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 انجحث  يهخص
 : اإلخبثخ ػهٗ األسئهخ اٜرٛخ ْذفذ انذراسخ ئىل

في نذخ ثقافة التدامح  إلى أي مجى يسكغ أف تداىع  السجرسة
كالتقمضل مغ الغمػ كالتصخؼ كتخفضف آثارىا  عمى الفخد ك السجتسع؟ كقج 

ىي،:ما أىسضة السشيج الجراسي في اأربعة تتفخع عغ الدؤاؿ الخئضذ أسئمة 
ىي شبضعة السػاد ك ألنذصة التي  تصػيخ أفكار إيجابضة لجى الصالب؟ ما

 ما يسكغ أف تداىع في بشاء مشيج يداعج عمى التقمضل مغ ضاىخة التصخؼ؟
شبضعة الشطخة اإلسبلمضة لطاىخة التصخؼ في السجتسع؟ ما الجكر الحي يسكغ 
أف يزصمع بو السعمع في نذخ ثقافة التدامح؟. كذلظ مغ خبلؿ القضاـ 

حضث تع ترسضع استبانة كتػزيعيا عمى بسجسػعة مغ اإلجخاءات البحثضة. 
مجرس كمجرسة في مجيشتي اربج كعساف في األردف. كسا قاـ الباحث  022

تتعمق بسػضػع البحث.  كقج تػصل   اباستخخاج الجركس التي تحػي  قضس
تتزسغ ندبة معقػلة  األردفالباحث إلى أف مشاىج التخبضة اإلسبلمضة في 

%(، كىػ مؤشخ إيجابي كلكغ 62) مغ القضع الستعمقة بسػضػع البحث
يحتاج إلى السديج مغ التخكضد عمى القضع. كبخرػص دكر السعمع فقج تبضغ 
أف السعمع يحتاج إلى مديج مغ التأىضل كالتجريب عمى تعمضع ىحه القضع 

 كإبخازىا كتسثميا في نذاشاتو الرفضة كغضخ الرفضة.
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Abstract 

This study aimed at answering the following questions: To what 

extent can school contribute to spread the culture of tolerance, reduces 

the phenomenon of Fanaticism and extremism, and its impact on the 

society and individuals. Three questions were branched out of the main 

questions: What is the importance of curriculum in developing positive 

ideas in students? What is the nature of activities and programs which 

can contribute in building a curriculum that reduces extremism? And 

What is the Islamic position on violence? And what role can teachers 

play in spreading the culture of tolerance. 

To conduct this research, the researcher designed and distributed 

aa questionnaire to 200 teachers in Amman and Irbid. And tabulated 

the   values related to tolerance in the books of Islamic studies. The 

researcher found that Islamic education books have around 60 %  of the 

values related to the research topic. As for teachers, the researcher 

concluded that teachers need more training quantitatively and 

qualitatively. 
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 يشكهخ انذراسخ -1
 ٔأسئهزٓبيشكهخ انذراسخ  . أ

تعج ضاىخة التصخؼ بذكل عاـ كالتصخؼ الجيشي بذكل خاص مغ 
الطػاىخ السقمقة لمسجتسعات العخبضة ك اإلسبلمضة بذكل خاص كالسجتسع 
الجكلي بذكل عاـ. فيحه الطاىخة كالتي تتخح أشكاال متعجدة، تشذأ في 
ضخكؼ معضشة أىسيا غضاب التػجضو التخبػي مغ قبل السؤسدات التخبػية 

 ختمفة في السجتسع، فزبل عغ الجكر الدمبي لػسائل اإلعبلـ. الس
كتتخح الطاىخة أشكاال متعجدة، فقج تتسثل في اإلنكار عمى اآلخخ 
كرفزو كعجـ القبػؿ بالحػار كسضمة لحل الخبلفات، كقج تتصػر لضربح 
العشف المفطي ك البجني كسائل لحل الخبلفات بضغ األفخاد كالجساعات. كنطخا 

ىحه الطاىخة الضـػ بذكل مقمق، فإف ىحه الجراسة تأتي لمبحث في النتذار 
 دكر السجرسة كالسشيج عمى كجو الخرػص في التقمضل مغ اآلثار الدمبضة.

 األْذاف ٔانزسبؤالد-2

 األْذاف - أ
ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى دكر السجرسة في السداىسة في نذخ 

ضاىخة التصخؼ السقمقة،  ثقافة التدامح كتقمضل العشف في السجارس.فذضػع
قج تؤدي إلى خخاب كدمار مجتسعي. كقج رايشا كضف أف السجتسعات التي 
ابتمضت بيحا الطاىخة قج دفعت كتجفع ثسشا غالضا مغ استقخارىا كازدىارىا. 
كألف السجرسة كسؤسدة تشذئة اجتساعضة ميسة، فإف التعخؼ عمى السشياج 

باتجاه تكثضف السػاد ك الشرػص  الجراسي لمتخبضة اإلسبلمضة كمجى تصػيخه
 اإلسبلمضة فضو ستداعج عمى التقمضل مغ الطاىخة كالقزاء عمضيا

 تساؤالت الدراسة -ب
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 الدؤاؿ الخئضذ ليحه الجراسة  ىػ: 
إلى أي مجى يسكغ أف تداىع  السجرسة في نذخ ثقافة التدامح 

 كالتقمضل مغ الغمػ كالتصخؼ كتخفضف آثارىا  عمى الفخد ك السجتسع؟
 كتتفخع عغ الدؤاؿ الخئضذ أسئمة  ثبلثة ىي:

 ما أىسضة السشيج الجراسي في تصػيخ أفكار إيجابضة لجى الصالب؟ -1
ما ىي شبضعة السػاد ك األنذصة التي يسكغ أف تداىع في بشاء  -0

 مشيج يداعج عمى التقمضل مغ ضاىخة التصخؼ؟
 السجتسع؟شبضعة الشطخة اإلسبلمضة لطاىخة التصخؼ في  ما -3
ما الجكر الحي يسكغ أف يزصمع بو السعمع في نذخ ثقافة  -4

 التدامح؟

 ثبَٛب:ادلفبْٛى انؼهًٛخ ٔاإلطبر انُظر٘
 يصطهحبد انذراسخ

ىػ الخخكج عمي القانػف كالجستػر الدائج إًذا نحغ نتػقع أف :التطرف
يختمف مفيـػ التصخؼ مغ مجتسع آلخخ، بل كيختمف مفيػمو داخل 

 )كيكبضجيا( .احج تبًعا الجية التي تحاكع سمػؾ الذخزالسجتسع الػ 
الغمػ مجاكزة لسا شخع هللا بالديادة كالسبالغة فضو، كالغمػ يذتسل  :الغلو

 عمى مخاشخ تجعمو محمػمًا مشو
ىػ مرصمح لػصف التسضضد عمى أساس الجيغ : انزؼصت انذُٚٙ

السخء خاصة تجاه السعتقجات الجيشضة  رؼصت ىػ إما بجافع
ضج اآلخخ، أك معتقجاتيع الجيشضة أك السسارسات. يسكغ أيزا  انزؼصت أك

 انزؼصت رسسضا مغ عقضجه خاصة مغ الجساعات الجيشضة اف يكػف جدءا
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يسكغ أيزا اف يكػف إدعاء بتسايد أصحاب ديغ مغ األدياف عمى  انذُٚٙ
 )كيكبضجيا(.اصحاب الجيانات األخخى 

ىػ جسضع الخبخات السخصصة التي تػفخىا السجرسة لسداعةد : ادلُٓبج
الصمبة عمى تحقضق الشتاجات التعمضسضة السشذػدة إلى أفزل ما تدتصضعو 

 (1995قجراتو" المقاني، عبجالخحسغ، 
اإلرىاب لغًة: مرجر لمفعل الثبلثي "رىب" كمعشاه خاؼ كفدع :اإلرْبة

جب تعخيف أردفو القانػف كُرِعب، فاإلرىاب ىػ اإلخافة كاإلفداع. كبسػ 
الجشائّي فإّف اإلرىاب ىػ أّي عسل أك فعل ُيمحق العشف باألفخاد، كيدمب 
نعسة األمغ كاألماف مغ الحضاة السجتسعّضة في بمج ما، كخمق أجػاء مغ 
التػتخ كالخػؼ، كيكػف ىجفو سضاسّضًا كاإلساءة لصائفة ديشّضة معضشة، أك 

لزخر بحضاة األفخاد، كمشذآتيع كُتعتبخ يكػف اليجؼ أيجيػلػجّضًا، كيمحق ا
أعساؿ العشف ىحه انتياكات حخبّضة غضخ مذخكعة، كتفخض ىحه الجساعات 

 .اإلرىابّضة قػانضغ خاصة بيا تكػف إجخامّضة كتشتيج تكتضكات مساثمة
  يب ْٕ انزطرف ؟

 

اظ إلحاحًا في كتابات الباحثضغ ربسا كانت كمسة التصخؼ مغ أكثخ األلف
ىي كمسة مػلجة غضخ أصضمة ، ك  ضضغ ك الدضاسضضغ في ىحا الػقت ، اإلعبلمك 

ك يفتخض أنيا تعشي عشج مغ يصمقيا كقػؼ اإلنداف في شخؼ بعضج عغ 
مخكد الػسط ، ك التصخؼ تجاكز عمى عجؿ الذخائع الدساكية ، ك يعج أزمة 

 58/ ص  0226حقضقضة في تاريخ الحزارات ك الثقافات كميا ) العػدة / 
. ) 

ؼ التصخؼ ) لغػيًا ( بأنو الغمػ ك اإلسخاؼ ، أك الذصط بعضجًا عغ يعخ 
ضًا ( بأنو الخخكج عغ السفاىضع التػسط ك االعتجاؿ ، كيعخؼ ) اجتساع



 

 

04   

، (16/ ص 0220ت العامة ) السيجي / األعخاؼ ك التقالضج ك الدمػكضاك 
كسا يعخؼ ) نفدضًا ( بأنو سمػؾ مزصخب يعكذ بشضة نفدضة راسخة في 

الشفذ البذخية ، تقـػ عمى كخاىضة اآلخخ ، ك العجد عغ فيسو ك أعساؽ 
  ( . 0/ ص  0225تقبل كجية نطخه ) الغخبي / 

 

أف التصخؼ يشتج عغ االنفعاؿ ك الفكخ السشحخؼ ، الحي ىػ إجخاء يائذ 
خخ ، فإذا أقتخف التصخؼ بالعشف مغ شخز أك جساعة ضج شخؼ أ

تقمق أمغ ك تيجد األمغ ، ك ع الشاس ، األعساؿ الفعمضة اإلجخامضة ػ التي تفد ك 
لتصخؼ السجتسع ػ أصبح مغ األعساؿ اإلرىابضة لمذخز أك الجساعة ، ألف ا

الخعب ، كىػ أقرى درجات الضأس السجمخة ) أصبح يثضخ الفدع ك الخػؼ ك 
( . ك التصخؼ يختمف مغ مفيـػ إلى أخخ ،  5ىػ / ص 1405/  اليضخاري 

بل يختمف مفيػمو داخل السجتسع الػاحج لمجية التي تحاكع سمػؾ 
  ( . 17/ ص  0220الذخز ) السيجي / 

 

( أف التصخؼ ىػ أسمػب مغمق لمتفكضخ ، يتدع  1992يخى ) أحسج / ك 
الذخز أك بعجـ القجرة عمى تقبل أي معتقجات تختمف عغ معتقجات 

الجساعة ، أك عمى التدامح معيا . أذ يؤمغ أك يعتقج أف معتقجه ػ أي 
 الذخز الستصخؼ ػ يقـػ عمى ما يمي : ػ

 .، ك صادؽ صجقًا مصمقًا ك أبجياً  أف معتقجه صحضح ، ك ىادؼ .1
 يرمح لكل زماف ك مكاف ك ألي شخز ك جساعة .  .0

 نفضو.ال مجاؿ لمسشاقذة ك ال لمبحث عغ أدلة تؤكج خصأه أك  .3

أف السعخفة ػ حدب ما يعتقجه الستصخؼ ػ بسختمف قزاياىا ال  .4
 تدتسج قػتيا ك أسديا ، أال مغ خبلؿ ىحا السعتقج دكف غضخه .

 . إدانة كل أفكار أك معتقجات تختمف عغ معتقج الستصخؼ . 5
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. االستعجاد لسػاجية االختبلؼ في الخأي أك حتى التفدضخ السعاكذ 6
 العشف .في اإلكخاه ك القسع ك 

 . فخض السعتقج عمى اآلخخيغ ك لػ بالقػة .7
 ىل أف التصخؼ ضاىخة مخضضة ؟

أف التصخؼ يعج ضاىخة مخضضة بكل معشى الكمسة ، ك عمى السدتػيات 
 الشفدضة الثبلثة :

 

أكالً  : السدتػى العقمي : ػ ك يختبط بالجسػد السعخفي ك التدمت الذجيج ك 
، ك يطيخ في األفكار الجامجة ، ضعف القجرة عمى تقبل أراء الغضخ 

 السعتقجات البلمشصقضة ، ك السعمػمات الخاشئة.ك 
ثانضًا : السدتػى االنفعالي : ك يختبط بالذحشات االنفعالضة القػية ،التي 
تتدع باالنجفاعضة ك بذجة االنفعاؿ ك التصخؼ فضو ، فالكخاىضة السصمقة 

تجاه الصخؼ األخخ ، ك لمسخالف في الخأي أك لمسعارض ، ك مذاعخ الشبح 
الخغبة الذجيجة في إيحاءه أك نفضو أك أبادتو ، ال تطيخ أال مغ خبلؿ 

  السحخؾ االنفعالي .
ثالثًا : السدتػى الدمػكي : ػ ك فضو نجج الدمػؾ الحي يسضل إلى العشف 

ك عجـ التعامل معو ، أك سمبو كافة حقػقو ك امتضازاتو  ،ك إيحاء األخخ 
 كسػاشغ حخ .
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 ؟يٍ يُظٕر ػهى االخزًبع ٔانزؼصت ُٚشأ انزطرف كٛف
يشذأ التصخؼ مغ الحخماف االجتساعي ، كمغ اضصخاب العبلقة بضغ 
الفخد ك رمػز الدمصة في األسخة ك السجرسة أك في السدجج ، كسا يشذأ 

لسعتقج ك السحىب ) السيجي / التصخؼ مغ الفيع الخاشئ أك جيل ا
( كحلظ يشذأ التصخؼ مغ الطمع ك مذاعخ االضصياد ك  17/ ص 0220

ك يداعج انعجاـ الحػار أك رفزو العجكاف ك استعساؿ القدػة ضج البذخ ، 
الفقخ ك البصالة التي يعاني مشيا الذخز أك الجساعة عمى التصخؼ ، كسا ك 

يشذأ التصخؼ مغ التسخكد حػؿ ىػية الجساعة ، مغ خبلؿ تفزضميا عمى 
( ك ) الخيساكي  5/ ص  0225جساعات األخخى ) الفزل / بقضة ال

 ( 0229أخخكف / ك 
 

تػجج اآلف كجية نطخ مذػىة ك خاشئة في كثضخ مغ البمجاف العخبضة ك ك 
االجشبضة ، أف بجاية التصخؼ نذأ عغ الجيغ اإلسبلمي ، ك ىحه الشطخة خصخة 

لضع السعتجلة تيجؼ إلى تذػيو اإلسبلـ ك أىمو ، ك بعضجة كل البعج عغ التعا
، راسات التي بحثت عغ أسباب التصخؼلمجيغ اإلسبلمي الحشضف . ك مغ الج

( حػؿ سضكػلػجضا التصخؼ ، أجخيت ىحه  1996دراسة ) إسساعضل /  مشيا
فخدا مغ الخاشجيغ ،  307ة بمغت الجراسة في السجتسع الكػيتي عمى عضش

يتي ، أذ كججت لسدتػيات ثقافضة متشػعة مغ مختمف شخائح السجتسع الكػ ك 
ىي سباب التصخؼ ك شخرضة الستصخؼ ، ك ىحه الجراسة نتائج ىامة حػؿ أ

  ما ياتي :
 

% مغ أفخاد العضشة يخكف أف التصخؼ يشذأ عغ الطخكؼ الشفدضة  81أف  -
 ك االجتساعضة غضخ الرحضة التي يسخ بيا الفخد أك الجساعات .
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خ ك القتل مغ % مغ إفخاد العضشة يخكف أف الخغبة في التجمض 80 -
 دكافع الستصخفضغ .

 % يعتقجكف بأف الستصخؼ شخز مخيس نفدضا . 64 -

 % يخكف بأف الستصخفضغ يشداقػف لقضاداتيع دكف تفكضخ. 73 -

 % يخكف بأف التصخؼ يحسل عقمضة قجيسة بالضة . 58 -

 التصخؼ . إلى% يخكف أف اإلسبلـ لضذ بحاجة  84 -

 % يخكف أف التصخؼ يتعارض مع الصبضعة الدسحاء لئلسبلـ . 89 -

 % يخكف أف التصخؼ الجيشي ضاىخة تختفي كراء الجيغ. 76 -

كيخى كشفو في دراستو عغ التعرب كالتخبضة أف التعرب "تذكضل راي 
ما دكف أخح كقت كافأك عشاية لمحكع عمضو بإنراؼ، كقج يكػف ىحا الخاي 

 (.08، ص 0220فو، إيجابضا اك سمبضا" )كش

كيعخؼ معجع مرصمحات العمـػ االجتساعضة التعرب بأنو"غمػ في 
التعمق بذحز أك فكخة اك مبجأ أك عقضجة بحضث ال يجع مكانا لمتدامح كقج 

 (.154يؤدي يؤدي إلى الشعشف كاالستساتة". )أحسج بجكي، ص

  يب ْٕ انزطرف انذُٚٙ ؟

التصخؼ الجيشي ىػ التسدظ الذجيج باآلراء ك السعتقجات ك األفكار 
الجيشضة ، دكف نقج أك تحمضل أك مشصق ، ك ىحا التسدظ مذحػف انفعالضا 
بالكخه ك الحقج ك مذاعخ الخفس ، ك يعبخ عشو مغ خبلؿ التحفع الستدمت 

 ..قج يرل إلى حج القتل ) الباحث ( بالخأي ك العجاء ك الشبح ، ك
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( عغ دكر التصخؼ  O Donell / 1994في دراسة قجميا )  ك -3
الجيشي لجى رجاؿ الجيغ في أعساؿ العشف ك اإلرىاب ، تػصل الباحث إلى 
مجسػعة أسباب مدؤكلة عغ ضاىخة اإلرىاب الحي يتكأ عمى الجيغ في 

 تحقضق أغخاض ك أىجاؼ مفتعمة ، مغ ىحه األسباب:

جاؿ الجيغ ك يجفعيع إلى يعتخي ر الحي . الجيل ك ضضق التفكضخ  1
 افتعاؿ اإلرىاب ضج األشخاص الضغ ال يذاشخكنيع الخأي ك العقضجة .

. السرالح ك إشباع الحاجات الزضقة لجى بعس رجاؿ الجيغ ، إذ  0
أف ليؤالء حاجات ك مرالح مادية ك معشػية ضضقة ال يسكغ تحقضقيا إال 

ك الخرـػ فضسا  مغ خبلؿ القضاـ بإعساؿ اإلرىاب ضج السشاكئضغ ليع ،
 يتعمق بالعقائج ك األفكار ك القضع الجيشضة التي يؤمشػف بيا .

. رغبة العجيج مغ رجاؿ الجيغ باالستحػاذ عمى مخاكد القػة ك الحكع  3
، فيحه الخغبة تجفعيع إلى القضاـ باإلعساؿ اإلرىابضة الذشضعة ضج خرػميع 

 الدضاسضضغ ك الجيشضضغ مغ اجل التخمز مشيع.

عة التمقضغ الحي يتمقػنو أثشاء تشذئتيع االجتساعضة ك التخبػية . شبض 4
التي يتمقاىا رجاؿ الجيغ مغ محضصيع االجتساعي ، ك التي تجعميع يمجأكف 

األسالضب اإلرىابضة لترفضة خرػميع ك أعجائيع في الجيغ ، ك لضذ  إلى
  عغ شخيق السحاكرات الفكخية .

الثقافي عشج رجاؿ الجيغ . ضعف الػعي االجتساعي ك الدضاسي ك  5
مسا يجعل نطختيع الى األمػر أحادية ك متسخكدة في اتجاه كاحج ) االتجاه 

 الستصخؼ ( .

 ( . 56/ ص  0226) الحدغ /  
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التصخؼ الجيشي ىػ الحكع بالقتل عمى الفخد أك الجساعة  كقج تكػ نتضجة
األفكار  التي ُتكفخ ، ألف الكافخ مزل ، يدتتاب ، فأف تاب ) أي قبل بتبشي

، ك أال قتل كافخًا صخفة بأفكارىا ك أصػليا ( غفخ لوالستصخفة لمجساعات الست
مختجًا ػ حدب اعتقاد الستصخؼ أك الجساعة الستصخفة ػ ك بحلظ يكػف مالو ك 
عخضو ك دمو حبلاًل . ألف اليجؼ مغ تكفضخ الفخد أك الجساعة ، ك نعت 

ك نعتو بالسجـخ ألف السجـخ الزحضة بالكفخ ، ىػ ألف الكافخ يجب قتمو ، أ
يدتحق العقاب ألجخامو ، أك بالحضػاف ألف الحضػاف يجػز ذبحو ) ثاني / 

 .( 7/ ص  0222

أف الجساعات الستصخفة ) الجيشضة ( تبخر كل صشػؼ القتل ك اآلبادة ، 
ك تعمغ الحخب ك القتل عمى كل مغ ال يكف في صفيا ، تحت شعار 

سػاىا  فكار ك العقائج التي ال يرمح أالالخسالة السقجسة ، كصبلحضة األ
 .(  00/ ص  0224مرصفى / )

اسمػبا استخجمتو  كىحا األمخ كىػ تكفضخ االفخاد كاستحبلؿ دميع اضبخ
الستصخفة مع خرػميا كسا حرل في بعس االقصار العخبضة. كىشاؾ فخؽ 
بضغ اإليساف بربلحضة عقضجة أك ديغ كالتعرب لحلظ الجيغ أك العقضجة بحضث 

يؤمغ بتفدضخ الستصخؼ كتأيمو مػضع شظ أك اتياـ. فاختبلؼ  يربح مغ ال
كاـ بالقتل حغ إصجار االاآلارء في قزايا عقجية أك ديشضة أمخ شائع كاليدػ 

 ك التكفضخ.
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 انزؼصت انذُٚٙ
التعرب الجيشي ضاىخة اجتساعضة بجأت مع كجػد تفدضخات 
كتأكيبلت مختمفة لمشز الجيشي مغ قبل أفخاد كجساعات مختمفة. 

الجيشي بأنو " حالة مغ التدمت كالغمػ في  بكيّعخؼ التعر
ا يؤدي إلى الحساس كالتسسدظ الزّضق بعقضجة أك فكخة ديشضة مس

االستخفاؼ بآراء كمعتقجات اآلخخيغ، كمحاربتيا كالرخاع ضجىا 
 (.768كضج الحيغ يحسمػنيا".)الكضالي، السػسػعة الدضاسضة، ص

ىحا السػقف مخفػض مغ كجية الشطخ اإلسبلمضة، كػف اإلسبلـ  كمثل
يعتخؼ بالجيانات الدساكية األخخى كحقيع في التعبضخ عغ معتقجاتيع. إذ 
يرخح القخآف الكخيع في اكثخ مغ مػشغ بيحا السػقف حضث يقػؿ تعالى "ال 

 (.056إكخاه في الجيغ.." )البقخة، 

كالتعرب انتذار التصخؼ  سباب ك العػامل التي قج تؤدي إلىك األ
أبػ  حجيثة لسحسج كالغمػ كغضاب قضسة التدامح كثضخة كمتعجدة. كفي دراسة

اشتضػي يشاقر الباحثاف مغ خبلؿ دراسة حالة مػسى رماف كزمضمو 
التصخؼ في السجتسع االردني أف ىشاؾ اختبلفات بضغ الباحثضغ حػؿ نذػء 

غ الشز الجيشي أك ىحه الطاىخة. فسشيع مغ يخى أف السذكمة تأتي م
الفقيي، كفخيق ثاف يخى أف االسباب تكسغ في االتجاىات الجيشضة الدائجة 

صل السذكمة ىي االسباب كالطخكؼ أأك بعزيا،  كىشاؾ مغ  يخى أف 
 السػضػعضة ىػ غضاب العجؿ االجتساعي كفذػ االستبجاد الدضاسي.

ضة أما عغ معالجة االسباب فسشيع مغ يخى اصبلح السشاىج الجراس
 (.35، ص0218كالجيشضة. )ابػرماف كاشتضػي، 
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 انزسبيح ٔانؼفٕ يف انقراٌ انكرٚى ٔانسُخ انُجٕٚخ
 اآليات القخآنضة الجالة عمى التدامح كالعفػ- 1

العبلقات بضغ السدمسضغ  لقج أكلى القخآف الكخيع كالدشة الشبػية  قزضة
كغضخىع، كخرػصا التدامح مع اآلخخ اىتساـ بالغا. فقج كردت الكثضخ مغ 
اآليات الجالة عمى ذلظ االىتساـ كقج رأى الباحث أف يػرد بعس اآليات 
كاألحاديث ككحلظ صػرا مختمفة مغ تعامل الخسػؿ  ملسو هيلع هللا ىلص كالرحابة مع 

 السخالفضغ في الجيغ.

: )ال أكخاه في الجيغ قج تبضغ الخشج مغ الغي فسغ يكفخ لىقاؿ تعا
بالصاغػت كيؤمغ باهلل فقج استسدظ بالعخكة الػثقى ال انفراـ ليا وهللا 

 056(البقخة )سسضع عمضع ( 

قاؿ تعالى: ) كاذكخكا نعسة هللا عمضكع إذ كشتع أعجاء فألف بضغ قمػبكع 
 123 :فأصبحتع بشعستو أخػانا( آؿ عسخاف

 كلع الجيغ في يقاتمػكع لع الحيغ عغ هللا يشياكع ال: ( تعالىقاؿ 
 ،السقدصضغ يحب هللا إف إلضيع كتقدصػا تبخكىع أف دياركع مغ يخخجػكع

 عغ الحيغ قاتمػكع في الجيغ كأخخجػكع مغ دياركع كضاىخكا إنسا يشياكع هللا
 (8( )السستحشة:عمى إخخاجكع اف تػلػىع كمغ يتػليع فأكلئظ ىع الطالسػف 
 (46)العشكبػت: كبقػؿ: )كال تجادلػا أىل الكتاب إال بالتي ىي أحدغ (

 كيقػؿ: )خح العفػ كأمخ بالعخؼ كأعخض عغ الجاىمضغ(
 (199)األعخاؼ:

)كال تدبػا الحيغ يجعػف مغ دكف هللا فضدبػا هللا عجكا بغضخ  كيقػؿ:
 128)األنعاـ: عمع (

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4807&idto=4807&bk_no=50&ID=4868#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4807&idto=4807&bk_no=50&ID=4868#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4807&idto=4807&bk_no=50&ID=4868#docu
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كيقػؿ: ) فبسا رحسة مغ هللا لشت ليع كلػ كشت فطًا غمضع القمب 
 (159) آؿ عسخاف:  النفزػا مغ حػلظ فأعف عشيع كأستغفخ ليع (

قاؿ هللا تعالى: )خح العفػ كأمخ بالعخؼ كأعخض عغ الجاىمضغ ( 
 (199 :األعخاؼ)

 القخبى أكلي يؤتػا أف كالدعة مشكع الفزل أكلػ يأتل كال( قاؿ تعالى :
 يغفخ أف تحبػف  أال كلضرفحػا كلضعفػا هللا سبضل في كالسياجخيغ كالسداكضغ

 (00 :الشػر)(  رحضع غفػر وهللا لكع هللا

 الدساكات عخضيا كجشة ربكع مغ مغفخة إلى كسارعػا )كقاؿ تعالى: 
الحيغ يشفقػف في الدخاء كالزخاء كالكاضسضغ الغضع  لمستقضغ أعجت كاألرض

 (130عسخاف:آؿ )(  كالعافضغ عغ الشاس وهللا يحب السحدشضغ

 ( كقػلػا لمشاس حدشًا كأقضسػا الربلة كاتػا الدكاة: ) ىقاؿ تعال
 (83:البقخة)

 (019)البقخة: (يدألػنظ ماذا يشفقػف قل العفػكيقػؿ: ) 

  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1264&idto=1264&bk_no=49&ID=1290#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1264&idto=1264&bk_no=49&ID=1290#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1264&idto=1264&bk_no=49&ID=1290#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1264&idto=1264&bk_no=49&ID=1290#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=982&idto=982&bk_no=48&ID=402#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=982&idto=982&bk_no=48&ID=402#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=982&idto=982&bk_no=48&ID=402#docu
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 ٔانؼفٕ أحبدٚث دانخ ػهٗ انزسبيح 
نبضو دمحم تعالى بعث هللا معاممتو غضخ السدمسضغ: سساحة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في 

مثاؿ  ،كىػ ملسو هيلع هللا ىلص مثاؿ لمكساؿ البذخي في حضاتو كميا ،ملسو هيلع هللا ىلص رحسة لمعالسضغ
لمكساؿ في عبلقتو بخبو كفي عبلقتو بالشاس كميع بسختمف أجشاسيع 

قاؿ جابخ بغ عبج هللا رضي هللا  مدمسضغ  خمدمسضغ كغض ،كأعسارىع كألػانيع
عشو كاف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رجبل سيبل قاؿ الشػكي: "أي سيل الخمق كخيع 

 (1013)صحضح مدمع الذسائل لصضفا مضدخا في الخمق" 

ما خضخ الخسػؿ هللا  "كفي الرحضح عغ عائذة رضي هللا عشيا قالت:
كاف إثسا كاف أبعج  افملسو هيلع هللا ىلص بضغ أمخيغ إال اخح أيدخىسا ما لع يكغ إثسا ف

 فضشتقعملسو هيلع هللا ىلص لشفدو إال إف تشتيظ حخمة هللا هللا كما انتقع رسػؿ  ،الشاس مشو
 189ص4( )البخاري: ج0307ح1813، ص 4مدمع:ج" )بيا هلل 

بسثل ىحه القضع كانت دعػة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يدخ في كل شيء كذكد ،(3165ح
 عغ عخض الجنضا أك أىػاء الشفػس .العغ حخمات هللا 

 جد صػر الدساحة في ىجي الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مع غضخ السدمسضغ كشػاىجعكت
 ما يمي : سضختو ال تحرخ كأذكخ مشيا ذلظ مغ

رحستو ملسو هيلع هللا ىلص بالخمق عامة كىػ الحي قاؿ هللا عد كجل عشو: ) كما  .1
. فكاف ملسو هيلع هللا ىلص الخحسة  127سػرة األنبضاء أية  أرسمشاؾ إال رحسة لمعالسضغ(

كحث عمى العصف عمى الشاس كرحستيع فقج قاؿ  ،السيجاة إلى الخمق كميع
ككمسة الشاس ىشا تذسل كل احج مغ  ،"يخحع هللا مغ ال يخحع الشاسال "ملسو هيلع هللا ىلص : 

خحسة الكجاءت الشرػص في باب  ،ديشيع  أكالشاس دكف اعتبار لجشديع 
كقج ساؽ البخاري في باب رحسة الشاس كالبيائع حجيث الشبي صمى  ،مصمقة

ما مغ مدمع غخس غخسًا فأكل مشو إنداف أك دابة إال "هللا عمضو كسمع: 
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فجيغ اإلسبلـ ديغ الدساحة كالخحسة ،(6210)البخاري:"صجقة بو لو كاف 
 يدع الشاس كميع كيغسخىع بالخحسة كاإلحداف .

تجاكزه عغ مخالفضو مسغ ناصبػا لو العجاء فقج كانت سساحتو يـػ  .0
ىع فكاف مػقفو مسغ ػ الفتح غاية ما يسكغ إف يرل إلضو صفح البذخ كعف

قاؿ ليع:  أفعج عغ حخبيا بسضػفيع كانػا حخبا عمى الجعػة كلع يزعػا 
 (.18075الدشغ الكبخى لمبضيقي ) " اذىبػا فأنتع الصمقاء"

مغ غضخ السدمسضغ فقج قجـ الصفضل بغ عسخك  ودعاؤه ملسو هيلع هللا ىلص لسخالف .3
يا رسػؿ هللا أف دكسا قج كفخت كأبت فادع هللا  "الجكسي كأصحابو فقالػا :

ضشا بأف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص إنسا رفع يجيو لمجعاء  –فقضل: ىمكت دكس  ،"عمضيا
( 6397)البخاري ، بيع( كائتفقاؿ رسػؿ هللا : )الميع أىج دكسا  -عمضيا
كدعا ملسو هيلع هللا ىلص ألـ أبي ىخيخة قبل إسبلميا فقج ركى مدمع في ( 0504)مدمع
أدعػ أمي إلى اإلسبلـ  تعغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو قاؿ: كش وصحضح

كىي مذخكة فجعػتيا يػما فأسسعتشي في رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما أكخه فأتضت 
رسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص كأنا أبكي قمت: يا رسػؿ هللا أني كشت أدعػ أمي إلى اإلسبلـ 

ييجي أـ أبي  أففتأبى عمي فجعػتيا الضـػ فأسسعتشي فضظ ما أكخه فأدع هللا 
فخخجت مدتبذخًا بجعػة ، ىخيخة(أبي فقاؿ رسػؿ هللا : ) الميع أىج أـ ىخيخة 

باب فإذا ىػ مجاؼ فدسعت أمي خذف  إلىنبي هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمسا جئت فرخت 
قجمي فقالت: مكانظ يا أبا ىخيخة كسسعت خزخزة الساء قاؿ فاغتدمت 
كلبدت درعيا كعجمت عغ خسارىا فتحت الباب ثع قالت: يا أبا ىخيخة أشيج 

رسػؿ هللا  إلىالو إال هللا كأشيج أف دمحما عبجه كرسػلو قاؿ فخجعت  ال أف
 (0491)مدمع أنا أبكي مغ الفخح .ملسو هيلع هللا ىلص فأتضتو ك 

جاء األنرار إلى رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالػا : يا رسػؿ هللا أدع هللا عمى 
( فقالػا يا رسػؿ هللا ادع عمضيع اثقضف فقاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : )الميع أىج ثقضف
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الحي الشاس ( فعادكا فعاد فأسمسػا فػججكا مغ صافقاؿ: ) الميع أىج ثقضف
( إسشاده عمى 14720)مدشج اإلماـ أحسجحإسبلما ككجج مشيع أئسة كقادة 

 شخط مدمع.(
كمغ صػر الجعاء ما كاف مغ الضيػد حضث كانػا يتعاشدػف عشج الشبي 

يقػؿ ليع يخحسكع هللا فمع يحخميع مغ الجعػة باليجاية  أفملسو هيلع هللا ىلص رجاء 
( 19586)مدشج أحسجحكيرمح بالكع.كع هللا يجكالربلح فكاف يقػؿ: يي

 إسشاده صحضح، كرجالو ثقات، رجاؿ الذضخضغ(.
ككاف ملسو هيلع هللا ىلص يعامل مخالفضو مغ غضخ السدمسضغ في البضع كالذخاء  .4
كالعصاء فعغ عائذة رضي هللا عشيا قالت: تػفى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كدرعو  كاألخح

.)مدشج صاعا مغ شعضخػدي بثبلثضغ. يعشي مخىػنة عشج يي
 .(شاكخ أحسج)(إسشاده صحضح 0703أحسج)

كفي السجيشة حضث تأسذ السجتسع اإلسبلمي األكؿ كعاش في كشفو 
الضيػد مع السدمسضغ ككاف ملسو هيلع هللا ىلص غاية في الحمع معيع كالدساحة في 

أما مغ يعضذػف بضغ  ،معاممتيع حتى نقزػا العيج كخانػا رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
فقج ضسغ  ،السدمسضغ يحتخمػف قضسيع كمجتسعيع فميع الزساف الشبػي 

ملسو هيلع هللا ىلص لسغ عاش بضغ ضيخاني السدمسضغ بعيج كبقى عمى عيجه أف يحطى 
مغ ضمع  إالفقاؿ صمى هللا عمضة كسمع :  ،بسحاجة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص لسغ ضمسو 

و فػؽ شاقتو أك أخح مشو شضئًا بغضخ شضب نفذ أك كمف أنتقرومعاىجا أك 
كشجد الػعضج عمى مغ ىتظ حخمة دمائيع فقاؿ  ،فأنا حجضجو يـػ القضامة

رائحة الجشة كاف ريحيا يػجج مغ مدضخة  ى ملسو هيلع هللا ىلص : مغ قتل معاىجا لع يخ 
( ،الدشغ الكبخى لمبضيقي 3250ابػ داككد )،أربعضغ عاما

 (.3166(،البخاري ) 17831)
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تمظ صػر مغ سساحة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مع غضخ السدمسضغ كىػ ما صار عمضو 
 الرحابة رضي هللا عشيع كالتابعػف مغ بعجىع كىػ ما سأعخض لو في

 القدع اآلتي:
 مسبحخ انصحبثخ ٔانزبثؼني           يٍ صٕر

في معاممة غضخ السدمسضغ تقجـ القػؿ بأف تاريخ اإلسبلـ شاىج عمى 
 ،ة مغ فتخات التاريخ عمى تخؾ ديشوالسدمسضغ لع يكخىػا أحجا في أي فتخ أف 

تحجي  ،مغ أحج أف يجخمو مكخىا فاإلسبلـ ديغ العقل كالفصخة كال يقبل
كلع يعخؼ في تاريخ السدمسضغ الصػيل  ،بسعجدتو الخالجة األكلضغ كاآلخخيغ

جا مغ أي الشرارى أك غضخىع أك أنيع اجبخكا أح ك أنيع ضضقػا عمى الضيػد
 .شائفة مغ الصػائف الضيػدية أك الشرخانضة عمى اعتشاؽ اإلسبلـ

الخمفاء الخاشجيغ امتجادًا لعيج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كشيج صػرا مغ  عيج لقج كاف
سساحة اإلسبلـ في معاممة غضخ السدمسضغ مغ إعانتيع بالساؿ أك الشفذ 

كغضخ  ،كمغ كفالة العاجد مشيع عغ العسل أك كبضخ الدغ ،عشج الحاجة
كىحا ىػ ما سار عمضو الخمفاء الخاشجكف رضي هللا عشيع في صجر  ،ذلظ

كأسػؽ ىشا بعس الذػاىج كاألمثمة التي  ،اإلسبلـ في معاممتيع ألىل الحمة
 تبضغ سساحة الرحابة رضي هللا عشيع في معاممة غضخ السدمسضغ .

رضي هللا عشو كتب خالج بغ الػلضج رضي هللا  في خبلفة أبي بكخ .1
"كجعمت  –ككانػا مغ الشرارى  -عشو في عقج الحمة ألىل الحضخة بالعخاؽ

أك أصابتو آفة مغ اآلفات أك كاف غشضًا  ،شضخ ضعف عغ العسل أيساليع 
فافتقخ كصار أىل ديشو يترجقػف عمضو شخحت جديتو كعضل مغ بضت ماؿ 

 ( 1/157لخخاج البي يػسف ج)االسدمسضغ ىػ كعضالو " .

العديد  ( عبج1:320، )تبلؼ الجاريغ كآثاره في أحكاـ الذخيعةخا
 األحسجي.
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إف الحيغ يدعػف إلى تقخيخ التكافل االجتساعي كبضاف صػره لغ يججكا 
أعطع مغ ىحه الرػرة في اإلسبلـ مع مخالفضو فيػ يتدامى بسغ يعضذػف 
في كشفو كيحػشيع بخحستو كإحدانو عشجما يحتاجػف إلى مػاساة ألي سبب 
مغ األسباب بل يجعميع عضااًل عمى بضت ماؿ السدمسضغ كيخضخ لو مشو أيا 

 كانت ديانتيع 
يحؿ رجل مغ أىل  أفإف التكافل االجتساعي في اإلسبلـ ال يخضى 

الحمة كىػ يحضا في كشف اإلسبلـ فضعضر عمى الرجقة بتكفف الشاس كلكغ 
 اإلسبلـ يحسضو كيكخمو كيػجب الجكلة أف تعػلو كتعػؿ عضالو .

ككاف أبػ بكخ رضي هللا عشو يػصى الجضػش اإلسبلمضة بقػلو : "  .0
كف عمى قـػ في الرػامع رىبانا يدعسػف أنيع تخىبػا في هللا كستسخ 

(، مػسػعة األخبلؽ 1/8)فتػح الذاـ:جفجعػىع كال تيجمػا صػامعيع ".
 (1/069اإلسبلمضة)

كأكصى عسخ رضي هللا عشو الخمضفة مغ بعجه بأىل الحمة أف يػفى  .3
 الخخاجكاف يقاتل مغ كرائيع كأف ال يكمفػا فػؽ شاقتيع .بعيجىع ليع 

 (،3/058(،الصبقات الكبخى )04\1)
كمخ عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو بباب قـػ كعمضو سائل يدألو  .4

فزخب عزجه مغ خمفو كقاؿ: مغ أي أىل  ،شضخ كبضخ ضخيخ البرخ
 ،الجديةأساؿ جاؾ إلى ما أرى؟ قاؿ لقاؿ فسا أ ،الكتاب أنت؟ قاؿ:ييػدي

مشدلو فخضخ لو  قاؿ: فأخح عسخ بضجه كذىب بو إلى ،كالدغ ،كالحاجة
بذيء مغ السشدؿ ثع أرسل إلى خازف بضت الساؿ فقاؿ: انطخ ىحا كضخباه 

عشج اليـخ )إنسا الرجقات نخحلو فػا هلل ما أنرفشاه أف أكمشا شبضبتو ثع 
لمفقخاء كالسداكضغ( كالفقخاء ىع السدمسػف كىحا مغ السداكضغ مغ أىل 

 (.139\21)الخخاج و .ئالكتاب ككضع عشو الجدية كعغ ضخبا
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أف الدساحة في السعاممة يجب أف تكػف في ضػء ضػابط الذخع  .5
يجي الشبي صمى بكمقاصجه كمثل ذلظ يتصمب أف يكػف السدمع عمى برضخة 

فسغ  ،مغ الرحابة كالتابعضغ في ىحا الذأف األمةهللا عمضو كسمع كسمف 
قجيع صػر الدساحة في السعاممة ما ركي عغ عسخ رضي هللا عشو أنو لسا 

مغ أرض الذاـ استعار ثػبا مغ نرخاني فمبدو حتى خاشػا  ابضةلجا
قسضرو كغدمػه كتػضئا مغ جخة نرخانضة كصشع لو أىل الكتاب شعاما 
فجعػه فقاؿ أيغ ىػ قالػا: في الكشضدة فكخه دخػليا كقاؿ لعمي رضي هللا 
عشو : أذىب بالشاس فحىب عمي رضي هللا عشو بالسدمسضغ فجخمػا فأكمػا 

ى رضي هللا عشو يشطخ إلى الرػر كقاؿ : ما عمى أمضخ السؤمشضغ كجعل عم
 (.069\1السػسػعة اإلسبلمضة ) لػ دخل فأكل .
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 شٓبداد غرثٛخ يف مسبحخ اإلسالو:
ففي الػقت الحاضخ يعضر شػائف عجيجة مغ الشرارى في ببلد  .1

جعمت  اإلسبلـالذاـ كمرخ كببلد السغخب العخبي كىي شاىج عمى سساحة 
العخب السدحضضغ الحيغ  إفالسدتذخؽ االنجمضدي تػماس ارنػلجا يقػؿ: "

 ذاىج عمى ىحا التدامح" .ليعضذػف في كقتشا ىحا بضغ جساعات مدمسة 
مجتسعيع آمشضغ عمى ي كيقػؿ أيزًا: لسا كاف السدضحضػف يعضذػف ف

خ ىحا التدامح الحي مشحيع حخية التفكضبسثل  حضاتيع كمستمكاتيع ناعسضغ 
 األياـالجيشي تستعػا كخاصة في السجف بحالة مغ الخفاىضة كالخخاء في 

 مغ الخبلفة . األكلى
زيغخيج ىػنكو: العخب لع يفخضػا عمى  األلسانضة السدتذخقةكتقػؿ  .0

السدضحضػف كالدرادشتضة كالضيػد فمػية الجخػؿ في اإلسبلـ غالذعػب الس
جيشي كأفطعيا سسح ليع الحيغ القػا قبل اإلسبلـ أبذع أمثمة لمتعرب ال

جسضعا دكف أي عائق يسشعيع بسسارسة شعائخ ديشيع كتخؾ السدمسػف ليع 
 ،أذى  بأدنىبضػت عبادتيع كأديختيع ككيشتيع كأحبارىع دكف أف يسدػىع 

كمتى؟  األعساؿأكلضذ ىحا مشتيى التدامح؟ أيغ ركى التاريخ مثل تمظ 
بضدنصي الرارخ كبعج كمغ ذا الحي لع يتشفذ الرعجاء بعج االضصياد ال

الدادة كالحكاـ السدمسضغ الججد لع  أف،كاضصياد الضيػد اإلنداففطائع 
فبصخيخؾ بضت السقجس  ،يدجػا أنفديع في شؤكف تمظ الذعػب الجاخمضة

 أنيعبصخيخؾ القدصشصضشضة عغ العخب:  ألخضويكتب في القخف التاسع 
يستازكف بالعجؿ كال يطمسػنشا البتة كىع ال يدتخجمػف معشا أي 

 .(354شسذ العخب تذخؽ عمى الغخب، ص (.عشف



 

 

44   

لع تعخؼ فاتحضغ راحسضغ  األمع إففالحق "ف:بػستاؼ لػ غػ كيقػؿ  .3
كال ديشا سسحا مثل ديشيع كيتحجث عغ صػر مغ  العخبمتدامحضغ مثل 
يع حعخب أسبانضا خبل تدام فبقػؿ: ككاف لغضخ السدمسضغ معاممة السدمسضغ

العطضع يترفػف بالفخكسضة السثالضة فضخحسػف الزعفاء كيخفقػف بالسغمػبضغ 
 األمع اقتبدتياذلظ مغ الخبلؿ التي  إلىكيقفػف عشج شخكشيع كما 

 (365)حزارة العخب، ص بأكربا مشيع مؤخخا . الشرخانضة
تدامح كمعاممة السدمسضغ الصضبة  إفيقػؿ السدتذخؽ دكزي: " .4
فضو الضدخ كالبداشة  رأكاكأنيع  اإلسبلـعمى  إقباليع إلىالحمة أدى  ألىل
" )تاريخ أىل الحمة في العخاؽ، تػفضق لع يألفػه في دياناتيع الدابقة  مسا

 (.72سمصاف، ص
انت: لقج كاف أىل الحمة السدضحضػف ديػر كؿ كيقػؿ السدتذخؽ  .5
يدتستعػف في عيج الخبلفة األمػية درجة  كالرائشػف كالضيػد  ػف شتضكالدراد

)قرة  . األياـمغ التدامح ال تجج ليا نطضخا في الببلد السدضحضة في ىحه 
 (.132، ص3الحزارة، ج
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 دٔر ادلؼهى يف َشر ثقبفخ انزسبيح
تصػر العمـػ التخبػية في العقػد األخضخة أكجت عمى ضخكرة االىتساـ 
بالسعمع كجعمو محػر العسمضة التعمضسضة كالعسل عمى تصػيخ شخرضتو 

 برػرة متكاممة جدسضًا كعقمضًا كانفعالضًا كاجتساعضًا .

ىحا التصػر السذار إلضو كالستسثل بجعل الصالب ىػ السحػر أدى إلى 
ع كلع يعج يكفي أف يكػف السعمع مجخد ناقل لمسعخفة كلع تصػر في دكر السعم

يعج مجخد ممقغ لمسعخفة بل أصبح ىػ السشدق كالسذجع كالسحفد لتعمضع 
الصبلب كىحا يدتجعي أف يكػف السعمع متستعًا بذخرضة متكاممة كبقجرات 
خبلقة معج إعجادا جضجًا عمسضًا كثقافضًا كميشضًا كقادرًا عمى فيع احتضاجات 

 .عمسضغ كخرائز نسػىع كالفخكؽ الفخدية فضسا بضشيعالست

 انكفبٚبد انزٙ ُٚجغٙ رٕفرْب يف ادلؼهى 
 الكفاية " القجرة عمى إحجاث نتائج متػقعة

الكفايات العمسضة )حقل تخررو( كتشسضة ذلظ برػرة مدتسخة الف  .1
 السادة العمسضة  تتغضخ كتتصػر 

 الكفايات الذخرضة أك الػججانضة  .0
 الكفايات السيشضة السيارية . .3

كيخى الكثضخ مغ الباحثضغ السعاصخيغ أف اإلصبلح التخبػي يبجأ مغ 
السعمع أي مغ إعادة تأىضل السعمسضغ كالسعمسات كإعادة التأىضل تكػف مغ 
خبلؿ الخؤيا التخبػية التي تتخجع إلى فمدفة كبخامج لتأىضل السعمع بسا 

كاف نيزة بمجه كأمتو يعتسجاف  يزسغ استضعابو ألىسضة دكره كخصػرتو
 . عمضو كمغ األعسجة اليامة التي يقاـ عمضيا بشاء التخبضة كالتعمضع
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العقل : عمى السعمع احتخاـ عقل الصالب الى أقرى درجة :  أٔال
كاحتخاـ ىحا العقل كتيضئة كل الطخكؼ لمصمبة الستعساؿ عقػليع لضذ فقط 
في السػاد ذات الصابع العمسي بل في جسضع السػاد الجراسضة كمشيا مادة 

 التخبضة اإلسبلمضة 
 اعالحخية في التفكضخ كىي الباعث الحقضقي عمى اإلبج:  ثبَٛب

التػازف الػججاني القائع عمى تمبضة حاجات الشفذ البذخية :  ثبنثب  
 كىي كثضخة ججُا نحكخ مشيا السحبة كاالحتخاـ كالتعبضخ عغ الحات

السعارؼ الحجيثة في كل فقخات الجراسة كفي مختمف الرفػؼ  : راثؼب  
كال يشبغي االقترار عمى استحزار كسا في بعس السقخرات الجراسضة كال 

ي عمى معمسي مػاد التاريخ كالمغة العخبضة كالتخبضة اإلسبلمضة  اجتخار يشبغ
الساضي فقط فالساضي  مع أىسضتو اجتياد بذخى جاء في كاقع معضغ لو 
خرائرو كضخكفو كعمضو أيزا أف يفخؽ بضغ الشز السقجس الستسثل 
باآليات القخآنضة كاألحاديث الشبػية الرحضحة كالسرححة كبضغ شخكحات 

ات ىحه الشرػص. كيسكغ السعمع السؤىل كالستستع بالكفايات جسضعًا كتفدضخ 
أف يجعل مغ مادة التخبضة اإلسبلمضة مادة تديع كبذكل فاعل في نذخ ركح 
السحبة كالتعاكف كالتدامح كسضجج في الشرػص السقجسة ما يكفضو لتحقضق 
ىحه الثقافة كغخسيا في نفػس األجضاؿ يزاؼ إلى ذلظ إف مادة التخبضة 
اإلسبلمضة لمرفػؼ الستقجمة كبذكل خاص السخحمة الثانػية بحاجة ماسة 
إلى عخض تفرضمي لؤلسذ التي تقـػ عمضيا التخبضة اإلسبلمضة ىحه األسذ 
التي تذسل األسذ الفكخية كالتعبجية كالتذخيعضة كالعقجية فاألسذ الفكخية 

يع إذا أحدغ عخضيا تجعل مغ الصبلب يجركػف حقضقة كجػدىع كأصل خمق
كاف هللا سبحانو تعالى خمقيع ألعسار األرض بكل ما تحسمو كمسة األعسار 
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مغ معشى كال يتدع السقاـ ىشا لعخض تفرضمي لؤلسذ األربعة أنفة الحكخ 
 .كلكغ يسكغ عخضيا بصخيقة مذػقة في مشاىجشا ككتبشا

السجارس تبعا لستغضخ الجشذ، حضث بمغت قضسة مدتػى الجاللة 
 (. 2.25غ )( كىي أكبخ م2.158)
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 ادلُبْح ٔدٔرْب يف َشر ثقبفخ انزسبيح
 السفيـػ الحجيث لمسشياج

أعصضت لمسشاىج بسفيػمو الحجيث تعخيفات عجيجة يسكغ مغ خبلليا 
 مبادئ السشياج الحجيث كفضسا يمي أىع تمظ التعخيفات استخبلص

 فبد ادلُٓبج احلذٚثٚرؼر
 تعجدف التعخيفات السشياج الحجيث كفضسا يمي استعخاض ألىسيا :

  )السشياج التخبػي ىػ  جسضع الخبخات ) الشذاشات أك السسارسات
 الشتاجاتالسخصصة التي تػفخىا السجرسة لسداعجة الصمبة عمى تحقضق 

 (1995التعمضسضة السشذػدة إلى أفزل ما تدتصضعو قجراتيع ) المقاني 
  ىػ كل دراسة أك خبخة يكتدبيا أك يقـػ بيا الستعمع تحت إشخاؼ

 -1993السجرسة كتػجضييا سػاء أداخل الرف كاف أـ خارجو ) 
Barth.) 
  ىػ جسضع أنػاع الشذاشات التي يقـػ الصمبة بيا، أك جسضع الخبخات

التي يسخكف فضيا تحت إشخاؼ السجرسة كبتػجضو مشيا سػاء أداخل أبشضة 
 ( .1992أـ خارجيا ) الفخحاف كمخعي،  السجرسة كاف

  ىػ مجسػعة الخبخات السخبضة التي تيضئيا السجرسة لمصمبة تحت
إشخافيا بقرج مداعجتيع عمى الشسػ الذامل كعمى التعجيل في سمػكيع ) 

 (1999الفخحاف كآخخكف 
  ىػ مجسػع الخبخات التخبػية كاالجتساعضة كالثقافضة كالخياضضة

الخ التي تخصصيا السجرسة كتيضئيا لصمبتيا لضقػمػا كالفشضة كالعمسضة .. 
بتعمسيا داخل السجرسة أك خارجيا بيجؼ إكدابيع أنساشا مغ الدمػؾ اك 
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تعجيل اك تغضضخ أنساط أخخى مغ الدمػؾ نحػ االتجاه السخغػب كمغ خبلؿ 
كي بلزمة كالسراحبة لتعمع تمظ الخبخات المسارستيع لجسضع األنذصة 

 (.1990نسػىع )نافع نداعجىع في أتساـ 
 Toombs and -1993كفي ىحا السجاؿ يػرد تػمضذ كتبخني ) 

Ticmey تعخيفًا لمسشياج الحجيث كيقػال أنو : "اسع لكل مشاحي الحضاة )
 الشذصة ك الفعالة لكل فخد بسا فضيا األىجاؼ كالسحتػى كاألنذصة كالتقػيع 

 ادلجبدئ ادلزضًُخ يف يفٕٓو احلذٚث نهًُٓبج
التعخيفات الدابقة لمسشياج يسكغ استخبلص السبادئ اآلتضة مغ خبلؿ 

 لمسشياج الحجيث :

السشياج لضذ مجخد مقخرات دراسضة كإنسا ىػ جسضع الشذاشات التي  .1
يقـػ الصمبة بيا أك جسضع الخبخات التي يسخكف فضيا تحت إشخاؼ السجرسة 

 لسختمفةكبتػجضو مشيا، باإلضافة إلى األىجاؼ كالسحتػى ككسائل التقػيع ا
التعمضع الجضج يقـػ عمى مداعجة الستعمع عمى التعمع مغ خبلؿ  .0

 التمقضغتػفضخ الذخكط كالطخكؼ السبلئسة لحلظ كلضذ مغ خبلؿ التعمضع أك 
 السباشخ .

التعمضع الجضج يشبغي أف ييجؼ إلى مداعجة الستعمسضغ عمى بمػغ  .3
يع كاستعجاداتيع، األىجاؼ التخبػية السخاد تحقضقيا كاف يختفع إلى غاية قجرات

كالى مدتػى تػقعاتيع مع األخح بعضغ االعتبار ما بضشيع مغ اختبلفات 
 كفخكؽ فخدية .

القضسة الحقضقة لمسعمػمات التي يجرسيا الصمبة، كالسيارات التي  .4
يكتدبػنيا تتػقف عمى مجى استخجاميع ليا، كإفادتيع مشيا في السػاقف 

 الحضاتضة السختمفة
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ضفًا مع حاضخ الصمبة كمدتقبميع كاف يكػف أف يكػف السشياج متك .5
مخنا بحضث يتضح لمسعمسضغ القائسضغ عمى تشفضحه أف يػفقػا بضغ أفزل 

 أسالضب التعمضع كبضغ خرائز نسػ شمبتيع .
يشبغي أف يخاعي السشياج مضػؿ الصمبة كاتجاىاتيع كاحتاجاتيع  .6

مل كعمى كمذكبلتيع كقجراتيع كاستعجاداتيع كاف يداعجىع عمى الشسػ الذا
 .ات في سمػكيع في االتجاه السصمػبإحجاث تغضضخ 

 اإلخراءاد ادلُٓدٛخ  -4
 َٕع انذراسخ: - أ

استخجمت الجراسة السشيج الكسي القائع عمى جسع البضانات مغ خبلؿ 
انة أداة لجسع فة. كقج استخجمت الجراسة االستباالستبانات كالسدػح السختم

تع استخجاـ مشيج تحمضل السحتػى لمحرػؿ عمى  كسا البضانات كالسعمػمات.
عشاصخ ميسة في السشاىج الجراسضة التي تعمع التخبضة اإلسبلمضة في 

 السجارس األردنضة.

 األدٔاد ادلسزخذيخ - ة
 اإلسزجبَخ

سؤال. كقدست عمى  32قاـ الباحث بترسع استبانة مكػنة مغ   
كقجـ  كسضغستبانة عمى ثبلثة محتع عخض اإلج ة. كقمحاكر رئضدض

 السحكسػف تػجضيات  كاقتخاحات تع األخح بيا.

 الكتب السجرسضة: تحمضل السحتػى 
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قاـ الباحث بتحمضل محتػى الكتب الجراسضة السقخرة في السجرسة 
األردنضة في السخاحل السختمفة. كقج ىجؼ الباحث مغ خبلؿ ىحا اإلجخاء إلى 

خبضة اإلسبلمضة التعخؼ عمى السجى الحي تعصضو السشاىج األردنضة في الت
لطاىخة التدامح مقابل العشف. كسا قاـ بخصج القضع اإليجابضة في مشياج 
التخبضة اإلسبلمضة لمرف العاشخ كالحادي عذخ. كقاـ الباحث كحلظ بجراسة 
التفاعل االجتساعي في السجرسة مغ خبلؿ اآلثار التي تخكيا مشياج التخبضة 

 بعس.اإلسبلمضة عمى سمػؾ الصمبة تجاه بعزيع ال

كقج قاـ الباحث بتحجيج مجسػعة مغ السفاىضع  كالسؤشخات الستعمقة 
 بالتدامح كمجى تكخارىا في السشاىج األردنضة. كمغ ىحه السفاىضع:

 العبلقة مع غضخ السدمسضغ

 قبػؿ اآلخخ

 نبح العشف

 معاممة السدمع لئلنداف ك الحضػاف ك البضئة

 اإلصبلح بضغ الشاس

 شاسنذخ السحبة كالسػدة بضغ ال

 التكافل االجتساعي

 عجـ االعتجاء عمى اآلخخ

 رفسريْبَزبئح انذراسخ ٔ -ج

 :نإلسزجبَخ اإلحصبئٙانزحهٛم 
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( الستػسصات الحدابضة كاالنحخافات السعضارية لفقخات كاقع 1ججكؿ )
 العبلقات االجتساعضة التي تدػد السجرسة

ادلزٕسط  انفقرح انرقى
 احلسبثٙ

االحنراف 
 انررجخ ادلؼٛبر٘

يمقي الصالب التحضة عمى زمبلئو  1
 1 0.462 2.74 في السجرسة

يبتدع الصالب لدمضمو في  2
 0 0.578 2.59 السجرسة

يخفس الصبلب الطمع في السجرسة  10
 3 0.645 2.57 سػاء مغ الصبلب اك السعمسضغ

يتعاكف الصالب مع زمضمو في  5
 السجرسة

2.55 0.532 4 

30 
تحث السجرسة الصمبة لمتعامل 

كفق األخبلؽ الكخيسة السدتسجة 
 مغ سساحة الجيغ.

2.53 0.594 5 

تخسخ السجرسة الػعي بأف الجسضع  29
 6 0.658 2.47 سػاسضة أماـ هللا في كججاف الصمبة

يحتـخ الصالب حخية زمضمو في  7
 7 0.648 2.45 السجرسة

 8 0.601 2.43 عبلقات الصبلب فضسا بضشيع بالتدامح تتدع 6

يذجع السعمع الصمبة عمى  23
  0.653 2.41 السذاركة اإليجابضة كالحػار

9 

ح تخبي السجرسة األجضاؿ الذابة عمى نب 28
 12 0.695 2.41 العشف كالتصخؼ الجيشي

 11 0.65 2.39 يتحمى السعمسػف بالربخ كسعة الرجر 20
 10 0.666 2.38السجرسة احتخاـ كخامة  إدارةتخسخ  14
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 الصالب

يتعامل السعمسػف مع شبلبيع  19
 بالتدامح كالخفق

2.38 0.666 13 

يطيخ الصالب اىتساما بدمبلئيع  3
 14 0.609 2.36 السجرسةفي 

يتحاكر الصبلب مع بعزيع في  4
 15 0.665 2.34 السجرسة باحتخاـ

 16 0.657 2.34 يعحر الصالب زمضمو إف أخصأ 8

تسثل السجرسة قجكة حدشة في  15
 17 0.689 2.33 التدامح لصبلبيا

يحافع الصالب عمى زمبلئو في  12
 18 0.618 2.32 السجرسة

يخفس الصبلب استعساؿ العشف  9
 19 0.756 2.31 في حل السذكبلت فضسا بضشيع

السجرسة مسارسة  إدارةتديل  18
 02 0.708 2.3 األنذصة الصبلبضة في السجرسة

 بالشداىةيتحمى السعمع  21
 01 0.661 2.29 كالسػضػعضة

السجرسة عمى التػاصل  إدارةتداعج  16
 00 0.685 2.28 كالحػار بضغ الصبلب كالسعمسضغ

تعدز السجرسة العبلقات  26
 03 0.725 2.28 االجتساعضة بضغ الصمبة

تغخس السجرسة ركح السدؤكلضة في  27
 04 0.741 2.28 عقل ككججاف الصمبة

13 
السجرسة نسصا إداريا  إدارةتتبع 

 05 0.707 2.25 مع الصبلب تدامحضاديسقخاشضا 
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 06 0.776 2.25 السعمع بخصئو إذا أخصأ يغتخؼ 22

يتقبل السعمع الشقج البشاء كالخأي  24
 اآلخخ

2.25 0.74 07 

25 
السجرسة لمصمبة فخص  تيضئ

السذاركة في مداعجة السجتسع 
 كرعاية فئاتو السختمفة

2.24 0.726 08 

 09 0.735 2.2 تتقبل ادارة السجرسة الشقج البشاء 17

11 
يتقبل الصالب الشقج البشاء مغ 

 32 0.709 2.14 زمضمو في الرف

  2.425 0.37 الستػسط العاـ 

الحدابضة كاالنحخافات السعضارية لفقخات كاقع  ( الستػسصات1يبضغ الججكؿ )
( كانحخاؼ 0.37، إذ بمغ الستػسط الحدابي )العبلقات االجتساعضة التي تدػد السجرسة

(، كجاءت 2.74 –2.14إذ تخاكحت الستػسصات الحدابضة بضغ )(، 2.425معضاري )
زمبلئو في يمقي الصالب التحضة عمى في السختبة األكلى الفقخة التي تشز عمى " 

(، كسا كجاءت في 2.460( ك بانحخاؼ معضاري )2.74" بستػسط حدابي ).السجرسة
يتقبل الصالب الشقج البشاء مغ زمضمو " الفقخة التي تشز عمى السختبة الثمبلثػف كاألخضخة

 (.0.729( كانحخاؼ معضاري )0.14" بستػسط حدابي ).في الرف
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( اخزجبر د نهؼُٛبد ادلسزقهخ دلقبرَخ يسزٕٖ ٔاقغ انؼالقبد 2) خذٔل
 االخزًبػٛخ انزٙ رسٕد ادلذارس رجؼب جلٓخ انزؼهٛى )يذارس، خبيؼبد(

خٓخ 
 انزؼهٛى 

انٕسط  انؼذد
 احلسبثٙ

االحنراف 
 ادلؼٛبر٘

يسزٕٖ  قًٛخ د
 انذالنخ

 448. 2.33 77 مجارس
-1.095 .275 

 368. 2.40 99 جامعات

يبضغ الججكؿ الدابق اختبار ت لمعضشات السدتقمة لسقارنة مدتػى كاقع 
العبلقات االجتساعضة التي تدػد السجارس تبعا لجية التعمضع )مجارس، 
جامعات(، حضث أضيخت الشتائج عجـ كجػد فخكقات ذات داللة احرائضة 
مدتػى كاقع العبلقات االجتساعضة التي تدػد السجارس تبعا لجية التعمضع 

( كىي أكبخ 2.075)مجارس، جامعات(، حضث بمغت قضسة مدتػى الجاللة )
 (. 2.25مغ )

( اخزجبر د نهؼُٛبد ادلسزقهخ دلقبرَخ يسزٕٖ ٔاقغ انؼالقبد 3خذٔل )
 االخزًبػٛخ انزٙ رسٕد ادلذارس رجؼب دلزغري اجلُس

 انؼذد اجلُس
انٕسط 
 احلسبثٙ

االحنراف 
 ادلؼٛبر٘

قًٛخ 
 د

يسزٕٖ 
 انذالنخ

 422. 2.41 81 ذكخ
1.419 .158 

 388. 2.33 95 انثى

يبضغ الججكؿ الدابق اختبار ت لمعضشات السدتقمة لسقارنة مدتػى كاقع 
العبلقات االجتساعضة التي تدػد السجارس تبعا لستغضخ الجشذ،حضث أضيخت 

مدتػى كاقع العبلقات  إحرائضةالشتائج عجـ كجػد فخكقات ذات داللة 
 .االجتساعضة التي تدػد
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 تحمضل محتػى عضشة مغ كتب التخبضة اإلسبلمضة

 :انطرٚقخ

قاـ الباحث بخصج السػضػعات التي تتحجث عغ التدامح كالخفق في 
كفسا يمي ججكؿ يتزسغ الجركس كالقضع الػاردة  مقخرات التخبضة اإلسبلمضة. 

 فضيا.

 يقرراد انرتثٛخ اإلساليٛخ يف يذارس ٔزارح انرتثٛخ ٔانزؼهٛى
 تحث عمى التدامح كنبح العشف مػضػعات

 يالحظبد يٕاضٛغ انذرس انصف
 الخفق بالحضػاف األكؿ

 الحضػاف إيحاءعجـ 
 الجرس الثاني عذخ

 عغ الصخيق األذى إماشة الثاني
 الديارة آداب

 األمانة
 الشاس أذيةعجـ 

 14الجرس 

 أداب الدفخ كالتعاكف مع اآلخخ الثالث
 رتحخيع الغ

 المعب آداب

 

 الحضاء الخابع
السحافطة عمى البضئة كالسخافق العامة 

 كالسستمكات
 رحسة لمعالسضغ ( إال أرسمشاؾالخحسة )كما 
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 كالسغفخةبالتدامح  بضغ الشاس اإلصبلح الدادس
 كنذخ السػدة جندع الحق 

 اإلسبلـالتكافل االجتساعي في 
 فزل الرجقة كالعفػ كالتػاضع

 نذخ السحبة كالتخاحع أثارىا
 

 نبػي  حجيث
 
 

 الدابع

 جػامع الخضخ كالذخ
لمشفذ البذخية خاصة  – كاإلحدافالعجؿ 

فبل يجػز االعتجاء عمضيا كالسداس بيا 
 ككخميا هللا

 عمى كل مدمع صجقة
 ضبط الشفذ عشج الغزب

 اإليسافثسخات 
 كحقػؽ الجضخاف   -األقارب حقػؽ 

 
 ذي القخبى أبشاء

 
التكافل االجتساعي يعضغ عمى 

الجار  إيحاءالتدامح كعجـ 
 الزضف كإكخاـ

 
 
 

 العاشخ

.....) أنظ لعمى خمق  األخبلؽمحاسغ 
 (4)القمع:عطضع(
 اآلخخيغمغ العقائج  اإلسبلـمػقف 

 هللا يفرل بضشيع أف 
 الشاس جسضعا خمقػا مغ نفذ كاحجة آف 
 الذخع هللا سػاسضةأماـالشاس  أف 
 عشج هللامغ  اإلليضةمرجر الجيانات  أف 
 عمى الجخػؿ فضو احجلع يكخه  أناإلسبلـ 
 أديانيعالشاس كاف اختمفػا في  أف 

 القتاؿ إلى يجفعيع ذلظ فبلكمعتقجاتيع 

 في عقضجتيا  األمةاإلسبلمضةاعتجى عمى  إذا
 كديشيا كجب الخد كالعجكاف حساية لمعقضجة.

 : األمخالتعامل مع 
ديغ سساكي يذخكػف عمى السدمسضغ في  إتباع
 الجيانة أصل

 الكتاب أىلفي معاممتو مع  اإلسبلـيعخض 
 الكتاب أىلالعبلقة بضشيع كبضغ  إقامة

الكتاب بالتي  أىلعمى مجادلة  اإلسبلـيحخص 
 ىي أحدغ
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 (1) انصف انزبسغ
 انؼُف انزسبيح ػُٕاٌ انذرس /أ انفقراد / انرقى

   في القخآف    / معخفة   / االعتداز باليػيةدامح الت 1
   (  / عقجية ، معخفضة  ، ميارية 9-1سػرة الدججة )  0
( ، معخفضة  11 – 1التزخضع كالتخقضق ،   سػرة ىػد )  3

 ميارية 
  

سعة مغفخة هللا، حجيث .. انظ ما دعػتشي .. لػ بمغت  4
 ذنػبظ، عقجية معخفضة

   

   عقجية ، نفدضة ، الصسأنضشة التػكل عمى هللا  ، 5
   الحخكؼ السفخسة دائسًا . ميارية 6
   ( قضع عقجية ، ميارية ، معخفضة04- 10سػرة ىػد )  7
    صبلة الزحى ، نفدضة ، إيسانضة ، معخفضة ، فقيضة 8
    ذكخ هللا ، نفدضو ،،، إيسانضة 9

   الحخكؼ السخققة دائسا ، عقجية ، معخفضة  12
الفقو..  معخفضو، عمسضة، نفدضة ، محبة ) حب القخاف عمع  11

 كالدشة كالعمساء( 
   

   ( عقجية ، معخفضة ، ميارية 14- 12سػرة الدججة ..)  10
سو ح( ألخ 49 -36تفخضع الـ لفع الجبللة ) هللا( ،، فػد )  13

 يصة السغفخةضمال
   

 اإليساف بالقزاء كالقجر .. قضع ، العسل ، كالتذاركضو 14
 باإلندانضة 

   

شرضحة ... حجيث ، قضع ، السحبة يبضغ الشاس الالجيغ  15
 السػدة كالسحضو لمحاكع كالعالع

   

( قضع عقجية 62-52تخقضق الـ بفع الجبللة هللا . ىػد )  16
 ، معخفضو ، ميارية

  

نطاـ الحكع في اإلسبلـ. قضع: حب الػشغ ، الدمع  17
 االجتساعي
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مبادئ نطاـ الحكع في اإلسبلـ .. قضع العجؿ ، حب الػشغ  18
 ، كالتذاركضة 

   

(، عقجية ، ميارية ، 68-61تفخضع األلف السجية .. ىػد  19
 معخفضو ) عقػبة الطمع (

   

الرحابي ) أسامة يغ زيج (، قضع : حب الرحابة ،الدمع  02
 االجتساعي بصاعة الحاكع

   

( قضع: الدمع االجتساعي ) 00-15سػرة الدججة . )  01
 التشفضخ مغ الطمع( ،عقجية

   

(، قضع: السحبة ، 83-69تخقضق اإللف السجية..ىػد )  00
، عقجية ميارية  كالخحسة الكـخ

   

    أقداـ الحجيث الشبػي . قضع : حب التخاث كحب الرحابة 03
االجتساعي ، التذاركضة الخزؽ مغ عشج هللا ، القضع: الدمع  04

 بالعسل
   

(، قضع 96-84تصبضقات عمى التفخضع كالتخقضق. ىػد )  05
 اإلصبلح ، دعػية

   

األضحضة كالعقضقضة ، قضع : الدمع االجتساعي الخحسة  06
 بالحضػاف ، السػدة

   

    قضع الدمع االجتساعي. قضع: حب الػشغ ، التذاركضة 07

(، 111-97كالتخقضق. ىػد ) تصبضقات عمى التفخضع  08
 عقجية سضاسضة

  

   عمسضة ،عقجية معخفضة  ،( 32-03سػرة الدججة  )  09

   يـػ بشي قخيطة . الدمع االجتساعي، تقجيخ تزحضات األفخاد 32

(، 103-110تصبضقات عمى التزخضع كالتخقضق. ىػد )  31
 الدمع االجتساعي ، اإلصبلح
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اإلسبلمي . الدمع االجتساعي بشبح مغ األئسة الفقو  30
 التعرب ، حب العمساء

   

القشاعة . قضع: الدمع االجتساعي ، صػرة السجتسع مغ  33
 مطاىخ الجخيسة ، تحخيخ الشفذ

   

 (2انصف انزبسغ )
 حٛبد كرِ رسبيح / َٕع انقٛى / أٔ يإشر انقًٛخ انذارساسى  انرقى

     كججانضة ،عقجية   ،الشدكؿ/ عمسضة  أسباب 1

الدمع  ،الخصاب  آداب،( 5-1سػرة الحجخات . )  0
 لئلصبلحالجعػة  ،االجتساعي

    

الدمع االجتساعي  ،حجيث نبػي . مػاسع الخضخ  3
 كالبخ بالػالجيغ ،الخحسة ،

    

( 18 -1حاالت تفخضع الخاء . سػرة يػسف )  4
 ميارية ،عمسضة  ،عقجية ،

    

     السػدةلؤلشفاؿ،السحبةأؿ البضت .  أعبلـمغ  5
التشفضخ مغ الجخائع  ،الكبائخ . الدمع االجتساعي 6

 أثارىاكبضاف 
    

. يػسف ) تخقضقيامغ  أكلىحاالت تفخضع الخاء  7
 معخفضة ،ميارية  ،( 35 – 15

    

حجيث...مخالفات يتياكف فضيا كثضخ مغ الشاس  8
 الشطافة ،الدعي بالفداد  الشسضسة،

    

 اإلصبلحقضع  ،اإليساف( قػة 12-6الحجخات . ) 9
 كالعجؿ

    

مغ  الخحسةقضع  ،القخض . الدمع االجتساعي  12
 تفخيج الكخب كتحخيع الخبا  خبلؿ
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 ،ميارية ،(49-36ػسف يحاالت تخقضق الخاء . )  11
 معخفضو . عقجية 

    

 ،كقف القتاؿ  ،. الدمع العاـ  الحجيبضةصمح  10
 السػاششضغكحجة  ،الترالح 

    

 ،مرالحة الضيػد  ،فتح خضبخ . الدمع العاـ  13
 إلصاإلسبلـادعػىع 

    

يػسف)  ،مغ تفخضسيا أكلىحاالت تخقضق الخاء  14
 كالعفػ كالرفح اإلخػة،(66 – 52

    

 أمادة،الصخيق . الدمع االجتساعي آدابحجيث  15
 غس البرخ ،الصخيق كخرػصضة الشاس

    

 ،اىتساـ اإلسبلـ بالبضئة . الدمع البضئي كالرحي  16
 حضػاف،الحفاظ عمى الثخكات  ،الشطافة العامة 

 كنبات كماء 

    

عمى حخمات  السحافطة،( 13-11الحجخات . )  17
 الدخخيةتحخيع  ،الدمع االجتساعي  ،السدمسضغ 

 كالغضبة،سد مكال

    

 ،الشفذ عح مالترال ،تػبة. الدمع االجتساعيمال 18
 أمتومسا ييجد  تصيخ السجتسع،شمب السغفخة

    

( 81 -67الخاء .. ) يػسف  أحكاـتصبضقات  19
 الخحسة كالسػدة كالبخ كالػالجيغ

    

 ،نبي هللا يػنذ عمضو الدبلـ . الدمع االجتساعي 02
 الجعػة لمخضخ ،الشاس إصبلحالربخ عمى 

    

الحث عمى التذاركضة  ،. الدمع االجتساعي ةااليجار  01
 اآلخخيغكالسحافطة عمى حقػؽ 

    

الخحسة  ،(98 -80الخاء ) يػسف  أحكاـتصبضقات  00
 الرادقة  كاإلخػة كالحب لمػلج كالسػدة 
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الحث عمى ،الحدشة كالدشة الدضئة  الدشةحجيث .  03
 بالخضخ لئلبجاعفعل الخضخ كالجعػة 

    

مغ خبلؿ كجػب رد  األمانةخمق  إشاعة.الػديعة 04
 الدمع االجتساعي،عمضيا كالسحافطةالػديعة 

    

 ،الرادؽ عقجية  اإليساف،( 18- 14الحجخات )  05
 كججانضة  ،معخفضو 

    

الدمع االجتساعي  ،حجيث . مدؤكلضة اجتساعضة  06
تحسل الفخد مدؤكلضاتو كالحث عمى فعل  أىسضة
 الخضخ

    

 ،( 111-99) يػسف  الخاء . أحكاـتصبضقات  07
 البخ بالػالجيغ كالجعػة لمخضخ

    

 ،الػكالة . الدمع االجتساعي مغ خبلؿ التذاركضة  08
 كالسحبةكحرػؿ الػد 

    

دمع االجتساعي مغ خبلؿ التػاد كالتخاحع لالحمع . ا 09
 كإشاعةاألمغ

    

 (1انصف انؼبشر )
 حمبٚذ كرِ انزسبيح ػُٕاٌ انذرس / َٕع انقٛى أٔ يإشراد انقًٛخ انرقى

كتب  إثباتمغ خبلؿ  ،القخآف الكخيع . الدمع العاـ 1
 أندانيدعػة القخاف لقضاـ مجتسع  ،أخخى سساكية 

 كإخػة

    

البضاني . التذاركضة مغ خبلؿ التحجي  اإلعجاز 0
 دعػة لمعالع لضتجارس القخاف ألقخانضفا فضو

    

مغ خبلؿ  اإلندانضةالعمسي . التذاركضة  اإلعجاز 3
 لمحقائق العمسضة ألقخانضو اإلشارات
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صفات السؤمشضغ. سػرة السؤمشضغ . الدمع االجتساعي  4
 األمانة ،حفع الفخج ،لي البعج عغ الغػ  الجعػةعمى 

    

صحضح البخاري مدمع. السحبة كالسػدة لعمساء  5
 مغ خبلؿ عخض جيػد العمساء اإلسبلـ

    

الدمع  ،هلل تعالى  إعساؿ أفزاؿحجيث شخيف .  6
 بخ الػالجيغ ،االجتساعي سمػؾ العبج مع الشاس 

    

الدمع االجتساعي مغ  ،حجيث ) الحدشات كالدضئات(  7
 خبلؿ دفع السدمع لفعل الخضخ 

    

مع  الترالح. تحقضق قضع اإلسبلمضةالعقضجة  خرائز 8
 كاألىلالشفذ بتحخيخه مغ الخػؼ عمى الخزؽ 

    

     قضع التفكضخ الشاقج كالتحمضل السشصقي ،اليجاية 9
 إلصبلحالزبلؿ . قضع االيجابضة عشج السدمع لجفعو  12

 البضئة االجتساعضة
    

كتبػؾ . ىي تحقضق  ،كحشضغ ،مكة. فتح  مؤتةغدكة  11
 مؤتةلدمع العمسي مغ خبلؿ سبب معخكة ا ،القضع 

كسمع االجتساعي  ،ككصضة الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص لجضذو .
 اإلسبلمضةكالػششي مغ خبلؿ قخار الجفاع عغ الجكلة 

كالعفػ عغ  مكةباليجـػ عمى الخكـ . مغ خبلؿ فتح 
 كقبػؿ التائب  ،السديء مشيع 

    

كبقاء  ،االجتساعي كالتدامح  األمغعاـ الػفػد . قضع  10
 كفج نرارى نجخاف عمى ديشيع

    

 ،كاالجتياد. قضع الدمع االجتساعي  عمع أصػؿ الفقو 13
قػاعج ) الجستػر( السجتسع السدمع كالحفاظ عمى 

 كحجة 

    

كالتخاحع  السػدةالػصضة . األيساف كالشحكر . قضع  14
 إنتاجالحخس عمى  ،كسمع االجتساعي مغ خبلؿ 
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تقجيع  ،كباآلخخيغصادؽ مصسئغ يثق بشفدو  إنداف
 . كالرجقة لآلخخيغالخضخ 

الدمع الشفدي كاالجتساعي  ،التػبة ،التزحضةالفقو .  15
 كاألحاديث اآلياتجسمة مغ خبلؿ . الحث عمى الفقو 

العشف  أسبابالتي تحث عمى الفقو كالبعج عغ 
كمغ خبلؿ  ،عمى الشفذ  اإليثاركالتذشج مغ خبلؿ . 

 التي تقزي عمى الدمبضة كالعػدة اليجابضو التػبة

    

 (2انؼبشر )
 حمبٚذ كرِ انزسبيح انقٛىػُٕاٌ انذرس / َٕع انقٛى / ادلإشراد ػهٗ  انرقى

قضع الدمع ،: التذخيعي كالغضبي  القخآني اإلعجاز 1
 ،العالسي مغ خبلؿ : دعػة القخآف لمشاس كافة

 .العقل  إلعساؿ

    

الدمع  ،( 145-133) آؿ عسخاف  آيات 0
 ،: دعػة القخاف لفعل الخضخخبلؿاالجتساعي مغ 

االستغفار . دعػة القخاف لتأذى  ،الرجقات  ،الشفقة
 السجتسع السدمع كتزسضج جخاحو

    

قضع التذاركضة مغ خبلؿ دعػة  ،االحقاؼ  آيات 3
 لمػحجة األخخى القخآف لمسخمػقات 

    

الدمع االجتساعي مغ  ،حجيث الحدج كالغبصة  4
 الذخيفةالسشافدة  كإثارةخبلؿ تحخيع الحدج 

    

قضع الخحسة كالعادلة  ،تحسل السدؤكلضةحجيث  5
ككجػب  السدؤكلضاتكالسػدة مسغ خبلؿ تػزيع 

 كالسخاهبضتو كالحاكع  ألىلرعاية السدمع 

    

قضع الدمع االجتساعي مغ  ،مشدلة السجاىج كالذيضج  6
 كاألىلمغ اجل الػشغ كالجيغ  التزحضةخبلؿ 
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 . اإلندانضة الخضخيةكالسبادئ 
قضع الدمع  ،كمشازليا  األخبلؽمحاسغ  ،لسخاءاتخؾ  7

الذخ حتى  أبػاب إغبلؽاالجتساعي مغ خبلؿ 
 ايجابضة  إلىكاف الحػار ال يؤدي  إذاالحػار 

    

السدتطمػف بطل هللا تعالى يـػ القضامة . قضع العجؿ  8
 التعفف عغ الجخائع كمو بشز الحجيث ،كالسحبة

    

في  ألصفقضع  ،الحقائق العقجية  إدراؾدكر العقل في  9
 التعامل مع الكػف ككضع الكػف في مكانو الرحضح

    

قضع التدامح كاحتخاـ  األخخى مغ العقائج  اإلسبلـمػقف  12
كالحيغ ىادك  امشػاالحيغ  إف)  اآليةمغ خبلؿ نز  ألخخ

هللا  أف كالرائبضغ كالشرارى كالسجاكس كالحيغ اشخكػ
ؿ تحخيع . كمغ خبل 17( الحج  ألقضامويفرل بضشيع يـػ 

 القتاؿ بسجخد الختبلؼ الجيغ .

    

 أمثمةثبات الخسل . قضع العفػ كالرفح مغ حبلؿ  11
استيداء قػميع كاذائيع  ،كتحسميع  األنبضاءصبخ 

 لميجاية ألقػاميعكمغ حبلؿ الجعاء 

    

عمضو الدبلـ . قضع الربخ  إبخاىضعقرة سضجنا  10
الحػار كالعقل  إعبلءكالتدامح مع السؤذي كالقضع 

 لمػصػؿ لمحقضقو

    

حجة الػداع . قضع التخاحع كالعصف كالحب مغ خبلؿ  13
 كالخبا كالجاىمضة كاإلعخاض كاألمػاؿتحخيع الجماء 

    

 الرادقة كاإلخػةمخض الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص . قضع الخحسة كالعجؿ  14
 أستاذافبكخ كمغ خبلؿ  ألبيالخسػؿ  همغ خبلؿ ما ذكخ 

 الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص زكجاتو اف يسخض ببضت عائذة . 

    

قضع معخفضو عمسضة الف  األردفشيجاء عمى ثخى  15
الترػيخي لمقرز لحلظ  األسمػبالكتاب استخجـ 

 كالتدامح العجالة،خمت الجركس مغ القضع 
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 العجالة،االجتساعي  األمغ ،السحبةاالحتكار . قضع  16
 ،كتذخيع التدعضخ  االحتكاركالخحسة مغ خبلؿ تحخيع 

 كتحخيع القسار 

    

الدمع  ،قضع العجؿ ،) كشخكط عقج الدكاج ( تعجد الدكجات 17
السعضل  كإيجاد األيتاـب اإلسبلـاالجتساعي مغ خبلؿ اىتساـ 

) الميع أمثموالحي فضيا الخحسة كالػد  األسخي لضذ السادي بل 
يػفي بو  أف....( ك ) انو امغ الذخط ىحا قدسي فضسا اممظ .

 ما استحممتع بو الفخكج ..... (

    

 ،كاإلخػة،قضع حب الػشغ  باإلسبلـمبادئ الجياد  18
كتحخيع قتل غضخ  ،كنرخة السطمـػ ،كالعجؿ 

ذنى لمحيغ يقاتمػف أ( ) كاألشفاؿالسقاتمضغ ) الشداء 
ال تقاتمػف في سبضل هللا  ......( ك ) مالكع

 كالسدتزعفضغ مغ الخجاؿ (

    

 ،قضع الدمع العالسي ،اإلسبلـفي  الجكلضةالعبلقات  19
 اإلسبلـكالتدامح كالتذاركضو مغ خبلؿ: جسع 

لمسدمسضغ كغضخىع بالسػاششة كتحخيع قتل السعاىج .) 
كاف احج مغ السذخكضغ استجارؾ .... ( ) كمغ قتل 

 الجشة ( ائحةر  خلع ي امعاىج

    

 ،. قضع الدمع االجتساعي  باإلسبلـالفقخ كعبلجو  02
نفقة السضدخيغ  إيجابالسحبة كالتخاحع مغ خبلؿ 

 الفقخاء  األقاربعمى 

    

     اإلسبلـفي  باسالمقػاعج  ،باسملا 01
الرحي كالشفدي مغ  األمغ. قضع  باإلسبلـالخياضة  00

) السؤمغ القػي خضخ  الخياضة خبلؿ : الحث عمى 
 خضخ ( كفي كلهللا مغ السؤمغ الزعضف  إلى كأحب
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 انذراسخ اخلبصخ ثبنقٛى ٔرفسريْب َزبئح
تبضغ لمباحث أف ىشاؾ اىتساما بالقضع التي تشذخ ثقافة التدامح بضغ 

درسا( تزسغ قضسا  01يقخب مغ ثمثي الجركس ) الصبلب، حضث إف ما
بذكل مباشخ أك غضخ مباشخ. كىحه خصػة إيحابضة لشذخ كتعديخ قضع 

سبلمضة التي تغخس في عقل فيحه الكسضة الكبضخة ندبضا لمقضع اإل التدامح.
الصالب السدمع القضع التي تجعمو فخدا متدامحا، سػؼ يؤدي إلى أف يكػف 

 مع اآلخخ بخكح إسبلمضة بعضجة عغ التصخؼ كالغمػ.فخدا قادرا عمى التعامل 
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 :انزٕصٛبد  انُزبئح ٔ
ضخكرة االىتساـ بالسعمع تأىضبًل كافضًا كتجريبًا مدتسخًا حتى يتسكغ  .1

 كالسيشضة .سعخفضة مغ الكفايات التخبػية الثبلث الذخرضة كال
ضخكرة التخكضد عمى تشسضة التفكضخ بأنػاعو كخاصة في كتب التخبضة  .0

ذكل أخز أسئمة التقػيع الػاردة في نياية كل درس حضث كب اإلسبلمضة
تخكد عمى جانب كاحج مغ مدتػيات السجاؿ  األسئمةمعطع  إفيبلحع 

السدتػيات كالسقرػد التحكخ كالحي يعكذ شبضعة  أدنىالسعخفي كىػ 
 الجركس مغ جية كأسمػب السعمع التمقضشي مغ جية أخخى .

التي  األسذمػضػعات  اإلسبلمضةضخكرة تزسضغ كتب التخبضة  .3
الفكخية كالتعبجية كالعقجية  األسذكىي  اإلسبلمضةتقـػ عمضيا التخبضة 

جرؾ حقضقة خمقو كالغاية مغ ي اإلندافالتي تجعل  األسذكالتذخيعضة كىي 
 . األرض ألعساركجػده كالستسثمة باف هللا خمقو 

مػضػعات مباشخة عغ  اإلسبلمضةتتزسغ كتب التخبضة  أفأرى  .4
 كشخؽ مػاجيتو كالتححيخ مشو . بإشكالوخصػرة التصخؼ 

 التأسضدضةالرفػؼ األكؿ)تقترخ مقخرات مخحمة التعمضع  أف أرى  .5
خمق بسا  أككربط كل قضسة  كاألخبلؽعمى القضع  (كالثاني كالثالث األكؿ

الحجيث  أكالكخيسة  اآليةحجيث شخيف كتكػف  أكيقابمو مغ آية كخيسة 
 ذخيف ىسا مقخرات الحفع فقط .ال

الجيشضة تتحسل مدئػلضة ضبط الخصاب الجيشي مغ خبلؿ  اتدسؤ لسا .6
 كأئسةتأىضل الخصباء كالػعاظ كالسخشجيغ 

 الكافي كالتجريب السدتسخ . بالتأىضلالسداجج 
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 ادلراخغ ٔادلصبدر
 أٔال: انقرآٌ انكرٚى

 ثبَٛب: انسُخ انُجٕٚخ
ق، السدشج، 041حشبل الستػفى سشة اإلماـ أحسج، اإلماـ أحسج بغ 

، 1416تحقضق أحسج شاكخ، الشاشخ: دار الحجيث، القاىخة، الصبعة األكلى 
 ـ.1996

البخاري، دمحم بغ إسساعضل، أبػعبجهللا، صحضح البخاري. تحقضق دمحم 
 ق.1400زىضخ بغ ناصخ الشاصخ. دار شػؽ الشجاة، الصبعة األكلى 

اإلماـ مدمع، مدمع بغ الحجاج أبػ الحدغ القذضخي الشضدابػري، ت 
، حضاء التخاث العخبيإ، السحقق دمحم فؤاد عبجالباقي. الشاشخ: دار 061

 بضخكت.
.  تحقضق، شعضب  075أبػ داكد، سمضساف بغ االشعب بغ اسحاؽ  ت

االرناؤكط ودمحم كامل. الشاشخ: دار الخسالة العالسضة، الصبعة األكلى 
1432 /0229. 

، تحقضق دمحم 458البضيقي، أحسج بغ الحدضغ أبػبكخ البضيقي ، ت
الشاشخ: دار الكتب العمسضة، بضخكت، الصبعة الثالثة  عصا. عبجالقادر

1400/0223 . 
 كزت انرتاخىثبنثب: 

، الصبقات الكبخى، تحقضق 032ابغ سعج، أبػ عبجهللا دمحم بغ سعج، ت 
دمحم عبجالقادر عصا. الشاشخ: دار الكتب العمسضة، بضخكت، الصبعة األكلى 

1412/1992 
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 راثؼب: كزت انسٛبسخ انشرػٛخ
ق، الخخاج، تحقضق شمبو  180يػسف،  يعقػب بغ إبخاىضع، ت  أبػ

 الدفمضة، القاىخة. عبجالخؤكؼ سعج. السصبعة
األحسجي، عبجالعديد بغ مبخكؾ. اختبلؼ الجارية كأثخه في احكاـ 
الذخيعة اإلسبلمضة. الشاشخ، عسادة البحث العمسي بالجامعة اإلسبلمضة 

 بالسجيشة السشػرة.  
 خبيسب: كزت انزبرٚخ
الشاشخ: دار الكتب  ق، فتػح الذاـ. 027، تالػاقجي، دمحم بغ عسخ

 1417/1997ة األكلى العمسضة. الصبع
 سبدسب: كزت انرقبئق:

القادر كمجسػعة مغ الباحثضغ، مػسػعة  الدقاؼ، عمػي بغ عبج
 . ػى1433الشاشخ، مػقع الجرر الدشضة، شبعة  األخبلؽ اإلسبلمضة.

 


