َحتَّى َيكُوُنوا ُمْؤِمِنَنيالنَّاَسأَفَأَْنَت ُتكِْرُه {: تعاىلاختيار قال 

 . والظنية، فإذا كان ذلك يف أصل الدين املقطوع به فكيف بالقضايا النسبية ٩}الدِّيِن
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 الظنية  الفكري، خصوًصا يف القضاياالتواضععرب تعميق أخالقيات : نبذ الزهو املذهيب. ٣ 
 املنظومات تتشبع بوثوقية مطلقة حتملها على تنقص الفكريةاليت تتجاذهبا األدلة، فبعض التيارات 

 ليسوا على شيء، وتلك من مسات أهل الكتاب اليت حذرنا اهللا اآلخريناملخالف والشعور بأن 
 الَْيُهوُد َعلَى لَْيَسِتقَالَِت النََّصاَرى َوقَالَِت الَْيُهوُد لَْيَسِت النََّصاَرى َعلَى َشْيٍء َو{: منها فقال تعاىل

 إىل تصوير قدرهم الكوين يف كوهنم الفكرية بل يصل الزهو املذهيب ببعض أتباع املذاهب ،١}َشْيٍء
 رباين حيث أنعم اهللا عليهم أن ترعرعوا يف أرض باصطفاءولدوا هبذه البقعة أو تلك، على أنه أشبه 

 إىل درجة توهم مزيد االختصاص باهللا ودينه وتلك أيًضا من الضاللاحلقيقة حائر بني ألوان 
 اِهللاَوقَالَِت الَْيُهوُد َوالنََّصاَرى َنْحُن أَْبَناُء {:  حذرنا اهللا منها بقولهاليتاحنرافات أهل الكتاب 

 باهللا، عاب اهللا اختصاصه، ولذلك ملا افتخر الصحابة واليهود وادعى كل فريق ٢}َوأَِحبَّاُؤُه
لَْيَس ِبأََماِنيِّكُْم َوالَ أََماِنيِّ أَْهِل الِْكَتاِب {: ني، وبني أن الشأن ليس باألمنيات واملفاخرة فقالالفريق

روي أن هذه اآلية ملا نزلت شق ذلك على كثري من (، قال ابن كثري ٣} ِبِهُيْجَزَمن َيْعَملْ ُسوًء 
 إىل عائق يتحولخرين وغمط هلم فإنه ، وإضافة إىل ما يف الزهو املذهيب من بغي على اآل٤)الصحابة

 . حيرم من تصحيح رأيها والتناصح بني أبنائها
 ذلك أن االختالف املخالف،بدال من تضخيم مشروعية قمع : تكريس قيم التعايش. ٤

 اجملتمع اإلسالمي يف تارخيه احتضنسنة كونية كما سبق التأكيد، وسيبقى ما بقي الناس، كما 
 .  الداخل اإلسالميخالفاتوائف وامللل، فضالً عن املديد شىت أنواع الط

 وعدم غمط ما معه من الصواب احلق،مبا يعين اإلقرار مبا معه من : عدم خبس املخالف. ٥
 كل فريق على اآلخر ورد احلق الذي بغيالذي حيمله ذلك أن أكثر ما يقع بسببه االختالف هو 

 املضمون الذي يقدمه كل اجتاه وعدم أخذه فرزمعه بسبب ما خالطه من الباطل، وكان املفترض 
 تنازع فيه الناس يكون مع هؤالء بعض احلق، وقد ماعامة : (كله أو رده كله، قال ابن تيمية

 على الناس الباطل احملض، بل ال بد أن يشاب يشتبهتركوا بعضه، وكذلك مع اآلخرين، وال 
، فإهنم هم الذين آمنوا باحلق كله،  إال من رحم ربكخمتلفنيبشيء من احلق، فلهذا ال يزالون 

  .٥) من احلققالوهوصدقوا كل طائفة فيما 

 هو استفراغ الوسع وبذل الشرعيوذلك عرب بث الوعي بأن املعيار : مراعاة الوسع. ٦
 ضوعف له الثواب وإن أخفق للحقيقةاجلهد يف الوصول إىل احلق، فإن جنح اإلنسان يف الوصول 
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 بذلوا وسعهم دائرون بني األجر الذين ولذلك فكافة املختلفني كوفئ مبا بذله من اجلهد،
 اإلمث، فليس اجملتهد مبخطئ، بل كل جمتهد باخلطأإذا أريد (واألجرين، ولذلك قال ابن تيمية 

 ). ١٣/١٢٤(جمموع فتاوى ابن تيمية ). مصيب



   

  بني  من الواقعواملوقف املقررات : الثاينالفصل

  الفسادل  املوضوعية وهتويالرؤية

 

 االجتماعي، سيما احملافظة على االندماج املتدين حباجة إىل رؤية واضحة ملشروعية الشاب 
 يوهن دوافع املشاركة واالنتماء لديه لتأخذ الشرعيةمشروعية اجملتمع ومؤسساته، ذلك أن اهتزاز 

 مسئولياته  حىت يصل إىل إيثار اهلروب واالنسحاب منالسلبيةيف االنكماش، وتتزايد الرتعة 
 والنقاء عن االمتزاج بفساد الواقع الذي جرى تصويره له، وقد التطهراالجتماعية حبثا عن حتقيق 

 .الفاعلة املواجهة والصدام كتعبري عن االحتجاج بدال من املشاركة اإلجيابية إعالنيلجأ الشاب إىل 
اته، ويوضح أمهية ذلك  مبؤسسواالندماج املقرر أحيانا الدعوة إىل االلتحام باجملتمع يقدم

 متفائال، ويقدم صورة إجيابية عن الواقع، فاعالالنهضة األمة، وحيث الشاب على أن يكون عضوا 
 : كما يصف اجملتمع بقوله مثال

، وليحذر أن يكون آلة ... نشأ،أرضه، وعلى ]الشاب[فهو بلد اإلسالم الذي ولد فيه (
 الصف الثاين -مقرر احلديث )  الوطنيففساد يستخدمها األعداء هلدم األمة من داخلها، واإل

 . ٧١- القسم الشرعي-ثانوي 

 الصف الثاين -مقرر احلديث ...) أمةعلى الشاب أن يعلم أن أمته هي خري : (ويقول
 . ٧١- القسم الشرعي-ثانوي 

 مصاحل نفسك، ومصاحل وطنك يفالتفكري : ... منها..صور استغالل الوقت : (ويقول
 . ٤٩- ثانوي األول الصف -مقرر احلديث ...). النافع املنتجوأمتك، والعمل 

 االنتماء، وخلق دوافع املشاركة، عرب تعميق هذه التصورات اإلجيابية اليت تدفع باجتاه وحنو
 هبا اجملتمع، إال أن املقرر يضطرب مرة أخرى يفيضتأكيد املشروعية وإبراز جوانب اخلري اليت 

 ويبالغ يف تصوير االحنراف، ويف هتويل االحنطاط، مبا ومؤسساته، فيقدم صورة قامتة عن اجملتمع
 فيبالغ مثال يف تصوير طغيان الشركيات، وغرق العامل اإلسالمي يف للطالب،يربك التوازن النفسي 

 :  أخالق اجملتمع، حني يقولواحناللالبدع، 

 . ١) والشركياتالبدعغالب الناس من املسلمني قلدوا الكفار يف عمل (
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 الضالة، ما خرج به كثري من والنحلحدث يف هذه األمة من الشرك، واملبادئ اهلدامة، (
 . ١) حممد رسول اهللاهللاال إله إال : الناس عن دين اإلسالم وهم يقولون

 . ٢)عاد الشرك إىل كثري من هذه األمة(

 من  القبور اليوم يف كثريعبادكما هو احلاصل من .. الغلو يف األولياء والصاحلني(
 . ٣)األمصار

 وكثرة الدعاة إىل البدع العلم،البدع املعاصرة كثرية، حبكم تأخر الزمن، وقلة (
 . ٤)واملخالفات

 من االحنراف، وخيفى كثري من كثريمع طول الزمن، والبعد عن آثار الرسالة، حيصل (
 . ٥)السنن، وينبت كثري البدع

 بدينهم، واالعتزاز به، والدعوة تمسكباللقد هتاون كثري من املسلمني اليوم مع األسف (
 . ٦) األهواءإىل أخالقهم، وشاعت بينهم املوبقات، ومالوا فاحنلت إليه، 

 يف حقهم على اهللا، وال ينظرون ينظرونإذا تأملت حال أكثر الناس، وجدهتم بعد ذلك (
 . ٧)يف حق اهللا عليهم، ومن هاهنا انقطعوا عن اهللا

 انتماء الطالب لعامله اإلسالمي، وقد هتزة يف تصوير االحنراف  أن مثل هذه املبالغواحلقيقة
 اجملتمع يف بعض السلبيات واملخالفات يقضي اختزالمتزق شعوره بروابطه الروحية جتاهه، ذلك أن 

 . على أي معىن للمشاركة واالنتماء
را من  بعض األوصاف اليت حتمل قدإطالق مشاعر السلبية أن املقرر أحيانا يتهور يف ويؤكد

 :  واإلعالم وحنوها، فيقول مثالالتعليمالتهويل ضد املؤسسات االجتماعية، كمؤسسات 
 اهتماًما كبًريا، أو ال هتتم به الدينأصبحت مناهج التعليم يف الغالب ال تويل جانب (
  .٨)أصالً
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إىل  التعليمي إجحاف بارز، أو يشري الربنامج هذا التقييم ملكانة العلوم الشرعية داخل ويف
 :  كما يقولالكايفأن النظام التعليمي ال مينحها الوقت 

يف خمتلف املراحل ..  الصحيحةالعقيدةالعناية بتدريس :.. سبل التوقي من االحنراف(
 . ١)املنهجالدراسية، وإعطاؤها احلصص الكافية من 

لخة عن  اإلعالم فيجعلها منسيرتكبها املقرر أيضا يف تصوير اخللل والثغرات اليت ويبالغ
 كانت تلفزة، أم إذاعة، أم صحافة، حيث سواًءالعقيدة، منحلة األخالق يف مجيع وسائل اإلعالم، 

 : يقول املقرر

 يف الغالب أداة تدمري واحنراف، أو واملقروءةأصبحت وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة (
عقيدة الصحيحة، ويقاوم  مبا يقوم األخالق، ويزرع الهتتمتعىن بأشياء مادية أو ترفيهية، وال 

  ٢)التيارات املنحرفة

  .٣)بعض وسائل اإلعالم املشبوهة(
 تلك الصادرة عن اإلذاعات األجنبية، وخباصةاألخبار اليت ترد عن الفسقة يف هذه األيام، (

 األنباء احلاقدة، ومن واجبنا عدم االستماع إليها، أو وكاالتأو الصحف، أو اجملالت املنحرفة، أو 
 . ٤)هاتصديق

 معزولة عن ضوابط واحلكومات يقدم للطالب قواعد خطرة حول تكفري األنظمة كما
 : التطبيق فيقول

 جائر وختضيع، فهو كفر ناقل القواننيإذا حكم حكًما عاًما يف دين املسلمني، بأن بعض (
 . ٥)عن امللة، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل

 :  يتحفظ على إطالق وصف اإلسالمأو

 ال يف األحوال الشخصية حلقوق، سائر ايف.. ال بد من احلكم مبا أنزل اهللا والتحاكم إليه(
 . ٦)اإلسالمفقط، كما يف بعض الدول اليت تنتسب إىل 

                                                 
 )١٤(لصف األول ثانوي  ا-مقرر التوحيد   1
 )١٣( الصف األول ثانوي -مقرر التوحيد   2
 )٩٩( الصف األول ثانوي -مقرر الحديث   3
 )٩٦( الصف األول ثانوي -مقرر التفسير   4
 )٧٢( القسم الشرعي - الصف الثالث ثانوي -مقرر التوحيد   5
 )٧٠( القسم الشرعي - الصف الثالث ثانوي -مقرر التوحيد   6



 اجملتمع، وثغرات الواقع، يف فمن اخلطورة تسليط األضواء على نقاط الضعف وهكذا
 على احليوية اإلصالحية للطالب، آثارمن وعرضها بصورة مكربة ملا ختلقه هذه الصورة السوداوية 

 الشاب أن اخلرق اتسع على الراقع، وأن يشعرفلإلنسان طاقة نفسية حمددة، تتالشى بقاياها حني 
 للمحافظة على الدين هي االعتزال داخل دوائر وسيلةال فائدة من حماولة التغيري، وتصبح أفضل 

 . غربة ووحشة الطريق مهوم البرهبمحمدودة، يتشارك فيها فتية آمنوا 

 فساد الزمان واحنالل األخالق يؤدي تصوير عن احليوية اإلصالحية، فإن املبالغة يف وفضال
 دوافع اخلري يف وجدان الشاب حني حناول إشعاره تتساقطإىل اهنيار معنويات التدين ذاهتا، حيث 

وسلم أشار إىل خماطر هذه  ولذلك فإن النيب صلى اهللا عليه الشاكلة،بأن اجملتمع أغلبه على هذه 
 . ١)هلك الناس فهو أهلكهم: إذا قال الرجل: ( قالحنياحلالة النفسية 
 واالرتياب يف تفكري اإلنسان التوجس كان صلى اهللا عليه وسلم حيذر من تنمية مشاعر كما

  ذاته، كما قال صلى اهللا عليه وسلماالجتماعيجتاه جمتمعه؛ ألن ذلك يزيد من مستوى االحنراف 
 . ٢) الناس أفسدهتميفإنك إذا اتبعت الريبة : (حمذرا معاوية

 شبابه، أو أن يضخ فيهم الغربة وبني من مصلحة اجملتمع املسلم أن يوسع الفجوة بينه ليس
 املخالفة، ويستمتع حبجم التباين، يستعذبعنه، وغياب األرضيات املشتركة، حىت أصبح البعض 

 .  ويشبع هبا وجودهذاتهحيقق هبا الذي أصبح مينحه شيئا من الفرادة 

 يف تكريس الفوارق إمكانياهتا خسارة أكرب من أن تسترتف الطاقات الشابة وأي
 !. واالختالف
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   والطمأنينةالقلق بني  من التديناملوقف : الثالثالفصل

   
تسلل  الصاحل واإلنتاج لديه، فإذا العمل من احلاجات الفطرية لإلنسان تعزز دوافع الطمأنينة

 على عقبيه يائسا من رمحة اهللا تعاىل؛ وهلذا ينقلبإىل اإلنسان القنوط أو دب إليه اليأس فقد 
 واخلوف، وهذا التوازن الشرعي يتعارض مع تضخيم الرجاءجاءت الشريعة بالتوازن الدقيق بني 
فة الرجاء  والقيود الغامضة اليت تكاد أن تلغي وظيباالستثناءاتالوعيد عرب تضييق نصوص الرجاء 

 على أصل الرجاء باإلبطال، وذلك ما يتضمن ترجيحا مستترا للجانب وتعودوهتدد الطمأنينة، 
 وهو ما تضافرت نصوص الشريعة على دفعه وتضييق نطاقه كما يف نصوص اإلسالم،الوعيدي يف 

 . كثرية
 القدر  للثقة بالنفس، وإعطائهفرصة فإن اعتدال اخلطاب الديين مهم يف منح الفرد وهلذا

 غري متوازن، وكثري من حاالت التخبط الفقهي انقياًداالالزم من الطمأنينة، فالقلق املبالغ فيه يثمر 
 .  لفائض القلقمباشرةواإلقصاء الديين كانت نتيجة 

 ومن مث الشعور بأن االهنماك واالنزواء، املبالغ فيه يضع يف اإلنسان دوافع اإلحجام فالقلق
 إمنا هو غفلة عن الدين، وصدود عن اهللا اليومية، االخنراط يف الواجبات يف حتصيل املصاحل، أو

 الدين ومقاصده يف بناء القوة لألمة املسلمة كما أشار أصول، وهو حاله تتناىف مع !والدار اآلخرة
 . الفقهاءإىل ذلك اجلويين وغريه من 

ات مقاومة التغيري،  اإلنسان نزعيف القلق والشعور بأن الضاللة شبح يتربص ينا يؤسس إن
 عالقة عكسية بني املبالغة يف القلق على املتابعوالوجل من اجلديد دون فقه أو علم، ولذلك يالحظ 

 ازداد معدل التوتر الديين للفرد تناقص حجم مشاركته فكلمااإلميان وبني احليوية املدنية، 
 .  ازداد مستوى إنتاجه االجتماعي بالقدر الكايف من الثقة واألماناإلنساناالجتماعية، وكلما متتع 

 متزيق السكن النفسي للفرد عرب حماولة أخطر ما ميكن أن ميارسه أي الوعظ الديين ومن
 البدعة، وتضخيم حبائل النفاق، وهذا ال يعين منهتويل احتماالت الشرك، واملبالغة يف الترويع 

ن وحركاته وسكناته وهتدده يف كل  تطوق أنفاس اإلنساأهنااملخاطر مستحيلة، لكن ال يعين أيًضا 
 .  حبيث ال يستطيع اإلنسان أن يثق يف إمكانية جتاوزهامنعطف،حلظة، وتتربص به يف كل 

 :  املقرر دوماً إشعار الطالب بأنهفيحاول
 كالليب النفاق أو يهوي عليه تتخطفه بني مزالق البدع وحيوم على شفري الردة وتكاد يسري
 . سقف الشرك



 االحنراف كقوة خارقة ال ميكن تصويرعار الطالب املخاطر، لكن ال جيوز أبدا  املهم إشمن
 .  خياليةبطريقةمقاومتها، أو املبالغة يف رفع سقف اإلميان 

 . ١)الناس قد يقعون يف الشرك وهم ال يدرون: ( املقرريقول

 . ٢)الناس قد يقعون يف ألوان من الشرك وهم جيهلون: ( يؤكد ذلكمث
 املقرر الصحابة وهم بني ويعرض. ٣)تسرب إىل اإلنسان من حيث ال يشعرالشرك قد ي(

 يسعىفهاهم الصحابة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( كما يقوليعلمون،أحابيل الشرك ال 
 . ٤)الشيطان جلرهم إىل الشرك من حيث ال يشعرون

 يف كل حلظة وهو  يقع يف الشركقد ستكون طمأنينة املتلقي للمقرر حني يشعر أنه كيف
 ! اآلبدينغافل ال يعلم شيئا فيكون من اخلالدين يف النار أبد 

 يتالطم من حوله ويكاد يستحيل الشرك كيف سيثق يف إمكانية مقاومته وهو يشعر أن بل
 ساحلالشرك يف اإلرادات والنيات فذلك البحر الذي ال : (أن ينجو منه أحد، كما يقول املقرر

 . ٥)له، وقل من ينجو منه

 قد يقع يف الشرك األصغر من حيث ال األكرباملسلم الذي محاه اهللا من الوقوع يف الشرك (
 .٦) مع اهللا، وإن كان ال يقصد املتلفظ الشركأنداديدري، وذلك بالتلفظ بألفاظ تشعر جبعل 

 اإلسالم يف موضوع النفاق أيضا، فريى أن من الواجبات نواقضويؤكد املقرر قضية الفزع من 
 . ٧)وجوب اخلوف من النفاق: (شرعيةال

  .٨)اخلوف من الشرك: باب: ( أول دروس التوحيد يف املرحلة املتوسطةويف

 مشروعية القلق على اإلميان لتأصيل املقرر بعض مقوالت التابعني يف حماولة منه وينقل
تخوفون النفاق شر وخطري جًدا، وقد كان الصحابة ي: (والرعب من الضاللة، كما يقول املقرر

 وسلم،أدركت ثالثني من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه :  فيه، قال ابن أيب مليكةالوقوع
 . ٩)كلهم خياف النفاق على نفسه
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  اإلدانة التواصل وخطاب قواعد بني  من احلضارةاملوقف : الرابعالفصل

 
والتبشري  ونظمه، ومستقبله، ملؤسساته، أي ناصح للمجتمع اإلسالمي يؤرقه التخطيط إن

 يف بناء األرضية املدنية واإلطار احلضاري للواقع املعريفبرسالته، ال ميكنه جتاهل أمهية االنفتاح 
 الذي تعقدت عظم احلياة فيه، وترابطت أجزاؤه، وأصبحت العصراإلسالمي، خصوًصا يف هذا 

 ومعايري  بعض، وأصبح احلراك االجتماعي حيتاج ألدوات حديثة،يفنسيًجا واحًدا يؤثر بعض 
 املعقدة، وتنمية تدريبية للمهارات املدنية، لكي يستطيع الشاب احلياةدقيقة، واستيعاب لنظم 

 .  بصورة إجيابية تضمن تراكم اجلهود يف اجتاه البناءاجملتمعاملشاركة يف 

 بتجليات هائلة، وحضور املسلم املوقف من احلضارة قضية معاصرة تواجه الشاب وقضية
 على أساسها ذات آثار واسعة الطالب وهذا يعين أن القواعد اليت سيتعامل مكثف يف حياته،

 . وحيوية
  احلضارة؟ قدم املقرر الديين إشكالية املوقف من فكيف

 يتم فيه تفكيك املفهوم وحتديد احلضارة، حياول املقرر الديين تقدمي تكييف فقهي ملفهوم مل
 بأحكام الشريعة مثل الفرض الكفائي، القتهاوعمقوماته األساسية، وحتليل مضامينها فقهيا، 

 .  وحنو ذلك، الفطريةواحلاجاتوواجب العمارة، والعدل الشرعي، 

 :  يف وجدان الطالب، مثلاملشروعة مل حياول املقرر تعميق شرعية القيم املدنية كما
 والوعي السياسي، وقيم العلمي، االجتماعية، وحقوق اإلنسان، وقيم البحث املشاركة

 ودعم احلريات، واألمن البيئي، القضائي،تعايش واحلوار، واحترام القانون، واالستقالل ال
 ... وأخالقيات املهنة، وغريها الكثري الكثري

 وبيان الكليات الشرعية العامة املهيمنة احلياة، حياول املقرر توضيح اإلطار الفقهي لنظم ومل
ز الوظيفة اإلسالمية للمعرفة والعمران، مبا يعين تأهيل  وإبرااملعاصرة،على اجملاالت والعلوم املدنية 

 .  الفحص واالختباربأدواتالطالب 

 القيم املدنية وضرورة االستفادة من أمهية قدم املقرر موقفا مضطربا مترددا فتارة يؤكد وإمنا
يات  متيز وإمكانيات، وتارة أخرى يتجاهل اإلجيابمنخربات األمم األخرى واالعتراف مبا لديها 

 . ويبالغ يف نزعة التنقص واالزدراء
 :  يقولفمثال



 هي أمور مشتركة كتعلم بل يف األمور اليت ليست من خصائصهم، ]الكفار[تقليد (
 من الزينة اليت أخرج لعباده واألكل من لناالصناعات املفيدة، واختاذ القوة، واالنتفاع مبا أباحه اهللا 

 . ١) هو من ديننا واألصل أنه لنا وهم لنا فيه تبعبلا، الطيبات من الرزق، فهذا ال يعد تقليد

 يف اجلد، وإعداد القوة، والشيء يقلدوهمومل : ( املقلدين يف األمور التافهة فيقولويعيب
 . ٢)النافع من املخترعات والصناعات

 يصلح حاهلم، ويطور حضارهتم، ومييزهم مبااجتاه األمة للبناء والتنمية، وانشغاهلم : (ويقول
 . ٣)بني األمم

 فينبغي للمسلم أن يستحضر النية املعروفة،ليست العبادة قاصرة على الشعائر : (ويقول
 . ٤) والوظيفة وغريها حىت يثاب عليهاكالدراسةالصادقة يف مجيع أعماله الدنيوية، 

 متوترا يركز فيه على اإلدانة، تصعيديا املقرر باملقابل ويف مناسبات أخرى يقدم خطابا لكن
 هذا االضطراب، بينما كان املفترض تقدمي رؤية إزاءخيتصر اآلخر يف السلبيات، فريتبك الطالب و

 . احلضارةمتكاملة متوازنة جتاه قضية 

 العلماء يف العلوم اإلنسانية تسمية مناذج االضطراب أن املقرر يدعو مثال إىل عدم ومن
ذي يستحق وصف عامل يف نظر املقرر هو  الوإمناوالتقنية بلقب علماء، بل جيب اعتبارهم جهاال، 

 : املعاصرةالعابد فقط، حيث يقول عن علماء احلضارة 

 جهال ال يستحقون أن يوصفوا فهمفهم وإن كانوا أهل خربة يف املخترعات والصناعات (
 علم ناقص ال يستحق أصحابه أن يطلق وهذابالعلم، ألن علمهم مل يتجاوز ظاهر احلياة الدنيا، 

 . ٥) يطلق هذا على أهل معرفة اهللا وخشيتهوإمنا االسم الشريف فيقال العلماء، عليهم هذا
 !  شىت ألوان املعرفة ثلة من اجلهاليف معىن للمدنية إذا كان علماء احلضارة املعاصرة أي

 خرباء العلوم املدنية خنسر أشياء كثرية، قيمة هبذه الطريقة التبخيسية اليت حنط هبا من إننا
 يف وعي الطالب، ونغرس بدالً من ذلك أخالق العلمينفقد إمكانية تنظيم املنهج فنحن أوال 

 تطوير واقع جمتمعنا اإلسالمي عرب استثمار نتاج األمم املتقدمة إمكانيةاملكابرة العلمية، كما خنسر 
 .  من ازدرائه والتزهيد فيهلطالبنامبا نوحيه 
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 يسفر دوًما عن آثار عكسية مرضي،ف  بلغ التخوف حد جتاوز العدل الشرعي فهو ختوإذا
 املدين الذي وصلت إليه احلضارة التقدمخطرية؛ فالواجب هاهنا أن نفصل يف ذهن الطالب بني 

 الذي وصلت إليه احلضارة املعاصرة يف بناء والتميزاملعاصرة، وبني قضية اإلميان، فنعرف الكفاءة 
 يشعر بقيمته، ال أن نعتربه لوًنا من اجلهل، يف  اجلانب، حىتهذااملدنية، وندعو الطالب إىل احترام 

 بشكل تام جوانب القصور والضالل الديين، وبذلك حنقق العدل الشرعي للطالبمقابل أن نبني 
 .  هوية الطالب، وال نتهامل وسائل البناءوحنميونقبل احلق 
اعة  كما هي، فذلك أدعى للقناحلقيقة أن نغرس الثقة يف طالبنا وأن نقدم هلم جيب

 هو الذي طبقه القرآن، وحني أقر القرآن الشرعيواالطمئنان، وهذا الفرز الذي يقضي به العدل 
َيْعلَُمونَ ظَاِهًرا مَِّن {:  عنهم علوم اآلخرة، كما قال تعاىلنفىلغري املسلمني بالعلوم الكونية، بينما 

 وجهلهم باآلخرة علًما،فسمى معرفتهم بالدنيا ، ١} َوُهْم َعِن اَآلِخَرِة ُهْم غَاِفلُونَالدُّْنَياالَْحَياِة 
 . ٢) الدين جهالأمرالكفار يعرفون عمران الدنيا، وهم يف : (غفلة، قال ابن عباس

 املعاصرة حني يؤكد خطورة واحلضارة املقرر مفهوما خاطئا جتاه الدول املتقدمة يغرس
 : عيف اإلميان فهو ضتقدمهااحترام تلك الدول املتقدمة، بل ويقرر أن من حيترم 

 فإن ضعاف اإلميان من واقتصادي،يف الدول الكافرة وما عندهم من تقدم صناعي (.. 
 عليه من الكفر، وما ينتظرهم من سوء هماملسلمني، ينظرون إليهم نظرة إعجاب، دون نظر إىل ما 

  .٣...) الكفار، واحترامهم يف نفوسهمتعظيماملصري، فتبعثهم هذه النظرة اخلاطئة إىل 
 هبائم حيوانية ال متلك أي سبب كحظرية حني يصور املقرر تصوير احلضارة املعاصرة أو

 :  إىل السقوط يقوليقودهاللسعادة، بل كل ما لديها من اإلمكانيات إمنا 
 يفقد كل مقومات احلياة السعيدة، هبيمياجملتمع الذي ال يسوده عقيدة صحيحة هو جمتمع (

 ما تقوده إىل الدمار، كما هو مشاهد يف كثًرياادية واليت وان كان ميلك مقومات احلياة امل
 . ٤)اجملتمعات اجلاهلية

 اإلميان، وإذا ختلفت بضعفتلك بعض آثار اإلميان بالغيب، وال تتخلف إال :( يقولأو
 . ٥...)أصبح اجملتمع حيوانيا

 :  أيًضا مؤكًدا هذه الصورةويقول
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 اليوم يف الدول الكافرة، اليت املشاهدكما هو صارت القوة املادية وسيلة دمار واحندار، (
 . ١)متلك مادة وال متلك عقيدة صحيحة

 إميانه، ذلك أن ما يشاهده يف الواقع تعميق املبالغة تربك الطالب أكثر مما تسهم يف وهذه
 متنحها املزيد من االستقرار وفرص بسط النفوذ ال الكربىهو أن اإلمكانيات اليت متتلكها القوى 

 . س كما يوهم املقررالعك

 التحريض واالستعداء على مستوى أخطر مراحل التوتر أن يصل التصعيد الديين إىل ومن
 املقرر لقضية السفر للبالد غري اإلسالمية تعرضاملساملني الذين عاملونا على أساس الثقة، وذلك ملا 

 ولكنه لألسف جعل من  التجارة أو العالج أو الدعوة،أوالسفر للدارسة : ذكر من أنواع السفر
 : شروط اإلقامة كما يقول

 . ٢) الكافرين وبغضهملعداوةوأن يكون مضمًرا .. ويشترط جلواز اإلقامة شرطان(

 بدنو مرتلته، فقد حيصل من يشعرأن يقيم للدراسة، وهو أخطر، لكون الطالب : (ويقول
ىل معلمه، فقد يتودد إليه  ال سيما إإليهم،تعظيمه للكفار واالقتناع بآرائهم، ويشعر حباجته 

 . ٣) أصدقاء حببهم ويتوالهماختاذهمويداهنه يف ضالله واحنرافه، وكذلك 
 ! املقام؟ أخالق إسالمية يقدمها املقرر للطالب يف هذا فأي

 معهم العقود، أو ندعوهم لديننا، نربم إىل الناس لنتعلم منهم، أو نتطبب لديهم، أو نذهب
  !بشرط أن نضمر هلم العداوة

 ضالة املؤمن، وليس يف الشريعة احلكمة من أن القاعدة الشرعية العامة هي أن بالرغم
 التشريع اإلسالمي تفرز على أساس موضوعي ال يفجنسية جغرافية للمعرفة، فاملفاهيم واملنجزات 

 عليه وسلم مع ثقافة عصره بشكل إجيايب، اهللاعلى أساس شخصي، ولذلك تعامل النيب صلى 
 الكربى، ومل يكن يدفع باجتاه االنفصال القوىمنتجات الدول األخرى، وثقافات وتعاطى مع 

 . اجلذري

 العسكرية الفارسية متمثال التقنيات نقل صلى اهللا عليه وسلم يف إحدى معاركه بعض فقد
 . يف تقنية اخلندقة الدفاعية
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ورة، كما قال  رؤساء الدول اجملاعليها بعض تقاليد االتصاالت األساسية اليت سار ونقل
إهنم ال :  إىل كسرى، وقيصر، والنجاشي، فقيليكتبأن النيب صلى اهللا عليه وسلم أراد أن (أنس 

 . ١) صلى اهللا عليه وسلم خامتًا حلقته فضةاهللايقبلون كتاًبا إال خبامت، فصاغ رسول 

ها،  الدولية وإن كان مل يوقعواألعراف احترم النيب صلى اهللا عليه وسلم املواثيق كما
أما واهللا لوال أن ( عليه وسلم لرسويل مسيلمة اهللاكعرف احلصانة الدولية للسفراء، كما قال صلى 

 . ٢)الرسل ال تقتل لضربت أعناقكما
 املشتركة مع غري املسلمني بشكل واملصاحل فتحت الشريعة أيضا مساحة هامة األهداف وقد

 يدعم منو اجملتمع اإلسالمي، كما يف  مصاحلتبادلال يتعارض مع قواعد الشريعة، حني يتحقق 
 .  احلياة االجتماعية يف عصر الرسالةبساطةمناذج متعددة يف السرية الشريفة رغم 

 املشتركة مع غري املسلمني منها األهداف أخرب النيب صلى اهللا عليه األمة عن بعض فقد
ستصاحلون الروم صلحا : ( مع غريهم، فقالاملسلموناملصاحل العسكرية املشتركة اليت سيقيمها 

 . ٣)ورائكمآمنا، وتغزون أنتم وهم عدوا من 

 عليه وسلم يف أحد املواثيق احلقوقية يف اهللا املصاحل االجتماعية، فقد دخل النيب صلى ومنها
، وذلك حني اجتمع بنو هاشم، وبنو زهرة، وتيم، يف دار ٤املطيبنياجلاهلية واملشهور بـ حلف 

 التناصر واألخذ للمظلوم من الظامل، فقال صلى اهللا عليه وسلم الحقا  علىوحتالفواابن جدعان، 
 . ٥)شهدت مع عموميت حلف املطيبني، فما أحب أن أنكثه وأن يل محر النعم(

 الصراع بني الروم الكتابية يتابعون املصاحل السياسية فقد كان املسلمون وقريش ومنها
 للروم باعتبار االشتراك يف الكتاب، بينما السياسي وفارس الوثنية، فكان املسلمون يعلنون التأييد

 هلزمية الروم، فبشرهم اهللا بقرب انتصار الروم، قال املسلمونكانت قريش تدعم فارس، فاستاء 
ْمُر  ِسِنَني ِهللا األِبْضِعِفي * ِفي أَْدَنى اَألْرِض َوُهم مِّن َبْعِد غَلَِبِهْم َسَيْغِلُبونَ  * الرُّوُمغُِلَبِت {: تعاىل

كان املشركون حيبون : ( قال ابن عباس.٦}ِبَنْصِر اِهللا * الُْمْؤِمُنونَِمن قَْبلُ َوِمن َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ َيفَْرُح 
 الروم أهل فارس على الروم، ألهنم وإياهم أهل أوثان، وكان املسلمون حيبون أن يظهر يظهرأن 

 . ٧)على فارس، ألهنم أهل كتاب 
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 كتبادل التجارة يف األسلحة وطيدةقتصادية والتبادل التجاري  كانت العالقات االوقد
 أو احللي، فقد كان النيب صلى اهللا املنسوجاتواألواين واألطعمة وحنوها، ومن مناذج ذلك استرياد 

، واختذ خامتا وجعل ٢، وكان يصلي يف جبة رومية شامية١كسروانيةعليه وسلم يلبس جبة طيالسة 
 . ٤واب ميانية، وكفن يف أث3حبشيافصه 

 العبارات غري العربية، ولذلك ببعض كان صلى اهللا عليه وسلم خياطب الصحابة أحيانا بل
، ٥)باب من تكلم بالفارسية والرطانة (مساهعقد البخاري يف صحيحه بابا لتأصيل مشروعية ذلك 

أن : منها على جواز استخدام العبارات غري العربية، هباوساق فيه جمموعة من األحاديث يستدل 
، ٦)، فحي هال بكم]سورا[يا أهل اخلندق، إن جابرا قد صنع : (قالالنيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .٧ تطلق على الوجبة اليت تقدم للضيوففارسيةوالسور مفردة 
 بن سعيد ملا أتت مع أبيها وعليها خالدأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لبنت : ومنها
 . ٩حسن ومجيل:  تعينحبشيةي مفردة ، وه٨)سنه، سنه(قميص أصفر 
 يف فيه، فقال له النيب صلى اهللا فجعلهاأن احلسن بن علي أخذ مترة من متر الصدقة : (ومنها

، وهي تعبري فارسي ١٠) ال نأكل الصدقة؟أنا، أما تعرف ]كخ، كخ: [عليه وسلم بالفارسية
 . ١١يستخدم للزجر

 النبوي وما بعده مل يكونوا يف العصر يف  الكثري من اآلثار اليت تؤكد أن املسلمنيوهناك
 . عزلة عن الثقافات واللغات احلية املعاصرة هلم

 النيب صلى اهللا عليه وسلم يتعامل كان ذلك االطالع على الثقافات الدينية األخرى، وطال
 يف جواز النقل عن الثقافة الدينية الصحابةمعها وفق أسس علمية بال توجس، فلما تردد بعض 

حدثوا عن بين إسرائيل وال : ( هذه احلواجز وقالعنهمودية، أزال النيب صلى اهللا عليه وسلم اليه
 الشريف ولدت يف اجملتمع املسلم مظاهر مبكرة لالنفتاح الثقايف التوجيه، وانعكاسا هلذا ١٢)حرج
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وهنا كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعربانية، ويفسر: ( هريرة هذا املشهدأبوكما يصور لنا 
 . ١) ألهل اإلسالمبالعربية

 والتفعيل فقد تراجع النيب صلى اهللا عليه االستثمار يتجاوز األمر جمرد املرونة الثقافية إىل بل
 هم هبا بناًء على نتائج التجارب االجتماعية يف الدول اليتوسلم عن إحدى الفتاوى الشرعية 

هنى عن الغيلة، فنظرت يف الروم وفارس لقد مهمت أن أ: ( وسلمعليهالكربى كما قال صلى اهللا 
حىت ذكرت أن الروم وفارس : (ويف رواية)  فال يضر أوالدهم ذلك شيئاأوالدهم،فإذا هم يغيلون 

 . ٢) فال يضر أوالدهمذلكيصنعون 

 املسلم واحلضارات املعاصرة اجملتمع هذه النصوص تعكس حجم التفاعل اإلجيايب بني وكل
 مؤثرات خارجية، ومل يفرض النيب صلى اهللا أي يكن حلقة معزولة عن له، وأن اجملتمع النبوي مل

 الثقايف، ومل يكن عليه الصالة والسالم يتوجس املرورعليه وسلم حول جمتمعه طوقا يوقف حركة 
 .  ما مل تناقض أصول الشريعةباآلخرجتاه أي صورة من صور االتصال 

 عرب ضعف حضور القضايا احلضارةاه  تأكيد هذا املوقف السليب يف املقررات جتويزداد
 نقرأ هذا الغياب بشكل كمي يف أنوالقيم املدنية من املوضوعات الدينية للمقرر، وسنحاول 

 : إحدى احلاالت النموذجية التالية

 أن قضايا الفقه والعبادات تدرس ذلك مقرر احلديث مقررا عاما غري حمدد بعلم معني يعترب
 ويبقى مقرر احلديث جماالً متاحا لتغطية التوحيد،لعقيدة فتدرس يف مقرر يف مقرر الفقه، أما قضايا ا

 املوضوعات اليت مت انتقاؤها وتغطيتها، ومن مث تصنيفها ندرسالقضايا العامة، ولذلك سنحاول أن 
 النموذجية هي مقرر احلديث للمرحلة املتوسطة بكامل سنواهتا احلالةبأسلوب كمي، وسنجعل 

 : يتاآلالثالث لنالحظ 

 

  املوضوعات  النسبة

  أحاديث العبادات -            %٤١ 

  أحاديث األخالق - % ٣٥
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  أحاديث العقائد - % ١٦

  أحاديث القضايا املدنية - % ٧

 ) املتوسطةتصنيف املوضوعات يف مقررات احلديث للمرحلة (

ماعية وقضايا احلياة  احلركة االجتمشروعية بدل االستفادة من مقرر احلديث لتأصيل وهكذا
 اليت خصصت هلا مقررات مستقلة، فهناك يف كتب والعقائدالعامة، يتم تكرار مواضيع العبادات 

 عليها بأدلتها، وهاهنا يف مقرر احلديث تعرض األدلة نفسها ويعلقالفقه والتوحيد تعرض األحكام 
يث بالرغم من استيفائها يف  فمثالً من املواضيع اليت يكررها مقرر احلدبأحكامها،ويعلق عليها 

، إسباغ ٣، سنن الوضوء٢، أحكام اخلالء١احللف بغري اهللا:  التوحيد والفقه يف تلك املرحلةمقرري
، ٩، أحكام املسبوق٨، أحكام اجلماعة٧، أحكام السجود٦املسجد، آداب ٥، صفة الغسل٤الوضوء

 . وحنو هذه املوضوعات

 الدنيا، وجعل ذلك مؤشرا على احلياةجتاه  ينضاف إىل ذلك ضخ املواقف السلبية وحني
 :  تفقد كثري من مقوماهتا، كما يقول املقررالدنياعمق اإلميان فإن قيمة احلياة املدنية أو آخر 

 )  وسريته يف احلياةاإلنسانلإلميان بالغيب آثار كبرية جًدا تنعكس على سلوك (
 :  ذكر منهامث 

 . ١٠)احتقار املظاهر الدنيوية(

 اخلاطئة، والتأكيد عليها، بالرغم من الصورةالسبب الذي دفع املقرر إىل تبين هذه  ما ولكن
 انعكاساهتا السلبية؟ 

 النتائج، وهو الدافع هذه احلقيقة أن نصوص املقرر تكشف عن دوافع وخلفيات يف
 وهو القلق على العقيدة، أالاألساسي الذي أربك كثريا من أحكام وتصورات املقرر الديين 
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 على أعقاهبم وينسلخون من فسينقلبونعور بأن الشباب إن اكتشفوا إبداعات غري املسلمني والش
 : عقيدهتم، كما يقول املقرر

 )  وعالجهامعرفتهااالحنراف عن العقيدة الصحيحة، له أسباب جتب (

 :  ذكر منهامث 
 . ١)االنبهار مبعطيات احلضارة املادية(

 من مقدور البشر وحده، أهناة املادية، حىت ظنوا االنبهار مبعطيات احلضار: (.. ويقول
 . ٢) وحدهواختراعهفصاروا يعظمون البشر ويضيفون هذه املعطيات إىل جمهوده 

 .  أسباب احنراف العقيدةمن املقرر يعترب أن االنبهار باحلضارة املادية إذن

 .  أو جهدهااحلضارةجتاهل منجزات هذه :  العالج الذي ميارسه فهوأما
 إذ إن احتمال تأثري االنبهار احلضاري سبق؛ أن هذا العالج يزيد األمر تعقيدا كما قيقةواحل

  ! ال بتكريس مشاعر الصدام بني الدين واحلضارةالصحيحة،على اإلميان إمنا يعاجل بتنظيم الرؤية 
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   والتهويلاملوضوعية بني  العلمياملنهج : اخلامسالفصل

   

 التقييم والتفسري، عرب رؤية يفي يتوخى العدل الشرعي  العلمي هو اخلطاب الذاخلطاب
 الشديد للتفصيل يف موضعه، وتنظيم وامليلالواقع واستيعابه كما هو، وحماولة فرز ألوانه، 

 هبامش من النسبية، وال يتورط يف جمازفات متليها حتتفظاملعطيات، وإصدار األحكام اهلادئة، اليت 
 املستمر للربهان، وحماولة تفهم دوافع املخالف، والبحث عن حتراماالعليه اإلغراءات الكالمية، مع 

 .  أم الضمنيةاملعلنةاعتباراته سواءًِ 

 واملبالغة، واجملازفة باألحكام التهويل اخلطاب االنفعايل الذي حيتوي على قدر عاٍل من أما
 . عبئة للفكرة من املغالطات يف سبيل التوجتويزالعامة، وتأكيدها مبفردات احلسم والقطع، 

 للتيارات الثورية، قابلة االجنذاب االنفعايل يبين عقلية جذرية مندفعة شديدة واخلطاب
 خبالف اخلطاب العلمي الذي يبين شخصية التدرجيية،لالختطاف ألي اجتاه، غري مؤمنة باحللول 

 .  وتطويق الثغرات ومعاجلتهاوتعميقها،علمية حتاول اكتشاف املزايا 

 جيدة يف دراسة القضايا، وشروط تفصيالتاملقرر يقدم يف كثري من األحيان  أن واحلقيقة
 ويقع يف اإلمجال أو إهدار الضوابط العامة أخرىدقيقة لبعض املفاهيم، لكنه يرتبك يف أحيان 

 التكليف، أو اعتبار األعراف، وحنوها، وسنحاول موانعواألسس الشرعية، كأصل رفع احلرج، أو 
 : لكأن نقدم منوذجا لذ

 اخلطري جدا تقدمي األحكام ومن من أهم األصول الفقهية أصل مراعاة املقاصد، فمثال
 من الدالالت الكفرية بدون النظر يف العباراتاجململة للطالب دون مراعاة هذا األصل عرب حتميل 

) لشََّعرالدين ليس يف ا( على الشخص امللتحي بعبارة التعليققصد قائلها، كما يعترب املقرر مثال أن 
 .  وخيرج من الدين بالكليةصاحبه،استهزاء بالسنة يكفر به 

 الدين، بل يقصد معىن صحيًحا تنقص أن كثريا ممن يقول هذه العبارة ال يقصد واملعروف
 أو هيئة، بل التدين احلقيقي هو القيام شكلجاءت به الشريعة، وهو أن التدين ليس جمرد مظهر أو 

 أن املقرر يوهم أن املناط الوحيد هو صورة العبارة بيداة األولويات، بالواجبات األساسية ومراع
 :  فيقولاالعتبارات،دون إبراز كاف لبقية 



 واستهزاء بالعقيدة الصحيحة وال وأهلهوما أشبه هذه األقوال اليت كلها سب للدين (.. 
لى اهللا وعليه  بسنة من سنن الرسول صمتسكحول وال قوة إال باهللا، ومن ذلك استهزاؤهم مبن 

 . ١) بإعفاء اللحية، وما أشبه هذه األلفاظ الوقحةاستهزاءالدين ليس يف الشعر، ]: كقوهلم[وسلم 

 تصدر من رجال احلسبة، واليت هي اليت جيعل املقرر جمرد التضايق من بعض املمارسات بل
هاز، ومع ذلك  عن اجتهاد شخصي ألفراد اجلتعربيف أغلب األحوال ال تعرب عن الدين، بقدر ما 

 .  وكفراً خمرجاً من امللةاإلسالم،جيعل املقرر التضايق منها ردة عن 
 صاحبه ويرتد عن اإلسالم وخيرج به يرى املقرر أن من أنواع االستهزاء الذي يكفر حيث

 جاءكم أهل الدين، من باب املنكر،قول اآلخر إذا رأى اآلمرين باملعروف والناهني عن : (من امللة
 . ٢) أعظم من قول الذين نزلت فيهم اآليةهو وما أشبه ذلك مما ال حيصى إال بكلفة، مما السخرية،

 والنهي عن املنكر الثابتة باملعروف دون تفريق بني االعتراض على شعرية األمر وهكذا
 رجل احلسبة اليت قد خترج أحيانا عن تصرفات القرآنية، وبني االعتراض على جمرد النصوصب

 . ي للحسبةاملفهوم الشرع

 ولسنا. ٣)االستهزاء بالقائمني على أعمال الرب: ( جيعل من أمثلة النفاق املخرج من امللةكما
 شعرية اإلحسان إىل الفقراء، وبني االجتهادات بنيحباجة إىل أن نؤكد مرة أخرى أن هناك فارقا 

 .  اخلرييالنشاطالشخصية ملمارسي العمل يف هذا 

وهي ) موانع التكفري( درسا لـعقدنهج العلمي أن املقرر  ظواهر االضطراب يف املومن
 . ٤ من التفصيالت واألدلةجمموعةوقدم فيها ) اجلهل، واخلطأ، والتأويل، واإلكراه(

 كاجلهل والتأويل وعدم القدرة التكليف أنه يف التطبيق العملي يتجاهل بعض موانع إال
طبيقي، مما يترتب عليه وقوع الطالب يف  تبشكلواخلطأ واخلوف وحنوها، إما بتصريح نظري، أو 

 .  والتضليلالتكفريخطر التناقض والتطبيق العشوائي لقواعد 
الناس قد يقعون يف الشرك وهم ال : ( يتجاهل املقرر عذر املخطئ بشكل موهم فيقولفمثال

 . ٥)يدرون
 . ٦)الشرك قد يتسرب إىل اإلنسان من حيث ال يشعر(
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اجلهل يكون مانعا من موانع التكفري يف : (جلاهل فيقول يتجاهل بعض حاالت عذر اكما
إن ما : ( يقولكما فكثريا ما يوحي بإطالق الكفر على اجلاهل ولذلك. ١)حاالتحاالت دون 

يا سيد فالن :  من أموات املسلمني، كأن يقولوالصاحلنيينذره جهلة املسلمني، من نذور لألولياء 
 . ٢)و شرك أكربفه.. كذاإن رزقين اهللا كذا، أجعل لك 

 . ٣)الناس قد يقعون يف ألوان من الشرك وهم جيهلون(

 واجلاد،وال فرق يف مجيع هذه النواقض، بني اهلازل، : ( يلغي عذر اخلائف فيقولكما
 من املذاهب املخالفة كما كثري يتجاهل عذر املتأول فيوحي بإطالق الكفر على كما. ٤)واخلائف

 .  أو غريمهاالصحابة،هلية، أو املوقف من يف موضوع املوقف من الصفات اإل

 يقوله املقرر عن ممارسة األنشطة ما النماذج اليت يضطرب فيها املنهج العلمي أيضا ومن
 فسقا ومعصية، واملشارك فيها آمث، ألهنا جيعلهااألسبوعية كأسبوع الشجرة، وأسبوع املرور، حيث 

وفسق، جعل من أنواع التقليد الذي هو فسق  إىل كفر الكفارتقليد للكفار، فحينما قسم تقليد 
 واختاذ األيام الوطنية والقومية األعمال،ختصيص بعض األيام واألسابيع للنشاط يف بعض : (ومعصية

 . ٥)وهذا حمرم وفسق
 والتعنت يف تفسري املمارسات الدالالت، فقط أحد مناذج التهويل الفقهي، وتضخيم وهذا

 : املسلمنيرسها غري االجتماعية، فاألنشطة اليت ميا

 تكون أنشطة اجتماعية يتخذوهنا أن أن تكون شعائر دينية وممارسات ختتص هبم وإما إما
 . بشكل مدين أو لتدبري شؤوهنم العامة

  األول ال جيوز للمسلم ممارسته فالنوع
 :  النوع الثاين، فله ثالثة شروطأما

 . ـ حتقق املصلحة١
 . ـ وخلوه من املوانع الشرعية٢

 . ـ وانتفاء قصد التشبه٣
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 تعنتا يف التفسري تكون مدفوعة وحتمل من األحكام اليت يضطرب فيها املنهج العلمي وكثري
 النتائج إىل أسباهبا حيث يرى مثالً أن إضافةيف الغالب بقلق عقائدي، كما يف موقف املقرر من 

من أكرب الكبائر، ألن شرك أصغر والذي هو ) واجلهلاخلطط التنموية تقضي على الفقر (مقولة 
 أن واضع املقرر يقصد االستخدام الصحفي هلذه العبارة فهل طبًعافيها نسبة النعمة لغري اهللا، واضح 

 !  ذلك يقصد الشرك مع اهللايقولالكاتب املسلم حني 

 ويف أسوا األحوال قد تعترب هذه اهللا، يقصد أن اخلطط التنموية سبب واألمر كله بيد إمنا 
 .  ال أن تكون لوًنا من الشركأدباً،تاج إىل بعض التحفظات لتكون أكمل العبارة حت

) تقدم الطب قضى على األمراض (عبارة مناذج الشرك األصغر اليت يعرضها املقررة ومن
 .  اهللا، بدون مراعاة مقاصد الناسغريلذات االعتبار السابق وهو كوهنا نسبة للنعمة إىل 

 الرحلة فاملقرر يعتربه لوًنا من قائدمة رحلته بكفاءة  النماذج كذلك أن من فسر سالومن
 . مناسبةالشرك، أو فسرها بكون الطقس واألجواء كانت 

 .  أصغر ألنه نسبة النعم لغري اهللاشرك إذا نسب املال إىل نفسه أو مورثه فإن هذا وكذلك

 يرى أن النعمة  سلم قصد القائل، وكانلو يزيد األمر تعقيدا أن املقرر يؤكد أنه، حىت ومما
 كفاءة القائد، أو األجواء، وحنوها، كانت جمرد أوكلها من اهللا لكن الطب، أو اخلطط التنموية، 

 :  األسباب يعترب شركاً أصغر، يقول املقررإىلأسباب، فإن التعبري بذلك وإضافتها 

وتارة إىل  تارة يضيفها إىل اهللا، بلسانهمن أقر بقلبه أن النعم كلها من اهللا وحده، وهو (
، ولنسبة النعم إىل غري اهللا أمثلة .. التوبة منهجيب.. نفسه وعمله أو سعي غريه، فهذا شرك أصغر

كانت الريح طيبة، واملالح حاذقًا، وقول لوال : – السفينة سريإذا طاب -كقول بعضهم : ..كثرية
تقدم الطب : ضهم ورثته عن آبائي، ومن األمثلة املعاصرة، قول بعمايلفالن لكان كذا، وهذا 

 . ١) التنموية تقضي على الفقر واجلهل، وحنو ذلكواخلططقضى على األمراض، 
 تعاىل يضيف النعم إىل نفسه إضافة اهللا شك أن هذا احلكم فيه كثري من املبالغة فإن وال

َم اُهللا َعلَْيِه َوِإذْ َتقُولُ ِللَِّذَي أَْنَع{: قال تعاىلكماخلق وإجياد، ويضيفها إىل املخلوق إضافة سببية 
 اهللا سبحانه إىل فإن اهللا تعاىل هاهنا أضاف النعمة اليت يتمتع هبا زيد بن حارثة ،٢}َعلَْيِهَوأَْنَعْمَت 

 سبًبا، وبصيغة حتتمل باعتبارهباعتباره خالقها، وأضافها إىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم املخلوق 
 . التسوية
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قُلْ {: وجه االختصاص فقالعلى اخلالق نفسه  فإن اهللا سبحانه نسب الفضل إىلوكذلك
: ، وأضافه إىل اخلالق واملخلوق، وبصيغة حتتمل التسوية، فقال١}ِإنَّ الْفَْضلَ ِبَيِد اِهللا ُيْؤِتيِه َمن َيَشاُء

غري اهللا،  نسبة النعمة إىل بني، فجمع هاهنا ٢} اُهللا َسُيْؤِتيَنا اُهللا ِمن فَْضِلِه َوَرُسولُُهَحْسُبَناَوقَالُوا {
 من الشرك األصغر، وأضافه نوعوبني صيغة التسوية، كالمها يف اخلطاب العقدي للمقرر 

، فكانت إضافة نعمة اإلحسان والتفضل ٣}ِمنكُْمَوالَ َيأَْتِل أُولُو الْفَْضِل {: للمخلوق مفردا فقال
يعترب القرآن هذه  للمخلوق إضافة سبب بإذن اهللا، ومل وإضافتهاإىل اخلالق إضافة خلق وإجياد، 

 . أصغرالصيغ يف التعبري شركا 

 أنه ومورثه جمرد سبب ال ميكن أن يعتقدإذا كان ) هذا مايل ورثته عن آبائي( حىت عبارة بل
 نسب املال إىل شىت أصناف املخلوقني، نفسهتكون شركاً أصغر من أكرب الكبائر، فالقرآن 

 إىل، وأضاف املال ٤}ا أَنََّما أَْمَوالُكُْم َوأَْوالَُدكُْم ِفْتَنةٌاْعلَُمو{:فخاطبنا اهللا وأضاف املال إلينا فقال
ِإنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَْمَوالَ {:  فقالاليتامى، وأضاف املال إىل ٥}َوأَكِْلِهْم أَْمَوالَ النَّاِس{: الناس فقال
، وأضافه إىل ٧}ِبأَْمَواِلِهْمِل اِهللا َوالُْمَجاِهُدونَ ِفي َسِبي{:  إىل اجملاهدين فقالوأضافه، ٦}الَْيَتاَمى

 كَفَُرواِإنَّ الَِّذيَن {: ، وأضافه إىل الكفار فقال٨} أَْمَواِلكُْمُرُؤوُسَوِإنْ ُتْبُتْم فَلَكُْم {: التجار فقال
  .١٠}َوكَِرُهوا أَن يَُّجاِهُدوا ِبأَْمَواِلِهْم{: ، وأضافه إىل املنافقني فقال٩}ُيْنِفقُونَ أَْمَوالَُهْم

 :  صور اختاذ األنداد مع اهللا من يقولمن مناذج التعنت العقائدي أيضا أن املقرر جيعل ومن

 :  مثالفيقولوحنو هذه العبارات ) لوال احلارس ألتانا اللصوص(
 اهللا وإن كان ال يقصد املتلفظ معكالتلفظ بألفاظ تشعر جبعل أنداد .. الشرك األصغر(
  .١١)لوال اهللا وأنت] مثل.. [الشرك

 شركاً، ولو كان انتقادها من باب تكون كان ال يقصد املتلفظ هبا الشرك فال ميكن أن فإذا
 شركا أصغر توضع يف مصاف الكبائر الشنيعة جتعلاألدب واللباقة لكان اجتهادا سائغا، أما أن 

 :  كثري من املبالغة كما يقول املقررففيهكالغش واخليانة والزنا والسرقة وحنوها 
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  .١) اهللا ولوال فالنلوالمثل قول .. األصغر الذي هو أكرب الكبائرالشرك ( 

 لكن إن كان ال يقصد الشرك، أكرب، كان يقصد مساواة السبب باهللا فمفهوم أنه شرك فإذا
 فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان الكبائر،كما يؤكد املقرر ذاته، فال ميكن أن تكون من أكرب 

ما أغنيت من عمك أيب : ( العباس عما قدم لعمه بقولهعمهفإنه ملا سأله يعرب مبثل هذ التعبريات، 
لوال أنا لكان يف : (فأجابه صلى اهللا عليه وسلم بقوله) لك؟طالب فإنه كان حيوطك ويغضب 

 . ٢)النارالدرك األسفل من 
 .  وإمنا كان يقصد أنه جمرد سببقطعا صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يقصد الشرك فالنيب

 والعفوية أبعادا أضخم من حجمها التلقائية اخللل يف املنهج العلمي، إعطاء العبارات ومن
 . الطبيعي، أو حتميلها بالدالالت الشركية

 :  الذات اإلهلية اسمعلى جيعل املقرر مثال من أنواع اإلحلاد من يطلق كما

 . ٣)املهندس األعظم، أو القوة املطلقة(
 لكان أمرا مقبوالً، لكن أن جيعلها إحلادا اهللا من جهة األدب مع  انتقد املقرر هذه العبارةفلو

، أو العزى )اهللا( أصنامهم باسم الالت اشتقاقا من اسم املشركنييف أمساء اهللا، وجيعلها نظري تسمية 
  .علمي، فهذا هتويل يبين العقل الديين للطالب بشكل انفعايل غري )العزيز(اشتقاقا من اسم 
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  صيات والتواخلامتة

 

  :اخلامتة: أوال

 أساسيات الشخصية الدينية للطالب، تكوين وظيفة املقررات الدينية يف التعليم العام هي إن
 دينية سوية تتمثل قيم الدين، وتتشرب طمأنينته، لشخصيةحبيث يتلقى من املادة الدينية ما يؤسس 

رج مع الكليات من األعلى إىل  الكليات األساسية، مث التدلتحديدوهذا يتطلب قراءة كلية للدين 
 أسئلة احلياة العامة واحتياجات املتلقي، واملدة املمكن ختصيصها االعتباراألدىن آخذين يف 

 يتطلب مقارنة ببقية احتياجات الطالب الدنيوية والعلمية، إن حتقيق هذا التوازن الدينيةللمقررات 
 جرى مصنفاتقررات تعتمد حاليا على إعادة نظر جذرية يف طريقة إعداد املقررات؛ ذلك أن امل

 ذلك إىل وجود أدىتدوينها يف ظروف اجملادالت الفكرية، واملعارك الدينية والسياسية، وقد 
 معارك فكرية ال حاجة نرياناضطراب هائل يف تنظيم األولويات، كما أدى إىل توريط الطالب يف 

 جهة وألن حججها ال تصل إليه من منها له بدراسة ظروفها وإجاباهتا؛ ألنه ببساطة ال ينتمي إلي
 وحجج أخرى حني يثري تلك إلجاباتجهة أخرى، كما أن املقرر لن حيول دون تلقي الطالب 

 . املسائل

 القضايا اليت يثريها الواقع عن املقابل تورطت املقررات يف سكوت واسع النطاق ويف
 وعرض الفروض الكفائية املتعلقة الشرعية،املعاصر مثل احلقوق األساسية لإلنسان، واحلريات 

 . مبصاحل الناس الضرورية واحلاجية

 للحقوق والواجبات، وقد جاءت األساسي أن الشريعة اإلسالمية يف جمتمعنا املصدر ذلك
 وهو األساس الذي تقوم عليه مجيع مبادرات املنكر،الشريعة بواجب األمر باملعروف والنهي عن 

 وقد أدى جتاهل املقررات تبعا للنظام السياسي ومبادئه املكتوبة تماعية،واالجالرقابة العامة الفردية 
 الذي األمر إىل جتاهل تنظيم قنوات املشاركة الشعبية والتعبري عن الرأي بطريقة متمدنة؛ والعرفية

 تعبئة الفراغ كل إىلأوجد فراغا هائال أصبح ميدانا لشىت أنواع املعارك االجتماعية اليت تسعى 
- أن املقررات تضمر منها اخلاصة، وقد انعكس ذلك على املناهج من جوانب عديدة، بطريقته

 يناقض مؤسسات اجملتمع، حيث مبا يف األمثلة خطابا موجها للطالب بصفته الفردية –كما تقدم 
 عرب تعبئة الطالب يف زوايا املقرر مبا مشروعةحياول املقرر التعويض عن عجزه يف املشاركة بطريقة 

 انفصام خطري يف مصدر الشرعية االجتماعية إىل من املؤسسات القائمة، وهذا يؤدي حيصنه



 تنظيم قنوات املشاركة وحتقيق الشفافية حبيث يعتمد عربوالسياسية، وال ميكن معاجلة ذلك إال 
أن املقررات تصمت عن آليات اندماج .  السياسية واالجتماعيةللحياةاجلميع على القنوات الرمسية 

ما جيوز :  فيه؛ األمر الذي جيعل التعبئة الدينية اليت تلقاها جتاه القيمومشاركتهب يف جمتمعه الطال
 قيمدون قنوات عامة ملزاولة مواقفه جتاه ما تشربه من ..  حيرم، ما يستحسن وما يستقبحوما

 وإما ة،واملعاقبوتعبئة، ويترتب على ذلك إما البحث عن قنوات غري مشروعة يواجه بسببها التأنيب 
 لتسترد له بعض ما والتمردأن ينكسر أمام عجزه فيبقى حمبطا عاجزا رمبا تلقفته دعوات الغضب 

 املشاركة مبختلف أنواعها أن وسائلعجز عن الوصول إليه، وال ميكن معاجلة ذلك إال بتنظيم 
الغلبة  يف مواجهة العدو احملتل واحلضاريالطالب يواجه يف حياته العامة شىت مظاهر التخلف 

 عن االستجابة لرتعات االنتصار ألمته ومساعدة فيعجزالدولية يف كثري من املؤسسات وامليادين، 
 اجملتمع للروابط املهنية واملؤسسات املدنية اليت تتيح له لفقدانجمتمعه واإلسهام يف الرقي هبا 

لنظام السياسي فتح  من تطوع، وقد كان من واجبات املقررات الدينية واإليهاملشاركة فيما مييل 
 املدنية، وتيسري سبل تنشيطها وتدريب الطالب على ممارستها حبيث تكون منفذ املشاركةآفاق 
 اخلريية، اجلمعيات البناء ويستوعب املشاركات، بيد أن املناهج تكاد حتصر أوجه املشاركة يف حيقق

 . واحلسبة، ومها من أبواب اخلري لكنهما جزء حمدود من واجبات األمة

 
  :التوصيات : ثانيا

 من آثار املعارك الكالمية تنقيتها إعادة النظر يف املقررات الدراسية حبيث تتم – ١
 مقتضى النصوص برصانة ورفق، وجتنيب تقريروالسياسية يف تاريخ اجلدل العقدي، لتتركز على 

 .  للمختصنيُتتركالطالب املعارك الكالمية اليت ميكن أن 
 هبا، والتركيز على ما دلت عليه يضطربمن الرتعات التكفريية اليت  تنقية املقررات – ٢

 تكفري أهل القبلة ووجوب تقرير عصمة عنالنصوص واستقر عليه كبار فقهاء األمة من الكف 
 . دمائهم وأمواهلم وأعراضهم

 .  تعميق مفاهيم احلقوق الشرعية لإلنسان– ٣
 واجملادلة باليت هي أحسن، وبيان لرمحةوا تقرير قواعد التعامل مع املخالف كالعدل – ٤

 . وعلمائهمأسباب رفع املالم عن أئمة املسلمني 

 تتناسب مع حاجات املتلقي بتقرير حبيث إعادة التوازن إىل مضمون املقررات الدينية – ٥
 . مزالقهامقتضى النصوص وجتنب اجملادلة وجتنيب الناشئة 



 يتمكن املتلقي من استثمار حبيثملعارف  ضبط منظور فقهي متزن جتاه احلضارات وا– ٦
 .  الفقهي والكالمي معهاالتعاملنتاج احلضارات واملعارف دون إفراط أو تفريط يف 

 حاالت السلم والعدوان والعهد يف ضبط منظور فقهي متزن جتاه التعامل مع اآلخرين – ٧
 . تفصيلوغريها بإجياز يقرر الرؤية العامة دون إرباك أو 

 . وآليات أدائها) الكفايةفروض (املتلقي بواجباته االجتماعية  توعية – ٨

 .  وآليات أدائهاالشعبية توعية املتلقي بواجباته يف املشاركة السياسية – ٩
  املوفق،،واهللا

 


