
 ثوابت اهلوية املغربية يف منهاج مادة الرتبية اإلسالمية وعالقتها ابملواطنة
  ؛حممد االدريسي د.  

                            وادي الذهبديرية الداخلة  مفتش مادة الرتبية اإلسالمية مب
 

 مدخل : 
التوصيف فلسفي و ال  على مستوى التحديد  يعترب موضوع اهلوية من املواضيع الشائكة والصعبة      

العريف و امل .. واخلوض يف ذلك ال يقف عند حد. وحىت أكون عمليا؛ سوف أقتصر على اجلوانب عملي التنزيل 
 اإلجرائية يف املوضوع، 
، مث بعد ذلك أوضح العالقة وظيفي للمصطلحات املركزية يف العرضالتعريف  يف البداية على الحيث سوف أقتصر  

ابت اهلوية يف منهاج مادة الرتبية اإلسالمية واملواطنة، وأستعرض الكثري من املضامني يف وثيقة املنهاج للتدليل بني ثو 
 وابهلل تعاىل التوفيق.  . على ذلك

 الثوابت :  -
 هي املرتكزات اليت هبا يقوم الشيء ماداي كان أو معنواي.               

 اهلوية:  -
للداللة  ) هو هو (  مكررة مرتني " هو"إىل كلمة بضم اهلاء وكسر الواو(  – وية )اهله يرجع جدر هذا املصطلح        

سواء كانت هذه الذات فردية أو مجاعية، وسواء كانت مادية أو معنوية. وهبذا االعتبار   1احلصرية على ذات معينة.
 املغربية يف بعده الوظيفي هي:  اهلوية مفهوم   ممكن أن خنلص إىل أن

 الشخصية اجلمعية لألمة املغربية" اليت تشكل املشرتكة جمموع السمات اجلوهرية  " 
 املواطنة :  -

مشتقة من الوطن، ووزن الكلمة "املفاعلة" يدل على معىن املشاركة. وهي تدل يف العرف السياسي واالجتماعي       
واجبات جتاه النظام السياسي،   ى املواطن، علبني املواطن والدولة  اابعتبارها عقد   _على املستوى العمودي- املعاصر  

اطنة" عالقة بني املواطنني أنفسهم؛ تتحدد يف بعد أخالقي كما له حقوق عليه. وعلى املستوى األفقي؛ ابعتبار "املو 
  حيث تتميز ابلنفع للمجتمع، أو على األقل عدم اإلضرار مبصاحل الناس والوطن بصفة عامة.

 

 
كتابه اهلوية    انظردخيل، فعنده اهلاء وم ضمأما اللفظ م؛ حصرا   فتوح اهلاءللهوية هو املاللفظ العريب يعترب الباحث التونسي الدكتور فتحي املسكيين  - 1

تنتمي إىل ، وهي ما الذي حيدد ذاات حصرية تكرار لفظ  " هو " أصل الكلمة وجذرها مكون من ألن  ه؛ختلف معلكنين أ. 07والزمن ابتداء من ص 
بوضوح ال حيتمل  مضمومةتظهر العتبار الشكلي؛ ذا اقانوان من قوانني الفكر القطعية. وهي هب ؛اهلوية) هو هو( الذي يعين  عترب لذي ياحلقل املنطقي ا

 . أو السفسطة التفلسف



 
هاج مادة الرتبية اإلسالمية يف ترسيخ اهلوية  نمل  الفاعلية العاليةمدى  بستمولوجي على  إ  تقرير -

 الصاحلة النابعة.طنة ااملغربية وحتقيق املو 
املصطلحات احملورية يف العرض، ندخل يف حتديد أثر العالقة بني   - مبسلك وظيفي صرف    - بعد أن حددان        

 املواطنة كسلوك اجتماعي وفعل أخالقي وضمانة سياسية وقانونية على  و ،  من جهة  اهلوية املغربية القائمة على الثوابت
 .  من جهة أخرى

طنة الصاحلة لن تتحقق على احلقيقة إال اقول؛ أبن املو أالنهاية لنخلص برتسيخ حقائق البداية فولنبدأ من        
 هبوية راسخة، ابعتبارها إطارا مرجعيا ومنوذجا معرفيا سائقا لذوي العقول الراجحة ملا فيه خريهم يف الدنيا واآلخرة. 

 وهي:" واضحة ال ريب فيها    - يف نظري    –  أريد أن أقرر حقيقة  لكل ذلك و 
لرتسيخ اهلوية املغربية    األكثر فاعلية الوثيقة الرتبويةيعترب منهاج مادة الرتبية اإلسالمية  "أن

 ."وحتقيق أبرز معايريها وهو املواطنة الصاحلة النافعة
أقول أبن منهاج مادة الرتبية   -   طبعا   اليت حتتاج إىل بينات للتدليل عليها   - بعد هذا التقرير الصريح، وهذه الدعوى    

طبعا هنا يطرح السؤال؛   ..2اإلسالمية احلايل متيز مبيزات أنتجت ابلضرورة تلك الفاعلية يف شقها النظري على األقل 
 بل ويفرض نفسه: 

 وعقول املتعلمني؟ أوال ملاذا منهاج مادة الرتبية اإلسالمية احلايل األقدر وجبدارة على ترسيخ اهلوية املغربية يف نفوس 
 القرآنمتعددة؛ بعضها يرجع إىل األصول اليت ميتح منها وينهل فيها، واليت تتمثل يف  ذلك العتبارات  اجلواب: و 

 من قداسة وشرف وقدر املنسوب إليهما.  - على تفاوت كبري قطعا  –تعان به  مالنبوية الشريفة، وما يت  والسنة  الكري 
 .. على مسالك شرعية قوية متنوعة وذات مصداقية عالية  االعتماد :  االعتبار الثاين هو

 مع اعتبارات أخرى عديدة وهلل احلمد والشكر واملنة...
  :ةالعقدي املرجعية 

الرتبية واإلسالمية على القرآن الكري والسنة النبوية كمصادر أصلية بعد االعتماد األوسع واألوضح ملنهاج مادة           
، سواء من حيث السور العديدة املقررة يف كال السلكني اإلعدادي والتأهيلي، إضافة إىل النصوص وأصيلة للمعرفة

ية وقومية على مسالك قو   املنهاج  فقد اعتمد   ؛أو تقوميية  ؛ أو نصوص داعمة  ؛ للدروس  أساسية  العديدة كمنطلقات 
اعتمد املنهاج على املذهب األشعري فقد    ؛ .. فعلى املستوى العقديتبين املعلومات وبناء املعتقدات وترسيخ القيمل

التخصصات  العلماء يف كل  السواد األعظم من  األمة اإلسالمية، ويف مقدمتهم  السواد األعظم من  يتبعه  الذي 
حتديدا يف   املتواترة  – ده الكامل على القرآن الكري والسنة النبوية  العلمية والشرعية. هذا املذهب الذي عرف ابعتما

 
وكم من القضااي قوية؛ ضيعها حمامون  يدافعون ويثبتون بقوة املنتوج وحصاد الواقع هذا االدعاء.ألننا حنتاج بعد هذا االمتياز إىل حمامني أكفاء   -  2

 فشلة.



مة حقا وحقيقة ال ادعاء على فهم سلف األ  كل ذلك   -على مستوى االعتقاد  فهم ظواهر النصوص نفيا أو إثباات
 بدون دليل. 

انتشر  كما عرف ابعتداله يف كل اآلراء العقدية املختلف فيها.. مما ضمن األمن واألمان والسالمة ودرء الفتنة أينما  
 . راؤه البقاعآلت  تحااع، و ذو 

 ة:  يفقهالاملرجعية 
الكاملة لإلسالم الذي عاش عليه رسول هللا         النسخة  املالكي ابعتباره  املنهاج على املذهب  ملسو هيلع هللا ىلص يف اعتمد 

إىل فاء الراشدون الذين اختاروا املدينة عاصمة اإلسالم ومنطلقه  ل، مث بعده اخلاملدينة إىل أن التحق ابلرفيق األعلى
ومن تبعهم إبحسان إىل يوم   ، من علماء الصحابة والتابعني غفرية للدنيا جيوشا   لعاملية، كما أخرجت املدينة املنورةا

الذي   م(795-711هـ /  179- 93) األملعي. ؛ العاملنس األصبحي أالبار؛ اإلمام مالك بن ها ابنالدين، ومنهم 
أكباد اإلبل يطلبون :" يوشك أن يضرب الناس  ملسو هيلع هللا ىلص جاء يف حديث أيب هريرة عن النيب  ملسو هيلع هللا ىلص، كما  رسول هللا  ه  بشر ب

يف   :" وقد روي عن ابن عيينة أنه قال:"-الرتمذي   –  قال أبو عيسى   "العلم فال جيدون أحدا أعلم من عامل املدينة
هو مالك  :"قال عبد الرزاق  : ومسعت حيىي بن موسى يقول  ."إنه مالك بن أنس  :"فقال  ؟هذا سئل من عامل املدينة

 3." بن أنس

 ة:  يسلوكالاملرجعية 
الرتبوي والسلوكي، حيث اختاروا    علماء   املنهاج ما اختاره   اختار        اجلنيد   اإلمام مسلك  املغرب يف مذهبهم 

سادات الصوفية وعلم من أعالمهم، مجع بني قلب من    سيد  م(  910-830هـ /    298  -  215)البغدادي  
؛ لضبط طالقإلعلى ا  مذهب التصوفالصويف وعقل الفقيه، واشتهر بلقب "سيد الطائفة". وعدَّه العلماء شيخ  

أطبق علماء الرتاجم على الثناء عليه، كما    ..ةنحرفمذهبه بقواعد الكتاب والسنة، ولكونه مصوان  من العقائد امل
 فمن ذلك:،  وعلى فضله وزهده

 .4: "كان اجلهنيد رمحه هللا ممن أحكم علم الشريعة" صاحب حلية األولياء  قال أبو نعيم

 .5: "وهو من أئمة القوم وسادهتم، مقبوٌل على مجيع األلسنة" صاحب طبقات الصوفية  السلميعنه   وقال    

 
 سنن الرتمذي، كتاب العلم، ابب ما جاء يف عامل املدينة.  - 3
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 .6: "سيد الطائفة ومقدَّم اجلماعة" صاحب طبقات الصوفية أيضا  وقال السبكي

 .7: "كان شيخ العارفني وقهدوة السائرين وَعَلم األولياء يف زمانه"صاحب سري أعالم النبالء  وقال الذهيب 

 ة: يسياسالاملرجعية      
 " إمارة املؤمنني.واملتمثلة يف "  

، وأصلها يف خالفة كل ما سبق من مرجعياتتعد إمارة املؤمنني أجل الثوابت وأعظمها منزلة ألهنا تؤطر  
متت الرسالة وبدأت مرحلة   ملسو هيلع هللا ىلص  الذي بلغ الرسالة وعلم الدين وأسس األمة وأقام الدولة. فبوفاتهملسو هيلع هللا ىلص  رسول هللا  

التدبري ابألسباب البشرية العادية بعد   ؛جديدة يف التبليغ يف حياة األمة والدولة، بدأ اتريخ اقتضى االستمرار فيه
إن حممدا قد مضى بسبيله، والبد هلذا "انقطاع الوحي. وهذا ما يفهم من قول أيب بكر رضي هللا عنه، إذ قال:  

فانظروا وهاتوا آراءكم يرمحكم هللا. فعلى سبيل مبدأ الشورى كان يتم اختيار األمري من كبار األمر من قائم يقوم به،  
أهل السابقة من املكيني القرشيني، فتوىل اخللفاء الراشدون األربعة تباعا يف الظروف اليت سجلها التاريخ. وتسمى 

 سياق جنده يف حوار بني الصحايب املغرية بن أبو بكر خبليفة رسول هللا، وكان عمر أول من تسمى أبمري املؤمنني يف 
 شعبة وعمر قال عمر يف آخره: أنتم املؤمنون وأان أمريكم، فقال املغرية: اي أمري املؤمنني. 

وبيده وصية أخيه حممد   هذا البلد؛قدم إىل  حيث  املوىل إدريس    إىلاتريخ إمارة املؤمنني يف املغرب    ويرجع
بن عبد هللا النفس الزكية له ابخلالفة اليت كان قد بويع هبا بيعة شرعية من أهل احلل والعقد مبدينة رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم، قبل بيعة أيب جعفر املنصور العباسـي، وعلى أساس هذه الشرعية ابيع أهل املغرب املوىل إدريس، 

َب أمرِي املؤمنني يف هذا الغرب اإلسالمي، وأسس أول دولة إسالمية مستقلة عن املشرق. وكان فهو أول من مَحََل َلقَ 
َحاِن إمامَته على بين العباس، ويراين أن إمامته أصح من إمامة  اإلمامان مالكه بن أنس وأبو حنيفة ابملشرق، يـهَرجِ 

 قبله.أيب جعفر املنصور النعقاد بيعة حممد بن عبد هللا النفس الزكية  

وهكذا تكون إمارة املؤمنني دخلت املغرب وهي مستوفية لكل شروط الصحة اليت أساسها البيعة الشرعية 
املزكاة من طرف إمامني عظيمني من أئمة املسلمني: مالك بن أنس وأيب حنيفة، فتأسست بذلك أول إمارة للمؤمنني 

 ابلربوع املغربية.
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ا يف  اإلسالمي  املغرب  انفتاح  بدأ  قد وعندما  األزمة  األول كانت  اهلجري  القرن  من  السادس  لعقد 
استحكمت بظهور الفرق واستمرار املعارضة لألهمويني مث للعباسيني والسيما من أنصار آل البيت. وبينما كان هؤالء 

 للهجرة، اتريخ مقتل  169للهجرة، اتريخ تويل معاوية، وعام    40يعانون من اضطهاد الدولتني املذكورتني بني عام  
، قرب مكة املكرمة، كان قد مضـى قرن من الزمن على سوء تدبيـر عدد  حممد بن عبد هللا النفس الزكية يف وقعة َفخ ٍّ
من عمال األهمويني مث العباسيني على املغرب. ويف هذا السياق من الظلم املشرتك جلأ إدريس بن عبد هللا إىل املغرب، 

 مري للمؤمنني بويع خارج نطاق احلرب واالنقالب بعد اخللفاء الراشدين.وقد جنا من القتل يف موقعة فخ، فكان أول أ 

وال خيفى أن النظام السياسـي يكون مشروعا بصالحه ومبا يوفره من األمن واالستقرار ملمارسة شئون الدنيا 
فيما يهمهم من اليت هبا يتـهيأ الناس حلسن املعاد يف اآلخرة، ذلك ألن اإلسالم خطاب هللا تعاىل إىل كافة عباده  

أمور دنياهم ودينـهم، وقد كان لزاما أن يشتمل على كل ما يـهَنظِ مه شؤوهَنم يف دنياهم اليت فيـها معاشههم، ويف آخرهتم 
اليت إليـها معادههم، لذا كان أول ما شغل ابل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهو حيط رحاله ابملدينة، النظره يف 

تمع يسوده األمن واالستقرار، والتعاونه بني مكوانته يف جلب املصاحل ودرء املفاسد، جمتمعٍّ وضع النواة األوىل جمل
 تسهر على تدبيـره دولة حاكمة وحكيمة، حىت جتري حياة الناس على نظام واستقامة. 

  ية وثوابتهامقومات اهلوية املغربو أسس  على اختالف جماالهتا؛ نكون قد حددان    ثوابت الدينية يف املغرببعرضنا للو   
 .8  اهلوية ومحايتها.هذه  ، وتلك اختيارات منهاج مادة الرتبية اإلسالمية يف ترسيخ  يشرععلى املستوى ال

، لنرصد فيه ترسيخ اهلوية والعالقة بينها  بعد هذا الوصف العام والتوصيف السريع.. نقوم بقراءة سريعة لوثيقة املنهاج
 وبني املواطنة. 

 
 : متابعة من الداخل  ، الرتبية اإلسالمية وترسيخ اهلوية املغربيةمنهاج مادة  

ة من أولوايت منهاج مادة الرتبية اإلسالمية احلايل، وذلك من خالل مبادئه يمساليعترب ترسيخ اهلوية املغربية اال       
وتوجهاته العامة لإلصالح الرتبوي الذي راته  ااختياملتنوعة أو    مرجعياته  ومنطلقاته اليت انطلق منها وكذا من خالل

 ..  يستهدفه
تنوع و      اإلسالمية؛  الرتبية  ملادة  احلايل  املنهاج  داخل  من  أوثق  وأان  أستدرك  أن  البد  االختيارات  عرض  قبل 

املرجعيات اليت استقى منها واعتمدها يف تدبري التعلمات بصفة عامة، حيث مل يكتفي ابملرجعية اإلسالمية وأسسها 
مسالكها فقط؛ بل انفتح بشكل إجيايب والفت على الفكر اإلنساين الرحب والنافع، مستهداي ابألثر الشريف و 
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حديث أيب هريرة ـ رضي هللا عنه ـ ولفظه:" الكلمة احلكمة ضالة املؤمن من    10وابن ماجه   9الرتمذي رواه  الذي  
 فحيث وجدها فهو أحق هبا. "

 جاء يف وثيقة املنهاج : 
 :العلوم االنسانية   مرجعية  -2  
 :حيث تستند اىل"

اإل  – الفكر  واألمستجدات  اجملتمع  قضااي  على  املنفتحة  االنسانية  العلوم  جمال  يف  واالقتصاد نساين  سرة 
 واحلقوق والبيئة واحمليط؛

التزكية، االقتداء، االستجابة، القسط،   دبيات احلديثة اليت تعاجل هذه املفاهيم، يف مداخل :االنفتاح على األ –
 احلكمة؛

 .11 سفة القيم ومنظومة حقوق االنسان املتعارف عليها دوليالاالنفتاح على ف    –     
 . مرجعيات املقارابت البيداغوجية املتمركزة حول املتعلم  –  3

نشطة التعليمية املرتبطة ابملادة على إجناز املتعلم وتنمية تنطلق من مركزية املتعلم وفاعليته، وتؤسس لكل األ"       
 : تعلماته ودعمها من خالل

 تشخيص التمثالت وتعديلها وتصحيحها؛  –
 اعتماد بيداغوجيا أتطري السلوكيات وبناء املواقف االجيابية؛ –
 اعتماد وضعيات تعليمية ذات معىن ابلنسبة للمتعلم؛ –
هداف التعليمية، ومنو الكفاايت مع ضرورة االنتقال من مركزية تقوميية تقيس درجات حتقق األاقرتاح وضعيات   –

 املعرفة واهلدف التعليمي إىل وظيفية كل منهما؛ 
 .12 .اعتماد بيداغوجية القدوة لبناء املواقف وترسيخ السلوكات االجيابية –

 هذا من حيث املرجعيات... 
 :والتوجهات الرتبوية فقد عرضها كاآليتاالختيارات  حيث  أما من  

 : ختيارات وتوجهات يف جمال القيما  -1
 : وهي مستقاة من املرتكزات الثابتة املنصوص عليها ابمليثاق الوطين، وحددت يف"

 قيم العقيدة االسالمية؛   -
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 قيم اهلوية احلضارية ومبادئها االخالقية والثقافية؛  -
 قيم املواطنة؛ -

 . نسان و مبادئها الكونيةقيم حقوق اإل   -    
ها؛ مع استحضار ياالختيارات السابقة يالحظ بوضوح أهنا كلها ترسم صورة اهلوية املغربية وترسخاملتأمل يف كل  و 

 .13 االنفتاح على املبادئ العاملية.
 ت:ختيارات وتوجهات يف جمال تنمية وتطوير الكفاي ا  -2

األ        تتداخل مر ابلكفاايت  ويتعلق  وهي كفاايت  والتكنولوجية.  والثقافية  واملنهجية،  التواصلية،  االسرتاتيجية، 
وتتكامل فيما بينها، تروم متكني املتعلم من معرفة ذاته وغريه، وتسليحه أبدوات التواصل املختلفة ومتهري توظيفها 

 .14 .لريقى بنفسه وجمتمعه
 أيضا.  ة النافع  ةاملواطن  حقيق وهذه الكفاايت على تنوعها تروم لت

 . وتوجهات يف جمال املضامنياختيارات    -3
 : من أهم التوجهات واالختيارات يف هذا اجملال

 .15" اعتبار املعرفة مورواث بشراي مشرتكا؛  -
 . ا انفع  ذلك   وهذا االختيار واضح يف ترسيخ هوية منفتحة على كل الثقافات مادام

 
 للمواطنة الصاحلة: مواصفات املتعلم ابلتعليم الثانوي؛ منوذج  

 يت يستهدفها يف شخصية املتعلم.لا  اتصفاو عددا من املبعد ذلك يقدم لنا منهاج مادة الرتبية اإلسالمية  
 ؛ مواصفات مرتبطة ابلقيم-1
 : تتمثل يف جعل املتعلمو   "
احلضاري، حمصنا ضد كل أنواع سالمي، معتزا هبويته الدينية والوطنية، حمافظا على تراثه  متشبعا بقيم الدين اإل  - 

 االستالب الفكري؛ 
 نسانية؛منفتحا على قيم احلضارة املعاصرة يف أبعادها اإل -

 نسان املنسجمة مع خصوصيته الدينية والوطنية واحلضارية؛ ملما بقيم احلداثة والدميقراطية وحقوق اإل
 . سالميمن روح الدين اإلمتمسكا ابلسلوك القوي املعتدل واملتسامح واملثل العليا املستمدة  

 : مواصفات مرتبطة ابلكفايت واملضامني -2
 : و تتمثل يف جعل املتعلم
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 ممتلكا لرصيد معريف يف جمال العلوم الشرعية واللغوية واالدبية والعلوم االنسانية؛ -
سالمي على فهم الرتاث العريب اإل  االتعامل مع انواع اخلطاب ) الشرعي، االديب …( وقادر   ألدواتممتلكا   -

 واالنساين؛
نسان، السمحة والقيم احلضارية وقيم املواطنة، وحقوق اإل  ة سالمياإلقادرا على معرفة ذاته املتشبعة ابلقيم   -

 وبلورة ذلك يف عالقته مع االخرين؛
 واالنفتاح على خمتلف الثقافات؛   ةسالمياإلملما مبكوانت الثقافة العربية   -
 .16" .ستدماج قيم العقيدة االسالميةاوظيف وسائل التكنولوجية احلديثة من أجل  متمكنا من ت -

 هوية مادة الرتبية اإلسالمية يف منهاجها:
، حيث حدد هلا هويتها ووظيفتها على خطوة تبدو بسيطة ولكنها حمورية يف اتريخ املادة  املنهاج احلايل  كما أقدم       

 حيث جاء يف الوثيقة:   التخصصات الشرعية املتنوعة والكثرية.حىت ال تتفرق معاملها بني  
 :رابعا : مفاهيم أساسية يف مادة الرتبية االسالمية"

 :الرتبية االسالمية -1
مادة تروم تلبية حاجات املتعلم الدينية اليت يطلبها منه الشارع ، حسب سريوراته النمائية واملعرفية والوجدانية   هي ” 

 “ خالقية وسياقه االجتماعي والثقايفواأل
و  والبدنية  الروحية  املختلفة  أببعادها  وبناء شخصيته  الفرد  تنشئة  على  املفهوم  هذا  إعدادا شامال إ ويدل  عدادها 

 : ىلإ ، وذلك استندا  ومتكامال
 املبدأ: ضرورة االستجابة للحاجات الدينية احلقيقية؛    -
 ساسية للدين املتمركزة حول قيمة التوحيد؛ الغاية: اكتساب القيم األ  -
 . ”” احلكمة وو” القسط ” ،    املداخل : ” التزكية “، و ” االقتداء” ، و ” االستجابة،  -
 .17"نسان بني جوانب الشخصية كلهاقيق التوازن يف كيان اإلسالمية هو حت الغاية من الرتبية اإل  -

اإلنسان ن الرتبية هي عملية دائمة ومستمرة مع  والعجيب أهنا مل تقصر الرتبية على املادة لوحدها؛ بل أوضحت أب 
 .. من األسرة إىل املسجد واجملتمع ... يف حياته كلها، وآلياهتا ومؤسساهتا متنوعة

الوثيقة لعرض مقاصد الرتبية اإلسالمية؛ واليت يظهر فيها جبالء ووضوح يف كل الغاايت بدون استثناء؛ أبن مث تتجه  
 الوثيقة: جاءت يف  ، ولذلك سأثبت معظم مضامينها كما الغرض األمسى هو حتقيق املواطنة الصاحلة النافعة

 مقاصد الرتبية االسالمية  -2
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خالص العبودية هلل وحده، وبذلك إ سالمية هي حتقيق كمال حرية االنسان من خالل  الغاية الكربى للرتبية اإلإن  "  
، وال تتحقق هذه الغاية ؛ سواء عبادة املال أو اجلاه أو السلطة أو هوى النفسي عبادة أخرىأ نسان من  يتحرر اإل

 :الكربى اال من خالل حتقيق املقاصد االربعة االتية
وما   لإلنسانل االميان بوجود احلق سبحانه وفهم حقيقة خلق هللا تعاىل  ويتحقق من خال  املقصد الوجودي:  -1

 . جل العبادة وعمارة االرضأال من إ ذلك  
املقصد الكوين : االميان بوحدة البشر من حيث املنطلق واملصري وتكامل النبوات ، ابعتبار االنبياء رسل هللا  -2

وهداية اخللق للحق ، وكون نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم نيب اىل الناس من اجل اخراجهم من الظلمات اىل النور  
 . الرمحة ومنوذج الكمال اخلَلقي واخلهلقي

 .مقصد احلقوق : وتتعلق ابلقيم احلقوقية االربعة الكربى : احلرية ، والقسط ، واملساواة ، والكرامة -3
املقصد اجلودي: يتحدد هذا املقصد ابلنفع للفرد واجملتمع وحتقيق املبادرات الطيبة لصاحل الفرد واجملتمع من  -4

 … خالل املنظومة االخالقية: التضامن ، التعاون ، االحسان 
 سبحانه وإخالص العبودية هلل   ، حيث حتددت القيمة املركزية يف التوحيد القيمة املركزية والقيم الناظمة للمنهاج -3

 وتعاىل. 
   :يف كل من القيم الناظمة والفرعيةمث حتددت  

 بة  احمل •
 االستقامة  •
 االحسان  •
 احلرية  •

 .وخنتم ببيان األهداف العامة ملنهاج الرتبية االسالمية
  :تيةهداف اآليتوخى املنهاج حتقيق األحيث جاء يف الوثيقة :"  

 ابهلوية الدينية والثقافية واحلضارية املغربية؛  التشبت -
 ترسيخ عقيدة التوحيد وقيم الدين اإلسالمي  -
 تعرف املتعلم على سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم ومقاصدها وفقهها واالقتداء به؛  -
 تنشئة املتعلم على قيم التعايش والتكافل والتضامن والتسامح واالنفتاح واحرتام االخر؛  -
 صية االسالمية املتوازنة واملنفتحة عند املتعلم ؛ بناء الشخ -
 كتساب معارف مرتبطة ارتباطا مباشرا ابلقضااي األساسية ذات االمهية العاملية؛  -
 .18" …اكتساب القيم وأخالق وميوالت أصيلة تنمو وتنفتح على الرتاث الوطين والعاملي  -
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 قررهتا، ولكن بتعبري آخر، فأقول أبن: ويف هناية هذا العرض أقرر احلقيقة اليت سبقت وأن  

هو تعاقد تربوي لتحقيق املواطنة الصاحلة؛ ابعتبارها املعيار " منهاج مادة الرتبية اإلسالمية 
 األظهر للهوية الراسخة."

 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات                                                                 
 


