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 رحيمبسم اهلل الرمحن ال
 

يَن َوُمـِْذِري] ِ ٌَ اهللُ اــَّبِقَِّع ُمَبػِّ ًي َواِحَدًة َؽَبَع َن َوَأْكَزَل َمَعُفُم َؿوَن اــَّوُس ُأمَّ

َـِّذيَن  اـؽَِتوَب بِوحَلقِّ ـِقَْحُؽَم َبْعَ اــَّوِس ؽِقََم اْخَتَؾُػوا ؽِقِه َوَمو اْخَتَؾَف ؽِقِه إَِّلَّ ا

َـِّذيَن َآَمـُوا دَِو اْخَتَؾُػوا  ُم اـَبقِّـَوُت َبْغًقو َبْقـَُفْم َؽَفَدى اهللُ ا ُأوُتوُه ِمْن َبْعِد َمو َجوَءْْتُ

اٍط ُمْسَتِؼقمٍ ؽِ   {312[ }البؼرة:قِه ِمَن احَلقِّ بِنِْذكِِه َواهللُ ََيِْدي َمْن َيَشوُء إَِغ ِِصَ



 ب  

 اإلهداء
 .. احلجْجني ًانذُ إىل

 .. أيِ..  أثِ
 ، انؼضح ًكم انششف كم ينحتًبَِ فقذ ، ػًشُ طْهخ يذّنخ نكًب سأظم.. 

 أرٍ ًيكشًه كم يٍ غبمنني سبدلني يل  حيفظكًب ًأٌ سضبكًب، ّجهغين أٌ ًجم ػض اهلل ًأسأل

... 

 انطشّق ًّسبَذًَِ يل ّضْئٌٌ كبٌَا يٍ إىل

 إىل إخٌتِ ًأخٌاتِ

 أقٌل سبسح ( ,ًشيبة انذٍّ( .. ًأخيتَّ )ًالء ,ٌَس انذٍّ ,ثالل ,أمحذ ,هببء انذٍّ ,إىل إخٌتِ) ثبسم

 ينكى ًجذد فقذ ، احملجخ.. ّنبثْغ ينيب قبحهخ نتفجشد أسض ػهَ يش نٌ حجبً أحجكى نكى

 .ثهسى حْبتِ. ّب ينكى اهلل حشيين ال احملجخ، ًكم احلنبٌ كم

 َقطف ًحنٍ ثْذ ّذاً تفنب تكب يٍ إىل ًاإلثذاع اننجبح حنٌ يؼبَ انطشّق َشق ًحنٍ سٌّبً سشَب يٍ إىل

 .ًصيْالتِ صذّقبتِ إىل تؼهًنب صىشح

 إىل األجْبل انصبػذح يف سهى انجقبء اإلَسبَِ

 هًخ تسؼَ نرتثْخ جْم ّشفغ نٌاء اإلسالوإىل كم أسشح يس

 إىل أصحبة األقالو احلشح ًانفكش انطبىش انزٍّ ّقفٌٌ حصنبً ينْؼبً نهذفبع ػٍ حْبض اإلسالو

 فْو ّسذد أٌ اهلل ، أسأل طٌّم يشٌاس يف أًىل كخطٌح انرتثٌُ، انؼًم ىزا أىذُ مجْؼبً إنْكى

 ... جمْت انذػٌاد قشّت مسْغ إَو ، انؼثشاد فْو ّقْم ًأٌ ، اخلطٌاد
 



 ج  

 وتقدٌر شكر
َـِّذي ]لقد جعؿ اهلل الشكر مفتاح كبلـ أىؿ الجنة في قولو تعالى:  ـُوا احَلْؿُد هللِ ا َوَؾو

مر:[ َصَدَؾـَو َوْطَدهُ  التي أسأؿ اهلل أف -فالحمد هلل الذي  مَف عمَي بإتماـ ىذه الدراسة ,  {74}الزُّ
 باً يطفضمو , شكرًا  جزيؿو  عطاياه عظيـبله عمى فإني أشكره جؿ في ع -عممًا نافعاً  جعمياي

مباركًا مؿء السموات واألرض ومؿء ما بينيما , وىو وحده لو الفضؿ في إتماـ  ىذه الدراسة , فمَؾ 
 توكمت , وبَؾ آمنت .. وعميؾربي سجدت , 

مف صجع إل كـ وأصمي وأسمـ عمى معمـ البشرية وقدوتيا عمى مر الزماف, القائؿ: " 
") أبو داوود ,  ف لـ  جدوا ما  كافئوجه فادعوا له ح ى  روا أجكـ قد كافأ موهإف ,فكافئوه معروفاً 

 حاضنة العمـ والعمماء.  اإلسبلمية( مف ىنا أجد دينًا في عنقي أف أشكر الجامعة 128 2:ت, ج.د

يماناً  بفضميـ,وانطبلقًا مف العرفاف ألصحاب الفضؿ  بوجوب إعطاء كؿ ذي حؽ حقو  وا 
الشكر والعرفاف إلى مشرفي الفاضؿ.. سعادة األستاذ  بجزيؿفإني أتوجو  والتقدير,شكر والثناء مف ال

واىتمامو  برعايتوالدكتور/ محمد شحادة زقوت, الذي تفضؿ وتكـر بقبولو اإلشراؼ عمَي , وغمرني 
 وتوجيياتو , التي كاف ليا أعمؽ األثر في إخراج ىذه الدراسة إلى النور ..

/ وسعادة الدكتورمحمود أبو دؼ,  /ى .. سعادة األستاذ الدكتوركر والوفاء والعرفاف إلوأتقدـ بالش
ة ي, راجتقويميا سبيؿفي  مف جيد , لتفضميما بقبوؿ مناقشة ىذه الدراسة , وما بذاله صبلح الناقة

 الجزاء .. رخيمف اهلل أف أكوف أىبًل لئلفادة مف توجيياتيما, فجزاىما اهلل عني 

بتوجيياتو  مهسا, إلى كؿ مف  ؿيبالجموؿ الثناء محموؿ عمى َأُكَؼ العرفاف والشكر مرس
, وأختي العزيزة ىياـ حسيف أبو جزر في التدقيؽ المغوي.. إلثراء الدارسة .. سعادة الدكتور / مةيالق

ر, وجعؿ يما اهلل عني كؿ خهحمد عمى ما قدمتو لي مف توجييات قيمة ومبلحظات صائبة, فجزا
 ـو لقياه ..يليما  ذلؾ مدخراً 

والشكر موصوؿ إلى كؿ مف أعارني كتابًا , وأسدى إلَي توجييًا , أو نبيني إلى خطأ , أو 
 ر الجزاء ..يع خي, أو دعا لي بدعوة صادقة , فجزى اهلل الجمريدلني عمى تدارؾ تقص



 د  

 الدرا ي ممخص

ممرحمة الثانوية في ضوء : آداب االختبلؼ المتضمنة بمحتوى التربية اإلسبلمية لعجواف الدرا ي
 الفكر اإلسبلمي ومدى اكتساب الطمبة ليا.

اإلسبلمية  محتوى التربيةتحديد آداب االختبلؼ البلـز توافرىا في ىدفت الدراسة إلى 
مدى توافر محتوى التربية اإلسبلمية  إلىالتعرؼ , و سبلميفي ضوء الفكر اإل لممرحمة الثانوية

مدى اكتساب الطمبة  والكشؼ عف سبلمي,اإلؼ في ضوء الفكر لممرحمة الثانوية بآداب االختبل
 .الثانوية لممرحمةسبلمية في محتوى التربية اإل المتضمنة آلداب االختبلؼ

 ,قد اتبعت الباحثة المنيج الوصفي لمحصوؿ عمى المعمومات لئلجابة عف أسئمة الدراسةو 
ية ع موضوعات كتب التربمف جمي المتكوفمجتمع المحتوى  وقد تكوف مجتمع الدراسة مف

 عينة ةالباحث تاختار , و طمبة المرحمة الثانوية بمحافظة خانيونسو  ,اإلسبلمية بالمرحمة الثانوية
 طالباً ( 440) عددىـ والبالغ ,يونس خاف محافظة بمدارس الثانوية المرحمة طمبة مف عشوائية
 ناصر كماؿ – لثانوية أخالد الحسف ا) لمذكور مدارس ثبلث عمى ةالباحث تطبق وقد ,وطالبة
 - الثانوية طبريا –أ الثانوية عكا) لئلناث مدارس وثبلث ,( ىاروف الرشيد الثانوية أ – أ الثانوية
 (.أ الثانوية يونس خاف

ائمة بآداب االختبلؼ الواجب تضمينيا ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بإعداد ق
ى وقد استيدفت الحكـ عمى مدى تضمف محتو  ,حتوىتحميؿ الماقة , وبطمحتوى التربية اإلسبلمية

 الكشؼ عفختبار استيدؼ اومف ثـ  .آلداب االختبلؼالثانوية  كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة
 ة.طمبة المرحمة الثانوية آلداب االختبلؼ المتضمنة بمحتوى التربية اإلسبلمي اكتسابمدى 

 ي :ا أ ـ ج ائ  الدر ومف   
في أدبًا , تـ تصنيفيا  اثنيف وستيفائمة نيائية بآداب االختبلؼ التي بمغت : التوصؿ إلى قأوالً 

 أربعة مجاالت رئيسة, يندرج تحت كؿ مجاؿ مجموعة مف اآلداب , وىي عمى النحو التالي :
 وعشروف أدبًا . ة: ويندرج تحتو ست المجاؿ العممي والعممي -أ
 . عشر أدباً  أربعة: ويندرج تحتو  األخبلقي المجاؿ -ب
 : ويندرج تحتو ثبلثة عشر أدبًا . المجاؿ االج ماعي -ج
 : ويندرج تحتو تسعة آداب. الجف ي المجاؿ -د

: حظي محتوى كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ الثاني عشر بنسبة أعمى مف محتوى كتاب ثاج اً 
 .لحادي عشر في تضمف آداب االختبلؼالتربية اإلسبلمية لمصؼ ا



 ه  

مي ذلؾ المجاؿ األوؿ  ي , الثالث" آداب االختبلؼ االجتماعية", المرتبة األولى : احتؿ المجاؿثالثاً 
" آداب االختبلؼ العممية والعممية", ثـ المجاؿ الثاني" آداب االختبلؼ األخبلقية" في المرتبة 

 الثالثة, ثـ جاء المجاؿ الرابع" آداب االختبلؼ النفسية" في المرتبة الرابعة  .

 : أ ـ ال وص اتومف 
سبلمية وتمبية حاجات المجتمع ضرورة بناء محتوى كتب التربية اإلسبلمية في ضوء اآلداب اإل1- 

 ورغبات الطمبة.
العمؿ عمى تفعيؿ دور األنشطة الطبلبية وعقد الندوات وورش العمؿ فيما يتعمؽ باالختبلؼ 2- 

 ليا.وأدب االختبلؼ والغزو الثقافي والتطور مع ىذه المعطيات بتطور الحاجة 
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Abstract 

Title of Study: difference ethics included the content of Islamic education at the 

secondary level in the light of Islamic thought and the extent of students to it. 

The study aimed to Determine the required ethics difference to be met the content of 

Islamic education at the secondary level in the light of Islamic thought, and Identify the 

availability of content of Islamic education at the secondary level with the difference in 

the light of the tenet of Islamic thought, and Revealing the extent of students gain to 

difference included the content of Islamic education at the secondary level. 

The researcher followed the descriptive method to get the information to answer the 

study questions, it may include the whole study, Content collection: It consists of all 

subject books of Islamic education at high school, and High school students in Khan 

Younis. 

 The researcher selected a random sample of students from secondary schools of Khan 

Younis, and numbered (440) male and female students, have been applied researcher to 

three schools for boys (Khalid Hassan Secondary A - Kamal Nasser High School A - 

Harun al-Rashid secondary A), and three schools for females (akka secondary school A- 

secondary Tiberias - Khan Younis secondary school( A). 

To achieve the objectives of the study, the researcher prepared a list of ethics of 

difference to be included variation content of Islamic education., and content analysis 

card, targeted to judge the content of the books include Islamic education in high school 

of the difference ethics, and test aimed at revealing the extent of the acquisition of 

secondary school students to etiquette difference included the content of Islamic 

education. 

The most important results of the study: 

First: reach a final list of difference ethics, which amounted to sixty-one, have been 

classified in four main areas, each area graded under a set of morals, which are as 

follows: 

A - Scientific and practical: it has Twenty-six ethics 

B - Moral field: it has 13 ethics 
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T - Social field: it has 13 ethics. 

W - Psychological field: It has nine ethics 

Second: the book received an Islamic education for the twelfth grade with a percentage 

higher than the content of the book Islamic Education for the 11
th

 Grade include the 

difference. 

Third: the third area ceased "social etiquette difference" ranked first followed by the 

first area "ethics of scientific and practical difference," and then the second area, "the 

difference of moral ethics" in the third and then came the fourth area, "Ethics 

psychological difference" in the fourth. 

The most important recommendations: 

A - The need to build an Islamic education books in the light of Islamic Arts, and meet 

community needs and desires of students. 

B - working on activating the role of student activities and holding of seminars and 

workshops related with difference and difference ethics and cultural invasion and 

development with the need for the development of these data. 
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 مقدمي:
وجعؿ مف آياتو  ,ر خمفاء في األرضالحمد هلل فاطر السموات واألرض الذي جعؿ البش      

 ,غمفاً  والصبلة والسبلـ عمى النبي المصطفى الذي فتح اهلل برسالتو قموباً  ,اختبلؼ ألسنتيـ وألوانيـ
 ,وصحبو األبرار ,والصبلة والسبلـ عمى آلو األطيار ,صماً  وأسمع بو آذاناً , عمياً  وبّصر بو أعيناً 

 ومف تبعو بإحساف إلى يـو الديف.

فطغت الحياة  ,ر الكثير مف معالـ الوجودتمر المجتمعات اإلنسانية اليوـ بتطور عممي غيّ       
وتراجعت فيو عالـ القيـ واآلداب والمثؿ  ,وتسمطت عمى العديد مف جوانب الحياة ,المادية

 في النيوض بالجانب القيمي واألدبي واألخبلقي. يراً بك مما يمقي عمى التربية عبئاً  ؛واألخبلؽ

إف العممية التربوية السميمة ال بد أف توجييا قيـ أساسية ترتبط بما يجب أف يتجو إليو "  
ومف ناحية أخرى تيدؼ التربية في  ,النمو اإلنساني الذي تعمؿ التربية عمى تحقيقو في أفراد البشر

ف المختمفة وأساليبيا المتنوعة إلى تكويف الشخصية األخبلقية لدى اإلنساف م اجميع عممياتي
 .(16: 1988)النجيحي, "صغره

وىو الذي يطبؽ ىذه الفمسفة ويبرزىا  ,مةأينبع مف فمسفة كؿ  اجتماعياً  وتعد التربية نظاماً       
أقدـ العصور إلى اليوـ بوجوب االىتماـ بالتربية باعتبارىا  ذإلى الوجود, وقد نادى الفبلسفة من

 اً اجتماعي اً نظام , والتربية اإلسبلمية ىي أيضاً ممثمة لفمسفة األمة وأداة لتطبيقيا في ذات الوقت
)يونس وآخروف, ف يطبقيا أو يعكسيا واقعياً أومف المفروض  ,يعبر عف روح الفمسفة اإلسبلمية

1999 :72). 

اآلداب, وليست اآلداب مجرد صفات و الديف رباط جامع بيف العقيدة والعبادة, والمعاممة, و        
نما ىي مف صمب الديف, يحكميا مبدأ الحبلؿ والحراـ, والثواب ترفيو أو كمالية في اإلسبل ـ, وا 

والعقاب, والرضا والسخط, خبلفا لما يظف بعض الناس خطأ أف األخبلؽ صفة كمالية ال تخضع 
  2476). :2001)الزحيمي,لمحساب والعقاب

ه وتمثؿ ىذ , آداب شاممة وعامة,-محمد -واآلداب التي شرعيا اهلل عمى لساف رسولو 
اآلداب اإلسبلمية في شتى نواحي الحياة, حضارة رائعة, ألنيا شرعت لترتقي بالحياة اإلنسانية إلى 
أعمى مراتب الكماؿ الخمقي والنفسي واالجتماعي, مشتممة عمى الوالء واإلخاء والمحبة والتعاوف 

 .عمى البر والتقوى, تحت نور اإلسبلـ وىداه
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والحياة  ,ويقيـ المجتمع السميـ ,يعالج النفس البشرية جامعاً  ذاً ف لمتربية منيجاً  سبلـ رسـواإل     
السعيدة, قوامو ودعامتو العظمى التوحيد, وطابعو الوسطية واليسر, وتقوـ فمسفتو األصيمة عمى 
التفكير العقبلني والعمـ الوجداني, ىدفو جمع الناس في إطار نظرية عقمية واحدة تسود المجتمع 

اضح الذي رسمو القرآف الكريـ لئلنساف المسمـ لبلىتداء بمبادئ اإلسبلـ وقيمو نو الطريؽ الو إكمو, 
 .(12: 1998والتمسؾ بأحكامو وشريعتو)القاسمي, 

إف ميمة منياج التربية اإلسبلمية األولى واألخيرة أف تصؿ اإلنساف باهلل ليصمح حالو عمى        
الكد والكدح المستمريف, وعف طريؽ التمكيف األرض وينظـ حياتو فييا, فيعمرىا ويرقييا عف طريؽ 

وىو إذ يفعؿ كؿ  ,فييا والتركيب واستغبلؿ كؿ الطاقات واإلمكانات المدركة التي منحو اهلل إياىا
وىنا يرتبط ممكوت األرض بممكوت  ,في نفس الوقت بعقمو وروحو إلى اهلل نو يكوف متجياً إف .ىذا

 .(78: 2002السماء)مدكور, 

 اإل بلم ي كمجه  درا ي إلى  حق ؽ مجموعي مف الغا ات أ مها: و  عى ال ر  ي 
 أو محاكاةؿ معيا وال جيؿ, ضبلنشئ الدارسيف عمى عقيدة التوحيد تنشئة صحية ال أنيا تُ 1-

 عمياء, أو فرض لمحقائؽ دوف تأمؿ أو تدبر.
لسياسية أف يمـ الطالب بالقيـ والمبادئ التي يقوـ عمييا النظاـ اإلسبلمي في الحياة ا2-

 واالجتماعية واالقتصادية والشخصية والدولية.
لمراحؿ  أنيا تزود الفرد عامة والطالب خاصة بالفكر الديني السميـ الذي يتدرج سعة وعمقا تبعاً 3-

 النمو, بحيث يتسنى لمناشئ التمييز بيف الخير والشر, والطيب والخبيث.
 لتحمي بالقيـ اإلسبلمية الفاضمة.سخ الضمير اإلنساني الذي ينشا ويقوى مف اتر أنيا 4-

 (319: 1989)خاطر وآخروف,                                                         
نساف, والتعامؿ إو الحتراـ اإلنساف كئتغرس القيـ اإلنسانية التي يربييا اإلسبلـ في نفوس أبنا5-

 .(56: 1989)القاسمي, معو كبشر بغض النظر عف اختبلؼ الموف أو الجنس أو الديف

و الناشئة مف خبلؿ األنشطة المتنوعة إلى يينبغي عمى منياج التربية اإلسبلمية توجو 
التحمي باآلداب والقيـ والمثاليات والمبادئ اإلسبلمية التي ترتقي بالشخصية المسممة القادرة عمى 

 تنوع البشر واختبلفيـ ة اإلنسانية واستيعابة الديف وأخوّ التعامؿ بشكؿ حضاري وميذب مع أخوّ 
نما ا  ليست فقط في أصابعو, و  ف,"وقد أكدت الدراسات العممية األخيرة أف البصمة الخاصة باإلنسا

لى الصواب أف نعترؼ أيضًا بأف إفي صوتو وفي دمو, بؿ وفي خطوه, أليس األقرب  يضاً أىي 
لمشروعيتيا وجودًا  دا يعقنساف بصمة عقمية تجعؿ مف التعدد والتبايف بيف نتاجيا الفكري ومإلكؿ 

 .(1989:25وفعبًل؟")عمي,
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 وتنوع ,وقدرتيـ عمى الفيـ ,الختبلؼ حظيـ مف العمـ فاالختبلؼ مف طبيعة البشر نظراً 
َوِمْن َآَيوتِِه َخْؾُق ]وألوانيـ, حيث قاؿ تبارؾ وتعالى: لغاتيـ  ؼبيئاتيـ, واختبلوتبايف  ,ميوليـ

ََمَواِت َواألَْرِض َواْختَِل  ََيوٍت اـسَّ ََ ِِ َذـَِك  ـَْواكُِؽْم إِنَّ  ـِْسـَتُِؽْم َوَأ وم:لِْؾَعادنَِِي[ ُف َأ وال , {22 }الرُّ
مراء في أف االختبلؼ إف كاف ال يؤثر عمى العبلقات بيف الجماعات واألفراد فيو أمر طبيعي ال 

ف إلى الباطؿ يتعارض مع مبادئ ىذا الديف...أما االختبلؼ المذموـ فيو مخالفة الحؽ والركو 
مف عذاب اهلل لموقاية بشتى صوره, وحينئذ  فاالستمساؾ بالحؽ ىو دعوة القرآف والسبيؿ القويـ 

 .(15: 1998تعالى)السابعي, 

عقبًل يمتمؾ بو قدرة التفكير  وىبو اهلل أف يكوف اإلنساف مفكراً   حكمة اهلل تعالىاقتضت فقد 
, لكف بعض اإلرادات الشريرة القرار وحرية االختيار وصنع الرأي, ومنحو إرادة يتمكف بيا مف اتخاذ

في عالـ اإلنساف نفسو, ومف وسط أبناء جنسو, تحاوؿ حرمانو مف ىذه الميزة التي منحيا اهلل 
حيث يسعى بعض األفراد والفئات لممارسة الييمنة عمى مف حوليـ مف البشر, ,  تعالى إياه

 يار.ويصادروف حريتيـ في التفكير وحقيـ في االخت

ف نظرة سريعة عمى  المجتمعات العربية كفيمة بأف تردنا إلى واقع أشد مرارة وأكثر ترديًا, ا  و 
عة كالسياـ في مبارزات كبلمية, غايتيا القضاء عمى الخصـ ورأيو , فيا ىي األقبلـ العربية مشر  
األقبلـ واإلعبلـ  عبلمية والصحؼ العربية إال سبلحًا لذلؾ, وفي مبارزةوما القنوات واإلذاعات اإل
 31:1985). لواقع, وتنتيؾ الكرامة) أبو المجد,اتستباح الحقيقة, ويزيؼ 

خطر ما أصيبت بو األمة اإلسبلمية اليوـ مف أمف  أف عمى"  (1992:8)العمواني,ويؤكد 
وضـ في دائرتو  ,أمراض ىو مرض االختبلؼ الذي شمؿ كؿ حقؿ وكؿ مصر وكؿ مجتمع

ـ شبحو األسود والذوؽ والسموؾ والنمط الحياتي واآلماؿ واألىداؼ, حتى خيّ  البغيضة الفكر والعقيدة
مف  نبتت لفيفاً أعمى نفوس الناس فتمبد الجو بغيـو وأوىاـ أمطرت وابميا عمى القموب المجدبة, ف

وكاف كؿ ما لدى ىذه األمة مف أوامر ونواه يحثيا عمى االختبلؼ  ,األقواـ المتصارعة المتدابرة
 . "والتناحر

يتعمؽ فيـ أدب  --ومما سبؽ ترى الباحثة أنو بالعودة إلى كتاب اهلل وسنة نبيو  
االختبلؼ, حيث إف اإلسبلـ بمصادره العظيمة يزخر بأدب االختبلؼ, لما لو مف أىمية في بناء 

 المجتمع اإلسبلمي وتكويف الشخصية اإلنسانية اإلسبلمية السميمة مف كؿ الشوائب.
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سابقة في موضوع االختبلؼ, يتضح أنيا تناولت ىذا الموضوع بطريقة وبالنظر لمجيود ال
مباشرة وغير مباشرة, حيث تعددت الدراسات في ىذا المجاؿ فمنيا دراسات تناولت الحوار في 

(, والبعض اآلخر تناوؿ حقيقة االختبلؼ مف وجية 2004ميزاف الفكر اإلسبلمي مثؿ دراسة)السيد,
(, وبعضيا تناوؿ االختبلؼ في المذاىب مثؿ 1998الشرقاوي,النظر اإلسبلمية مثؿ دراسة)

      (.  1998دراسة)أبو يحيي,

 مشكمي الدرا ي:
الحظت قصورًا وقد  الحياة اليومية ومعاصرة المجتمعات,مف خبلؿ انبثقت مشكمة الدراسة 

الثانوية, في محتوى التربية اإلسبلمية لممرحمة في تناوؿ آداب االختبلؼ مف المنظور اإلسبلمي, 
والتي ينبغي أف يتحمى بيا الناشئة, خاصة في ظؿ التعقيدات والتغيرات التي يمر بيا العالـ, وما 

ومجتمعنا الفمسطيني أحد تمؾ  ,تفرزه مف اختبلفات بيف المجتمعات في الفكر والسموؾ والتصورات
ة والثقافية والتعميمية المجتمعات, ومع عمـو البموى  عمى ىذا النحو, وارتباطيا بالقضايا السياسي

وغياب روح الحرية واحتراـ اإلنساف, ظيرت تساؤالت مف بعض الميتميف بالتربية عمى لساف بعض 
أولياء أمور الطمبة حوؿ ظواىر التمرد والعنؼ لدى صغارىـ , وفوضى السموؾ في تصرفاتيـ , 

حياة البشر عند الكثير  ونظرًا لما نبلحظو في عالمنا اليوـ بأف أدب االختبلؼ لـ يعد يحتؿ في
والمجادالت العقيمة في ساحات كثيرة  إذ أصبحنا نسمع األلفاظ القبيحة منزلة ذات أىمية كبرى

 وأسواؽ عديدة ومف خبلؿ وسائؿ إعبلمية, وتفشي داء القطيعة والتباغض بيف أفراد المجتمع .
الدراسة  ةومف خبلؿ ما سبؽ عرضو وفي ضوء المعمومات السابقة يمكف صياغة مشكم 

 لي:الحالية في التساؤؿ الرئيس التا
ضوء آلداب االخ بلؼ في حمي الثاجو ي ما مدى  ضمف مح وى مجهاج ال ر  ي اإل بلم ي لممر 

  بلمي ومدى اك  اب الطم ي لها؟الفكر اإل
 و  فرع مف ال ؤاؿ الرئ س األ ئمي ال ال ي:

سبلمية افرىا في محتوى التربية اإلسبلمي الواجب تو ما آداب االختبلؼ في ضوء الفكر اإل -1
 لممرحمة الثانوية؟

ربية اإلسبلمية لممرحمة سبلمي في محتوى التاالختبلؼ في ضوء الفكر اإل بما مدى توافر آدا -2
 ؟الثانوية

 سبلمية لممرحمة الثانوية؟اكتساب الطمبة آلداب االختبلؼ في محتوى التربية اإل ىما مد -3
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 أ داؼ الدرا ي:
 ت الدراسة التالي:استيدف

في ضوء  تحديد آداب االختبلؼ البلـز توافرىا في محتوى التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانوية -1
 سبلمي.الفكر اإل

مدى توافر محتوى التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانوية بآداب االختبلؼ في ضوء  إلىالتعرؼ  -2
 سبلمي.الفكر اإل

سبلمية لممرحمة آلداب االختبلؼ في محتوى التربية اإلمدى اكتساب الطمبة  الكشؼ عف -3
 الثانوية.

 أ م ي الدرا ي:
وزيادة مخزونو  ,أدب االختبلؼ , ودوره في بناء اإلنساف المثقؼ أىمية مف الدراسة أىمية تنبثؽ

 : يمي ما الدراسة نتائج مف يستفاد وقد الفكري, 
 مراعاة مدى عف بمعمومات والتعميـ التربية وزارة في اإلسبلمية التربية مناىج مصممي تزويد. 1

, وكذلؾ خراآل دوف مجاؿ عمى وتركيزىا مجاالتيا عمى وتوزيعيا , آلداب االختبلؼ الكتب ىذه
وتنمية الوعي  بمفاىيـ آداب االختبلؼ , حتى يمكف أف تسيـ في تنميتيا الكتبمحاولة تضميف 

 الفكري لدى الطمبة.
 بأىـ أثنائيا وفي الخدمة قبؿ اإلسبلمية التربية معممي إعداد ىعم القائمة المؤسسات تزويد. 2

 .الثانوية لممرحمة آداب االختبلؼ
 .الثانوية لممرحمة اإلسبلمية التربيةكتب  في آداب االختبلؼ أىـ عمى لمتعرؼ أداة تصميـ. 3
 آليات ووضع , فيو القوة نقاط تعزيز في ومنفذيو المنياج مصممي تساعد نتائج إلى التوصؿ. 4

 .المختمفة المنياج عناصر في وجدت أينما الضعؼ نقاط عبلج لمحاولة وخطط
 ينبغي التي آداب االختبلؼ معرفة عمى والمشرفيف المعمميف مساعدة في الدراسة نتائج يـست. 5

 اآلداب. ىذه يعكس بما اإلسبلمية التربية كتب استخداـ حسف عمى والعمؿ , لمطمبة تدريسيا
والتعرؼ عمى وجوه التبلقي بينيـ , وتحديد مواقع القربى ومعالـ  ي المجتمعف مواطنالتقارب بي 6.

التآخي التي تربطيـ وتجمعيـ , والكشؼ عف أسباب اختبلفاتيـ , والحاؿ أنيـ مدعووف إلى أف 
 يتضافروا كالبنياف المرصوص يشد بعضو بعضًا.

 حدود الدرا ي:
بلمية لممرحمة الثانوية )الصؼ الحادي عشر_ الصؼ كتب مادة التربية اإلس :الحد الموضوعي -1

 .بتحديد آداب االختبلؼ الواردة فيو الثاني عشر(
 .الحكومية في خانيونسالمدارس   :المكاجي الحد -2
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 2012-2011الفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي  :الزماجي الحد -3
 مدارس المرحمة الثانوية في محافظة خانيونس. مبةط: ال شري الحد -4

 مصطمحات الدرا ي:
 الفكر اإل بلمي: -

إلى اليوـ في المعارؼ الكونية  --نتج فكر المسمميف منذ مبعث رسوؿ اهلل أىو كؿ ما 
نساني نساف , والذي يعبر عف اجتيادات العقؿ اإلالعامة المتصمة باهلل سبحانو وتعالى , والعالـ واإل

 عبد الحميد,)ة عقيدة, وشريعة, وسموكاً سبلميطار المبادئ اإلإلتفسير تمؾ المعارؼ اليامة في 
(41:1996. 

 يوفؽ التعريؼ ىذا فإ حيث الدراسة, ليذه إجرائي كتعريؼ التعريؼ ىذا ةالباحث تبنت وقد 
 .المختمفة التعريفات مف العديد بيف

 : دراسةلل اإلجرائية التعريفات
 ب االخ بلؼ :ادآ -

لتزاـ بيا عند وقوع تبايف أو تنوع في مجموع الضوابط التربوية اإلسبلمية التي يجب االىي 
والتي أو درء مفسدة,  ,بغية تحقيؽ مصمحة ؛اآلراء بيف اإلنساف وأخيو اإلنساف في القضايا المختمفة

 منياج التربية اإلسبلمية. أف يتضمنيا ينبغي

 مح وى ال ر  ي اإل بلم ي: -
 وبية والتعميـ وما يحتويلوزارة التر  ؿ مركز المناىج الفمسطينيةىو المحتوى المعد مف خبل

في , والمعارؼ والخبرات والميارات اإلنسانية المتغيرة المعايير والقيـ اإلليية الثابتةالحقائؽ و مف 
 .الصفيف الحادي عشر والثاني عشر
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لمػػػا كػػػاف اليػػػدؼ مػػػف ىػػػذه الدراسػػػة ىػػػو التعػػػرؼ عمػػػى آداب االخػػػتبلؼ المتضػػػمنة بمحتػػػوى 
الدراسػػػة فػػػي إرسػػػاء  اعتمػػػدتالفصػػػؿ فإنػػػو فػػػي ىػػػذا سػػػبلمية فػػػي ضػػػوء الفكػػػر اإلسػػػبلمي, التربيػػػة اإل

عمييػا الباحثػة فيمػا يتعمػؽ  األدبيػات التػي حصػمت عمػىقواعدىا, ووضع أسسػيا, وتحديػد إجراءاتيػا, 
ثرائػو, وتناولػو مػف منظػور تربػوي , وقػد إسػبلمي بمجاؿ الدراسة؛ مما يساعد عمػى تعزيػز الموضػوع وا 

 منظػػػور مػػػف اإلنسػػػاف ماىيػػػةجػػػاءت الخطػػػوط العريضػػػة ليػػػذا الفصػػػؿ فػػػي محػػػوريف رئيسػػػيف ىمػػػا : 
 ., وآداب االختبلؼ في التربية اإلسبلميةإسبلمي

 إ بلمي مجظور مف إلج افا ما  يانًحور األول1 

 ديانػاً أ وعايشػت عديػدة حضػارات والطويػؿ الحافػؿ تاريخيػا امتػداد عمػى البشرية صارعتلقد 
"ففػػي كػػؿ أمػػة توجػػد فمسػػفة لػػدييـ ُيقيمػػوف عمػػى ضػػوئيا نظػػرتيـ الشػػاممة , ومتفاوتػػة مختمفػػة ومػػذاىب

لػػى قضػػية لػػى وراء الطبيعػػة مػػف الغيػػب وا  األلوىيػػة وقضػػايا الػػوحي  لئلنسػػاف والكػػوف والمبػػدأ والمعػػاد وا 
والنبػػوة ومػػا شػػابو ذلػػؾ, ىػػذه الفمسػػفة تمثػػؿ األسػػاس الػػذىني لؤلمػػة وال فػػرؽ بػػيف أف يكػػوف مصػػدرىا 

  12:1983) )الفرفور,ىا وضعيًا فتسمى فمسفة أو حكمة"سماويًا فتسمى دينًا, وبيف أف يكوف مصدر 

ًا  متكػامبًل ينظػر لئلنسػاف واألمة اإلسبلمية ىي األمة الوحيدة التي تمتمؾ  مشروعًا حضػاري
مف جانبيو المادي والمعنوي, ويعمؿ عمى دفع اإلنساف لبموغ الكماالت اإلنسانية, لذلؾ كاف األفضؿ 
قبؿ الحديث عف أدب االختبلؼ التطرؽ إلى النظرة الوضعية لمطبيعة اإلنسانية مف ِقَبػؿ الحضػارات 

بشػري عمػى ىػذا الكوكػب األرضػي واختبلفيػا والمذاىب المختمفة التي تواجػدت عمػى امتػداد الوجػود ال
 مع النظرة اإلسبلمية إلنسانية اإلنساف.

 : صور األد اف ال ماو ي لمط  عي اإلج اج يأواًل: 
 :اإلج اج يلمط  عي  الجظرة ال هود ي

جػػاءت الديانػػة الييوديػػة فػػي وقػػت مبكػػر مػػف تػػاريخ اإلنسػػانية, سػػاد فيػػو الفسػػاد فػػي األنظمػػة 
اعيػػة والسياسػػية لترسػػي دعػػائـ الحيػػاة, كمػػا رسػػمت الطريػػؽ لمتعامػػؿ مػػع البشػػر, االقتصػػادية واالجتم

ولقد ظيرت مبلمػح الرعايػة االجتماعيػة بنػزوؿ الػديف الييػودي كػأوؿ الػديانات السػماوية التػي جػاءت 
بمبػػادئ كػػاف ليػػا أثرىػػا الواضػػح فػػي تأكيػػد الخيػػر والقضػػاء عمػػى الشػػرور التػػي كانػػت سػػائدة فػػي بػػدء 

مخصت العقيدة في الديانة الييودية فػي " مممكػة اهلل فػي األرض" حيػث تسػود العدالػة التاريخ, حيث ت
الربانية, والحػؽ اإلليػي مرتكػز عمػى ثبلثػة أعمػدة أساسػية ىػي الحػؽ, العػدؿ, السػبلـ, بيػد أف تعػاليـ 
الديف الييودي والمبادئ الخيرة التي غطت أغمب نواحي الحياة والعبلقات بيف الناس, كاف يمكف أف 
تػػػؤدي إلػػػى رعايػػػة أفضػػػؿ لشػػػبابيـ لػػػو تمسػػػكوا بيػػػا, وعممػػػوا بمقتضػػػاىا إال أنيػػػـ انحرفػػػوا عػػػف جػػػادة 
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الصػػػواب, وروح الػػػديف, وتعاليمػػػو, ومبادئػػػو, ونتيجػػػة لػػػذلؾ أرضػػػعوا شػػػبابيـ منػػػذ الطفولػػػة الكراىيػػػػة 
  .29,28:2003))عمي,ذات الشباب بأنيـ الجنس األرقى لؤلجناس األخرى, وضخموا مف

 ,أف نسػػػبيـ متصػػػؿ باألنبيػػػاء كػػػاؼ لتفضػػػيميـ عمػػػى النػػػاس جميعػػػاً  إسػػػرائيؿيػػػرى بنػػػو حيػػػث 
ويفتخروف أنيـ حممة أوؿ رسالة سماوية ذات شأف في التاريخ , وأف ىذه المنزلػة ثابتػة ليػـ حتػى لػو 

يعتقػدوف أف اهلل حيػث  وسػعوا فػي األرض الفسػاد. ,وقتمػوا األنبيػاء ,وكفروا بو ,انحرفوا عف منيج اهلل
خػػر , ومػػا عوب األرض فػي كػػؿ شػػيء فػػي أجسػادىـ وأرواحيػػـ ومصػػيرىـ فػي اليػػـو اآلميػزىـ عػػف شػػ

أمػػا الشػػعوب األولػػى فقػػد خمقػػت عمػػى نفػػس الصػػورة  ,لػػذلؾ خمقيػػـ عمػػى الصػػورة البشػػرية إال اسػػتحقاقاً 
ف أرواحيػـ أ... ويعتقػد الييػود ولكي يأنس األسياد بالعبيد  ,يرىـف يسيؿ عمى الييود تسخأمف أجؿ 

لػذا كانػت أرواحيػـ عزيػزة عنػد اهلل ... أمػا الػروح اإلنسػانية  , كما أف االبف جزء مف أبيػوجزء مف اهلل
 ترسػػـ المقدسػػة كتػػبيـ وسػػائر والتممػػود التوراة. فػػنيػػا روح شػػيطانية أو حيوانيػػةأعنػػد غيػػر الييػػود عمػػى 

 البعض بعضيـ مع تعامميـ عف تماماً  يختمؼ األمـ مف غيرىـ مع تعامميـ في بيـ اً خاص نيجاً  ليـ
 .( 2008 :78) الساموؾ ,عندىـ مستباحة وأعراضيـ وأمواليـ الناس فدماء

وعمى مر التاريخ تميز الييود بعديد مف الظواىر النفسية أىميا ظاىرة المادية الجارفػة التػي 
تتمثػػؿ فػػي أكػػؿ أمػػواؿ النػػاس بالباطػػؿ, واسػػتخداـ الربػػا كطريػػؽ رئيسػػي السػػتثمار المػػاؿ واسػػتغبللو, 

اوز األثػػر لمػػاديتيـ الطاغيػػة تصػػرفاتيـ العمميػػة إلػػى إيمػػانيـ القمبػػي وعقيػػدتيـ النفسػػية, وكػػاف أف تجػػ
فميسػػت ىنػػاؾ أمػػة أو مجموعػػة مػػف النػػاس أرسػػؿ رسػػوؿ إلييػػا فػػي التػػاريخ وطالبتػػو برؤيػػة اهلل عيانػػًا 

ـََك َحتََّّ]ومشاىدة مثؿ ما فعؿ الييود قاؿ تعالى:  ـَْن ُكْمِمَن  ى َكََّرى اهللَ َجْفََّرًة َوإِْذ ُؾْؾُتْم َيو ُموَسى 

وِطَؼُي َوَأْكُتْم َتـُْظُرونَ  وليسػت ىنػاؾ أمػة أو مجموعػة مػف النػاس امتػد   , {55}البؼررة:[ َؽَلَخَذْتُؽُم اـصَّ
بيا التطاوؿ بالماؿ والتفاخر بو إلػى أف تصػؼ نفسػيا بػالغنى, بينمػا تصػؼ اهلل بػالفقر سػوى جماعػة 

ـُوا إِنَّ اهللَ َؽِؼٌَّر َوَكْحَُّن َأْؼـَِقَّوُء َسَّـَْؽُتُى َمَّو ـََؼْد َسِؿَع ]مف الييود قاؿ تعػالى: "  َـِّذيَن َؾو اهللُ َؾْوَل ا

ـُوا َوَؾََََّّّّْتَؾُفُم األَْكبَِقََََّّّّوَء بَِغََََّّّّْرِ َحََََّّّّقع َوَكُؼََََّّّّوُل ُذوُؾََََّّّّوا َطَََََّّّّذاَب احَلِريََََِّّّّق          {181}آل عؿررررران:[ َؾََََّّّّو
 .(1974:13,14)البيي,

القيمػة األسػمى لمحيػاة اإلنسػانية, وواجػب  يقػوؿ" إف 190:2001)ىذا ما جعؿ ) الشػرقاوي,
كػػؿ إنسػػاف بػػذؿ أقصػػى مػػا يسػػتطيعو لمتعػػايش مػػع أخيػػو اإلنسػػاف بسػػبلـ ناىيػػؾ عػػف تقديمػػو أواصػػر 
التعاوف والمحبة إذا ما احتاجيا الطرؼ اآلخر, وىذه العبلقػة اإلنسػانية المجػردة غيػر موجػودة بػالمر ة 

 ودي روحًا شبيية بأرواح الحيوانات". في الشريعة الييودية التي ترى روح غير اليي
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 واسػػتخدامو المػػاؿ جمػػع كػػاف شػػغميـ الشػػاغؿ وجػػودىـ بػػدء منػػذ الييػػودممػػا سػػبؽ تبػػيف أف  
, ففػي الييوديػة ماديػة جامحػة وال إنسػانية فػي مختمفػة قنػوات عبر المجتمع لىإ والنفاذ لمتسرب وسيمة

الغير والتعالي عمييـ ما يفسر وحشػيتيـ فػي السموؾ,  وفي النظرة الدونية الييودية لآلخريف واحتقار 
 مػػػف النػػاس خيػػرة قػػتميـالتعامػػؿ مػػع الفمسػػطينييف ومػػا يقترفونػػػو مػػف جػػرائـ بحػػؽ األطفػػاؿ والنسػػػاء, و 

َـِّذيَن َيْؽُػُروَن بَِآَيَّوِت اهللِ َوَيْؼُتُؾَّوَن اــَّبِقََِّّع بَِغَّْرِ َحَّقع ]: وتعػالى تبارؾ اهلل قاؿ ,ودعاة عمماء إِنَّ ا

ْم بَِعََّذاٍب َوَيؼْ  ُْ َّ ْ َـِّذيَن َيْلُمُروَن بِوـِؼْسِط ِمََّن اــََّّوِس َؽَبػِّ ىػذه الوحشػية  {21}آل عؿرران:[ َألِرقم  ُتُؾوَن ا
التػػي طالػػت حتػػى الشػػجر والحجػػر, وتبػػرز فػػي اغتصػػاب األرض وانتيػػاؾ الحريػػات وضػػرب عػػرض 

 عػػنيـ, قػػاؿ مػػا كػػؿ فػػي صػػدؽ الػػذي جبللػػو, جػػؿ الحػػؽ لكػػفالحػػائط بكػػؿ القػػرارات الدوليػػة واألمميػػة, 
ِفْم َوَيَّْلَبى اهللُ إَِّلَّ َأْن ] حيف قاؿ: وعده في سيصدؽ أنو نؤمف ِْ َُُّوا ُكَّوَر اهللِ بََِّلْؽَوا ُيِريَُّدوَن َأْن ُيْطِػ

ـَْو َؿِرَه اـَؽوؽُِرونَ   . {32}التوبة:[ ُيتِمَّ ُكوَرُه َو

 الجظرة الم  ح ي لمط  عي اإلج اج ي:
في أحضاف البيئة اإلسرائيمية مخالفة األيدولوجية ظيرت المسيحية في بادئ األمر 

 .(68: 1980التممودية التي أدخمت إلى التوراة والييودية , والتي ارتكزت عمى الماديات) الجندي,
 

حيػػث جػػاءت المسػػيحية فػػي وقػػت سػػادت فيػػو الماديػػة بكػػؿ نزعاتيػػا وسػػمبياتيا فكانػػت الديانػػة 
حيث سعى السيد المسيح إلى تطيير البشرية مف الرذائػؿ المسيحية طريؽ العودة إلى القيـ الروحية, 

ومحاربػػػػة الشػػػػيوات والماديػػػػة, فػػػػدعى إلػػػػى نشػػػػر العػػػػدؿ واإلخػػػػاء والسػػػػبلـ والتسػػػػامح مبشػػػػرًا "بمممكػػػػة 
السػػماء", فمقػػد ظيػػرت الديانػػة المسػػيحية فػػي مجتمػػع انحػػرؼ عػػف تعػػاليـ دينػػو, حيػػث كػػاف الييػػود قػػد 

جشػػػعة بيػػػدؼ جمػػػع المػػػاؿ بػػػأي طريقػػػة, األمػػػر الػػػذي أدى انيمكػػػوا فػػػي عمميػػػات تجاريػػػة ال أخبلقيػػػة 
 .(30: 2003بمجتمعيـ ألف يصبح ماديًا أنانيًا)عمي, 

فالمسيحية األصيمة دعت إلى حرية العقيػدة والػدعوة إلػى التسػامح والمسػاواة ومحبػة اإلنسػاف 
ماء المثمػى, ألخيو اإلنساف, مستيدفة مف وراء ذلؾ تحقيؽ مثؿ أعمى لئلنسانية معتمدة عمى قيـ السػ

ىدفت إلى محاربة التعصب الديني الذي أفرزه أحبار الييود وكينتيـ,  فقد جاءت المبادئ اإلنسانية 
المسيحية لترسيخ ثورة روحية وأخبلقية رفيعة المستوى؛ لتنتشؿ المجتمع آنػذاؾ مػف الماديػة البغيضػة 

ي لتحػؿ محمػو المحبػة والتسػامح التي زرعيا الييود في نفوس النػاس , ولتمغػي التمػايز الطبقػي والػدين
 .(93:2008بأفضؿ أشكاؿ اإلنسانية)الساموؾ ,
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غيػػر أف ىػػذه القػػيـ والمثػػؿ انحرفػػت عػػف مسػػارىا بتحريػػؼ اإلنجيػػؿ وسػػيطرة بعػػض القساوسػػة 
ذوي اليوى عمى الحياة الدينية المسيحية, ىذه السيطرة التي أفػرزت الحػروب الصػميبية التػي أظيػرت 

ميف, تمثؿ فػي اليجمػات الشرسػة عمػى بػبلد المسػمميف , وقتػؿ أعػداد ىائمػة , حقدًا عجيبًا عمى المسم
والولػػػوغ بػػػدمائيـ,  واالسػػػتيبلء عمػػػى مقػػػدراتيـ,  واسػػػتعمار ببلدىػػػـ, ممػػػا يظيػػػر الفػػػرؽ الشاسػػػع بػػػيف 
المسيحية األصمية التي جاء بيا المسيح, و المسيحية الحالية التي يديف بيػا المسػيحيوف فػي العػالـ, 

حتى بعض الطوائؼ المسيحية بنظراتيا العنصرية متأثريف بالنظرة الييوديػة المتعاليػة ,  والتي طالت
فأفرزت طبقية في المجتمع المسػيحي, حيػث ظيػرت طبقػة النػببلء الػذيف يتمتعػوف بكػؿ االمتيػازات , 
وطبقػػة العبيػػد المحػػروميف مػػف أبسػػط الحقػػوؽ اإلنسػػانية كالحريػػة والممكيػػة, كمػػا ظيػػر االنحػػراؼ عػػف 

ة المسػػػيحية الحقػػػة, مػػػف خػػػبلؿ االقتتػػػاؿ المسػػػيحي المسػػػيحي بػػػيف فػػػرؽ وطوائػػػؼ المسػػػيحية فػػػي جػػػاد
 .حروب طاحنة

فكػػػاف مػػػف" أوروبػػػا أف بػػػدأت نيضػػػتيا بػػػرفض الكنيسػػػة وفكرىػػػا, وتبنػػػي الػػػدعوة إلػػػى تحريػػػر 
 128:1994). اإلنساف, فبدأت المذاىب العممية في الغرب تأخذ شكميا البلديني")العجمي,

 ر المذا ب الفم ف ي المعاصرة لمط  عي اإلج اج ي صو  ثاج ًا:

لقد استمرت محاوالت فيػـ الطبيعػة اإلنسػانية عبػر العصػور البشػرية المتبلحقػة, وقػد تباينػت 
ىػػذه المحػػاوالت فػػي مرتكزاتيػػا, فمنيػػا مػػا اسػػتند إلػػى الجانػػب العقمػػي, ومنيػػا مػػا اسػػتند إلػػى الجانػػب 

ب متفاوتػػة, وقػػد أفػػرز ىػػذا التبػػايف فمسػػفات مختمفػػة الروحػػي, ومنيػػا مػػا جمػػع بػػيف ىػػذه الجوانػػب بنسػػ
 التقت أحيانًا وتصارعت أحيانًا. 

 , متعػػددة زوايػا مػف نسػانيةاإل الطبيعػػة لػىإ األخػبلؽ وعممػاء فيوالمػػرب الفبلسػفة ةنظػر فكانػت 
 مػف تخمػؽ ومازالػت خمقػت الكػوف مػادة بػأف الطبيعة عمماء يرى حيث, آرائيـ تبايف ذلؾ عمى وترتب
 وحيػػدة الحيوانػػات ومنيػػا ,الخمػػؽ عمميػػة نمػػت ثػػـ, العمػػـ يجيميػػا, معروفػػة غيػػر بطريقػػة مطمػػؽ عػػدـ
 اإلنسػاف وجػود فػي األوؿ  األسػاس ويعتبػروف, نسػافاإل ظيػر حتػى مراحػؿ عبر تطورت التي الخمية
 ركػز أنػو ذلػؾ ومف, معو التعامؿ كيفية جيؿ, نسافاإل طبيعة العممي التصور جيؿ ولما, المادة ىو
 معظػـ المفيػوـ ىػذا وشػمؿ. منػو الروحي الجانب تاركاً , نسافاإل مف المادي الجانب عمى وتعامم في

 والوجوديػػػة و والعممانيػػػة واالشػػػتراكية الرأسػػػمالية مثػػػؿ المعاصػػػرة الماديػػػة الحضػػػارة ومػػػذاىب مػػػدارس
 .(1992:233,الفاعوري)والروحية والبرجماتية
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اعػػة, ويطمػػؽ لػو الحريػػة يفعػػؿ مػا يشػػاء فػػي فالنظػاـ الرأسػػمالي يقػدـ اإلنسػػاف الفػػرد عمػى الجم  
ًا ال ىػػػػػػـ لػػػػػػو سػػػػػػوى ذاتػػػػػػو ومػػػػػػا جمػػػػػػع سػػػػػػبيؿ التممػػػػػػؾ لػػػػػػو أضػػػػػػر بػػػػػػاآلخريف, فيصػػػػػػبح إنسػػػػػػانًا جشػػػػػػع

 .(2006:59)المبدي,لو

واإلنساف في ظػؿ النظػاـ االشػتراكي مسػحوؽ بػيف المطرقػة والسػنداف, مطرقػة الفئػة الحاكمػة 
اسعة لمحزب, فبل يستطيع اإلنساف أف يفكر أو يعمؿ المختارة مف الحزب الواحد, وسنداف القاعدة الو 

 وال أف يعبػػر إال فػػي اإلطػػار الػػذي يرسػػـ الحػػزب المتسػػمط الميػػيف لكرامػػة اإلنسػػاف أبعػػاده)محمود,
(153:1984. 

وقامت العممانية عمى حصر الديف في تنظيـ العبلقة بيف اإلنسػاف وربػو, وفصػؿ الػديف عػف 
لمػػػديف صػػػمة بػػػأي نظػػػاـ مػػػف نظػػػـ المجتمػػػع, ونػػػادت باتخػػػاذ الدولػػػة فصػػػبًل حػػػادًا, بحيػػػث ال يصػػػبح 

العقبلنيػػة وسػػيمة مػػف وسػػائؿ تنظػػيـ المجتمػػع, وتسػػخير إمكاناتػػو لتحقيػػؽ الحاجػػات الماديػػة لئلنسػػاف, 
متجاىمة لحاجاتو الروحية, وغرقػت العممانيػة بػدعاتيا مػف الػدوؿ فػي التمييػز العنصػري حتػى أذنييػا, 

وقمعػػػو باألحكػػػاـ العرفيػػػة, والمحػػػاكـ االسػػػتثنائية, والسػػػجوف  واضػػػطيدت اإلنسػػػاف, واسػػػتوطنت بمػػػده,
 .(71:2005والمعتقبلت, والتعذيب, واإلرىاب)محمود,

أما الماركسية فتطرح جانبًا كػؿ المفػاىيـ الميتافيزيقيػة المجػردة عػف اإلنسػاف وطبيعتػو, سػواء 
قػػدـ بػػدال عنيػػا رؤيػػة مفػػاىيـ مسػػتمدة مػػف رؤى دينيػػة, أو مفػػاىيـ قامػػت عمػػى رؤى فمسػػفية مثاليػػة, وت

مادية لئلنساف, رؤية تػرى أف الطبيعػة الحقيقيػة لئلنسػاف ىػي التػي تكونػت بفعػؿ المتغيػرات والعوامػؿ 
والظػػروؼ االجتماعيػػة, وىػػي التػػي يمكػػف دراسػػتيا وفػػؽ قػػوانيف الطبيعػػة الماديػػة, فالسػػموؾ اإلنسػػاني 

الماركسية في نظرتيا لمطبيعػة  يمكف رده إلى أسباب اجتماعية وبيئية محددة..., وبصفة عامة تؤكد
 اإلنسانية عمى أف:

تتحػػػدد الطبيعػػػة اإلنسػػػانية بفعػػػؿ العوامػػػؿ االجتماعيػػػة, حيػػػث إف ىػػػذه العوامػػػؿ متغيػػػرة, ومػػػف ثػػػـ  -
 فالطبيعة اإلنسانية متغيرة ومتطورة, وليا تاريخيا الخاص بيا.

عػاد الطبيعػة اإلنسػانية, وىػذا يعد الفرد فعبًل اجتماعيًا, ولذا فػبل مجػاؿ لمفرديػة أو الذاتيػة كأحػد أب -
 يعني التأكيد عمى أنو ال مجاؿ لبلختبلؼ بيف األفراد سواء في المستوى الجنسي أـ الطبقي.

إذا كػػاف الفيػػػـ اإلنسػػاني يػػػتـ مػػف خػػػبلؿ القػػوانيف الماديػػػة والموضػػوعية فػػػبل مجػػاؿ لمحػػػديث عػػػف  -
تنميػػػة اإلنسػػػاف كعقػػػؿ  الشػػػعور أو العقػػػؿ كقػػػوى منفصػػػمة تحػػػرؾ اإلنسػػػاف, لػػػذا ال تقػػػر الماركسػػػية

نما تتكامؿ ىذه العناصر في كائف حػي ىػو  وجسد, وكذلؾ ال مكاف لمروح منعزلة عف الجسد, وا 
 .261,260:2001)اإلنساف جوىره المادة)عيد,
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ظير في أوروبػا أثػر الصػراع مػع الكنيسػة اتخػذ طابعػًا مختمفػًا فػي التفمػت  مذىب" والوجودية
سػػػػاف لنفسػػػو أواًل وأخيػػػػرًا, وأف يرتػػػػع فػػػػي المعاصػػػػي, واقتنػػػػاص والعصػػػياف, يػػػػتمخص فػػػػي تقػػػػديس اإلن

الشػػػيوات كمػػػا يحمػػػو لػػػو, دوف الخػػػوؼ مػػػف حسػػػيب أو رقيػػػب أو عػػػرؼ ينطمػػػؽ صػػػاحبو كمػػػا تنطمػػػؽ 
 .857:2),ج 2006 البيائـ, وليذا فقد مث ؿ ىذا المذىب الفوضوية في أكمؿ صورىا")عواجي,

عمػػى الثنائيػػة, حيػػث تنكػػر فصػػؿ الجسػػـ عػػف أمػػا البرجماتيػػة فتقػػدـ تصػػورًا لئلنسػػاف ال يقػػوـ 
العقػػؿ, أو الػػذات عػػف المجتمػػع, أو الفكػػر عػػف النشػػاط, ومػػف ثػػـ فاإلنسػػاف لػػيس شػػيئًا منفصػػبًل عػػف 
المجتمع, فالذات تنمو والشخصية تتحدد مف خبلؿ عممية التفاعؿ التي تحدث بيف اإلنسػاف والوسػط 

ذه الرؤيػػة أشػػبو مػػا يكػػوف بقطعػػة ىامػػدة مػػف فاإلنسػػاف وفػػؽ ىػػاالجتمػػاعي الػػذي يعػػيش فيػػو الفػػرد..., 
المادة, ال ُتحًرؾ سوى بمؤثر خارجي, وما يكتسبو مف خبرات ما ىو إال امتداد لمػا لديػو مػف خبػرات 

 .264,263) 2001:سابقة)عيد,

والروحية مظير مف مظػاىر نشػأة المػذاىب التػي تبحػث عػف التفمػت مػف الػديف, وتػدعو إلػى 
 التعامػؿ وثنيػات إحيػاء إلػى وتعػدت ذلػؾ , بػو االىتمػاـ وضػرورة نسػافاإل فػي الروحػي الجانب إثبات
, بيػػػدؼ زعزعػػػة عقائػػػد النػػػاس, والسػػػير وراء األمػػػاني األسػػػبلؼ أرواح طاقػػػة واسػػػتمداد , األرواح مػػػع

 .(2:875,ج2006الفارغة مف جانب, وجمع األمواؿ مف الناس مف جانب آخر)عواجي,

العصػػػر, ونحػػػف نػػػرى العػػػالـ الغربػػػي يبػػػذؿ ومنػػػذ طوالػػػع ىػػػذا  86:1983)ويقػػػوؿ) السػػػايح,
قصػػارى جيػػده إلعػػادة النظػػر فػػي تصػػوره عػػف اإلنسػػاف: قػػدره ومصػػيره, أو لتقػػويـ ىػػذا التصػػور مػػف 
جديد في ضوء عموـ العصر وفمسفاتو, حفاظػا عمػى القيمػة اإلنسػانية مػف ناحيػة, ومواكبػة إلنجػازات 

 المدينة الغربية  مف ناحية أخرى".

إف النػػاظر إلػػى الفكػػر الغربػػي الحػػديث يػػدرؾ سػػمتيف بػػارزتيف  104:1994)ويؤكػػد)العجمي,
 تشكبلف مظير اىتمامو باإلنساف:

  اتجػػاه الفمسػػفة الغربيػػة اتجاىػػًا عمميػػًا يواكػػب حركػػة العمػػـ الػػذي أنػػتج إحسػػاس اإلنسػػاف بذاتػػو
ونشػػوتو النتصػػاره عمػػى الطبيعػػة, وقػػد اقتضػػى ىػػذا بطبيعػػة الحػػاؿ أف يأخػػذ الجانػػب الحسػػي 

 ارزًا في الفمسفة الغربية الحديثة بدءًا مف ديكارت وانتياء بالوضعية المنطقية.مكانًا ب
  ,ظيػػار أنيػػا أخفقػػت فػػي إسػػعاد اإلنسػػاف انتقػػاد بعػػض فبلسػػفة الحضػػارة لماديػػة ىػػذه الحضػػارة, وا 

فيػػذه , حيػػث إنيػػا أغرقتػػو فػػي حضػػيض المػػادة بعػػد أف أعمنػػت أنيػػا حررتػػو مػػف سػػمطاف الكنيسػػة
آخر لبلىتماـ باإلنساف في الفكػر الغربػي الحػديث, ولػيس ىػذا غريبػًا فػإف  االنتقادات تمثؿ شكبلً 

االىتمػاـ باإلنسػػاف مػرتبط بوجػػوده فػي موقػػؼ يحتػاج إلػػى عػبلج, ففػػي الوقػت الػػذي سػيطرت فيػػو 
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الكنيسػػػة, وأىػػػدرت حريػػػة اإلنسػػػاف كانػػػت الػػػدعوة إلػػػى النيضػػػة والخػػػروج عمػػػى رجػػػاؿ الػػػديف فػػػي 
عبلء شأف العقؿ محاول ة لمخػروج مػف الموقػؼ السػابؽ, وحػيف فشػمت الحضػارة الغربيػة الكنيسة وا 

بػراز دوره  في إسعاد اإلنساف كانت الدعوة إلى مراجعة األمر وكػاف مػا يسػمى بحقػوؽ اإلنسػاف وا 
 الحيوي في الحياة.

 بحضػػارتيا وتفخػػر والعمػػـ, العقػػؿ قػػدست  ممػػا سػػبؽ  يتضػػح أف المػػذاىب الماديػػة المعاصػػرة
وعػالـ  الػروح عالـ في إفبلساً  وتجد والقيـ, المثؿ عالـ في كبيراً  تراجعاً  راجعتتفي حيف أنيا  ,الحديثة
, فيػػػي تنظػػػر العصػػػر حضػػػارة مػػػع يتوافػػػؽ ال بػػػو التمسػػػؾ واعتبػػػار لمػػػديف ىماليػػػاإل نظػػػراً  ,األخػػػبلؽ

لئلنسػػػاف عمػػػى أنػػػو آلػػػة, تحػػػرؾ بقػػػوانيف تخمػػػو مػػػف الػػػروح واإليمػػػاف, ال ُتعنػػػى إال بجمػػػع المػػػاؿ بكػػػؿ 
 ,المدني االحتجاج منابر أو النفوذ مناطؽ خارج مف بأخبلقو اإلنساف يذكر ال وقد رؽ,الوسائؿ والط

, واإلسبلـ يحتـر العبلقات البشرية, ويدعو إلى التعاوف بيف الناس, اإلنساف حقوؽمواضع  وبخاصة
 ضمف إطار الخير والمعروؼ. 

 جظرة اإل بلـ لمط  عي اإلج اج يثالثًا: 

يبحث عف ذاتو مف خبلؿ الديانات المتعددة, وبينما ىو يتعثر عثر  تعثر اإلنساف كثيرًا وىو
عمى حقيقتو في نظاـ اإلسبلـ ومنياجو, ووجد فيو ما يجيب عف أسػئمة شػتى, اسػتغمؽ عميػو فيميػا, 

 .(1985:59خبلؿ رحمتو الطويمة في البحث عف حقيقتو)الفيومي,

خمػؽ اهلل, اتجيػت إرادة اهلل  إف التصور اإلسبلمي يقـو عمى أسػاس أف ىػذا الوجػود كمػو مػف
قوانينػػو التػػي يتحػػرؾ بيػػا, والتػػي تتناسػػؽ بيػػا حركػػة أجزائػػو فيمػػا  --إلػػى كونػػو فكػػاف, وأودعػػو اهلل 

ـََُّه ُؿَّْن ]بينيا كما تتسؽ بيا حركتو الكمية سواء, قاؿ تعػالى:  ٍء إَِذا َأَرْدَكَّوُه َأْن َكُؼَّوَل  ـُـَو ـَِفْ ََم َؾْو إِكَّ

َرُه َتْؼَِّديًرا]وقولو تعالى:  , {40}الـحل:[ َفَقُؽونُ  ٍء َؽَؼدَّ , إف وراء ىػذا  {2}الػرقران:[ َوَخَؾَق ُؿلَّ ََشْ
الوجػػػود الكػػػوني مشػػػيئة تػػػدبره وقػػػدرًا يحركػػػو وناموسػػػًا ينسػػػقو, ىػػػذا النػػػاموس ينسػػػؽ بػػػيف مفػػػردات ىػػػذا 

لتػػي تحكػػـ الوجػػود كميػػا, ويػػنظـ حركتيػػا جميعػػًا, فػػبل تصػػطدـ, واإلنسػػاف مػػف ىػػذا الكػػوف, والقػػوانيف ا
فطرتو ليست بمعزؿ عف ذلؾ الناموس الذي يحكـ الوجود كمو, لقػد خمقػو اهلل كمػا خمػؽ ىػذا الوجػود, 
وىو في تكوينو المادي مػف طػيف ىػذه األرض, ومػا وىبػو اهلل مػف خصػائص زائػدة عمػى مػادة الطػيف 

  .(2001:51) حوى,جعمت منو إنساناً 

ختمؼ اختبلفػًا جوىريػًا عػف كػؿ المفػاىيـ السػابقة فقد قدـ اإلسبلـ مفيومًا لمطبيعة اإلنسانية ي
وحػدة  -فػي اإلسػبلـ-بكؿ ما انطوت عميو مف تطرؼ ومغاالة أو تصور خطأ... فالطبيعة اإلنسانية

متكاممة قائمة عمى تداخؿ وامتزاج وتشابؾ دقيؽ الحبكة شػديد التعقيػد بػيف المػادة والػروح. ولػيس فػي 
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اؽ بػػيف عقػػؿ ومػػادة. ولػػيس اإلنسػػاف جسػػمًا فقػػط, كمػػا رأى اإلسػػبلـ انفصػػاؿ بػػيف روح وجسػػد أو انشػػق
نمػا  أصحاب االتجاه المادي, وليست الحياة الشعورية حركات بدنية وتغيرات فسيولوجية فػي المػخ. وا 
اإلنسػػاف جسػػـ وروح, والػػروح ليسػػت مػػف طبيعػػة ماديػػة, كمػػا أنيػػا ليسػػت مجػػرد أداء الجسػػـ لوظائفػػو. 

ة أو تحقيػػؽ تجريبػي... بػػؿ الطبيعػة اإلنسػػانية تتكػوف مػػف وليسػت ىػذه الػػروح موضػوع مبلحظػػة حسػي
بدف وروح, بدف لو حاجاتو التي يجب إشباعيا مف أجؿ حفظ الػذات وبقػاء النػوع, وروح ىػو عنصػر 
عمػػوي يتضػػمف اسػػتعداد اإلنسػػاف لتحقيػػؽ معػػالي األمػػور وأقػػدس الصػػفات. فيػػو الػػذي يؤىمػػو لبلرتفػػاع 

غايتو العميا في الحياة, ويرسـ لو خطوط منياجػو, ويضػيؼ فوؽ مستوى الحيواف, ويقرر لو أىدافو و 
إِْذ َؾَّوَل ]إلى بشريتو النزوع إلى مصدر القيـ والمعارؼ التي تجعؿ لو حقيقة اإلنساف, قػاؿ تعػالى: 

ا ِمْن صِعٍ  ًُ ؽِقِه ِمْن ُروِحي َؽؼَ  َربَُّك ـِْؾَؿَلئَِؽِي إِِّنِّ َخوـٌِق َبَػً ْيُتُه َوَكَػْخ ـَُه َسَّوِجِدينَ َؽنَِذا َسوَّ [ ُعوا 

 .(30,31: 1985)عبد العاؿ,{71,72}ص:

 الطبيعػة فػي واألصػؿ, روحياً  بعداً  مادي فعؿ لكؿ يجعؿ ووجوده اإلنساف حياة في واإلسبلـ
 الطبيعػة ىػذه ولكف والصواب, والجماؿ والحؽ الخير إلى والتوجو العافية عمى مفطورة أنيا اإلنسانية
 فػػػي نظائرىػػػا إلػػػى نحػػػراؼاال وبػػػيف  المػػػذكورة الفضػػػائؿ عمػػػى سػػػتقامةاال بػػػيف تتذبػػػذب ورخػػػوة ضػػػعيفة
لى ,والخطأ والقبح والباطؿ والشر المرض ََّف ]: تعػالى قولػو يشػير الضعؼ ىذا وا  ُيِريَُّد اهللُ َأْن ُخَػِّ

 .(454: 2002الكيبلني,)  {28}الـساء:[ َطـُْؽْم َوُخؾَِق اإِلْكَسوُن َضِعقًػو

 الصػػبغة ىػػذه عمػػى وفطػػره العجيػػب النحػػو ىػػذا عمػػى ربػػو طبعػػو ,خمقػػو فػػي اهلل آيػػة اإلنسػػافف
 الفطػػرة, واسػػتواء الػػنفس, زكػػاة إلػػى األولػػى تشػػده وحينمػػا, والميػػوؿ الغرائػػز مػػف بعديػػد مقترنػػة,  الفػػذة
 إلػى ويرنػو اإلنسػاف يتطمع وذاؾ ىذا وبيف بتماـ, تماماً  النقيض إلى تشده الثانية فإف السبيؿ, وقصد

, سموكو وقصد خمقو, واعتداؿ قمبو, وطيارة نفسو, وزكاة جوىره, وصفاء عدنو,م نقاء عميو يحفظ ما
 .(65:1996,السايح)المنيج سوي الخط طوؿ عمى ويجعمو

ف كانت تزود الفرد  والطبيعة اإلنسانية في اإلسبلـ نتاج الوراثة والبيئة معًا. فالوراثة وا 
ما كانت ىذه اإلمكانات ستتحوؿ إلى  باإلمكانات واالستعدادات. فإف البيئة ىي التي تقرر إذا
غبلؿ ىذه اإلمكانات واالستعدادات)عبد قدرات فعمية أـ ال, كما أنيا ىي التي تحدد مدى است

 .(32: 1985العاؿ,

ويجػػػب أف تمتقػػػي فػػػي تربيتيػػػا األىػػػداؼ الفرديػػػة واألىػػػداؼ االجتماعيػػػة, "واإلسػػػبلـ ليعتػػػرؼ 
رد لػو وجػوده الشخصػي, ولػو معطيػات ىػذا الوجػود, مػف اعترافًا واضحًا وصريحًا بذاتية اإلنسػاف, كفػ
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إرادتػػو الحػػرة, وتفكيػػره الخػػاص, ثػػـ إف لػػو مػػع ذلػػؾ مشػػاركتو الفعالػػة فػػي بنػػاء الجماعػػة وفػػي إعطائيػػا 
الصػػورة الكريمػػة, التػػي يأخػػذ فييػػا مكانػػو فػػي الجماعػػة, كعضػػو مػػف أعضػػائيا النافعػػة, فػػي أي موقػػع 

ف العضػو ليسػمـ بسػػبلمة  يكػوف فيػو منيػا, فػػالفرد فػي نظػر اإلسػػبلـ عضػو فػي الجسػد االجتمػػاعي, وا 
 .(110: 1979الجسد, كما أف الجسد ليسمـ بسبلمة أعضائو")الخطيب,

فأصؿ االجتماعية الصحيحة في اإلسبلـ ىػو الذاتيػة الصػحيحة, وأصػؿ االتصػاؿ الصػحيح 
              يػػػػػػػػة السػػػػػػػػػوية أصػػػػػػػػػؿ االجتماعيػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػويةبػػػػػػػػاآلخريف ىػػػػػػػػػو االتصػػػػػػػػػاؿ الصػػػػػػػػػحيح بالػػػػػػػػػذات, والفرد

 .(33: 1985)عبد العاؿ,

ونجػػد القػػرآف الكػػريـ وىػػو يخاطػػب اإلنسػػاف ذلػػؾ الخطػػاب الػػذاتي الشخصػػي, نجػػده يخاطبػػو 
 أيضا مف خبلؿ الجماعة اإلنسانية, وذلؾ ألمريف:

  أف يعرؼ اإلنساف ذاتو, ويتحقؽ مف وجوده الشخصي, حتى ال يغرؽ فػي محػيط الجماعػة التػي
 , ومشاركتيا حياتو, وما يجري عمييا في ىذه الحياة مف خير أو شر.البد لو مف الحياة معيا

  أال يعتػػزؿ اإلنسػػاف النػػاس, وال يقطػػع صػػمتو بالحيػػاة معيػػـ, فحيػػث كػػاف مػػع الجماعػػة, فيجػػب أف
 ( :1979119,118)الخطيب,يحقؽ ذاتو ويقيـ كيانو ووجوده في تمؾ الجماعة

 بالتعػػػػدد ويتميػػػػز ىامػػػػة منيجيػػػػة ةفرضػػػػي يمثػػػػؿ اإلسػػػػبلمي المنظػػػػور فػػػػي اإلنسػػػػاني الوجػػػػودو 
 اليػوى عمػى تعتمػد التػي الغربيػة الفرديػة الماديػة فشػمت ولقد موحد, إنساني وكياف وحدة في المتكامؿ
 تػػزدري التػػي األقصػػى الشػػرؽ ديانػػات وكػػذلؾ واالقتصػػادية, والماديػػة والحػػواس, الرغبػػات عمػػى وتركػػز
 تحقيػػؽ فػػي المتنػػافرة األيػػدولوجيات ىػػذه متفشػػ وحاجاتػػو, ورغباتػػو بحواسػػو اإلنسػػاني والكيػػاف الحيػػاة
 الفػػرد وعػانى. مقػدراتيا عمػى وتسػيطر تسػودىا التػػي والمجتمعػات لؤلفػراد واالجتمػاعي النفسػي السػبلـ
: 1990)أبو سػػميماف, مواجيتيػػا عػػف الدراسػػات تعجػػز التػػي ةوالمعانػػا الروحػػي الفػػراغ مػػف ظميػػا فػػي

(123.  

سػػانية عمػػى مفيػػـو التربيػػة, فأصػػبحت التربيػػة فػػي انعكػػس ىػػذا المفيػػـو الشػػامؿ لمطبيعػػة اإلن
اإلسػػبلـ عمميػػة مسػػتمرة تػػتـ مػػف خػػبلؿ تفاعػػؿ اإلنسػػاف المسػػتمر مػػع عناصػػر الحيػػاة المختمفػػة. ومػػف 
خػػػبلؿ ىػػػذا التفاعػػػؿ يػػػتـ التػػػأثير والتػػػأثر, ويػػػتـ تكػػػويف الميػػػوؿ واالتجاىػػػات التػػػي تحػػػدد سػػػموؾ الفػػػرد 

اة. وأصػػبحت التربيػػػة عمميػػة ال تتوقػػؼ مػػدى الحيػػػاة والعبلقػػات التػػي تػػربط بينػػو وبػػػيف عناصػػر الحيػػ
       ث فيػػػػو التفاعػػػػؿ بػػػػيف اإلنسػػػػاف وغيػػػػرهالتصػػػػاليا بعقيػػػػدة المسػػػػمـ, ولكونيػػػػا تػػػػتـ فػػػػي كػػػػؿ مكػػػػاف يحػػػػد

 .(36: 1985)عبد العاؿ,
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وقػػػد ركػػػز ابػػػف خمػػػدوف عمػػػى خمسػػػة خطػػػوط  أساسػػػية, والتػػػي تنبثػػػؽ عنيػػػا بالضػػػرورة طبيعػػػة 
 (ىي:  2000:250)الرفاعي, التربية وتعامميا مع اإلنساف,

 تميز اإلنساف بالفكر الذي وىبو اهلل لو, فيو الكائف الوحيد الذي أعطي العقؿ. -
اإلنسػػاف يؤخػػذ بمجموعػػو فيػػو عقػػؿ, وروح, ووجػػداف, وحػػس, وغريػػزة, وجسػػد, وكميػػا معػػًا تكػػوف  -

 اإلنساف دونما عزؿ أو نفي أو فصؿ أو تقطيع.
ف عمى اكتشاؼ الطريؽ, وعف طريقيا اىتدى إلى الصواب حتمية النبوات, وبيا أعاف اهلل اإلنسا -

ضػػرورة حضػػارة تتضػػمف بعػػدًا تربويػػًا واضػػحًا يسػػتيدؼ األخػػذ بيػػد  -فضػػبًل عػػف ذلػػؾ –, والنبػػوة 
 اإلنساف وتغميب دوافع الخير في تكوينو النفسي عمى نزعات الشر والضبلؿ والعدواف.

اهلل فػػي األرض, كػػي يقػػدـ ثمػػرة ىػػذا اإلنسػػاف مسػػتخمؼ فػػي ىػػذا العػػالـ, وىػػذا االسػػتخبلؼ عػػف  -
 االستخبلؼ في عمارة األرض.

 العالـ مسخر ليذا اإلنساف, بكؿ طاقاتو, وسننو, كي يواصؿ ميمتو في التقدـ واإلعمار. -

إلػػػى أف االخػػػتبلؼ فػػػػي نظػػػرة األديػػػػاف الييوديػػػة والمسػػػػيحية واإلسػػػبلـ إلػػػػى  وتخمص الباحثة
المختمفػػػة ليػػػذه األديػػػاف أدى إلػػػى وجػػػود اختبلفػػػات  طبيعػػػة اإلنسػػػاف عبػػػر التػػػاريخ, وعبػػػر التصػػػورات

جوىريػػة فكريػػة وسػػموكية فػػي التعامػػؿ مػػع اإلنسػػاف, والبػػد مػػف اإلشػػارة إلػػى أف األديػػاف السػػماوية فػػي 
أصػػػػميا موحػػػػدة فػػػػي عقائػػػػدىا وتصػػػػوراتيا وأفكارىػػػػا إاَل أف التحريػػػػؼ الػػػػذي طػػػػاؿ الػػػػديانتيف الييوديػػػػة 

ىواء ىو الذي أفرز ىذا االخػتبلؼ الكبيػر بينيمػا وبػيف والمسيحية, وما ناليما مف عبث أصحاب األ
اإلسػػبلـ الػػذي حفظػػو اهلل مػػف تحريػػؼ المحػػرفيف وعبػػث البلىػػيف, فرسػػالة اإلسػػبلـ أكػػدت عمػػى وحػػدة 
األصػػػؿ اإلنسػػػاني, باعتبػػػارىـ أخػػػوة مػػػف أصػػػؿ واحػػػد, وحػػػري بيػػػذا التوحػػػد أف يقػػػود النػػػاس لمتعػػػايش 

 ,أرضػو فػي اهلل خميفػة واعتبػره ,اإلنسػاف شػأف مػف اإلسػبلـ والتفػاىـ وااللتقػاء عمػى الخيػر, وقػد أعمػى
 تنبػع , معمنػًا بػذلؾ مبػدأ المسػاواة بػيف البشػر, فالمفاضػمة الأصػيمة ذاتيػة كرامة ياتواعتبر  كرامتو وأكد
 فانية.لا الدنيا راضغأ مف رضغ مف وال بمدال مف وال الجنس وال مف  الماؿ  مف والالموف  مف

نما  - -عف عدؿ الخالؽ "فيذا أبعد ما يكوف    التكريـ والتفضػيؿ والتقػدير لقدرتػو عمػى  وا 
أف ينجح في إدارة داخػؿ ذاتػو, محكمػًا فػي ذلػؾ تقػوى اهلل, واتبػاع الحػؽ والخيػر والعػدؿ, ومػا يصػدر 
عنيػػػا مػػػف تصػػػورات وأعمػػػاؿ وأقػػػواؿ وسػػػموؾ وتصػػػرفات, تنفػػػع ذاتػػػو, ومجتمعػػػو, وأمتػػػو, واإلنسػػػانية 

مًا إلػػى الرقػػي والتقػػدـ وعمػػراف األرض, بكػػؿ مػػا يتطمبػػو ىػػذا العمػػراف ماديػػًا جمعػػاء, وتػػدفع الحيػػاة قػػد
 162:1997).)األسمر,"ومعنوياً 
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 : مكاجي العقؿ اإلج اجي في اإل بلـرا عاً 

 يقػارب مػا تعػالى اهلل كتػاب فػي العقػؿ ذكػر ورد وقد ,بالغ األثر اىتماماً  بالعقؿ اإلسبلـ ىتـا
 مقػػػاـ فػػي إال العقػػؿ يػػػذكر ال أنػػو يجػػد تعػػالى اهلل لكتػػػاب دبرالمتػػو  عديػػدة, مواضػػػع فػػي مػػرة خمسػػيف

ََّّو َطَرْضََّّـَو ]:تعػػالى قػػاؿ األمانػػة, وحمػػؿ األرض فػػي بالخبلفػػة لمقيػػاـ اإلنسػػاف تييػػأي بػػوالتعظػػيـ, و  إِكَّ

ِؿْؾـََفو َوَأْشَػْؼَن ِمـَْفو وَ  ََمَواِت َواألَْرِض َواجِلَبوِل َؽَلَبْعَ َأْن ََيْ ُه َؿَّوَن األََموَكَي َطَذ اـسَّ َؾَفو اإِلْكَسوُن إِكَّ ََحَ

ذا أضيفت إلى ذلؾ مئات األحاديػث التػي جػاءت فػي فضػؿ العقػؿ , {72}األحزاب:[َضُؾوًمو َجُفوًَّل  وا 
ومنزلتػػو, تبػػيف ىػػذا المقػػاـ الرفيػػع لمعقػػؿ فػػي اإلسػػبلـ, وفمسػػفتو, وحضػػارتو, وكيػػؼ تفػػرد ىػػذا التميػػز 

 خر.واالمتياز الذي ال نظير لو في أي نسؽ فكري آ

 ميزه إذائـ مع دوره ورسالتو, اإلنساف بأف جعؿ لو حريًة واختيارًا , يتو - -فقد  كـر اهلل
 اإلدراؾ فطرة مف فيو أودع بما والحياة الكوف في التصرؼ عمى والقدرة واإلرادة العقمية بممكية
 التي األسمى يةالعمو  الصفة وأف كما ومسبباتيا, وأسبابيا الوجود نواميس مف عممو ما وفؽ والتدبير
 مف بتوجيو الذاتي الحر بالخيار اليداية و التوجيو عمى وقدرتيا الحرة اإلرادة صفة ىي بيا ميزت
 فيي ,والموازنة والتمييز والتمقي والنظر والفيـ لئلدراؾ لئلنساف أداة اهلل جعميا التي العقمية ممكتو
 .147:1998))العاني, الحيو  الشيادة عالـ في والفعؿ الوجود في مسؤولية ألداء وسيمة

 سػػبؿ والمعرفػػة الػػوعي تحصػػيؿ فػػي يعمػػؿ كػػي العقػػؿ يسػػتنفر بأنػػو اإلسػػبلمي المػػنيج ويتميػػز
 التػػي األدوات ىػػذه, والجػػدؿ والبرىػػاف والبينػػة والتعقػػؿ والتػػدبر النظػػر وأدوات ومنافػػذ الػػوعي اإلنسػػاني

, الػدنيوي الواقػع لفقػو إنمػا, فحسػب المػادة لمعرفػة وال, وحػده البػاطني العرفاف في ال ووظفيا استنفرىا
 جميعػػػػػػاً  والمصػػػػػػير والمسػػػػػػيرة والمحػػػػػػيط بالػػػػػػذات لمػػػػػػوعي أي, اإلنسػػػػػػانية والػػػػػػنفس, اإلليػػػػػػي والػػػػػػوحي
 53,51:2009).)عمارة,

, ويػػأتي تقػػدير والمجتمعػػات األفػػراد حيػػاة فػػي ودوره لمعقػػؿ سػػبلـإلا تقػػدير عمػػى ذلػػؾ ويبػػرىف
 :اإلسبلـ لمعقؿ مف خبلؿ

 عمييا. الحفاظ اإلسبلمية الشريعة أوجبت التي الخمس ضروراتال أحد العقؿحفظ  1-
 وأوجب, والماؿ والعقؿ, والنسؿ, والنفس, الديف, :ىي لمشريعة الخمس الضرورات وتمؾ 
  والتدبر. والنظر بالتفكر وأمر , العمـ طمب فشرع قواعده, وتثبت أركانو, تقيـ التي األحكاـ

 والنظر والتدبر التفكير أساسو عقمي عمؿ واالجتياد ,ـ العقؿأما االجتياد آفاؽ فتح اإلسبلـ أف -2
, بالعقؿ إال إليو يتوصؿ ال ىذا وكؿ الذرائع وسد المرسمة والمصالح االستحساف ويتوخى والقياس,
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 مف البد فكاف وتقدميا, الحياة تطور بسبب تنشأ وحاجات مشكبلت عصر كؿ في يستجد أنو ذلؾ
 بالمرونة تتصؼ التي اإلسبلمية الشريعة ضوء في المستجدات ليذه حموؿ إليجاد االجتياد باب فتح

 ومكاف. زماف لكؿ وصبلحيتيا

 :قاؿ الرجؿ؟ أعطى ما خير ما" المبارؾ البف قيؿ الشورى, باب العقؿ أماـ فتح اإلسبلـ أف 3-
 لـ فإف: قيؿ يستشيره, صالح أخ: قاؿ يكف لـ فإف: قيؿ حسف, أدب: قاؿ يكف؟ لـ فإف قيؿ عقؿ,
 293,292:1987). ) عمي,"عاجؿ موت :قاؿ ؟ يكف لـ فإف :قيؿ طويؿ, صمت قاؿ يكف؟

 والبعػد عػف التقميػد, والتفكػر القػراءة إلػى الداعية لمعقؿ المرشدة القرآنية النداءات نجد ىنا مف
 والسػػنف والقػػوانيف والنتػػائج العبػػر واسػػتخبلص وتحميميػػا, الظػػواىر وفيػػـ والتقصػػي عمػػى تحثػػو والتػػي
, قاؿ القرطبي تعميقًا عمى بعض اآليػات القرآنيػة التػي تتنػاوؿ العقػؿ الكوف ىذا في اإلليية اميسوالنو 

في اإلنسػاف, العقػؿ لكػؿ فضػيمة أسػاس, ولكػؿ أدب ينبػوع, وىػو الػذي جعمػو اهلل لمػديف أصػبًل ولمػدنيا 
ربػو تعػػالى مػػف  عمػادًا, فأوجػػب اهلل التكػاليؼ بكمالػػو, وجعػػؿ الػدنيا مػػدبرة بأحكامػػو, العاقػؿ أقػػرب إلػػى

 .65:1999)جميع المجتيديف بغير عقؿ)يونس وآخروف,

" المػذاىب بػيف التقريػب: اإلسػبلمي الفكػر تجديػد منػاىج فػي" كتابو في الفيومي محمد وأشار
 والعناية, الكوف في حولنا ما مبلحظة إلى أحوالنا ومبلحظة المعرفة بأساسيات اىتـ إلى أف اإلسبلـ

 وقد, الدينية والغاية العامة المصمحة دافع مف دائماً  أعماليـ في يصدروف المسمموف وكاف, بالتجربة
 الفكػري بالنشػاط اىتمامػو مػف وزادت, العمميػة حياتػو يمػارس أف عمػى المسػمـ األساسػيات ىذه أعانت
 التػػي ,الػػرأي نظريػػة إرسػػاء نحػػو المػػنيج فػػي سػػتقامةاال طريػػؽ موطئػػاً  والركػػود الجمػػود ضػػد ليناضػػؿ
 الحركػػة سػػمات أىػػـ مػػف االجتيػػادي الػػرأي أصػػبح حتػػى, االجتماعيػػة التغيػػرات كبػػةموا عمػػى تسػػاعده
 والتقميد التعصب مف خالصاً  والوحدة الشموؿ حيث مف اإلسبلمي الطابع يحمؿ, اإلسبلـ في الفكرية
           .953:2008))محمود,األعمى

 خػاتـ ألنػو ذلؾ, ريخالتا عرفيا حضارة أسمى تعتبر حضارة لئلنسانية قدـ قد بذلؾ سبلـواإل
 وفػؽ, الػدائـ التطػور أسػاس عمػى المجتمعػات لبنػاء المسػتمرة الػدعوة وألنػو, لبابيػا ومسػتوعب ديافاأل

 واليسػػػػر السػػػػماحة ديػػػػف وألنػػػو, خمفػػػػو مػػػػف وال يديػػػو بػػػػيف مػػػػف الباطػػػػؿ يأتيػػػو ال الػػػػذي ليػػػػياإل المػػػنيج
 وألنػػو, واألمػػة والشػػعب, والجماعػػة والفػػرد, والوجػػداف والعقػػؿ, والػػروح المػػادة بػػيف والوسػػطية واالعتػػداؿ

 ,والتفسػػػػير لمفيػػػـ مجػػػاالً  اإلنسػػػاني لمعقػػػػؿ وتعطػػػي, الػػػوحي مػػػف صػػػػولياأ تسػػػتمد التػػػي البنػػػاء رسػػػالة
 فػي ضػاالً  ضػائعاً  نسافاإل يظؿ ال حتى, والمستحدثات البيئة وتغيرات ليياإل التوجيو بيف والمبلئمة
 .(11:1992, التويجري)قصدال عف واالبتعاد, التجارب ومعاناة, المجيوؿ مواجية
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إف اطػػبلؽ قػػوى العقػػؿ ونشػػاطيا اليائػػؿ قػػد كػػرس مفيػػوـ الحضػػارة الماديػػة النفعيػػة بػػداًل مػػف 
مفيػػػـو الحضػػػارة اإلنسػػػانية, فأصػػػبح اإلنسػػػاف المعاصػػػر يجتيػػػد فػػػي حيػػػازة ألػػػواف وأشػػػكاؿ المكاسػػػب 

 جوانػػػػب اإلنسػػػػانيةالمبنيػػػػة عمػػػػى ال الماديػػػػة, فػػػػي مقابػػػػؿ فتػػػػور وتراجػػػػع حػػػػرارة العبلقػػػػة مػػػػع اآلخػػػػريف
  125:2004).)الييتي,

 الػوحي, معطيػات بإىمالػو إليػو وصػؿ قػد فاآل الغػرب منػو يشػكو الػذي الروحػي الجفػاؼ وما
 واعتبػػروا ,العقػػؿ دور أىممػػوا حػػيف التخمػػؼ اعتػػراىـ قػػد المسػػمميف نجػػد بينمػػا وحػػده, العقػػؿ واسػػتخداـ

 العقػؿ إف. البشػرية لخدمػة وتسػخيرىا اميسالنػو  الكتشػاؼ ولػيس واالتعػاظ, لمعبػرة آفاقػو وارتياد الكوف
 تأصػػػبح مختمفػػػة, وأمكنػػة وأزمنػػػة أوضػػػاع فػػي تبمػػػورت طروحػػات داخػػػؿ االنغػػػبلؽ فػػرض قػػػد السػػميـ
 ىػذا خػبلؿ مػف أدواتػو وتحديػد تجديد عف العجز أورثو مما المعاش, الواقع لمواجية رؤيتو في تتحكـ
 خػبلؿ مػف إال الواقػع قضػايا معالجة عف اجزاً ع المسمـ اإلنساف أصبح االنغبلؽ لذلؾ ونتيجة ,الواقع
 طروحاتػػػو مػػػف الكثيػػػر جعػػػؿ ممػػػا ؛بينيػػػا التمفيػػؽ أو عمييػػػا بالقيػػػاس وذلػػػؾ سػػػبقوه, مػػػف وأفكػػػار فتػػاوى

 .17:1989)) العمواني,األحياف بعض في بالواقع تصطدـ

وتخمػػص الباحثػػة إلػػى أف األمػػة اإلسػػبلمية مطالبػػة بػػأف يكػػوف ليػػا إسػػياـ حقيقػػي وفعػػاؿ فػػي 
بمػػا يحممػػو ىػػذا العصػػر مػػف تحػػديات تيػػدد واالنييػػار,  العجػػز الجػػة مػػا يعانيػػو المسػػمموف اليػػـو مػػفمع

 مػنيج غاياتػو إلػى لموصػوؿ اإلسػبلـ رسػمو الػذي المػنيج إفكياف األمػة الثقػافي والقيمػي واألخبلقػي, 
 عيةالوضػ البشرية المناىج , أما - -محمد خاتـ رسمو إلى تعالى اهلل وحي مصدره خالص؛ رباني
 مقومػات السػعادة جعمػت؛ عنػدما اإلنسػاف إنسانية أىانت بؿ ,يةمبشر ل ما فيو خيرب الوفاء عف قاصرة
, مػػف ىنػػا اقتضػػت الحاجػػة لػػدفع --خػػالقيـ  وبػػيف بيػػنيـ يحولػػوف معينػػيف, بػػأفراد مرىونػػة البشػػرية

 ,يا األمػػةبقضػػا ممتزمػػاً  أدبػػا وتوجييػػو مػػف أجػػؿ أف يكػػوف اإلسػػبلمية, األمػػة حيػػاة فػػيأدب االخػػتبلؼ 
 .النيوض في تطمعاتيا عف ومعبراً  مشاكميا, مع ومتجاوباً 

 الثاجي: آداب االخ بلؼ في ال ر  ي اإل بلم يالمحور 

 مفهوـ أدب االخ بلؼ أواًل:
لما كاف أدب االختبلؼ مركبًا إضافيًا, إذ يتكوف مف مصطمحيف, أحدىما )األدب(, 

لفظ مف جية المغة, ومف جية االصطبلح, بغية  واآلخر)االختبلؼ(, اقتضى المقاـ بياف معنى كؿ
 وفيما يمي بياف ذلؾ: ,االستفادة مف ذلؾ في الوصوؿ إلى تحقيؽ دقيؽ لمفيوـ أدب االختبلؼ
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 مفهـو األدب أ.
(, أف األدب ىػو الػذي يتػأدب بػو األديػب مػف 2003:43ورد في لساف العرب )ابف منظور,
لمحامد, وينياىـ عف المقابح, وأصؿ األدب الدعاء, ومنو الناس, وسمي أدبًا ألنو يأدب الناس إلى ا

قيػػؿ لمصػػنيع يػػدعى إليػػو الناس)مأدبػػة(, ويقػػاؿ: أدب الرجػػؿ يػػأدب أدبػػًا, فيػػو أديػػب, واألدب بمعنػػى 
 أدب النفس والدرس والظرؼ وحسف التناوؿ, وأدبتو بمعنى عممتو.

ويًا: رياضة الػنفس ( معنى )األدب( لغ1972:10, وآخروف وجاء في المعجـ الوسيط)أنيس
بػػالتعميـ والتيػػذيب,  وأدبػػو راضػػو عمػػى محاسػػف األخػػبلؽ,  ولقنػػو فنػػوف األدب, وجػػازه عمػػى إسػػاءتو. 

 وتأدب بمعنى تعمـ األدب, ويقاؿ تأدب بالقرآف, أو أدب الرسوؿ: احتذاه.

اصطبلحًا بأنو:" ما يحصؿ لمنفس مف األخبلؽ الحسنة  ( األدب1984:9وعرؼ )الفيومي,
 المكتسبة".والعمـو 

 بيػػػا يتخػػػرج, محمػػػودة رياضػػػة كػػػؿ عمػػػى يقػػػع األدب:" أف إلػػػى األنصػػػاري زيػػػد أبػػػو ويشػػػير
 .16:2002),إبراىيـ")آداب والجمع لذلؾ اسـ واألدب الفضائؿ مف فضيمة في اإلنساف

 ؛ واألخػػػػبلؽ والطبػػػػاع الصػػػػفات مػػػػف بالمحامػػػػد التحمػػػػيبأنػػػػو  14:2002))الشػػػػيري, وعرفػػػػو
 .والنماء اإلصبلح معنى التأديب يتضمفو  , القبائح عف واالبتعاد

وخبلصػػة القػػوؿ لكممػػة أدب معنيػػاف: معنػػى مػػادي مػػف: أدب مأدبػػة, بمعنػػى أولػػـ وليمػػة, ومعنػػى 
روحي تطور مع الزمف. وقد مرت ىذه الكممة بمراحؿ عديدة تطورت في مفيوميا. فقد كانػت معرفػة 

العامػة وخاصػة فػي حيػاتيـ. وجػاء فػي  في العصر الجاىمي بمعنى الخمؽ النبيؿ الكريـ, ومػا يتداولػو
المػأثور: "كػاد األدب أف يكػوف ثمثػي الػديف". وشػاع اسػتعماليا, وتعػددت مشػتقاتيا, وتمػايزت معانييػا 
في العصر األموي مع توسع الثقافػة, فقػد أصػبح لفػظ مػؤدب يطمػؽ عمػى جماعػة المػربيف والمعممػيف 

أواسط القرف األوؿ لميجرة, فنجدىا مستعممة  ألبناء الطبقة الخاصة. وتحدد معنى أدب التيذيبي منذ
 في معنييف متمايزيف:

 : ىو تمريف النفس عمى الفضائؿ.المعجى الخمقي ال هذ  ي
: وىو قائـ عمى رواية الشعر والنثر, وما يتصؿ بيما مف أنساب وأخبار, وأمثاؿ ال عم مي المعجى

 .46:1999)تونجي,)الومعارؼ. باستثناء العمـو الدينية والدنيوية والفمسفية
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 مفهـو االخ بلؼ لغي ب.
أف االخػػػتبلؼ :افتعػػػاؿ مصػػػدر  166): 2003ورد تعريفػػػو فػػػي لسػػػاف العػػػرب )ابػػػف منظػػػور,

اختمؼ, واختمؼ ضد اتفؽ, ويقاؿ: تخػالؼ القػـو واختمفػوا, إذا ذىػب كػؿ مػنيـ خػبلؼ مػا ذىػب إليػو 
سػاوى فقػد اختمػؼ, ومنػو قػوليـ اختمػؼ اآلخر, ويقاؿ تخالؼ األمراف, واختمفا إذا لـ يتفقا, وكؿ ما يت

 الناس في كذا والناس خمقة أي مختمفوف, ألف كؿ منيـ ينحى قوؿ صاحبو, ويقيـ مقاـ الذي نحاه.

 فيما رأييف بيف تقابؿ وىو الخبلؼ, مف افتعاؿ االختبلؼ بأنو 41:1990)وعرؼ )المناوي,
 .فيو الرأي انفراد ينبغي

 مصدر أو االختبلؼ, مف االسـ: بالكسر فة,مْ لخِ أف ا( 807:  2005, الفيروز آبادي) قاؿ
ْقَل َواــََّفوَر ِخْؾَػَّيً ], التردد: أي االختبلؼ, َـِّذي َجَعَل اـؾَّ َو ا ُْ  خمػؼ ىػذا: أي ,{  {62}الػرقران:[ َو

فػالخبلؼ  وبػالعكس بالنيػار, أدركػو بالميػؿ أمػر فاتػو مػف: معنػاه أو ىذا, خمؼ يأتي ىذا أو ىذا, مف
 فة, واختمؼ ضد اتفؽ.بمعنى المخال

 مفهـو االخ بلؼ في االصطبلح:ج. 
  مكف إجماؿ أ رز  عر فات االخ بلؼ لدى االصطبلح  ف عمى الجحو ال الي:

 كؿّ  يأخذ أف: والمخالفة واالختبلؼُ  ( االختبلؼ والمخالفة: "1991:294قاؿ )األصفياني,
 مختمفاف, ضّديف كؿّ  ألفّ  الّضّد, مف أعـّ  والِخبَلؼ قولو, أو حالو في اآلخر طريؽ غير طريقا واحد
 ".ضّديف مختمفيف كؿّ  وليس

تعريؼ الخبلؼ: منازعة تجري بيف 89:1992) وجاء في معجـ التعريفات )الجرجاني,
 متعارضيف لتحقيؽ حؽ أو إلبطاؿ باطؿ.

االختبلؼ ضد التوحد, اختبلؼ في الرأي, واختبلؼ في  26):1993وعرفو )فرحات, 
في الفكر اإلسبلمي, واالختبلؼ بيذا المعنى يعني التعددية, واالعتراؼ العقيدة, واختبلؼ 

 بمشروعية اآلخريف فكرًا ووجودًا.

بأنو تنوع اآلراء واألفكار وتعددىا في القضايا المختمفة أو 96)  2008:عرفو )محمود,
 المشكبلت المطروحة.

اآلخر في  أف يذىب كؿ شخص إلى خبلؼ ما ذىب إليو13:2009):وعرفو )أبو عودة,
 القوؿ أو الراي أو الحالة أو الييئة أو الموقؼ بغية الوصوؿ لمحؽ.
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 الخبلؼ واالخ بلؼ في المعجى الخاص   جهما  عض الفروؽ مجها: د. 
: أف يكوف الطريؽ مختمفًا, والمقصود واحدًا, والخبلؼ ىو أف يكوف الطريؽ االخ بلؼ1-  

 والمقصود مختمفًا.
 ى دليؿ, والخبلؼ ماال يستند إلى دليؿ.االختبلؼ ما يستند إل 2-

 االختبلؼ مف آثار الرحمة, والخبلؼ مف آثار البدعة.3-  
لوحكـ القاضي بالخبلؼ ورفع لغيره يجوز فسخو بخبلؼ االختبلؼ, فأف الخبلؼ ما وقع في  4-

 .9,8:1997)محؿ ال يجوز فيو االجتياد, وىو ما كاف مخالفًا لمكتاب والسنة واإلجماع)عوامة,
 قد يطمؽ العمماء االختبلؼ عمى القوؿ الراجح, والخبلؼ عمى القوؿ المرجوح. 5-
ال فيو االختبلؼ.             6-  إذا اختمؼ الناس وشاع ىذا االختبلؼ وذاع وزاد فيو الخبلؼ وا 

 (55:2006)الفيفي,                                                                           

 جاء عمى ما   ؽ   ضح أف: 
 االختبلؼ يقتضي وجود طرفيف أو أكثر متباينيف في الرأي أو الحاؿ أو الييئة أو الموقؼ. -
 حالة مف التنازع بيف متعارضيف لتحقيؽ حؽ أو إبطاؿ باطؿ. -
 المختمفيفكبل  بيا يستدؿ وصبلبة وشدة قوة وفييا محكمة أدلةالمغايرة في الطرح تستدعي  -

 .رىـ لآلخروجية نظ إلثبات

  عر فات ذات صمي  االخ بلؼ ػ. 

 : الجدؿ1-
جاءت كممة الجداؿ في تسعة وعشريف موضعًا في القرآف الكريـ في دالالت يغمب عمييا 
المد والخصومة, والتعنت والعناد, وما ال طاؿ تحت زيادة عمى التعصب لمرأي أو التمسؾ بو, 

 ولمعمماء في الجداؿ أقواؿ كثيرة :

 حجتو أنو يقدر بما أو بحجتو المختمفيف مف واحد كؿ إخبار  45): , د.تحـز ابفوعرفو )
ما لفظو في إما مبطبل واآلخر محقا أحدىما يكوف وقد مبطبل كبلىما يكوف وقد  في أو مراده في وا 

   .ومعانييما ألفاظيما في محقيف معا يكونا أف سبيؿ وال كمييما

 المشيورات مف المؤلؼ القياس بأنو الجدؿ فعر ؼ ( 1992:101, الجرجانيأما )
قحاـ الخصـ إلزاـ منو والغرض والمسممات  .البرىاف مقدمات إدراؾ عف قاصر ىو مف وا 



 25 

 التدافع عمى نظرتيا مقتضى المتنازعيف إظيار ىو تعريفو: في(  21, د.ت:الجويني )وقاؿ
 .والداللة اإلشارة مف مقاميا يقوـ ما أو بالعبارة والتنافي

ٍء ] بالباطؿ الخصومة شّدة( فعرفو: 352 1:,ج2008أما)عمر, َوَؿوَن اإِلْكَسوُن َأْؿَثَر ََشْ

  متضاّدة آراء عف بالت عبير تتمّيز مناقشة. بو ُمَسم ـ: الَجَدؿ يقبؿ ال{  {54}الؽفف:[ َجَدًَّل 

 :  الحوار – 2
ـَُه ]:اْلَعِزيز الت ْنِزيؿ وفي وجادلو جاوبو وحواراً  محاورة حاوره وِوُرهُ َؾوَل  َو َُيَ ُْ [ َصوِحُبُه َو

َواهللُ َيْسَؿُع ] اْلَعِزيز الت ْنِزيؿ وفي وتجادلوا َبينيـ اْلَكبَلـ تراجعوا تحاورواو  ,{ {37}الؽفف:

وُوَرُؿََم   بيف أو القصصي العمؿ في أكثر أو شخصيف بيف يجري حديث لحوارا, و{1}ادجادلة:[ ََتَ
 (205:2005)الفيروز آبادي,                   .          المسرح عمى أكثر أو ممثميف

إلى أف  21:2004), فيشير )الييتي, المغوي معناىا عف تخرج ال اصطبلحاً  والمحاورة
الحوار "ىو أسموب يجري بيف طرفيف, يسوؽ كؿ منيما مف الحديث ما يراه ويقتنع بو, ويراجع 

 ىا مف وجية نظره".الطرؼ اآلخر في منطقو وفكره قاصدًا بياف الحقائؽ وتقرير 
 قولو في المفظاف اجتمع وقد , اثنيف بيف كبلماً  كونيما في يجتمعاف والمحاورة والجداؿ

وُوَرُؿََم إِنَّ اهللَ ] :تعالى ِِ َزْوِجَفو َوَتْشَتؽِي إَِغ اهللِ َواهلُل َيْسَؿُع ََتَ ـَُك  وِد َـّتِي ُُتَ  َؾْد َسِؿَع اهللُ َؾْوَل ا

 المحاورة بخبلؼ والشدة الخصومة الجداؿ في األغمب أف في ويختمفاف, {1ادلة:}ادج[ َسِؿقٌع َبِصرٌ 
 .اليدوء إلى تميؿ فيي

 المجاظرة3-
 الشيء في الفكر يفيد النظر,مفيوـ المناظرة لغة مف  484:2005)أورد)الفيروز آبادي,

 , ومف التناظر التراوض في األمر, ومف النظير تفيد التماثؿ.وتقيسو تقدره
في االصطبلح عمى أنيا النظر بالبصيرة مف الجانبيف  195:1992))الجرجاني, وعرفيا

 في النسبة بيف الشيئيف إظيارًا لمصواب.

 الشقاؽ4-
 تيكوف اذا اشتدو  الشقاؽ عمى أنو غمبة العدواف واالختبلؼ, 23:1992)عرؼ )العمواني,
الحؽ ووضوح الصواب,  ثر كؿ منيما الغمبة بداًل مف الحرص عمى ظيورآخصومة المتجادليف, و 

وتعذر أف يقـو بينيما تفاىـ أي اتفاؽ سميت تمؾ الحالة بالشقاؽ, والشقاؽ يعقبو نزاع يجعؿ كؿ 
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َؽنِْن َآَمـُوا بِِؿْثِل َمو َآَمـُْتْم بِِه َؽَؼِد ] منيما في شؽ غير شؽ صاحبو, ومثؿ ذلؾ قولو تعالى:

 ِِ ْم  ُْ ََم  َـّْوا َؽنِكَّ َتَدْوا َوإِْن َتَو ْْ ِؿقُع اـَعؾِقمُ  ا َو اـسَّ ُْ    {137}البؼرة:[ ِشَؼوٍق َؽَسَقْؽِػقَؽُفُم اهللُ َو

  عر ؼ أدب االخ بلؼ  و. 
آداب االختبلؼ بأنو "القواعد التربوية العممية التي تتـ  15:2009))أبو عودة, ؼعر    

المفسدة واليدؼ بموجبيا إدارة االختبلؼ بيف المتحاوريف أو المختمفيف بما يحقؽ المصمحة ويدفع 
 منو الوصوؿ إلى نتيجة مشتركة يتـ التوافؽ عمييا".

اإلسبلمية التي يجب االلتزاـ بيا  الضوابط التربويةبأنو مجموع  :ب االخ بلؼآداؼ ال احثي و عر  
اإلنساف وأخيو اإلنساف في القضايا المختمفة, بغية تحقيؽ بيف  تبايف أو تنوع في اآلراءعند وقوع 

 منياج التربية اإلسبلمية.ا أف يتضمني ينبغيوالتي  رء مفسدة,مصمحة, أو د

 ح م ي االخ بلؼثاج ًا: 

 الكوف ىذا في المخموقات جميع دائرتو في يعيش وقانوف الخمؽ نظاـ ثوابتاالختبلؼ مف 
ََمِء َموًء َؽَلْخَرْجـَو بِ ]:تعالى قولو في كماالمتسع  ـَْواُُنَو َأََلْ َتَر َأنَّ اهللَ َأْكَزَل ِمَن اـسَّ ِه َثَؿَراٍت ُُمَْتؾًِػو َأ

ـَْواُُنَو َوَؼَرابِقُى ُسودٌ  ٌر ُُمَْتؾٌِف َأ  في النظر خبلؿ ومف,  {32}فاصر:[ َوِمَن اجِلَبوِل ُجَدٌد بِقٌض َوَُحْ
)أبو سبحانو اهلل خمقو شيء كؿ في داخؿ فيو الخمؽ وىذا االختبلؼ بيف المبلزمة تظير اآلية
 16:2008). عودة,

إلى كونو فكاف, وىو  ختبلؼ بيف البشر أمر طبعي جبمي, اقتضت حكمة اهلل تعالىاالف
اختبلؼ شامؿ لجميع جوانب الحياة اإلنسانية, بدءًا باختبلؼ األلسنة واأللواف كما في قولو تعالى: 

ـَْواكُِؽمْ ] ـِْسـَتُِؽْم َوَأ ََمَواِت َواألَْرِض َواْختَِلُف َأ ََيوٍت  َوِمْن َآَيوتِِه َخْؾُق اـسَّ ََ ِِ َذـَِك  إِنَّ 

وم:[ ـِْؾَعودِِعَ  ـ   الم ه   ِإف   , ووصواًل لؤلخبلؽ والطباع كما في الحديث:" {33}الرُّ ق ُكـْ    ْ ج ُكـْ  ق     أ ْخبل 
ـ   ك م ا ـ   ك م ا   ْ ج ُكـْ  ق    (, وانتياء بالعقوؿ 1:149,ج1993.")أبو داود, ..أ ْرز اق ُكـْ    ْ ج ُكـْ  ق   
 ونحو ذلؾ. ات الربانية مف اليدى والتقوى واإليماف مدارؾ, ثـ تزينت باليبوال

 االختبلؼ ىذا ألف يختمفوا أف الناس طبيعة مف إف (,216 215:1,ج1991ويؤكد)قطب,
 الخبلفة ىذه إف, األرض في الكائف ىذا استخبلؼ مف عميا حكمة يحقؽ خمقتيـ أصوؿ مف أصؿ
 وتتناسؽ, جميعيا تتكامؿ كي متعددة ألواف مف شتى داتواستعدا متنوعة, وظائؼ إلى تحتاج



 27 

 مف إذف بد فبل. اهلل عمـ في المقدر الكمي التصميـ وفؽ والعمارة, الخبلفة في الكمي دورىا وتؤدي
 ذلؾ يقابؿ االستعدادات في اختبلؼ مف بد وال الوظائؼ تمؾ تنوع يقابؿ المواىب في تنوع

ـَْو َشوَء ]:الحاجات في االختبلؼ ـُوَن ُُمَْتؾِِػعَو ًي َواِحَدًة َوََّل َيَزا َعَل اــَّوَس ُأمَّ َك جَلَ إَِّلَّ َمْن *َربُّ

َك أَلَْمََلَنَّ َجَفـََّم ِمَن اجِلـَِّي َواــَّوِس  ًْ َؿؾَِؿُي َربِّ َّ }هود: [ َأْْجَِعنيَ َرِحَم َربَُّك َوـَِذـَِك َخَؾَؼُفْم َوََت

 التصورات في اختبلفاً  بدوره ينشئ والوظائؼ تاالستعدادا في االختبلؼ ىذا  ,{119,118
 داخؿ الواقعة المطموبة االختبلفات ىذه تبقى أف يحب اهلل ولكف.. والطرائؽ والمناىج واالىتمامات

 اإليماني التصور إطار ىو اإلطار ىذا.. وتستقيـ تصمح حيف جميعاً  يسعيا عريض واسع إطار
 الطاقات وشتى المواىب وشتى االستعدادات ىشت عمى جوانحو يضـ حتى ينفسح الذي. الصحيح

 .الصبلح  طريؽ في ويدفعيا وينسقيا ينظميا ولكف يكبحيا وال يقتميا فبل

 ( ثبلثي أقواؿ أل ؿ العمـ: َوـَِذـَِك َخَؾَؼُفمْ ) في  ف  ر قولهو 

  َك َوـَِذـَِك َخَؾَؼُفمْ , في قولو: ) رحمةمخمقيـ ل :األوؿالقوؿ  أبي ابف(, روى إَِّلَّ َمْن َرِحَم َربُّ
عف طاوس: أف رجميف اختصما إليو فأكثرا, فقاؿ طاوس: اختمفتما وأكثرتما, فقاؿ أحد  نجيح

ـُوَن ُُمْتَؾِِػع]الرجميف: لذلؾ خمقنا, فقاؿ طاوس: كذبت, فقاؿ: أليس اهلل يقوؿ:  إَِّلَّ َمْن *َوََّل َيَزا

قاؿ: لـ يخمقيـ ليختمفوا ولكف خمقيـ لمجماعة  ,؟ {118-119}هود:   [َرِحَم َربَُّك َوـَِذـَِك َخَؾَؼُفمْ 
 رحمتو أىؿ خمؽ: اآلية, قاؿ ىذه قرأ العزيز عبد بف عمر سمعت: قاؿ , روى المسعوديوالرحمة

 .(2003:31,14يختمفوا )ابف وىب, أال
  ابف عباسقوؿ , خمقيـ لبلختبلؼ: لثاجيالقوؿ ا-- : َْسِعيدٌ وَ  َشِقي   َفِمْنُيـْ : كقولو فريقيف َخَمَقُيـ 
 قاؿ الحسف: الناس مختمفوف عمى أدياف شتى إال مف لمرحمة واالختبلؼخمقيـ  : الثالث القوؿ ,

 .ىؤالء خمؽ قاؿ خمقيـ لذلؾ لو فقيؿ رحـ ربؾ؛ فمف رحـ ربؾ غير مختمؼ,
 (310: 4, ج1998)ابف كثير,                                                        

أنو ال تعارض بيف ىذه األقواؿ, فمف قاؿ: لبلختبلؼ  ( إلى8: 2000وأشار )برىامي, 
, فالبلـ الـ التعميؿ لبياف الحكمة الكونية, ومف قاؿ:  ىذا األمر القدري الكونيفيو يعني أف , خمقيـ

فميس ىذا ...عني األمر الشرعي الذي أمروا بوفيو ي, إنو لمرحمة خمقيـ ولـ يخمقيـ لمعذاب
عًا, فيكوف اسـ اإلشارة )ذلؾ( راجعًا إلى الرحمة, والبلـ لبياف الحكمة الشرعية, االختبلؼ بمراد شر 
ًُ اجِلنَّ َواإِلْكَس إَِّلَّ ـَِقْعُبُدونِ ]:مثؿ قولو تعالى أي: ليأمرىـ بعبادتو  ,{56}الذاريات:[ َوَمو َخَؾْؼ
ر اهلل الشرعي ىـ أىؿ القوؿ الثالث جمع بيف القوليف, فأىؿ طاعة اهلل المنفذوف ألمو أمرًا شرعيًا, 
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رحمتو سبحانو, وأما أىؿ االختبلؼ المفارقوف لمحؽ الذي شرعو اهلل ليـ فيـ لـ يخرجوا عف قضائو 
ْم ِمْن َبْعِد َمو  ...]:قاؿ تعالى, وكونو وحكمتو القدرية ِْ َـِّذيَن ِمْن َبْعِد ـَْو َشوَء اهلُل َمو اْؾَتَتَل ا َو

ـَؽِِن  ُم اـَبقِّـَوُت َو ـَؽِنَّ اهللَ َجوَءْْتُ ـَْو َشوَء اهللُ َمو اْؾَتَتُؾوا َو اْخَتَؾُػوا َؽِؿـُْفْم َمْن َآَمَن َوِمـُْفْم َمْن َؿَػَر َو

 .{253}البؼرة:[ َيْػَعُل َمو ُيِريُد 

إف إقرار ىذا الطبع البشري ال يعني االستسبلـ لدواعي 24) :2000ويؤكد)الخزندار,
نما ىي مف القدر الذي ال  يقاوـ إال بالقدر, وقد ال يزاؿ نيائيًا, ولكف يمكف التخفيؼ االختبلؼ, وا 

منو و الحد مف آثاره والتزاـ آدابو بالسعي لمتأليؼ وجمع الكممة, ووضع الخبلفات في إطارىا 
 الشرعي.

 عمى اف رقت ال هود إف":--ؿ النبي و ق ,االختبلؼ بيف الناس وقوعومف األدلة عمى 
 األمي  ذه و  فرؽ ذلؾ, مثؿ عمى والجصارى - فرقي و  ع ف اثج  ف أو - فرقي و  ع ف إحدى
 (.125:15,ج1993")ابف حباف,فرقي و  ع ف ثبلث عمى

إجه مف  عش مجكـ ف  رى اخ بلفًا كث رًا, قاؿ فعم كـ   ج ي و جي ": --ؿ النبي و وق 
فإف كؿ  الخمفاء الراشد ف المهد  ف مف  عدي, عضوا عم ها  الجواجذ, وا  اكـ ومحدثات األمور؛

 .298:2),ج1984")الطبراني,ضبللي محدثي

ويقوؿ الكاتب اإلنجميزي جوف ىاد ىاـ لو أف كؿ بمد كاف لو عيف الييئة,  وعيف المناخ, 
وعيف السكاف, لكاف كؿ بمد يستطيع الحياة مستقبًل تماـ االستقبلؿ عف جيرانو, ولكف اهلل نظـ 

وىذا القوؿ يصدؽ -رة أو صغيرة إلى كؿ بمدخريطة الدنيا عمى نحو يجعؿ كؿ بمد في حاجة كبي
أيضًا عمى الشعوب, فكؿ شعب قد جعمت فيو مزية يستطيع بيا أف يضيؼ شيئًا إلى مجموع 
الشعوب, وكؿ شعب مديف إلى الشعوب األخرى بشيء ُيْعِوُزه في إنتاجو أو ينقصو في تركيبو..., 

أفراد ال يتشابيوف في نوع العمؿ فما مف شعب صحيح البنياف إال كانت صحة بنيتو ناتجة مف 
واتجاه التفكير, ألف تمؾ الصحة إنما قواميا تمؾ المساىمة التي يؤدييا المجموع كؿ فرد بعممو 

 216:2004). الخاص, وتجاربو الشخصية, ومزاجو المختمؼ, وطبيعتو  ونظرتو)جماؿ,

ؼ األغراض أف االختبلؼ سنة ماضية في الكوف, وظاىرة طبعيو الختبلمما سبؽ يتضح 
في  مف االبتبلء اإلليي لئلنساف , وىو بذلؾ جزءوالطبائع, يتضح ذلؾ في عادات الناس وأعرافيـ

و َخَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن ِمْن ُكْطَػٍي َأْمَشوٍج َكْبَتؾِقهِ ]قاؿ تعالى:  الحياة الدنيا, بما منحيـ  , {2}اإلكسان:[ إِكَّ



 29 

, --, والغاية مف ىذا االبتبلء ىي عبادة اهللىبمذاو  نحؿمف حرية االختيار, واختبلفيـ لممؿ و 
 وطاعة أوامره, واجتناب نواىيو.

 : أجواع االخ بلؼثالثاً 

 لما تبعاً  الشرعية األحكاـ االختبلؼ عمى أجروا حيف بصيرة  عمى كانوا اهلل رحميـ العمماء
مف قسمو إلى تنوعت تقسيمات العمماء ألنواع االختبلؼ, فمنيـ قد وضرر, و  نفع مف إليو يؤدي

, ومنو مف قسمو إلى اختبلؼ تنوع واختبلؼ تضاد, ومنيـ مف قسمو إلى خبلؼ  محمود ومذمـو
في األصوؿ واختبلؼ في الفروع, ولكف تمؾ التقسيمات في حقيقتيا ترجع إلى نوعيف اثنيف عند 

ف اختمفوا في المفظ والداللة وىما:  الجميع وىـ متفقوف عمييا وا 

 ؼ المحمودالجوع األوؿ: االخ بل
 تصب التي المتعددة اآلراء: عف عبارة وىو والتعدد, التنوع عمى يقوـ الذي االختبلؼ وىو

 االعتباري, والخبلؼ المفظي, والخبلؼ الصوري, بالخبلؼ يعرؼ ما: ذلؾ ومف واحد, مشرب في
 ,العممية القضايا بعض في النظر وجيات واختبلؼ فكرية, أسباب: إلى مردىا االختبلفات وىذه

 وكذلؾ, القطعية األصوؿ تمس ال التي العقيدة مسائؿ وبعض الشريعة, فروع في كالخبلؼ
 اإلصبلح ومناىج السياسية, المواقؼ بعض في كالخبلؼ العممية, األمور بعض في االختبلفات
 عمـ: مثؿ والعموـ المعارؼ بعض تقويـ في الرأي اختبلؼ: الفكرية الخبلفات في ويدخؿ والتغيير,
 وبعض التاريخية, األحداث تقويـ في واالختبلؼ والتصوؼ, والفمسفة, والمنطؽ, ,الكبلـ

 .26:2004))كامؿ,والعممية التاريخية الشخصيات

 وينمو الفقو, يثري اختبلؼ فيو الفقيية, االجتيادية واآلراء المسائؿ في االختبلؼ وكذا
 الفقيية الثروة تتسع والتنوع تعددال وبيذا شرعية, واعتبارات أدلة إلى يستند رأي كؿ ألف ويتسع؛

ف التشريعية,  إال قيمتيا يعرؼ ال وثروة قدرىا, يقدر ال كنوز األقواؿ وكثرة الفقيية, المذاىب تعدد وا 
 .(53 :1992)القرضاوي,غيره مف ومكاف لزماف مبلءمة أكثر بعضيا يكوف فقد والبحث, العمـ أىؿ

 الجوع الثاجي: االخ بلؼ المذمـو
 .15:1998)الحؽ والركوف إلى الباطؿ بشتى صوره)السابعي,ىو مخالفة  
 :كما يمي 4:2005)أوردىا)الشبيمي, بعض, مف ذماً  أشد بعضيا كثيرة صور لو و
  فيذا والجماعة, السنة أىؿ عند عمييا المتفؽ العقيدة مسائؿ في االختبلؼ :األولى الحالي 

 الصحابة عمييا أجمع وقد والسنة ابالكت في قطعية بنصوص ثابتة العقيدة ألف مذموـ اختبلؼ
 .المسمميف بيف اختبلؼ فييا يكوف أف يصح فبل
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 الثبوت قطعية تكوف التي المسائؿ بيا والمقصود القطعية, األدلة في االختبلؼ :الثاج ي الحالي 
 ووجوب الزاني, ورجـ السارؽ, يد وقطع والزكاة, والصياـ الصبلة وجوب مثؿ الداللة, وقطعية
 .ذلؾ ونحو الخمر, حريـوت الحجاب
 الديف مسائؿ مف شيء بقي لما فييا الخبلؼ قبؿ لو ألنو سائغ غير المسائؿ ىذه في فاالختبلؼ

 .والرد لؤلخذ قاببلً  وأصبح إال
 وبرىاف: حجةٍ  عف ال ىوى أو تعصبٍ  عف الناشئ االختبلؼ :الثالثي الحالي 

َـِّذيَن ]:  سبحانو فقاؿ , برىاف وال حجة بغير آياتو في يجادلوف الذيف تعالى اهلل ذـ فقد إِنَّ ا

ْم بَِبوـِِغقِه َؽوْسَتعِ  ُْ ْم إَِّلَّ ؿِْزٌ َمو  ِْ ِِ ُصُدوِر ْم إِْن  ُْ ِِ َآَيوِت اهلِل بَِغْرِ ُسْؾَطوٍن َأَتو ـُوَن  وِد ُه ُُيَ ْذ بِوهللِ إِكَّ

ِؿقُع اـَبِصرُ  َو اـسَّ  . {56}غافر:[ ُْ

حيػث إف اليػوى المعبػر عػف  العقمػي, االنحراؼ مظاىر زأبر  مف واليوى الظف إتباع يعتبرو 
حركة االنفعاالت الغريزية لدى اإلنساف يعيؽ العقؿ عف حركتو السميمة, ويحجبو عف اإلدراؾ السميـ 
لحقائؽ األشياء, بؿ يعطمو تعطيبًل كامبًل, فيستعيف اإلنساف بو, ويعتمد عميو, فبل يضع األمػور فػي 

 43:1996). )عبد الحميد,والظمـ لنفسولى الحاؽ الضرر أماكنيا الصحيحة, فينتيي إ

مر شخصي, وقد يكوف الدافع أو أيكوف الخبلؼ وليد رغبات نفسية لتحقيؽ غرض ذاتي و 
, لنوع مف الخبلؼ مذمـو بكؿ أشكالولمخبلؼ رغبة التظاىر بالفيـ أو العمـ أو الفقو, وىذا ا
 .26:1992)ي الحؽ)العمواني,ومختمؼ صوره الف حظ اليوى فيو غمب الحرص عمى تحر 

( إلى أف اليوى مناقضًا لمنص الصريح مف القرآف والسنة أو 1999:110ويشير )صمادي,
تأباه العقوؿ السميمة, كالدعوة إلى اإلباحية والتبرج والسفور ومسابقات ممكات الجماؿ, وعدـ تحكيـ 

 مما يصطدـ مع وحي القرآف والسنة.شرع اهلل تعالى والمناداة بأفكار إلحادية وعممانية إلى غير ذلؾ 

إلى طرؽ كث رة الك شاؼ  أث ر الهوى في فكرة ما  عضها 28,27:1992) و ش ر )العمواجي,
 خارجي, و عضها ذا ي:

 الطرؽ الخارج ي:)أ(
 مف الوحي لصريح مناقضة تكوف أف -االختبلؼ موضع- الفكرة وراء اليوى أف الكتشاؼ

 كتاب تناقض فكرة وراء يميث أف الحؽ عمى الحرص نفسو يف يزعـ ممف ينتظر وال وسنة, كتاب
 .-- نبيو وسنة اهلل
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 يقبؿ التي السميمة العقوؿ مقتضيات مع تصادميا: اليوى وليدة الفكرة كوف يكشؼ ومما
 الناس, حياة في شريعتو غير تحكيـ أو اهلل, غير عبادة إلى تدعو ففكرة إلييا, االحتكاـ الناس
 مصدر ليا يكوف أف يمكف ال التبذير عمى تحض أو الكذب, تزييف أو الزنا, ةإباح إلى تدعو وفكرة
 .زماموالشيطاف  بيد مف إالّ  ليا يدعو وال اليوى, غير
 والتدبر التأمؿ مف بنوع فتكوف الفكرة محضف اليوى كاف إذا ما الكتشاؼ الذا  ي الطرؽ أما( ب) 

 تأثير وما غيرىا, دوف الفكرة لتمؾ تبنييا سبب حوؿ بصدؽ النفس ومساءلة الفكرة, تمؾ مصدر في
 وجيت ضغوط مف ىناؾ وىؿ تبدلت؟ إف عمييا ثباتو ومدى الفكرة, بصاحب المحيطة الظروؼ
 بيف تتذبذب ثابتة, غير قمقة كانت فإف نفسيا, الفكرة أعماؽ في الغوص ثـ شعور؟ دونما المسار
 السميع باهلل فاستعذ الشيطاف مف ونزغ ليوىا وليدة أنيا فاعمـ معينة, لمشاعر تبعاً  والضعؼ القوة

 .النفس ليوى قيادؾ يسمسؿ أف قبؿ بالحقيقة بّصرؾ أف عمى واحمده العميـ,

, وقد حرص المسمميف منذ عصر مذموماً  االختبلؼ يكوف الثبلث الحاالت ىذه ففي
 لجاسا كاف:  عنو اهلل رضي حذيفة حديث في الصحابة عمى تجنب الخبلؼ وكؿ ما ىو شر, جاء

 ر وؿ  ا قمت:  قاؿ.   دركجي أف مخافي الشر عف أ أله وكجت الخ ر, عف اهلل ر وؿ   ألوف
. "جعـ":  قاؿ ؟ شر مف الخ ر  ذا  عد فهؿ , الخ ر  هذا اهلل فجاءجا وشر جا م ي في كجا إجا اهلل
ف" وف ه "جعـ:  قاؿ ؟ خ ر مف الشر ذلؾ  عد و ؿ:  قمت  "قـو : قاؿ ؟ دخجه وما:  قمت. د خ 

 شر مف الخ ر ذلؾ  عد "فهؿ:  قمت. و جكر" مجهـ  عرؼ  د ي  غ ر و هدوف  ج ي  غ ر    جوف
 صفهـ اهلل ر وؿ  ا:  قمت. ف ها" قذفوه إل ها أجا هـ مف جهجـ أ واب عمى دعاة "جعـ: قاؿ ؟",
 " مـز :قاؿ ذلؾ؟", أدركجي إف  أمرجي "فما:  قمت.  أل ج جا" و  كمموف جمد جا مف " ـ:  قاؿ. لجا

مامهـ الم مم ف جماعي   مؾ فاع زؿ: ) قاؿ ؟ إماـ وال جماعي لهـ  كف لـ فإف:  قمت( . وا 
)مسمـ, د.ت, "ذلؾ عمى وأجت الموت  دركؾ ح ى شجرة  أصؿ  عض أف ولو كمها الفرؽ

 .(1475:3ج

 األ  اب المؤد ي إلى االخ بلؼ 
الختبلؼ المحمود وأسباب لوقوع لبلختبلؼ أسباب ومسببات لوقوعو, فيناؾ أسباب لوقوع ا

 االختبلؼ المذموـ, وفيما يمي عرض لتمؾ األسباب:

 أ  اب االخ بلؼ المحمود -1
 واجتياد لبحث يحتاج ظنياً  دليبلً  جعؿ بؿ, المسائؿ كؿ عمى قاطعاً  دليبلً  ينصب لـ الشرع أف -أ

 واختبلؼ الشريعة دلةأل باالستقراء معموـ وىذا, والنظر االجتياد مقومات حصؿ مف بو يقوـ, ونظر
 عمى الصحابة اتفاؽ تيمية ابف اإلماـ نقؿ سبؽ كما, بعدىـ فمف الصحابة بعصر ابتداء العمماء
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 عمى اآلخر لمفريؽ وغيرىا والمواريث والمناكح العبادات مسائؿ في المتنازعيف مف فريؽ كؿ إقرار
 .اجتياده عمى العمؿ
 يفيمو ال ىذا يدركو فما, فييا بعض عمى بعضيـ اهلل فضؿ قد متفاوتة مختمفة العباد أفياـ -ب
 .اآلخريف عف يغيب قد الواحد يراه وما, ىذا
, البعض عنو يعجز البعض عميو يقدر فما, أيضاً  مختمفة واالجتياد البحث عمى العباد قدرة -ت

 .{286رة:}البؼ[ ََّل ُيَؽؾُِّف اهللُ َكْػًسو إَِّلَّ ُوْسَعَفو]: تعالى قاؿ عميو يقدر بما مكمؼ وكؿ
 العباد اهلل فطر وقد, المختمفة ببلدىـ في المسمميف عمماء بيف والتعميـ التعمـ طريقة اختبلؼ -ث

. االختبلؼ ىذا مع الصحيح التعامؿ إدراؾ في ضرورية األسباب ىذه ومعرفة, أوالً  تعمموه ما عمى
 27:2000),برىامي)
, رفضيا أو األحاديث قبوؿ في شروطيـ ؼالختبل تبعاً  النبوية باألحاديث العمؿ في االختبلؼ -ج

 .                              ظاىراً  منيا المتعارض بيف الجمع وكيفية
 مما ذلؾ وغير, المجاز وفييا الحقيقة ففييا, والسنة القرآف في المغة دالالت بسبب االختبلؼ -ح
 16). 13,:2005,يفيعف)قوؿ عمى فييا قوؿ لترجيح تبعاً  اآلراء لتعدد خصباً  مجاالً  يعد

في إثراء معارؼ األمة,  وترى الباحثة أنو ال بد مف استثمار مجاالت االختبلؼ المحمود
براز المواىب, وتوظيؼ  والعمؿ عمى تطورىا, ورفعة شأنيا, فيو ميداف جيد لمتنافس المقبوؿ, وا 

 اختبلؼ الطاقات والقدرات في البناء والتقدـ. 

2- :  أ  اب االخ بلؼ المذمـو
 الج ي: ف اد - أ

يؤكد ابف تيمية عمى أف كؿ عمؿ في العمـ ىو بحسب نية صاحبو, وليس لمعامؿ إال ما 
نواه وقصده وأراده بعممو, ودرجة الكماؿ إنما تكوف بحسب العمـ مع عدـ اليوى وىي درجة قاصرة 

  .353:1997))طاىر, --عمى رسوؿ اهلل 

رادة العمو في األرض بالفساد, ونحو ويتأتى فساد النية لما في النفوس مف البغي والحسد,  وا 
ذلؾ , فيذىب لذـ قوؿ غيره, أو فعمو, أو غمبتو, ليتميز عميو, أو يحب مف يوافقو في نسب, أو 
مذىب, أو بمد, أو صداقة, أو نحو ذلؾ لما في قياـ قولو مف حصوؿ الشرؼ والرئاسة لو, وما 

 263:2001).أكثر ىذا في بني آدـ, وىذا ظمـ)خرابشة,
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 ال قال د:ل قم د و ا - ب
ف سمطاف األفكار  إف نزعة التقميد متغمغمة في نفوس الناس توجييـ وىـ ال يشعروف, وا 
التي اكتسبت قداسة بمرور األجياؿ تسيطر عمى القموب, فتدفع العقوؿ إلى وضع براىيف لبياف 

ألف كؿ  حسنيا وقبح غيرىا, ومف الطبيعي أف يدفع ذلؾ إلى االختبلؼ والمجادلة غير المنتجة
شخص يناقش وىو مصفد بقيود األسبلؼ مف حيث ال يشعر, وأنو ينشأ عف التقميد التعصب, فإف 
قدسية اآلراء التي يقمدىا الشخص تدفعو إلى التعصب ليا, وحيث كاف التعصب الشديد كاف 

  9).االختبلؼ الشديد)أبو زىرة, د.ت:

بُِعوا َمو ]ء:وقد نعى القرآف الكريـ عمى المقمديف, فقاؿ في وصؼ ىؤال ُم اتَّ َوإَِذا ِؾقَل ََلُ

ًُو  ْم ََّل َيْعِؼُؾوَن َشْق ُْ ـَْو َؿوَن َآَبوُؤ ـَْػْقـَو َطَؾْقِه َآَبوَءَكو َأَو ـُوا َبْل َكتَّبُِع َمو َأ َتُدونَ َأْكَزَل اهللُ َؾو [ َوََّل ََيْ

و َوَجْدَكو َآَبوَءَكو َطَذ ]وقاؿ تعالى: {170}البؼرة: ـُوا إِكَّ ْم ُمْفَتُدونَ َبْل َؾو ِْ و َطَذ َآَثوِر ٍي َوإِكَّ [ ُأمَّ

خرف: كؿ ما ىو ضبللة وفساد كاف فبينت اآليات أف طالما كاف التعصب في التقميد ل,{22}الزُّ
 .الخبلؼ

 وقػػػد..! دينػػػاً  أتباعػػػو يعتبػػػره شخصػػػي رأى الفقيػػػاء ألحػػػد لػػػيس 221)يقػػػوؿ )الغزالػػػي, د.ت:
 أتبػع. .  ال: قاؿ ؟ حنيفة أبى كبلـ أتتبع: لو قيؿ.  . سديد جواب المذاىب مقمدي أحد مف أعجبني
 .التقميد لطبيعة صادؽ تصوير الجواب وىذا..!! حنيفة أبو فسره كما -- ورسولو اهلل كبلـ

 ال عصب :  - ت
 ال فكرىا بأمة يمر يوـ وكؿ, بالجمود مةواأل بالعقـ العقوؿ يصيب الواحد الفكر سيادة إف

نما, الحركة عف جموداً  فقط يعني ال فيذا يتقدـ وأ يتطور وال ينمو  الخمؼ إلى تراجعاً  كذلؾ يعني وا 
 .(71: 2006,عمي)

أدى إلى تفرؽ األمة وتمزقيا وضعؼ شوكتيا وتيديد  اً خطير  اً ويعد التعصب مرض
حصونيا, والناظر في تاريخ اإلسبلـ القريب والبعيد يتحقؽ بجبلء, أف التعصب المقيت لممذاىب 

 205:1970).بب رئيسي في تفريؽ األمة)عباسي, والجماعات والرجاؿ س

ف والمتعصب (2:277, ج1993,الشوكاني) وقاؿ  عمياء فبصيرتو صحيحًا, بصره كاف وا 
 نشأ ما أف ويحسب الباطؿ, غير دفع ما أنو يظف وىو الحؽ, يدفع صماء, الحؽ سماع عف وأذنو
 الكتاب بو جاء ما وتمقي الصحيح, النظر مف عميو اهلل أوجبو بما وجيبلً  منو غفمة الحؽ, ىو عميو
 فإنو والفروع, األصوؿ في المذاىب ىذه ظيور بعد المنصفيف أقؿ وما والتسميـ, باإلذعاف والسنة
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 الفتى يأبى منو واليداية سبحانو هلل واألمر مستوعرة, اإلنصاؼ وطريؽ مرتجًا, الحؽ باب بيا صار
 .واضح لو الحؽ ومنيج...  اليوى اتباع إال

  (34,30:1999 لبل جا ات ال عص  ي أورد ا)جعموؾ,رز العمماء المحدثوف ثبلثي مكوجات وقد أف
 كال الي:
المكوف االنفعالي: وىو ما يميز االتجاه التعصبي ويشكؿ بطانتو الوجدانية, وأكثر المفاىيـ 1-  

 ارتباطًا بو مفيوـ التحيز, والذي يعني تشويو الحقائؽ.
فكار. وىي ال ترتبط دائمًا بالحقائؽ الموضوعية, بؿ  تستند إلى ما يتعمؽ بالمعتقدات واأل2-  

قوالب نمطية مسبقة, ويتحدد اتجاه أحد األشخاص نحو موضوع ما, بصورة معرفية, مف خبلؿ 
المدى الذي يمكنو مف تمييز مجموعة مف المعتقدات عمى أنيا سائدة, وتقويميا وتحديد مدى شدتيا 

 ومركزيتيا.
س لمدى تقبؿ شخص معيف ورفض آخر. عمى أساس عضويتو في جماعة السموؾ العاك 3- 

معينة, وغالبًا ما يتمثؿ في: االمتناع عف التعبير عف مشاعر الكراىية لمجماعات المخالفة, تجنب 
 مواقؼ أعضاء الجماعة التي يكرىيا, التمييز بنوعيو الرسمي والخاص.

قوة االستمساؾ بالمذىب وال  التعصب لرأي معيف أو مذىب, ليس المقصود بوبيد أف 
بمبادئو, ألف ذلؾ أمر مفترض في أتباع كؿ مذىب, وىو المسوغ لبقاء كؿ واحد عمى مذىبو, بؿ 

لغاؤه وضيؽ العطف عف تقبؿ الرأي األخر , ومف آثار التعصب القصد منو رفض الطرؼ اآلخر وا 
 28:1998). )السابعي,طأ باطبلً تضخيـ الخبلؼ وعد الصواب حقًا والخ

إلى أف تعصب بعض طمبة العمـ حديثًا وقديمًا لشيوخيـ وألقواؿ شيوخيـ في  يشير حميمةو 
الحؽ والباطؿ سواء حيث ينتصروف ليـ في الحؽ فيوسعوف ساحة االختبلفات أكثر مما ىي واسعة 

 . (19: 2009)أبوعودة,وأكثر مما ينبغي

 ال عصب إلى : :28) 1998و رد )ال ا عي, 
 إِْن َيتَّبُِعوَن إَِّلَّ ]ى اهلل سبحانو وتعالى عمى الواقعيف فيو أو حالو, فقاؿ : اتباع اليوى الذي نع

ُِم اَُلَدى ْم ِمْن َرِّبِّ ُْ ـََؼْد َجوَء   .{23}الـَّجم:[ اـظَّنَّ َوَمو َْتَْوى األَْكُػُس َو
    ,الجيؿ بوجود االختبلؼ, والجيؿ بما يجوز فيو االختبلؼ, والجيؿ بما مع اآلخر مف دليؿ

ف كاف عالمًا بما مع نفسو حكمًا ودليبًل. حيث يعد الجيؿ أشرس موارد الغواية والضبللة, و  ا 
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ََمَواِت َواألَْرِض َواجِلَبوِل ]والظمـ منبع كؿ شر , كما قاؿ تعالى: و َطَرْضـَو األََموَكَي َطَذ اـسَّ إِكَّ

َؾَفو اإلِ  ِؿْؾـََفو َوَأْشَػْؼَن ِمـَْفو َوََحَ ُه َؿوَن َضُؾوًمو َجُفوًَّل َؽَلَبْعَ َأْن ََيْ    .{72}األحزاب:[ ْكَسوُن إِكَّ

 الح د - ث
ُيعد الحسد مرضًا نفسيًا خطيرًا, لو آثار سيئة تمحؽ الحاسد, وتؤثر في صبلتو االجتماعية, 
كما تؤثر أسوء التأثير في معاممتو لمف يحسده, وقد يتعدى ضرره فيمحؽ المحيطيف بالمحسود, 

مف  الحقد الذي ىو وليد الغضب, وبذلؾ يكوف الحسود في المجتمع عامؿ  وكثيرًا ما يتولد الحسد
 .(79: 2002ىدـ وأداة إفساد وتخريب وتفريؽ) أيوب, 

ُم اهلُل ِمْن َؽْضؾِهِ ]:--يقوؿ اهلل  ُْ والحاسد   {54}الـساء:[ َأْم ََيُْسُدوَن اــَّوَس َطَذ َمو َآَتو
-رسوؿ اهلل   نيىقد أساء األدب مع اهلل وقد  د,المحسو  --بتذمره وعدـ رضاه بما وىب اهلل 

         " أكؿ الح جات كما  أكؿ الجار الحطب إ اكـ والح د, فإف الح د: "عف الحسد حيث قاؿ-
 الحسد يكفييزيد العداء والبغضاء, ويزيؿ اإلخاء بيف الناس, و  و, في 276):4) أبوداود, د.ت, ج

 داءُ  إل كـ دب  : "الش عر وليس الديف تحمؽ التي بالحالقة ليما -- الرسوؿ وصؼ سوءاً  والبغضاء
 محمد جفس والذي الشعر. حالقي ال الد  ف حالقي الحالقي,  ي ؛ وال غضاء الح د ق مكـ, األمـ
 ,  حا   ـ فعم موه إذا  شيء أج ئكـ أفبل  حا وا, ح ى  ؤمجوا وال  ؤمجوا, ح ى الججي  دخموا ال   ده,
 (.245:4, ج1998)الترمذي,"ـ  جك ال بلـ أفشوا

يقوؿ الجندي في كتابو "معممة اإلسبلـ" فبل ينفؾ المناظر عف الحسد فإنو تارة يغمب, وتارة 
ُيحمد كبلمو وتارة يحمد كبلـ غيره, فما داـ يبقى في الدنيا واحد يذكره قوة العمـ والنظر أو يظف أنو 

ب  زواؿ الِنعـ وانصراؼ القموب والوجوه عنو أحسف منو كبلمًا, وأقوى نظرًا فبل بد أف يحسده وُيح
  221:2006). )محجوب,إليو

 اال   داد الذي  حمؿ صاح ه عمى الك ر: - ج
مف الناس مف يدعي تعاليو وتكبره بعمؿ عمى صيانة عز العمـ, والمؤمف منيي عف إذالؿ 

وثمرتو, والتكبر  نفسو, والتكبر ممقوت عند اهلل الذي ذمو وأثنى عمى التواضع الذي ىو نتاج العمـ
والتعالي يقمبلف مف قدر الُمحاور ولو كاف ُمصيبًا ألنيما صفتاف منفرتاف مستفزتاف, ولوكاف الحؽ 

  222:2006).مع صاحبيما ألف الكبر مدعاة لرد الحؽ وبخس  حقوؽ الناس)محجوب,



 36 

ُم اـِعْؾُم َبْغًقو]: -- قاؿ ُْ َك َيْؼِِض َبْقـَُفْم  َؽََم اْخَتَؾُػوا إَِّلَّ ِمْن َبْعِد َمو َجوَء َبْقـَُفْم إِنَّ َربَّ

ُة بِوإِلْثِم ], {17}اجلاثقة:[ ََيَْتؾُِػونَ َيْوَم اـِؼَقوَمِي ؽِقََم َؿوُكوا ؽِقِه  ِق اهللَ َأَخَذْتُه اـِعزَّ ـَُه اتَّ َوإَِذا ِؾقَل 

َُْس ادَِفودُ  ـَبِ  .{206}البؼرة:[ َؽَحْسُبُه َجَفـَُّم َو

   ب ال شاـؤ عمى ال فاؤؿ وء الظف  الغ ر و غم - ح
يعد سوء الظف بالمسمـ مف غير داع أو مبرر ىو مركب وعر, وسموؾ شائف, وآفة ضارة 
بالمجتمع اإلسبلمي ضررًا بميغًا, ألنو يقطع حباؿ األقربيف, ويزرع الشوؾ بيف أفراد المجتمع, ويدفع 

قد يجره ذلؾ إلى أف المرء إلى أف يغتاب مف ظف بو السوء, أو يحتقره, أو يقصر في حقو, و 
يتمارى في سوء الظف فيتيـ أخاه بأمور ال صمة لو بيا, ويمصؽ بو مفاسد ىو بريء منو قاؿ 

َـِّذيَن َآَمـُوا اْجَتـُِبوا َؿثًِرا ِمَن اـظَّنِّ إِنَّ َبْعَض اـظَّنِّ إِْثمٌ ]تعالى:  و ا َ  {12}احلجرات:[ َيو َأَيُّ
 85:2002).)أيوب,

 الذجوب والمعاصي  - خ
 الذى الطفيؼ منيا ,والخطر الضرر متفاوتة لمناس شأنو جؿ اهلل كرىيا التي اصيالمع

 ويعرض اإليماف, أصؿ ويجتاح باهلل, الصمة يقطع قد الذى الجسيـ ومنيا. السبلمة منو ترجى
 حياتو فييا مخالفات تذىب المرء يرتكب قد المألوفة حياتنا ففي عجب وال. لميبلؾ فاعمو

  .111)ت:)الغزالي, د.وكرامتو

فكثػػرة الػػذنوب والمعاصػػي تولػػد  فػػي قمػػب اإلنسػػاف العاصػػي اسػػتحقارًاً  لمػػا اقترفتػػو نفسػػو مػػف 
ذنوب, وبالتالي يضعؼ الوازع الديني عنػده شػيئًا فشػيئًا, وتصػبح األخػبلؽ الرديئػة مػرده فػي التعامػؿ 

ؼ مػع مػف حولػو مع الحياة مف حولو, فيولد الخواء الروحي الذي يشعر بو إلػى نيػج النػزاع واالخػتبل
 خاصة مع مف يأمره بالمعروؼ وينياه عف المنكر.  

 دخوؿ كث ر مف أ ؿ الد اجات األخرى في اإل بلـ  - د
, وكؿ ىؤالء  في رءوسيـ أفكارىـ الدينية اإلسبلـ في خرىاأل الديانات أىؿ دخؿ كثير مف

الحقائؽ اإلسبلمية عمى الباقية مف دياناتيـ القديمة, وقد استولت عمى مشاعرىـ, فكانوا يفكروف في 
ضوء اعتقاداتيـ القديمة, وقد أثاروا بيف المسمميف ما كاف يثار في دياناتيـ مف الكبلـ في الجبر 

 .13).ت:د زىرة, )أبوتعالى اهلل وصفاتواالختيار 

الذي أدى إلى ظيور فرؽ ومذاىب , تحاكمت إلى النزاع والتطرؼ في كؿ توجياتيا أفرز 
 والفرقة األخرى في كثير مف القضايا االعتقادية والفقيية واألخبلقية.اختبلفًا بيف الفرقة 
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 االح كاؾ الثقافي والحضاري والفكري  الشعوب - ذ
ف تتسرب ألى إلقد استطاعت الثقافات المنحرفة غير المكتممة والبدائية في بعض مظيرىا 

سبلـ وىت جماؿ اإلسبلمية معينة, فأفسدتيا وأفرزت عمييا سموميا كميا, فشإلى حياة وبيئات إ
و باطنية  نقمت ضبلالتيا وانحرافاتيا وثنيتيا أو صوفية ألى تيارات فمسفية إوحرفت حقائقو وانتيت 

سبلـ, حتى تتخذه ستارًا لحادىا في صور شتى احتفظت بماىيتيا بشدة تحت غبللة رقيقة مف اإلا  و 
ارتو التي كانت الحضارة لزحفيا المنظـ لمقضاء عميو عقيدة وشريعة وسموكًا, وطمس معالـ حض

)عبد واأللوىيساس التوحيد الخالص بشقيو الربوبي أالوحيدة في التاريخ المدوف, قامت عمى 
 .(49: 1996الحميد,

وىػػػذه الفمسػػػفات الزائفػػػة ىػػػي التػػػي كانػػػت سػػػببًا رئيسػػػًا فػػػي زعزعػػػة كثيػػػر مػػػف نفػػػوس ضػػػعاؼ 
.اإليماف , فولدت المدارس التشكيكية التي أحدثت االختبلؼ الذ  ي تشيده األمة اإلسبلمية اليـو

 اً وتػػأثير  اً خطػر  أشػػد اليادمػة, واألفكػػار الخاطئػة بالتصػػورات العقػوؿ فسػػاد فممػا سػػبؽ يظيػر أ
, وقد اسػتيقظ أعػداء اإلسػبلـ لػذلؾ, "فعػدلوا عػف المواجيػة العسػكرية , المادية بالمفسدات فسادىا مف

تيقنػوا بأنيػا ىػي السػبلح الػذي يمكػف أف يػثخف فػي ليستعمموا المواجية الفكرية, وانتفعوا بذلؾ كثيرًا, و 
المسمميف, فحينمػا تسػكف اليزيمػة مػف أوؿ وىمػة فػي العقػؿ والفكػر؛ فػإف الشػخص ال يعتبرىػا ىزيمػة, 
بػػؿ يعتبرىػػا فػػوزًا, يجػػب أف يتحقػػؽ ميمػػا كػػاف الحػػاؿ, وىػػذا ىػػو حػػاؿ المسػػمميف اليػػوـ مػػف الحضػػارة 

درجتيـ شػػيئًا فشػػيئًا بزخارفيػػا, ومنتجاتيػػا, إلػػى أف طوقػػت , اسػػت -إال مػػف رحمػػو اهلل -الغربيػػة العاتيػػة
كثيػػرًا مػػنيـ؛ حتػػى أصػػبح العػػالـ اإلسػػبلمي عالػػة عمػػى تمػػؾ المنتجػػات, شػػاءوا أـ أبػػوا, فػػدخمت معيػػا 

 .(169:2006) عواجي,اليد األخرى, والعقائد المختمفة"األسماء الغربية, والعادات, والتق

 األوؿ المصدر الكريـ القرآفب إال ,أركانو ييدد الذي مظمـال المستقبؿ مف نجا لمعالـم وال
الروحية واألخبلقية  صورىا, جميع في البشرية أمراض يعالجو  عالج الذي لؤلمة, والتشريع لمتمقي

 منذ الحياة في اإلنسانية المعالـ ىذه أسس فيو الذي ,عمى مر الزماف واالقتصادية االجتماعيةو 
 عند حياتو في  - -الرسوؿ إلى بالرجوع وتعالى سبحانو أمر , حينما--اهلل رسوؿ عمى نزولو

َـِّذيَن َآَمـُوا َأصِقُعوا اهللَ َوَأصِقُعوا ]: --فقاؿ وفاتو بعد سنتو إلى ورده والتنازع, االختبلؼ و ا َ َيو َأَيُّ

وُه إَِغ  ٍء َؽُردُّ ِِ ََشْ ُسوَل َوُأوِِل األَْمِر ِمـُْؽْم َؽنِْن َتـَوَزْطُتْم  ُسوِل إِْن ُؿـُْتْم ُتْمِمـُوَن بِوهللِ اـرَّ اهللِ َواـرَّ

  . {59}الـساء:[ َواـَقْوِم اََِخِر َذـَِك َخْرٌ َوَأْحَسُن َتْلِويًل 
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 و خمص ال احثي إلى:
فيػػػو كػػػذلؾ مػػػاض فػػػي معظػػػـ شػػػئوف  ,ماضػػػية فػػػي الخمػػػؽ كونيػػػة أنػػػو كمػػػا كػػػاف االخػػػتبلؼ سػػػنة -

 المسمميف.
بجميػػع جوانبػػو,  المنضػػبط ة لبلجتيػػادىػػو مػػا كػػاف نتيجػػو محمػػود النػػوع الأف االخػػتبلؼ نوعػػاف,  -

 ىو ما كاف نتيجة لميوى والقوؿ بغير عمـ. مذموـالنوع الو 
مف الديف  ةمعمومقطعية الداللة واألمور الالقطعية الثبوت وال و ال يجوز االختبلؼ في األمورنأ  -

ؿ اجتيػػاد واخػػتبلؼ اآلراء فيػػو مػػا سػػوى ذلػػؾ فيػػو محػػأ ,واحػػداً  ال رأيػػاً إحتمػػؿ تبالضػػرورة ممػػا ال 
 سائغ.

 : مراحؿ االخ بلؼ ال ار خ ي في األمي اإل بلم يرا عاً 

-مر االختبلؼ في األمة اإلسبلمية بمراحؿ تاريخية, بدءًا باالختبلؼ في زمف رسوؿ اهلل 
- واختبلؼ صحابتو مف بعده واختبلؼ األئمة العمماء, وما صحبو مف أخبلؽ في إدارة ما كاف ,
 ـ مف اختبلفات.بيني

 --االخ بلؼ زمف الر وؿ  أ.

,  االختبلؼ إلى يؤدي ما عيده في يكف فمـ, ضيقاً - -النبي عيد في االختبلؼ كاف
  ىاماً  أدبا عمييـ اهلل رضواف أصحابو ويعمـ, آرائيـ إلى ويستمع,  أصحابو يستشير -- وكاف
 فإذا قمو كـ, عم ه ائ مفت ما القرآف واقرأإ: "فيقوؿ خاصة, القرآف قراءة  في  االختبلؼ آداب مف

 إذا العظيـ القرآف عف القياـ إلى -- فيندبيـ (,144:6ج,1994)ابف بطة,"فقوموا ف ه اخ مف ـ
 النفوس تيدأ حتى ,الكريمة اآليات مف المرادة المعاني في أو ,القراءة أحرؼ بعض في اختمفوا
 القموب ائتمفت إذا أما والشقاؽ, المنازعة لىإ المؤدية الجداؿ في الحدة دواعي وتنتفي والقموب
 47:1992) )العمواني,والفيـ والتدبر القراءة يواصموا أف فعمييـ الفيـ في الخالصة الرغبة وسيطرت

 مقصده فيـ في الصحابة اختبلؼ العطرة, السنة مف االختبلؼ مشروعية عمى األدلة ومف
--: "  م   ف   ال  فقاؿ الطر ؽ, في العصر  عضهـ فأدرؾ, ر ظيق  جي في إال العصر أحد ُ ص 

 -- لمج ي ذلؾ فذكر ذلؾ, مجا  رد لـ جصمي,  ؿ:  عضهـ وقاؿ جأ  ها, ح ى صميجُ  ال:  عضهـ
 (.112: 5,ج2001)البخاري,"مجهـ واحدا ُ ع ج ؼْ  فمـ

 نبذة مف آداب االختبلؼ في عصر النبوة:26)  1993:وأورد )المقطري,
 ب اليوى عند االختبلؼ.التقوى وطمب الحؽ وتجن 
  رد المسائؿ المختمؼ فييا إلى اهلل والرسوؿ--. 
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 .التسميـ لحكـ اهلل ورسولو بعد الرجوع إليو 
 

  إذا أقر النبي--  المختمفيف كبًل عمى ما فيـ أو عمؿ يفرحوف بذلؾ, ولـ يحمؿ أحدىما
عمييما الصبلة ولـ الحقد عمى اآلخر نظرًا لحصوؿ المخالفة. كما حصؿ لمرجميف الذيف حانت 

 فحضرت سفر, في رجبلف خرج: قاؿ الخدري سعيد أبي عفيستطيعا تحديد جية القبمة, 
 أحدىما فأعاد الوقت, في الماء وجدا ثـ فصميا, طيبا صعيدا فتيمما ماء, معيما وليس الصبلة
: عدي لـ لمذي فقاؿ لو ذلؾ فذكرا -- اهلل رسوؿ أتيا ثـ اآلخر, يعد ولـ والوضوء الصبلة
)أبو داود, د.ت, مر  ف" األجر "لؾ: وأعاد توضأ لمذي وقاؿ ."صبل ؾ وأجزأ ؾ ال جي, "أص ت

 (.1:93ج
  االلتزاـ بأدب الحوار وليف الكبلـ, عند النقاش, وبحث القضية مف جميع الجوانب, والغرض مف

 ذلؾ إظيار الحؽ عمى لساف أي الفريقيف مع تجنبيـ لممراء.

 --ر وؿ اهلل االخ بلؼ زمف صحا ي  ب.

إلى الرفيؽ األعمى وتفرؽ الصحابة في األمصار توسعت دائرة  --بعد انتقاؿ رسوؿ اهلل 
وقد  , ألف المسمميف أمرىـ شورى بينيـواإلقناع باالقتناع بلؼتخاال يرفعاالختبلؼ, وكثيرًا ما كاف 

 :--اهلل   بعضًا مف نماذج وقوع االختبلؼ بيف صحابة رسوؿ 60,52:1992)أورد)العمواني,
 اهلل رسوؿ خبلفة في اختبلفيـ -- . أـ ياجريفمال أفي فييـ, الخبلفة تكوف فيمف اختمفوافقد 

 لرسوؿ كانت التي الصبلحيات حوؿ االختبلؼ كما وقع ؟لكثر أـ لواحد أتكوف؟ األنصار في
ماماً  -- اهلل  .مختمفة أـ لممسمميف ىؿ ستكوف لمخميفة بعده كاممة أـ ناقصة بصفتو حاكمًا وا 

  ىريرة أبي فعف.. الزكاة مانعي قتاؿ حوؿ اختمفوا --" :اهلل رسوؿ لما توفي   –- وكاف 
 اهلل قاؿ رسوؿ وقد الناس تقاتؿ فكيؼ: عمر فقاؿ العرب, مف كفر مف , وكفر-- بكر أبو
--" :وجف ه ماله مجي عصـ قالها فمف اهلل, إال ال إله:  قولوا ح ى الجاس أقا ؿ أف أمرت 
واهلل ألقا مف مف فرؽ   ف الصبلة  : " كر أ و اهلل  عالى, فقاؿ عمى وح ا ه  حقها إال

 قاؿ مجعها, عمى لقا م هـ -–  اهلل لر وؿ  ؤدوجها لو مجعوجي عجاقًا كاجوا والزكاة, واهلل
 الحؽ أجه فعرفت لمق اؿ -- كر أ و شرح صدر قد أف إال  و ما اهلل فو: عمر

 .(93:9,ج2001)البخاري,                                                            
 الفقه ي الم ائؿ  عض في  خ بلفهـا: 

 حكػـ فتػوخبل يفػ نقػض لػذا عمػر, يػراه مػا عكػس عمى المرتديف نساء يسب يرى بكر أبو كاف -
 .بكر يأب
 .يقسمياـ ول وقفيا يرى عمر وكاف فتوحة,مال راضياأل قسمة يرى بكر أبو كاف -
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 .الفاضمة يرى عمر وكاف العطاء, يف التسوية يرى بكر أبو كاف -
 ومما سبؽ تبلحظ الباحثة:

  أف االختبلؼ وارد في زمف صحابة رسوؿ اهلل-- بيد أف جممة اختبلفاتيـ فيما بينيـ ال ,
 ثـ أصوا هما, ار فعت ح ى وعثماف ذر أ و  جاجى: قاؿ السممي عبداهلل عفتفسد لمود قضية, 

 آ ي أف أمرجي ولو مط ع,  امع: قاؿ المؤمج ف؟ وألم ر مالؾ: فقالوا م   ماً  ذر  وأ اجصرؼ
 172:4)., ج1990)ابف سعد:"لفعمت أفعؿ أف ا  طعت ثـ عدف أو صجعاء

 تكمؿ التي الجتياداتا في وتنويعاً  اآلراء, في إثراء يثمر أف إال يمكف ال اختبلؼ الصحابة 
كثير مف األمور الحياتية التي فييا لبس عمى كثير  في سعة في الناس وتجعؿ بعضا, بعضيا

, وىذه األخبلؽ جعمت مف المسمميف أمة عزيزة, متراصة الصفوؼ, موحدة الكممة مف الناس
  ىدفيا رفع الراية اإلسبلمية فأخذ اهلل بيدىا ونصرىا.

 في --النبي أصحاب باختبلؼ اهلل نفع لقد:" يقوؿ محمد بف القاسـ جعؿ ما وىذا
 ما وىذا عممو, قد منو خيراً  أف و سعة, في نوأ رأى إال منيـ رجؿ بعمؿ العامؿ يعمؿ ال ليـ,أعما
 أحب وما النعـ, حمر باختبلفيـ لي أف يسرني ما: " -- العزيز عبد بف عمر قوؿ مف مأخوذ

نيـ ضيؽ, في الناس كاف واحدا قوال كاف لو ألنو يختمفوا, لـ -- اهلل رسوؿ أصحاب أف  أئمة وا 
 .(5:67,ج1997)الشاطبي, "سعة في كاف منيـ رجؿ بقوؿ أحد أخذ فمو بيـ, قتدىي

وا اختمفوا الصحابة إف645) : , د.تحـز ابف) قاؿو   فالمخطئ الحؽ؛ ووجو اهلل سبيؿ وتحر 
 لـ ألنيـ خطئيـ؛ في اإلثـ عنيـ رفع وقد الخير, إرادة في الجميمة لنيتو اً واحد اً أجر  مأجورٌ  منيـ

نما أجريف, مأجور منيـ والمصيب, بطمبيـ استيانوا وال قصدوه الو  يتعم دوه  ترؾ لمف والوعيد الذـ وا 
, الفرقة قاصًدا عميو, الحجة وقياـ إليو النص بموغ بعد والسنة الكتاب مف تعالى اهلل بحبؿ التعمؽ
ف بو أخذ النص وافقو فإف, والسنة اهلل كتاب يرد  فيؤالء, والسنة القرآف وترؾ بجاىميتو تعم ؽ خالفو وا 
 .المذموموف المختمفوف ىـ

 التي - الفكرية القضايا في االختبلؼ أف سممنا إذا 1992: 102,101) يقوؿ)العمواني,و 
 وأفياميـ عقوليـ في تبايف مف الناس عميو فطر لما طبيعي, أمر - الفقيية القضايا منيا

 الصحابة مف عديد بيف الراشدة والخبلفة النبوة عيد في االختبلؼ بأف نقر أف وجب ومداركيـ,
 في نرى ال أننا كما الديف, ىذا يخدـ ما يونف في وليس األحداث, مف جممة لو تشيد واقعاً  أمراً  كاف
: نقوؿ أف يمكف بؿ يختمفوف, كانوا الذيف الرجاؿ أولئؾ نية وصدؽ الدعوة, ىذه بمثالية مساساً  بيانو
 بشر, أنيـ عمى الناس مع يتعامؿ فيو الديف, ذاى لواقعية بياناً  االختبلفات ىذه ذكر في إف

 أف المؤمنة النفس إليو تطمئف الذي ولكف عميو, خمقو تعالى اهلل فطر مما مختمفة عوامؿ تتنازعيـ
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 صمى اهلل رسوؿ إليو يدعو ما صدؽ في شؾ أو العقيدة, في ضعؼ عف ينشأ لـ االختبلؼ ذلؾ
 جميع بغية األحكاـ مف الشارع قصد إصابة في والرغبة الحؽ تحري كاف بؿ وسمـ عميو اهلل

 .المختمفيف

 اخ بلؼ أئمي الفقهاء األر عي ج.
كاف ظؿ مدار اختبلؼ الفقياء ىو طريقة استنباط األحكاـ مف أوامر الشارع ونواىيو,   

ولكنو كاف خبلؼ أىؿ عمـ ونظر, يقوـ عمى المحاجة واحتراـ الرأي, واالعتراؼ بالفضؿ, ودواـ 
  52:1993). )ىويدي,في كثير مف األمور السمؼ فقياء لفة  اختمؼ المودة واأل

فكانت اختبلفاتيـ ثروة لمفقو اإلسبلمي, ثمرتو التيسير عمى المسمميف في كثير مف 
, وسطروا أروع األدب في تعامبلتيـ المسمميف وحدة عمى ويحرصوف اهلل يتقوف كانوا المسائؿ,  فقد

 واختبلفاتيـ مع بعضيـ.

 خ بلؼ   ف الفقهاء:أدب االد. 
سطر أئمة الفقياء مثااًل يحتذى بو في إدارة ما كاف بينيـ مف اختبلفات مقصدىا بياف 

 الراجح مف المرجوح فيما ىو محؿ لبلجتياد.

 أ رز معالـ آداب االخ بلؼ في عصر األئمي:44)  1993:وأورد )المقطري,
 تقواىـ هلل عز وجؿ وبعدىـ عف اليوى والرغبة في الشقاؽ. -
 بذؿ ما في الوسع إلصابة الحؽ والوصوؿ إليو. -
 إجراء الخبلؼ عمى القواعد العممية. -
صغاء كؿ منيما لصاحبو, وترقب ظيور الحؽ ولو  - إجراء الحوار في جو مف المحبة والود, وا 

 عمى لساف المخالؼ.
 االحتكاـ إلى اهلل ورسولو وقبوؿ الحكـ واالستسبلـ لو بعد ظيوره. -
 واتياـ ما يحممو ىو مف الرأي.الثناء عمى المخالؼ  -
 تصويب المصيب واالستغفار لممخطئ مع التنبيو عمى ذلؾ. -

حفؿ التراث الفكري اإلسبلمي بكثير مف الكممات الرائعة التي قاليا األئمة في حؽ شيوخيـ وقد 
 والتي إف دلت عمى شيء فإنيا تدؿ عمى مقدار الحب والعظمة فيما بينيـ. ,وتبلمذتيـ

 عمى ثناء األئمة عمى بعضيـ واحتراـ بعضيـ بعضًا:ومف األمثمة 
 النبػي بعػد الثانيػة عػاـ لممائػة,  القدوة العالـ ىو الشافعي أف حنبؿ بف أحمد اإلماـ وضح-- :

 --اهلل رسػػوؿ عػػف وينفػػي السػػنف, يعمميػػـ مػػف سػػنة مائػػة كػػؿ رأس فػػي لمنػػاس يقػػيض اهلل إف"
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 --الشافعي: المائتيف رأس وفي العزيز, عبد بف عمر: المائة رأس في فإذا فنظرنا, , "الكذب
 .(315: 5, ج1993)الذىبي,

 

 الشافعي وا ف حج ؿ اإلماماف كاف-- الشافعي اإلماـ فقاؿ ,جم ي في: 
 شفاعة بيـ أناؿ أف لعمي*** منيـ ولست الصالحيف أحب
ف***  المعاصي تجارتو مف وأكره  البضاعة في سوياً  كن ا وا 

 :قائبلً  العمـ طالب  أدب حج ؿ ا ف اإلماـ عم ه فرد  
الحيف تحبُ   الشفاعة يمقوف سوؼ ومنكـ*** منيـ وأنت الص 
 البضاعة شر مف اهلل وقاؾ*** المعاصي تجارتو مف وتكره

 (735: 4)الصاوي, د.ت, ج                                                         
العصر اإلسبلمي سواء في صدره األوؿ  وخبلصة القوؿ فإف المتتبع لمظاىر االختبلؼ في

زمف رسوؿ اهلل, أو في زمف الصحابة, وزمف العمماء أو الفقياء, يبلحظ بروز الكثير مف مواطف 
االختبلؼ, وكانت توجياتيـ في ىذه المواطف ال تفسد لمود قضية, بينما اتسعت دائرة االختبلؼ في 

نما طالت أطياؼ المجتمع المسمـ الواحد, العصر الحالي, ليس بيف الشعوب المختمفة فحسب, وا  
بتعدد المذاىب والممؿ التي بتقاتميا وتباغضيا تستنزؼ طاقات أبنائو, وتبثيا بما ال طائؿ منو, 
محققة بذلؾ اليدؼ الرئيس ألعداء اإلسبلـ وىو كسر شوكة اإلسبلـ بتشتيت أبنائو, إتباعًا لقاعدة 

تبث األمؿ في بناء جيؿ متراص البنياف, ىدفو األسمى فرؽ تسد, بيد أف بوادر الصحوة اإلسبلمية 
 إعبلء كممة اهلل. 

 : الحوار ك   ؿ لفض الخبلؼخام اً 

 أشكاالً  ويأخذ واإلقناع بالحجة طرفيف بيف يدور الرفيع األدب فنوف مف اً فن يعد الحوار
 .( 43: 2000 المومني,) األجوبة ومنيا األمثمة ومنيا التساؤؿ منيا متعددة

رأيت مف يذكر الخبلؼ عند التأليؼ في الحوار وذلؾ لو وجو  (69:2006)الفيفي,يقوؿو 
قوي, ألف الحوار مبني عمى الخبلؼ سواء كاف ذلؾ في الخبلؼ في الديف أو الدنيا أو فييما, 
وكذلؾ ذكر الخبلؼ عند الحديث عف الحوار والمناظرة أمر البد منو, ألنو معرفة ضوابط الخبلؼ 

 ى الحوار الناجح والمباحثة اليادفة, مف ىنا تظير أىمية الحوار في أمور منيا:وأنواعو يعيف عم
 .--أنو أسموب مف أساليب الدعوة إلى اهلل - أ
 أنو نوع مف أنواع الجياد وىو جياد المساف والكممة.  - ب
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أنو قد يدخؿ فيو مف ال يحسنو أو مف ليس مف أىؿ العمـ خاصة في ىذا الزمف الذي كثر فيو   - ت
نما كاف مذمومًا؛ ألنو لـ يقـ عمى آداب وضوابط, فكانت دراسة الحوار وآدابو الجدؿ الم ذموـ وا 

 مف األىمية بمكاف, ألنو ال يثمر إال بذلؾ.

 وممحديف مؤمنيف بيف حواراً  كاف فإذا الطرفاف, بيا يؤمف معايير إلى الحوار يستند أف يجبو 
ذا بيا, تسميـال عمى المتفؽ العممية والحقائؽ العقؿ ىو المعيار كاف  بوجود مؤمنيف بيف كاف وا 

 بيا يؤمف عممية حقائؽ إلى المحاكمة  أيضاً  إليو وأضيؼ المعايير, تمؾ إلى ىذا أضيؼ الخالؽ
ذا الفريقيف مف كؿ  دينيـ مراجع المعايير كانت مثبلً  كاإلسبلـ واحد ديف إلى منتسبيف بيف كاف وا 
 .( 45: 2003 إدريس,) بو يؤمنوف الذي

إلى التسميـ باألمور دوف  -عادة–بطبيعتو يميؿ إلى الحوار والجدؿ وال يميؿ  واإلنساف
َذا اـُؼْرَآِن ]: -- مناقشة ومداولة ويكشؼ عف ىذه الطبيعة التحاورية قولو  َْ  ِِ ـَو  ْؽ ـََؼْد َِصَّ َو

ٍء َجَدًَّل   .132:2002)أبو دؼ,) {54}الؽفف:[ ـِؾـَّوِس ِمْن ُؿلِّ َمَثٍل َوَؿوَن اإِلْكَسوُن َأْؿَثَر ََشْ

 بعد ما إلى حتى تمتد اإلسبلـ نظر في اإلنساف لدى الجداؿ أو الحوار صفة إف بؿ
وِدُل َطْن ]:تعالى قولو في الكريـ القرآف يخبرنا كما الحساب يوـ إلى الموت, َيْوَم َتْلِِت ُؿلُّ َكْػٍس ُُتَ

ْم ََّل يُ  ُْ ًْ َو  يبلحظ ,وعند تدبر آياتو , {111}الـحل:[ ْظَؾُؿونَ َكْػِسَفو َوُتَوَّفَّ ُؿلُّ َكْػٍس َمو َطِؿَؾ
 مع وحواره -- والنبي قومو, مع -- موسى سيدناحوار  ,وأقواميـ األنبياء بيف اً سائد الحوار
 سيدنا حوار الذبح, وقضية -- إسماعيؿ سيدنامع ابنو -- إبراىيـ سيدنا حوارو  قومو,
 .قومو مع يوسؼ وحوار توإخو  مع -- يوسؼ حوار وبمقيس, --   سميماف

وثقافة الحوار ىي التي تحقؽ التواصؿ بيف الناس, واألدياف, والثقافات, وتحقؽ االنفتاح بيف 
المسمميف وغيرىـ ليقيموا عبلقات إنسانية وروحية تؤدي إلى التعاوف والبر والتعايش في الوطف دوف 

فيي دعوة إلى االحتكاـ إلى  طمس لمخصوصية, أو مساومة عمى المبادئ, أو تياوف في الحقوؽ,
العقؿ والحكمة في مواجية العصبيات المريضة, والمغمقة, واآلراء الشاذة, والمسائؿ المعقدة, 
واالنفعاالت العنيفة التي ال تؤدي إلى نتيجة وال تخدـ األىداؼ المطموبة في حوار بناء يخدـ 

والبغض, والجيؿ والتخمؼ,  المصالح المشتركة, ويجنبنا ثقافة العنؼ والتطرؼ, والكراىية
 138:2006). والعنصرية واالحتراب)محجوب,

تربية الناشئة عمى مبادئ اإلسبلـ, وقد كاف  في وممحة ضرورية الحوار إلى الحاجة وألف
, يكثر مف استخداـ أسموب الحوار مع أصحابو ومع خصوـ اإلسبلـ مف المشركيف --الرسوؿ 

ر في التربية اإلسبلمية ينسجـ مع مبدأ احتراـ العقؿ البشري وأىؿ الكتاب, واستخداـ أسموب الحوا
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ْشُد ِمَن اـَغيِّ ] :--ورفض اإلكراه العقائدي قاؿ َ اـرُّ يِن َؾْد َتَبعَّ ِِ اـدِّ  {256}البؼرة:[ ََّل إِْؿَراَه 
  :132). 2002)أبو دؼ, 

 فوائد االخ بلؼ:

ىو تاريخ  اإلنسانيةريخ تا بؿ أف اإلنساف, صفة مبلزمة لبني االختبلؼ أف نكراف ال
 كاختبلؼ سبلـاإل فيولكنيـ  ,مختمفيف وأجناسيـ وأوطانيـ وألوانيـ لغاتيـ في , والبشراالختبلؼ

 البستاف. في الورود ألواف
 ولبلختبلؼ فوائد عدة أىميا:

 يا بوجو مف وجوه يتيح التعرؼ عمى جميع االحتماالت التي يمكف أف يكوف الدليؿ رمى إلي
 .(25:1992لعمواني,) ااألدلة

  ُيطمع المسمـ عمى أسس المذاىب وأصوليا, ويعرفو عمى مناىج العمماء في االختبلؼ حتى
 .(13:1998)أبو يحيي,الختبلؼ المذموـ ال قدر اهللال يقع المسمموف في ا

  يجاد الحموؿ المناسبة ليا, بحيث يفتح الباب أماـ استيعاب اإلسبلـ لكافة مسائؿ العصر, وا 
 269:2001). )خرابشة,لح لكؿ زماف ومكافاإلسبلـ صايتضح أف 

وتضيؼ الباحثة أف االختبلؼ يؤدي إلى تيسير حياة الناس, وتسييؿ أمورىـ, فما 
يعجز المرء عف حمو في موطف سيجد لو حبًل في موطف آخر, فاالختبلؼ في أصمو سنة 

سعادىا ال لعرقمة مصال فسادىا.ربانية يجب أف توظؼ لتحقيؽ مصمحة البشرية وا   حيا وا 
 : آداب االخ بلؼ اد اً 

( إلى أف االختبلؼ في الرأي أمر طبيعي وعبلمة صحة, 1993:41,42يشير )اليويدي,
بؿ ومصدر لمثراء الفكري وعوف عمى التصحيح, إذا أدير بكفاءة وروعيت فيو شروطو وآدابو. بينما 

كؿ اختبلؼ مؤديًا إلى الفرقة أو الخبلؼ قريف الفرقة, التي ال يختمؼ عمى إنكارىا ونبذىا. وليس 
الخبلؼ, إال إذا اختمت موازيف الحوار وأىدرت شرائطو أو إذا تصدى لؤلمر غير أىمو... وفي 
نما  الوقت ذاتو ال يمكف أف نقوؿ ابتداء أف االختبلؼ في الرأي ىو خير مطمؽ أو شر مطمؽ, وا 

حؽ. وىو شر إف أدى إلى الفرقة وتمزيؽ الخير إذا كاف مصدرًا لمتنوع واإلثراء, وسبيؿ إلى إظيار ال
الصؼ. وعمى ذلؾ فبل مشكمة وال غضاضة في االختبلؼ أو تعدد اآلراء, إنما المشكمة تكمف في 

 الكيفية التي يدار بيا االختبلؼ.

والشؾ أف آداب االختبلؼ إنما تقوـ عمى أصوؿ السمؼ الصالح في تمحيص اآلراء 
 توقعة, لمحؤوؿ دوف الوقوع في الجفوة والقطيعة.المتباينة,  وتجمية اإلشكاليات الم
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 والعمم ي العمم ياآلداب   . أ
  حد د محؿ االخ بلؼ -1

 والقضايا معانييا تحددت متى األلفاظو  ,النقاش  إطالة مف حدي االختبلؼ, محؿ تحديد إف
 الحجة تؤيده الذي الرأي وظيور المختمفيف بيف إلى االتفاؽ الوصوؿ كاف معالميا, متى اتضحت

 يرشد الحوار قبؿ االختبلؼ محؿ تحديد أف كما .أسيؿ العقوؿ السميمة صحتو إلى وتطمئف القويمة
 قد كثيرة شعب إلى الحوار تشعب عدـ إلى مما يؤدي معينة قضية إلى الحوار أثناء المتحاوريف

 .األفكار شتتوت اليدؼ ضياع إلى تؤدي

يشير القوسي إلى أنو كاف عمماؤنا السابقوف يحرصوف عمى تحرير موضع النزاع في و 
المناظرات والمسائؿ الخبلفية, حتى ال تنصب معركة عمى غير شيء وكثيرًا ما يشتد الخبلؼ بيف 

ف ثمرة عممو تجنى  فريقيف, ثـ يتبيف في النياية إف الخبلؼ كاف لفظيًا,  مف ورائووا 
 .(2009:41)أبوعودة,

 الرد إلى الك اب وال جي في الم ائؿ الشرع ي: -2
اإلسبلـ خاتـ الرساالت, ومصدرًا لمتشريع , وال ينبغي ألحد مف المسمميف   --ارتضى اهلل 

َوَمو َؿوَن دُِْمِمٍن َوََّل ُمْمِمـٍَي إَِذا ]أف يتحاكـ إلى غير شرع اهلل تعالى , كما قاؿ جؿ في عبله: 

ـُُه َأمْ  ـَُه َؽَؼْد َضلَّ َضَلًَّل َؾَه اهلُل َوَرُسو ْم َوَمْن َيْعِص اهللَ َوَرُسو ِْ ُة ِمْن َأْمِر ُم اخِلَرَ ًرا َأْن َيُؽوَن ََلُ

في المسائؿ  وقد أجمع عمماء األمة عمى أف الواجب رد ما تنازع عميو الناس , {36}األحزاب:[ ُمبِقـًو
لى سنة رسولو -- إلى كتاب اهلل   , االتباع الواجب الشرع فيو مافما حكما بو أو أحدى --وا 

ُسوَل ] :-- اهلل قاؿ كما , تركو وجب خالفيما وما قُعوا الرَّ
ِذيَن َآَمـُوا َأِصقُعوا اهلَل َوَأصِ َا الَّ َيا َأُّيُّ

ُسوِل إِْن ُكـُْتْم ُتمْ  وُه إََِل اهللِ َوالرَّ  َفُردُّ
 
ء ِمـُوَن بِاهللِ َوالَقْوِم َوُأوِِل األَْمِر ِمـُْؽْم َفنِْن َتـَاَزْعُتْم ِِف ََشْ

بُِعوِِن ]:  تعالى وقاؿ , {59}اــسوء:[ اآلَِخِر َذلَِك َخْْيٌ َوَأْحَسُن َتْلِويًلا  بُّوَن اهللَ َفاتَّ
ُقْل إِْن ُكـُْتْم ُُتِ

َك فَ ] :-- وقاؿ , {31}آل طؿران:[ ُُيْبِْبُؽُم اهلُل َوَيْغِػْر َلُؽْم ُذُكوَبُؽْم َواهلُل َغُػوٌر َرِحقمٌ  ًَل َوَربِّ

ا ِِمَّا َقَضْقَت َويُ  ُؿوَك فِقََم َشَجَر َبْقـَُفْم ُثمَّ ََل ََيُِدوا ِِف َأْكُػِسِفْم َحَرجا َسؾُِّؿوا ََل ُيْمِمـُوَن َحتَّى ُُيَؽِّ

 . {65:}اــسوء[ َتْسؾِقَما 
 الصحابة بيف عمييا المتفؽ األصوؿ فمِ 29,28) :2005ويقوؿ اإلماـ )ابف تيمية,

 وال معقولو وال ذوقو وال برأيو ال القرآف يعارض أف قط أحد مف يقبؿ ال أنو بإحساف ليـ والتابعيف
 وديف باليدى جاء الرسوؿ أف البينات واآليات القطعيات بالبراىيف عنيـ ثبت فإنيـ وجده وال قياسو
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 في يوجد ال وليذا , بو يقتدى الذى اإلماـ ىو القرآف فكاف , أقوـ ىي لمتي ييدي القرآف وأف الحؽ
 قد قط قاؿ وال ومكاشفة ووجد بذوؽ وال وقياس ورأي بعقؿ القرآف عارض أنو السمؼ مف أحد كبلـ

 تخالؼ مكاشفة أو مخاطبة أو وجدا أو ذوقا لو إف يقوؿ مف فييـ وال والنقؿ العقؿ ىذا في تعارض
 وأنو الرسوؿ, ييأت الذي الممؾ يأخذ حيث مف يأخذ أنو أحدىـ يدعي أف عف فضبلً  والحديث القرآف
 . مشكاتو عف يأخذوف كميـ واألنبياء التوحيد عمـ المعدف ذلؾ مف يأخذ

  الم ألي المعروضي لمجقاش  كؿ جزئ ا ها اإللماـ -3
المحاور  اإللماـ بالقضية المعروضة لمنقاش يقود إلى اإليجابية والتفاىـ, ويجب أف يكوف

 الكريـ القرآف أقر وقد حولو, جديد ىو ما بكؿ اومممً  أجمو مف يتحاور أف الذي يريد بالموضوع ممماً 
ًِ إِِّنِّ َؾْد َجوَءِِّن ِمَن ] : تعالى فقاؿ أبيو -ؿ- إبراىيـ محاورة مف خبلؿ الحقيقة ىذه َيو َأَب

و اًصو َسِويًّ ِدَك ِِصَ ْْ بِْعـِي َأ ْ َيْلتَِك َؽوتَّ  طريؽ الكريـ القرآف رسـ , كما  {43}مريم:[ اـِعْؾِم َمو ََل

ُؾْل ]:  سبحانو فقاؿ النافذة والبصيرة البالغة والحجة اليقيني العمـ مف عمى أساس الناجح رالمحاو 

ؿِعَ  َبَعـِي َوُسْبَحوَن اهلِل َوَمو َأَكو ِمَن ادُْػِ ِذِه َسبِقِظ َأْدُطو إَِغ اهللِ َطَذ َبِصَرٍة َأَكو َوَمِن اتَّ َْ ]

 رباًنا ليكوف جيًدا إعداًدا ويعدىا مادتو يتقف فأ فعميو الحوار لميمة تصدر , فمف {108}يوسف:
 ركف إلى وتأوي الحؽ إلى تيتدي عم يا القموب إلى ويصؿ النفوس في فيؤثر الحوار في إدارة ماىًرا
 129:2008))عاشور,             .  شديد

 وضع المفا  ـ والمصطمحات في إطار ا الصح ح -4
طار المنظومة الحضارية التي تنتيي إلييا إف قضية المصطمحات ال يمكف فيميا إال في إ

وتعبر عنيا, أو عف العمـ الذي انبثقت عنو, فوجود المصطمح ضرورة لمتفاىـ الدقيؽ بيف العقميات 
والتيارات التي تنتمي إلى منظومات متباينة, وذلؾ لمد جسور متينة لمتبلحـ الحضاري الذي ال 

  35:1996). د الحميد,)عبةيمكف االستغناء عنو في المجتمعات البشري

عمى أف لكؿ عمـ مفاىيمو الخاصة بو, ولكؿ فف مصطمحاتو  96:2004)ويؤكد )الييتي,
المميزة, ومف ىنا فإف كؿ مصطمح يختمؼ مضمونو مف عمـ آلخر, لذا يتطمب مف كؿ طرؼ 

 ىا.تحديد مصطمحاتو حتى ال يكوف التبايف في ذلؾ مؤثرًا سمبيًا عمى سير عممية الحوار واستمرار 

 في اختبلؼ الناس يكف لـ": "  أوالً  المفاىيـ تحديد"  كتابو في  البيي محمد الدكتور يقوؿ
 ومدلوؿ الكممات األشياء مفاىيـ تحديد في االختبلؼ وليد إال تطبيقو, في واختبلفيـ الرأي,
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 الجحودليا, و  التبعية تكف ولـ والسياسية والدينية الفمسفية المذاىب قياـ يكف ولـ والمصطمحات
 54:1997). طنطاوي,)"تطبيقو وفي الرأي في االختبلؼ نتيجة إال عمييا

 ال دء  الجقاط المش ركي ومواطف اال فاؽ -5
إف الشعور بالمسئولية البد أف يجعؿ المسمـ وىو يتحاور مع أخيو المسمـ كثير العناية بنقاط 

المتقاربة أو المشتركة, وىو يضع التبلقي وشديد التركيز عمى أوجو التطابؽ وميتمًا بتجميع النقاط 
ف أمكف القضاء عمييا  في اعتباره أساسًا واجب الوحدة, ونبذ الفرقة وضرورة محاصرتيا, وا 

 .104:1998))القريشي,

ومف شروط ذلؾ تجنب عرض نقاط االختبلؼ, ألنو يعيؽ اإلقناع ويوقؼ الحوار مف أولو, 
نفوس, وتكوف نصرة الذات ال بموغ الحؽ أو عمى أقؿ تقدير ينحى بو منحى التحدي فتضطغف ال

ىي اليـ األوحد, وىذا ما تؤكده أساليب القرآف عند حوار المخالفيف في المعتقد عف طريؽ البدء 
بعرض البديييات والمسممات والدأب عمى تأكيدىا, والتي تكوف في النياية ممزمة ليـ اإليماف بما 

ـُوَن هللِ ُؾْل ]  {84}ادممـون:[ ؽِقَفو إِْن ُؿـُْتْم َتْعَؾُؿونَ ُؾْل دَِِن األَْرُض َوَمْن ]أنكروه ابتداء  َسَقُؼو

ُرونَ   165:1999). ديماس,){85}ادممـون:[ َأَؽَل َتَذؿَّ

: دع صاحبؾ في الطرؼ اآلخر يوافؽ ومما قالو بعض المتمرسيف في ىذا الشأف
عب اقتحاميا وتجاوزىا, ويجيب)بنعـ( وحؿ ما استطعت بينو وبيف )ال(, ألف كممة ال كؤود يص

أوجبت عميو كبرياؤه أف يظؿ مناصرًا لنفسو..., ويعيف عمى ىذا المسمؾ  فمتى قاؿ صاحبؾ )ال(
ويقود إليو, إشعارؾ محدثؾ بمشاركتؾ لو في بعض قناعاتو, والتصريح باإلعجاب بأفكاره 

موضوعية والتجرد, وقد الصحيحة ومعموماتو المفيدة, يفتح القموب ويقارب اآلراء, وتسود معو روح ال
قاؿ عمماؤنا: إف أكثر الجيؿ إنما يقع في النفي, الذي ىو الجحود والتكذيب, ال في اإلثبات, ألف 
إحاطة اإلنساف بما يثبتو أيسر مف إحاطتو بما ينفيو, لذا فإف أكثر الخبلؼ الذي يورث اليوي نابع 

 مخطئ في نفي ما عميو اآلخر مف أف كؿ واحد مف المختمفيف مصيب فيما يثبتو أو في بعضو,
 17:2007). )زايد,

ومف ىنا يجب أف ال يتـ التعامؿ مع المعتقدات أو االجتيادات أو اآلراء التاريخية كما لو 
كانت حقائؽ عضوية غير قابمة لمتجديد والتأويؿ أو التغير, فإذا ما حدث بالفعؿ تجديد أو تأويؿ أو 

 أوجب مف تدعيمو بالتوافؽ والتبلقي وحسف القبوؿ, ال غض تغير يقارب بيف اآلراء أو المواقؼ, فبل
  104:1998).النظر عنو أو إقفاؿ األبواب دونو, كما يفعؿ مرضى الخبلؼ)القريشي,
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 اال  جاد إلى األدلي إلث ات الرأي  -6
إف األدلة والبراىيف تعد بمثابة ضوابط نظامية لمفكرة أو الرأي تحولو مف كبلـ عادي إلى 

ية تعتمد عمى دليؿ عممي وبرىاف منطقي, فإذا غابت تمؾ البراىيف كاف مف حؽ معمومة حقيق
المحاور أف يطمب مخالفو بما يدعـ أفكاره ويؤيد آراءه, لكي تتـ المحاورة عمى أرض صمبة مف 

 93:2004). الحقائؽ والوقائع)الييتي,

ة القديمة, جاء و أسموب مقارعة الحجة بالحجة والبرىاف بالبرىاف مف األساليب اإلقناعي
استخداميا في القرآف الكريـ ضد الكفار والمشركيف, وعمى لساف األنبياء, فحينما نمعف النظر في 
الحوار القرآني نجد أنو بعد ثبات االقتناع المرتكز عمى الحجج والبراىيف ال يجعؿ االقتناع سدًا 

ة عمى حجج أخرى وأدلة منيعًا في وجو الخصوـ, بؿ يعطييـ فرصة أخرى لطرح أفكارىـ القائم
َدى ِمـُْفََم ]جديدة. قاؿ تعالى:  ْْ َو َأ ُْ منيما    {49}الؼصص:[ ُؾْل َؽْلُتوا بِؽَِتوٍب ِمْن ِطـِْد اهللِ 

وَكُؽْم إِْن ُؿـُْتْم َصوِدِؾعَ ]وقولو:  َْ وُتوا ُبْر َْ  .152:1999)) ديماس,  {111}البؼرة:[ ُؾْل 

 د الدل ؿ مراعاة ما مي:و رى ال احثي أجه مف الضروري عجد إ را
أف يبلـز الدليؿ لممسألة أو الفكرة المعروضة, فيي تمنع مف إطالة الوقت في جدؿ عقيـ, وُينزؿ  -

 المخالؼ لمرأي الصواب ذي الحجة القوية.
إيراد الدليؿ الواضح الصريح , يجنب متاىات عشرات األدلة الواىية, فالدقة في اختيار الدليؿ  -

 ؿ.القوي تكشؼ زيؼ الباط
ضرورة طمب الدليؿ مف المخالؼ عمى أي مسألة يعرضيا, ألف االختبلؼ تزداد بؤرتو اتساعًا  -

عند وجود كبلـ مجرد مف البراىيف, ومتى ظير الدليؿ الصحيح, واتضحت داللتو عمى 
 المقصود, لـز قبولو والتسميـ بو.

 

 ضرب األمثمي المبلئمي إلث ات الرأي -7
 االعتبار عمى عباده ودؿ ومناماً  ويقظة وشرعاً  قدراً  وصرفيا األمثاؿ سبحانو اهلل ضرب

والمتحدث الجيد ىو الذي يحسف ضرب األمثمة, ويتخذىا وسيمة إلقناع مخالفو بالفكرة  بذلؾ,
 الصحيحة, أو التعبير عف المعاني وشرحيا, فاألمثمة تزيد المعنى وضوحًا وبيانًا.

مثاؿ شبيًا وأكثرىا مماثمة ليا, يمتفت بيا تشبيو حالة ما بأقرب األبضرب األمثمة  وُيعر ؼ 
المرء مف الكبلـ الجديد إلى صورة المثؿ المأنوس, فيممح ما بينيا مف التشابو والتطابؽ, فبل يمبث 
أف يتمقى األمر الجديد بمزيد مف القبوؿ واالرتياح, ويجري ذلؾ كمو في أقؿ مف لمح البصر.... 

يقوؿ الحسف اليوسي:" إف ضرب المثؿ يوضح المنبيـ,  وتتسـ األمثاؿ بالقبوؿ وسرعة التناوؿ,
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ويفتح المنغمؽ, وبو يصور المعنى في الذىف, ويكشؼ المعمى عند المبس, وبو يقع األمر في 
النفس حسف موقع, وتقبمو فضؿ قبوؿ, وتطمئف بو اطمئنانًا, وبو يقع إقناع الخصـ وقطع تشوؼ 

 .169,168:1999)المعترض)ديماس,

يصالو المعنى وتفييـ المراد يـ أف األمثاؿ تضرب لتقريبالق ابف يبيفو   السامع ذىف إلى وا 
حضاره  وضبطو وفيمو تعقمو إلى أقرب يكوف قد فإنو ,بو ؿمث   الذي المثاؿ بصورة نفسو في وا 

 الغربة مف وتنفر ,التاـ األنس واألشباه بالنظائر تأنس النفس فإف ,نظيره باستحضار لو واستحضاره
 مثمو ليا ضرب لما وانقيادىا قبوليا وسرعة النفس تأنيس مف األمثاؿ ففي , النظير ـوعد والوحدة

 ,ووضوحاً  ظيوراً  المعنى ازداد األمثاؿ لو ظيرت وكمما ,ينكره وال أحد يجحده ال أمر ,الحؽ مف
 عمى فاستوى فاستغمظ فآزره شطأه أخرج كزرع فيي ,لو ومزكية ,المراد المعنى شواىد فاألمثاؿ
 183,182:1991).)ابف القيـ,وثمرتو ولبو العقؿ خاصة وىي ,سوقو

 ال  م ـ  إمكاج ي  عدد الصواب -8
إف أطراؼ الحوار حوؿ قضايا اإلسبلـ والمسمميف جديروف جميعًا بأف يذكروا أف وحدة 
الحقيقة ال تنفي تعدد زواياىا, واختبلؼ العقوؿ في تفسيرىا, ولو استقاـ ما يتوىمونو مف ضرورة 

أصوؿ الديف  -ناس واتفاقيـ عمى فيـ واحد, لما نشأت بيف المسمميف عمـو التفسير والكبلـإجماع ال
, وأصوؿ الفقو... ولما سجؿ التاريخ اختبلؼ الصحابة في أمور عديدة وردت فييا -والعقائد

نصوص قرآنية وأحاديث نبوية, ولما سجؿ اختبلؼ التابعيف وتابعي التابعيف واألئمة أصحاب 
  32:1985). ربعة مف بعدىـ)أبو المجد,المذاىب األ

لزاـ اآلخريف بما يراه الشخص بنفسو إمف خبلؿ: عدـ  التسميـ بإمكانية تعدد الصواب ويكوف
 في جيده يبذؿ مالؾ اإلماـ فيذا أحد؛ عمى اً حكر  ليسا والفيـ العمـ إف أو يتبنى القوؿ بو. حيث

 آمر أف عزمت قد: لمالؾ قاؿ المنصور حج ولما الناس, عمى يفرضو أف يرَض  ولـ كتابو, تدويف
 بأف وآمرىـ نسخة, منيا األمصار مف مصر كؿ إلى بيا أبعث ثـ فتُنسخ, صن فتيا التي ىذه بكتبؾ
 سبقت قد الناس فإف ىذا؛ تفعؿ ال المؤمنيف, أمير يا: فقاؿ غيره, إلى يتعد وه وال فييا بما يعمموا
 القصة ىذه نسبة وُيحَكى إلييـ, سبؽ بما قوـ كؿ وأخذ ات,رواي ورووا أحاديث وسمعوا أقاويؿ إلييـ
 البمداف في وتفرقوا الفروع في اختمفوا -- اهلل رسوؿ صحابة إف: مالؾ فقاؿ الرشيد؛ ىاروف إلى

 .(250:2005)الدىموي,
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  ججب الخوض ف ما ال  عمـ -9

ؿ مف يعمـ, وقد قرر إف الجاىؿ بالشيء ليس كُفؤًا كالعالـ بو  ومف ال يعمـ ال يجوز أف يجاد
ًِ إِِّنِّ َؾْد َجوَءِِّن ِمَن اـِعْؾِم َمو ]ىذه الحقيقة إبراىيـ عميو السبلـ في محاجتو ألبيو حيف قاؿ"  َيو َأَب

و اًصو َسِويًّ ِدَك ِِصَ ْْ بِْعـِي َأ ف مف الببلء أف يقوـ غير المختص ليعترض  {32}مريم:[ ََلْ َيْلتَِك َؽوتَّ , وا 
ف مف حؽ مف ال يعرؼ أف يسأؿ ويتفيـ, ال أف يعترض ويجادؿ عمى مختص فُيخطِّئو ويُ  غمطو, وا 

َؿِن ]بغير عمـ, وقد قاؿ موسى عميو السبلـ لمعبد الصالح:  بُِعَك َطَذ َأْن ُتَعؾِّ ْل َأتَّ َْ ـَُه ُموَسى  َؾوَل 

ًَ ُرْشًدا ْؿ َّو ُطؾِّ   22:1994).)ابف حميد,{:66}الؽفف[ ِِم

 ال  م ـ  الخطأ والرجوع لمحؽ عجد ظهوره -10
 :--خمؽ اهلل اإلنساف وجعؿ مف الخطأ والنسياف صفتاف مبلزمتاف لبشريتو, قاؿ رسوؿ اهلل 

, والعصمة لـ تكف (1420:2)ابف ماجو, د.ت, ج"خ ر الخطائ ف ال وا وفكؿ  جي آدـ خطاء و " 
إال لؤلنبياء , فاإلنساف معرض لمخطأ, وأن ى ظير لو الخطأ كاف الرجوع لمحؽ فضيمة. وىذا ما 

في رسالتو المشيورة في -- جعؿ الفاروؽ عمر بف الخطاب يوصي بو  أبي موسى األشعري
 ف ه  راجع أف لرشدؾ ف ه فهد ت رأ ؾ ف ه فراجعت ال ـو ف ه قض ت قضاء  مجعجؾ وال: "القضاء
 ) ابف القيـ,ال اطؿ" في ال مادي مف خ ر الحؽ ومراجعي شيء   طمه ال قد ـ الحؽ فإف الحؽ

.(68:1991 

ومف الناس مف يصر عمى رأيو بعدما تبيف لو فساده, ويأنؼ مف الرجوع إلى الحؽ بعد ما 
ما لحسد تنطوي عميو دخيمة نفسو, أو تبيف لو وجو الحقيقة األبمج,  إما خوفًا مف سقوط منزلتو, وا 

حذرًا مف تفوؽ الخصـ, وحرصًا عمى االنفراد بخصاؿ الحمد, أو متابعة لؤلصحاب, أو مف ىـ 
عمى الشاكمة, أو إلرادة اإلضبلؿ, ومحاولة قتؿ الحؽ وطمس معالمو, أو غير ذلؾ مف أسباب رد 

  80:1996). حمد,) الالحؽ, واإلصرار عمى الحؽ

, ولذلؾ -خاصة إذا كاف في جمع مف الناس-ليذا يعد التسميـ بالخطأ  صعب عمى النفس 
خبلص, ومراغمة لمنفس مع قوة وشجاعة حتى يعتاد عميو,  فيو في حاجة إلى تجرد هلل وصدؽ وا 

            395:2007).)زمزمي, روعندىا سيجد لو حبلوة قد تقارب أحيانًا حبلوة الفوز واالنتصا

ولػػيس عيبػػًا أف يعتػػرؼ المػػرء بخطئػػو , ويسػػمِّـ لخصػػمو, بػػؿ ىػػذا دليػػؿ الكمػػاؿ والػػورع, والرجػػؿ 
المؤمف الصادؽ ال يقؼ عاجزًا أمػاـ نفسػو, حينمػا يتبػيف لػو الخطػأ وال تصػور لػو خياالتػو المريضػة, 
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الحػػؽ,  أنػػو قػػد يػػنقص قػػدره أو يضػػعؼ وزنػػو, إف اعتػػرؼ بخطئػػو بػػؿ يسػػارع جػػادًا إلػػى األخػػذ بزمػػاـ
 .83:1992))الصوياف,نو برجوعو إلى الحؽ أنقى وأكمؿ"ويعض عميو بنواجذه, ويعتقد جازمًا: أ

 ال حفظ عف  كف ر فرد  ع جه أو لعجه -11
 الشريعة بمسممات الجيؿ فيو وانتشر الحؽ معالـ فيو التبست قد واقع فيو نعيش الذي الواقع

 حقيقة عمييـ التبست بؿ والشرؾ والتوحيد والكفر اإليماف حقائؽ الناس أكثر عمى التبست حتى
, وبذلؾ تفرؽ المسمموف إلى جاىميف بالديف,  --عمى لساف نبيو --الذي أنمو اهلل الديف

 وعالميف فيو, وكذلؾ مغاليف فيو.

عف األشخاص الذيف يقعوف في براثف التنطع والمغاالة في  56:1981) وقد تحدث ) يكف, 
لى تحقيؽ التوازف بيف اىتماماتيـ,  ويغالوف في االىتماـ بجانب الديف, "ىـ الذيف ال يسعوف إ

مسئولياتيـ عمى حساب الجوانب األخرى, إف ىؤالء في أكثر األحياف يفقدوف عنصر االستقرار في 
 حياتيـ, وال يممكوف القدرة عمى االستمرار. 

--وؿ أصحابو باليبلؾ في قولو:  عف عبد اهلل قاؿ: قاؿ رس--وىو ما أنذر النبي 
والمتنطعوف كما يقوؿ اإلماـ النووي :  2055:4)ج د.ت,. قاليا ثبلثًا )مسمـ, مؾ الم جطعوف":"

 .المتعمقوف الغالوف المجازوف الحدود في أقواليـ وأفعاليـ

أف أشد مظاىر الغمو والتطرؼ خطرًا ىو السقوط في ىاوية 118:2007) وقد أورد )عمي,
  التكفير.
تباع التكفير ترؾ في أسوة --رسوؿ اهلل  في ولنا     حيث قاؿ,  الدعوةالميف في  منيج وا 

--: 163:5),ج2001) البخاري, طوجهـ أشؽ وال الجاس قموب عف أجقب أف أومر لـ إجي, 
ف السيما أحكاـ إصدار واقع ال بالخير والمعروؼ دعوة اإلسبلـ واقعف  ما أخفى مف األحكاـ ىذه وا 

 مف شرعية مصمحة فبل! العمـ وطبلب الدعاة بعض مف لناسا خاصة عمى بؿ الناس, عمى يكوف
 تأبى النفس أف حيث ذلؾ بعد دعوتيـ ثـ تكفيرىـ أو الشرؾ, مف عميو ىـ ما عمى تركيـ ثـ تكفيرىـ
 قموب تأليؼ اهلل إلى وجب عند الدعوة لذا ,الناس منو ينفر ما أشد التكفير فإف, اإلباء شدأ ذلؾ

 نتشري حتى األحكاـ التزاـ في عمييـ التشديد وعدـ عمييـ وتيسيره ليـ الحؽ وتزيف , وألفتيـ,الناس
 .اإلسبلـ حقائؽ حوؿ االلتباس ويرفع المفاىيـ وتصحح العمـ
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 اآلداب األخبلق ي  ب.
 (,323:10ج,2003البييقي,: "إجما  عثت أل مـ مكاـر األخبلؽ")--قاؿ رسوؿ اهلل

 : تبلؼ, فأىـ آداب االختبلؼ األخبلقيةوتظير األخبلؽ أشد ما تظير عند وقوع االخ

  ججب ال عصب لرأي مع ف أو موقؼ مع ف -1
أف مف أخطر أسباب االختبلؼ التي تدمر المجتمع  73:2000)يوضح )برىامي,

اإلسبلمي التعصب المذموـ لؤلسماء واألشخاص ويبيف أنو مف السمبيات وجود مف يتعصب 
لؾ, ويتغاضى عف المخالفات التي تصدر عف لجماعة معينة, أو لعالـ معيف, وينصره عمى ذ

 جماعتو, ويعظـ ما يصدر مف غيرىـ.

وبػػالرغـ مػػف االختبلفػػػات " :"التضػػػامف فػػي مواجيػػة التحػػػديات"يقػػوؿ أحمػػد ىاشػػػـ فػػي كتابػػو 
الفكرية التي حدثت بيف العديد مػف العممػاء المسػمميف فػي الكثيػر مػف األحيػاف إال أنيػـ حرصػوا عمػى 

صػػوؿ بػػؿ فػػي الفػػروع, كػػاختبلفيـ فػػي قػػراءة نيػػا لػػـ تكػػف اختبلفػػات عمػػى األعػػدـ التعصػػب لمػػرأي, أل
البسممة وعدـ قراءتيا, وفي الجير بيا مف األسػرار, ونػرى اإلمػاـ الشػافعي يصػمي فػي مسػجد اإلمػاـ 

فممػا  -مػع أف القنػوت عنػد الشػافعي سػنة -أبي حنيفة قريبًا مف مقبرتو, فمػـ يقنػت فػي صػبلة الصػبح
 .975:2008))محمود,أخالفو وأنا في حضرتو": ب قائبلً قيؿ لو في ذلؾ أجا

 اال  عاد عف المراء والجدؿ العق ـ  -2
العديػد مػف النػاس خاصػة مػف يممكػوف الكثيػر مػف الفػراغ فػي حيػاتيـ, آفة يصاب بيا  الجدؿ

أراد بقولو  (88:8ج,2001)البخاري,"ح ف قاؿ جعم اف مغ وف ف هما الصحي والفراغ--والر وؿ 
 ف الفراغ وعدـ قضائو فيما ال يفيد سواء مف القوؿ أو مف العمؿ.االستفادة م

"وحدُّ المر اء أو الجادؿ أف ينكر الحؽ الذي ظيرت داللتو ظيورًا ال خفاء فيو, ويتعصب لمباطػؿ 
ذا تحػػوؿ الحػػوار إلػػى مػػراء وجػػداؿ, انتيػػى إلػػى خصػػومة  الػػذي ظيػػرت داللتػػو ظيػػورًا ال خفػػاء فيػػو, وا 

  . 95:1992))الصوياف,تشحف النفوس بالكراىية لبعضيا"الصدور بالحقد, و وفرقة, بعد أف تمتمئ 
والرجػػؿ النبيػػؿ ال ينبغػػي أف يشػػتبؾ فػػي حػػديث مػػع ىػػؤالء فػػإف اسػػتثارة نػػزقيـ فسػػاد كبيػػر, وسػػد 
ذريعتػػو واجػػب ومػػف ثػػـ شػػرع اإلسػػبلـ مػػداراة السػػفياء, فػػإف الرجػػؿ ال يسػػوغ أف يفقػػد خمقػػو مػػع مػػف ال 

آف الكػػػريـ فػػػي أوائػػػؿ الصػػػفات التػػػي يتحمػػػى بيػػػاد عبػػػاد الػػػرحمف, المػػػداراة خمػػػؽ لػػػو, ولػػػذلؾ عػػػد القػػػر 
العاصػػػمة, قػػػاؿ تعػػػالى: وعبػػػاد الػػػرحمف الػػػذيف يمشػػػوف عمػػػى األرض ىونػػػا... ومػػػف الضػػػمانات التػػػي 
اتخذىا اإلسبلـ لصيانة الكبلـ عف النزؽ واليوى تحريمو الجػدؿ العقػيـ, ذلػؾ أف ىنػاؾ أحػوااًل تسػتبد 

البة, وتجعؿ المػرء ينػاوش غيػره بالحػديث, ويصػيد الشػبيات التػي تػدعـ جانبػو, بالنفس, وتغري بالمغ



 53 

والعبارات التي تروِّج  حجتو, فيكوف حب االنتصار عنده أىـ مف إظيار الحؽ, وتبرز طبائع العنػاد 
 81,79:2003).)الغزالي,بقى معيا مكاف لتبييف أو طمأنينةواألثرة في صور منكرة, ال ي

:" مػف  ػرؾ المػراء و ػو عمى ترؾ المراء في جميػع األحػواؿ حيػث قػاؿ--وقد حث رسوؿ اهلل 
ومف ح ػف خمقػه  م طؿ ُ جي له   ت في ر ض الججي, ومف  ركها و و محؽ  جي له في و طها,

 .(426:3,ج1998 )الترمذي," جي له في أعبل ا

نمػػػا عبػػػر   الطػػػرؽ فػػػرغـ االعتقػػػاد بممكيػػػة الحػػػؽ ال يكػػػوف إثباتػػػو عػػػف طريػػػؽ المػػػراء والجػػػدؿ, وا 
والمسػارات الشػرعية التػػي تصػؿ بسػػالكيا إلػى بيػػاف الحػؽ, وعػػدـ االنتقػاؿ بػػأي حػاؿ مػػف األحػواؿ مػػف 

ليؿ عمػى صػحة مػا نػراه ونعتقػده إلػى إثػػارة دشػواىد األدلػة إلػى دوافػع اآلخػر, أو مػف إقامػة الحجػػج لمتػ
ع إلػى مضػايؽ الجدؿ لمتدليؿ عمى خطأ اآلخر وخبث بواعثػو, فيػدور حوارنػا فػي حمقػة مفرغػة, ويتفػر 

 )السػػػيد,مػػػى مػػػذابح المػػػراء والجػػػدؿ العقيـومتاىػػػات تتمػػػزؽ فييػػػا األفكػػػار وُيْقتػػػؿ التفكػػػر والتػػػدبر ع
412:2004 ). 

 ح ف اإلجصات لممخالؼ -3
حسف اإلنصات مف الميارات التربوية التي يمكف أف تغرس في اإلنساف منذ نعومة أظافره 

 فينشأ مستمعًا جيدًا ثـ محاورًا جيدًا.

ت ىو فف القدرة عمى االنتباه والتمييز بيف الحقائؽ والميوؿ الشخصية, كما انو واإلنصا
القدرة عمى التركيز فيما يقولو اآلخروف, وما يحاولوف التعبير عنو,  وىذا يتطمب سماع كؿ ما يقاؿ 
وليس فقط ما يريد الشخص سماعو, ولذلؾ يشتمؿ فف اإلصغاء واإلنصات عمى استجابات بناءة 

خص اآلخر عمى التعبير عف أفكاره وأحاسيسو, والواقع أف كثيرًا مف الناس يخفقوف في تساعد الش
ترؾ انطباع جيد في نفوس اآلخريف ويعود السبب في ذلؾ إلى أنيـ لـ يتعمموا فف اإلصغاء, إنيـ 
ال يصغوف باىتماـ إلى حديث اآلخريف, ويحصروف اىتماماتيـ فيما سيقولونو, وال يمقوف بااًل لما 

 86:2006). در عف اآلخريف مف أحداث وأفكار)الموجاف,يص

عمى ضرورة كبح "األنا" فينا, وأال نفكر فقط فيما نريد أف نقوؿ 128:2007)  ويؤكد )زايد,
حينمػػا ينتيػػي المتحػػدث عػػف حديثػػو, بػػؿ يجػػب أف ننصػػت لؤلفكػػار, وأف يكػػوف لػػدينا الصػػبر الكػػافي 

بػػداء الحػػرص عمػػى متابعػػة مػػا يقولػػو الشػػخص اآلخػػر لئلنصػػات إلػػى المتحػػدث بانتبػػاه وال نقاطعػػو, وا  
 بوعي وأناة.

عطائو فرصة حتى يتـ كبلمو, مع استوضاح أي نيقوؿ ديؿ كار  يجي إف السماع لآلخر, وا 
غموض فيما يعرضو مف أفكار, البد أف يكوف ىو السمة المميزة لكؿ حاواراتنا, فإذا تبيف لنا خطأ 
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طعتو  ىو المقدمة الصحيحة لرجوعو عف الخطأ ميما كاف اآلخر, فإف السماع الكامؿ لو وعدـ مقا
عناده وغمظتو, فإف أشد الناس جفافًا في الطبع وغمظة في القوؿ ال يممؾ إال أف يميف أو يتأثر إزاء 

 .409:2004))السيد,موذ الصمت إذا أخذ محدثو الغضبمستمع صبور عطوؼ ي

سة لنتعمـ القراءة والكتابة, يقوؿ نحف دخمنا المدر  145:2000) ىذا ما جعؿ) عثماف,
وقضينا فييا سنوات عدة نعرؼ ذلؾ, إذا ما أردت أف تكوف خطيبًا مفوىًا ومتحدثًا بارعًا تدربت 
عمى الكبلـ, وحفظت الجمؿ المؤثرة, التي تحرؾ العواطؼ وتقنع العقوؿ بفكرتؾ... لكف مف منا 

ف بؾ, ما عميؾ إال أف تستمع إلييـ تدرب عمى االستماع لآلخريف, فإذا أردت أف تؤثر في المحيطي
ذا لـ ننفتح مع أبنائنا, ونفيـ مشاعرىـ, ونصغي ليا جيدًا فإنو مف الصعوبة بمكاف إقامة  جيدًا, وا 

 حوار معيـ, والتشاور في أمور تشغميـ.

 ال واضع مع المخالؼ -4
وب التواضع خمؽ إسبلمي جميؿ, ما ُرزقو أحد إال حببو اهلل إلى الخمؽ وجعؿ لػو في قم

الناس مؤمنيـ وفاسقيـ مكانة طيبة, فإذا تحاور مع الناس تميفوا عمى حديثو وقبموا منو, وليذا 
ف:" قاؿ --أوصى اهلل تعالى رسمو وأتباعيـ بالتواضع وفي الحديث عف النبي  إلي أوحى اهلل وا 

 إنو (,2198:4ج ,)مسمـ, د.ت" أحد عمى أحد   غي وال أحد, عمى أحد  فخر ال ح ى  واضعوا أف
 ولكف  التحدي موقؼ خصمو مف يقؼ ال بحيث وجيده, نفسو اإلنساف بو يستصغر الذي التواضع
 الطريؽ يفتح الذي التواضع ىذا مف جسر وعمى الغيث, لمساقط بنفسو المتعّرض المسترشد موقؼ
 .139:2010))خضر, كثيرة فوائد عػف الرأي معركة تنجمي اآلخر الرأي أمػاـ

فػػي محػػاورة المخػػالفيف, والرفػػؽ بيػػـ, يكػػف اإلنسػػاف موصػػواًل إلػػى الحػػؽ,  وفػػي التػػزاـ التواضػػع
َواْخِػَّْض َجـَوَحََّك دََِِّن ]في تعميقو عمى اآلية  -رحمو اهلل-داعيًا إلى الخير, قاؿ الشيخ السعدي

َبَعَََّّك ِمَََّّن ادََُّّْمِمـِعَ   اتباعػػو ويػػدعي ورسػػولو, بػػاهلل يميػػؽ بمػػؤمف فيػػؿ مػػا نصػػو:"  {215}الشررعراء:[ اتَّ
 فظ القمب, غميظ عمييـ, الشكيمة شديد األخبلؽ, شرس المسمميف, عمى َكبلً  يكوف أف بو, االقتداءو 

ف فظيعو؟ القوؿ,  وال عنػده, ليف ال وأبغضيـ, ومقتيـ, ىجرىـ, أدب, سوء أو معصية, منيـ رأى وا 
 ومػع حصػؿ, مػا المصػالح وتعطيؿ المفاسد, مف المعاممة, ىذه مف حصؿ قد توفيؽ, وال لديو, أدب
 نفسػو كم ػؿ وقػد والمداىنػة, بالنفػاؽ رمػاه وقػد الكػريـ, الرسػوؿ بصػفات اتصؼ لمف محتقراً  تجده ذلؾ

                                        لػػػػػػػػػػو. وخدعػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػيطاف وتػػػػػػػػػػزييف جيمػػػػػػػػػػو, مػػػػػػػػػػف إال ىػػػػػػػػػػذا فيػػػػػػػػػػؿ بعممػػػػػػػػػػو, وأعجػػػػػػػػػػب ورفعيػػػػػػػػػػا,
 .(598:1, ج2000)السعدي, 
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 الحؽالثجاء عمى المخالؼ إذا ظهر مجه  -5
ُجِبؿ اإلنساف عمى حب الثناء والتقدير, والمحاور الفطف ىو مف أدرؾ الثناء كفف لمتعامؿ 

 مع مخالفو.
لتحقيؽ غرض معيف, كأف  -بالحؽ -فقد يحتاج المحاور إلى أف يثني عمى الطرؼ اآلخر

ف ذلؾ يكوف القصد إشعاره بالتقدير واالحتراـ, واالعتراؼ بأىميتو, أو فضمو, أو عممو, حتى يكو 
طريقًا إلى إقناعو, وتصحيح أخطائو, ولكف يحترز في مثؿ ىذا اإلفراط في المدح بما ليس فيو, 

كف بو والتأكد مف عدـ تسمؿ الغرور والكبر إلى نفسو, فإف سمـ المدح مف مثؿ ىذه األمور لـ ي
 .466:2007)) زمزمي,بأس

 اآلداب االج ماع ي: ج. 
يسػتطيع العػيش بمفػرده, وبػرغـ حاجتػو لمعػيش داخػؿ  إف اإلنساف كائف اجتمػاعي بطبعػو, ال

, فيػػذه أىػػـ اآلداب االجتماعيػػة التػػي جماعػػة, إال أنػػو يسػػتحيؿ أف يمنػػع وقػػوع االخػػتبلؼ بػػيف أفرادىػػا
 البد أف تحكـ اإلنساف في تعاممو مع أخيو اإلنساف:

 :ق وؿ فكرة  عارؼ ال شر و جوعهـ -1
تعرفػػت إلػػى فػػبلف أف جعمتػػو يعرفنػػي, التعػػارؼ ىػػو أف يعػػرؼ النػػاس بعضػػيـ بعضػػًا, يقػػاؿ 

وليس مف معاني التعارؼ االعتزاز بالنسب أو العرؽ أو الجاه أو الماؿ, ألف تمؾ األمور ليست ىي 
المػػوازيف الصػػحيحة لئلنسػػاف حتػػى يعرفػػو  بيػػا النػػاس, إذا المػػوازيف الصػػحيحة ىػػي العمػػؿ الصػػالح 

بنت أبي ليب رضػي اهلل عنيػا قالػت: قػاـ  وتقوى اهلل عز وجؿ, فقد روى األماـ أحمد بسنده عف درة
:"خ ػػر الجػػاس ر ػػوؿ اهلل أي الجػػاس خ ػػر؟ قػػاؿ   ػػاوىػػو عمػػى المنبػػر فقػػاؿ: --رجػػؿ إلػػى النبػػي 

وآمػػػػر ـ  ػػػػالمعروؼ وأجهػػػػا ـ عػػػػف المجكػػػػر وأوصػػػػمهـ  --وأ قػػػػا ـ هلل  -أي لمقػػػػرآف -أقػػػػرأ ـ
  21:1993). ()محمود,421:45)ابف حنبؿ, ج"لمرحـ

التعػػايش بػػيف أبنػػاء ىػػذه األمػػة, وقػػد تطػػرأ عوائػػؽ تمنػػع ىػػذا التعػػايش فػػبل بػػديؿ عػػف صػػيغة 
مداد الحياة بآثاره الصالحة, وفي زحاـ البشػر عمػى مػوارد الػرزؽ, وفػي  الواجب المضي في مجراه, وا 
اختبلفيـ عمى فيـ الحؽ وتحديد الخير قػد يثػور نػزاع, ويقػع ِصػداـ, بْيػد أف ىػذه األحػداث السػيئة ال 

 وتعميػػػػػػر األرض بجيػػػػػػودىـ المتناسػػػػػػقةالحكمػػػػػػة  المنشػػػػػػودة, مػػػػػػف َخْمػػػػػػِؽ النػػػػػػاس  ينبغػػػػػػي أف تُْنسػػػػػػي
  170:2003).)الغزالي,

و َخَؾْؼـَوُؿْم ِمْن َذَؿٍر َوُأْكَثى َوَجَعْؾـَوُؿْم ُشُعوًبو َوَؾَبوئَِل ]حيث قاؿ تعالى:  و اــَّوُس إِكَّ َ َيو َأَيُّ

  .{12}احلجرات:َخبٌِْي[ وُؿْم إِنَّ اهللَ َطؾِقٌم ـَِتَعوَرُؽوا إِنَّ َأْؿَرَمُؽْم ِطـَْد اهللِ َأْتؼَ 
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 :المحافظي عمى عبلقات األخوة اإل بلم ي رغـ االخ بلؼ -2

اإلخاء اإلسبلمي ىو األصؿ األصيؿ في بناء دولة اإلسبلـ, وقياـ األمة اإلسبلمية, ولقد 
فريف, متحاربيف, والناس معيـ عمى شفا حفرة مف النار متشاكسيف, متنا -قبؿ اإلسبلـ -كاف العرب

سنيف طويمة, فمما جاء اإلسبلـ, قيؿ ليـ تحابوا فتحابوا, وقيؿ ليـ تآخوا, فتآخوا, ثـ قيؿ ليـ: 
انفروا, فيبوا خفافًا وثقااًل, وتنزلت اآليات, فقالوا: سمعنا وأطعنا, مؤمنو مكة, عمى اختبلؼ قبائميـ 

دينة عمى اختبلؼ قبائميـ ما عرفنا ليـ ومؤمنو الماسما في التاريخ إال المياجريف  ما عرفنا ليـ
 42:1984). )السايح,ذا بالفرقاء والمتشاكسيف دولةاسمًا في التاريخ إال األنصار فإ

ولػيس اإلسػػبلـ رابطػػة تجمػػع بػيف عػػدد قػػؿ أو كثػػر مػػف النػاس فحسػػب, ولكنػػو جممػػة الحقػػائؽ 
مف ثـ فأصحاب اإلسبلـ التي تقرر األوضاع الصحيحة بيف الناس وربيـ, ثـ بيف الناس أجمعيف, و 

وحممػػة رسػػالتو يجػػب أف يستشػػعروا جػػبلؿ العقيػػدة التػػي شػػرح اهلل بيػػا صػػدورىـ, وجمػػع عمييػػا أمػػرىـ, 
عػػزاز, إنػػو تعػػارؼ يجػػدد مػػا درس مػػف قرابػػة  وأف يولػػوا التعػػارؼ عمييػػا مػػا ىػػو جػػدير بػػو مػػف عنايػػة وا 

وحيػػة ترجػػع إلػػى تعػػاليـ األديػػاف مشػػتركة بػػيف الخمػػؽ, ويؤكػػد األبػػوة الماديػػة المنتييػػة إلػػى آدـ بػػأبوة ر 
الممّخصػػة فػػي رسػػالة اإلسػػبلـ, وبػػذلؾ يصػػير الػػديف الخػػالص أسػػاس أخػػوة وثيقػػة العػػرى, تؤلػػؼ بػػيف 
أتباعػػو فػػي مشػػارؽ األرض ومغاربيػػا, وتجعػػؿ مػػنيـ عمػػى اخػػتبلؼ األمكنػػة واألزمنػػة, وحػػدة راسػػخة 

ة ىػي روح اإلسػبلـ الحػي, ولبػاب الدعامة سامقة البناء, ال تناؿ منيا العواصؼ واليػوج, وىػذه األخػو 
المشاعر الرقيقة التي يكنيا المسمـ إلخوانو, حتى إنػو ليحيػا بيػـ ويحيػا ليػـ, فكػأنيـ أغصػاف انبثقػت 

مثػؿ : --مف دوحة واحدة, أو روح واحػد حػؿ فػي أجسػاـ متعػددة, وىػذا مػا يؤكػده قػوؿ رسػوؿ اهلل 
احػد إذا اشػ كى مجػه عضػو  ػداعى لػه المؤمج ف فػي  ػواد ـ و ػراحمهـ و عػاطفهـ كمثػؿ الج ػد الو 

 .170:2003))الغزالي,(1999: 4)مسمـ, د.ت, ج ائر األعضاء  ال هر والحمى

فػػػبل بػػػد أف تكػػػوف عبلقػػػة المسػػػمـ بأخيػػػو المسػػػمـ عبلقػػػة الػػػود والمحبػػػة واإلخػػػبلص والتػػػراحـ 
انتقػاد فعميػو والتعاطؼ, حتى لو اختمفا في الرأي أو االنتماء, وحتى لو بدر مف أخيو كممة بذيئػة أو 

ٍة َطَذ اـَؽوؽِِرينَ ]أف يتحممو, ألف اهلل أمره بذلؾ, كما قاؿ تبارؾ وتعػالى:"  َـٍّي َطَذ ادُْمِمـَِع َأِطزَّ [ َأِذ

فػػػبل بػػػد مػػػف إزالػػػة رواسػػػب الجاىميػػػة, ورواسػػػب القبميػػػة والشػػػعوبية مػػػف القمػػػوب, وجعميػػػا  ,{54}ادائررردة:
 يا وعقيدتيا.خالصة هلل في طاعتيا وفي عمميا وفي إيمان
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 :العجا ي  المش رؾ الثقافي واالج ماعي والمصالح العامي -3
المجتمع, وليس المقصود بالثقافة المستوى التعميمي المنتشر في  بعديف, أحدىما لمثقافة إف

نما تمؾ الخمفية التي تميزه,  وُتَعر ؼ ثقافة كؿ جماعة بأنيا "مجموعة القيـ التي تتبناىا  مجتمع ما, وا 
عة, وأعضائيا, والتي تتحكـ بآرائيـ واتجاىاتيـ وعاداتيـ وتقاليدىـ التي تقود سموكيـ حياؿ الجما

كؿ موضوع أو موقؼ يواجييـ ومف ىذه القيـ, الديف والمعتقدات الروحية, الفمسفة العامة والنماذج 
  .(51:1999المعتادة في التصور والتقييـ, التجارب السابقة وتراكماتيا التاريخية, المغة) جعموؾ,

تحت لوائيا مف أصحاب الديانات  أصبحت وقد استوعبت األمة اإلسبلمية كؿ األمـ التي
 عدـ , إفوتقاليدىا وعاداتيا ياف اإلسبلمي, فاستوعبت ثقافتيافي الك ذابتوالممؿ والنحؿ التي 

 مشاعر تؤجج التي التمييز أشكاؿ مف شكؿ وىذا  , تيميشيا إلي يفضي بثقافات اآلخريف االعتراؼ
مع  نسجـإلى االرتباط الثقافي واالجتماعي بالشعوب بما ي تدع والحنفية السمحةالكراىية, 

 المصمحة العامة لئلسبلـ والمسمميف.

 : ر  خ اح راـ ال جوع في إطار الوحدة -4
إلى أف ترسيخ احتراـ التنوعات الفكرية والفقيية مشروط 85,84:1998) أشار)القريشي, 

 تالية:بعناصر التوعية  ال

  إف االجتياد وما يتبعو مف حرية اإلتباع ليس إال تعبيرًا عف ظاىرة االختبلؼ ومشروعيتيا
الظنيات ال القطعيات والمتغيرات ال الثوابت, ار التي ال يصح مصادرتيا طالما تتـ في إط

أنو ال لذا البد أف يتعمـ المتمقوف أف االجتياد الواحد ليس دينًا ُيطمب إلزاـ اآلخريف بو, كما 
ضير أف يتجاوز أكثر مف اجتياد في آف واحد. كما أنو البد أف يتعمـ المتمقوف أيضًا أف 
االختبلؼ المشروع مشروط بالتزاـ العقائد واألحكاـ والقيـ الثابتة التي تشكؿ إطارًا  لوحدة 

 الجميع.
 

 يمكػػف  أف جميػػع المػػذاىب واالجتيػػادات الصػػحيحة ال تخػػرج عػػف دائػػرة اإلسػػبلـ الكبػػرى, وال
 عػف فعػبلً حرماف  أصحابيا ومقمدييا مف االنضواء تحت مظمة األمة الواحدة, إال مف خػرج 

وشػريطة أف يكػوف ذلػؾ  صوؿ الُمجمع عمييا ,أو أنكر معمومًا منو بالضػرورة ,األأصؿ مف 
 أو اإلنكار بطريقة التصريح ال بطريقة اإللزاـ. الخروج

 

 مر ال ضرر منو, بؿ يمثؿ في بعض الحاالت أامة إف التنوع والتعددية في إطار الوحدة الع
إثراء لمفكر والتفكير ونمط الحياة, كما قد يعبر عف حركية اإلسبلـ ومرونتو وتكيؼ أحكامو 

 واتساع آفاقو وأبعاده الحضارية.
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 محؿ تقدير أدبي,  -أيًا كاف الموقؼ منيا -أف اآلراء واالجتيادات المخالفة ال بد أف تظؿ
عمى التنويو باألدلة والمسوغات التي تستند إلييا تمكـ اآلراء واالجتيادات, كما في التعود 

بؿ ال بأس مف اإلشارة إلى أوجو معقوليتيا أو حتى ضرورتيا كمما بدا ذلؾ واضحًا, حتى 
 في الحالة التي يبقى فييا الموقؼ الشخصي ممتزمًا بالرأي أو االجتياد المخالؼ.

 
 قوؿ الح ف:المجوء إلى الكممي الط  ي وال -5

: الخمؽ سائر اإلنساف, وكرمو بيا عمى عمى اهلل سبغيا التي النعـ أجؿ مف البياف نعمة
َْحَنُ ] َحن:[ اـرَّ َحن:[ اـُؼْرَآنَ َعؾََّم ] , {3}اـرَّ َحن:[ اإِلْكَسونَ َخَؾَق ], {2}اـرَّ َؿُه ], {1}اـرَّ َعؾَّ

َحن:[ اـَبَقونَ  ا, ويستوجب شكرىا, ويستنكر كنودىا, وقد وعمى قدر جبلؿ النعمة يعظـ حقي  ,{4}اـرَّ
بيف اإلسبلـ كيؼ يستفيد الناس مف ىذه النعمة المسداة, وكيؼ يجعموف كبلميـ الذي يتردد سحابة 
النيار عمى ألسنتيـ طريقًا إلى الخير المنشود, فإف أكثر الناس ال ينقطع ليـ كبلـ, وال تيدأ 

بموضوع الكبلـ, وأسموب أدائو, ألف الكبلـ الصادر  أللسنتيـ حركة, وقد عنا اإلسبلـ عناية كبيرة
عف إنساف ما, يشير إلى حقيقة عقمو, وطبيعة خمقو... فإذا تكمـ المرء فميقؿ خيرًا, وليعود لسانو 
الجميؿ مف القوؿ, فإف التعبير الحسف عما يجوؿ في النفس أدب عاؿ, أخذ اهلل بيا أىؿ الديانات 

ـ أف القوؿ الحسف مف حقيقة الميثاؽ المأخوذ عمى بني إسرائيؿ عمى جميعًا, وقد أوضح القرآف الكري
ائِقَل ]--عيد  , وفي تعويد الناس لطؼ التعبير ميما  {32}البؼرة:[ َوإِْذ َأَخْذَكو ِمقَثوَق َبـِي إِْْسَ

إجكـ لف   عوا الجاس  أموالكـ, فم  عهـ مجكـ   ط الوجه, : " - -اختمفت أحواليـ يقوؿ 
 .78,77:2003))الغزالي,( 16:193,ج2009)البزار, وح ف الخمؽ"

 : ججب األلفاظ الجارحي   ف المخ مف ف -6
إف اختيار المفظ والتدقيؽ فيو عند مخاطبة الناس دليؿ  وعي المتكمـ وحرصو عمى أف 
يتأدب بأدب اإلسبلـ, وليس المقصود باختيار المفظ البعد عف الفاحش منو والبذيء, ألف الفاحش 

عنو محـر عمى المسمـ أف يتحدث بو جادًا أو ىازاًل, فقد روى اإلماـ أحمد بسنده عف  البذيء منيي
"ل س المؤمف  الطعاف وال المعاف وال الفاحش  :--قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل --عبد اهلل بف مسعود 

نما المقصود بو المندوب المحبب وىو اختيار المفظ 116:1ج,1989")البخاري,ال ذيء (, وا 
سواه لما يحممو مف رقة ومودة, وما فيو مف البعد عف الفظاظة والغمظة أو الحوشية  وتفضيمو عمى

والسوقية, أو تكمؼ والتصنع,  فإف كؿ تمؾ األلفاظ الجافية مما ال يحسف بالمسمـ أف يستعمميا ال 
يثني عمى قولو الميف:" فبما  --في جده وال في ىزلو, وتجد القرآف الكريـ في خطابو لمرسوؿ 

مْ ؽَ ] ًَ ََلُ ٍي ِمَن اهللِ ـِـْ  335:1993). )محمود,{144}آل عؿران:[ بََِم َرَْحَ
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والمطموب عند االختبلؼ التركيز عمى الفكرة المطروحة بعرضيا وتفنيد ما فييا مف أخطاء 
َـِّذيَن َآَمـُوا ََّل َيْسَخ ]دوف التعرض لصاحبيا بالتيكـ أو السخرية استجابة لقولو تعالى: و ا َ ْر َيو َأَيُّ

 . {11}احلجرات:[ َؾوٌم ِمْن َؾْومٍ 
وعظمػػػاء الرجػػػاؿ يمتزمػػػوف فػػػي أحػػػواليـ جميعػػػًا أال تبػػػدر مػػػنيـ لفظػػػة نابيػػػة, ويتحرجػػػوف مػػػع 

يػػاؾ ومػػا يسػػتقبح مػػف الكػػبلـ, فإنػػو صػػنوؼ الخمػػؽ أف يكونػػوا سػػفياء أو متطػػاوليف , قػػاؿ القاسػػمي: وا 
 96:1996). )الحمد,ينفر عنؾ الكراـ, وُيوثِّب عميؾ المئاـ

 

 :االجشغاؿ  همـو األمي الك رى وال عد عف  وافه األمور -7
إف تحديػػػد مضػػػموف الحػػػوار يقتضػػػي ترتيػػػب سػػػمـ األولويػػػات فيمػػػا اتفػػػؽ عميػػػو أواًل, ومػػػا 

الخبلؼ مف األىـ إلى الميـ, ومف الكميات إلى  باختمؼ عميو ثانيًا بحيث يبدأ الحوار في جوان
األمػػػور الفرعيػػػة أو الجزئيػػػة يشػػػعب جوانػػػب  الجزئيػػػات, مػػػف األصػػػوؿ إلػػػى الفػػػروع, ألف مناقشػػػة

الحوار ويخرجو مف أىدافو, ويفقده التسمسؿ المنطقي فيصعب التحكـ في الجيد المبذوؿ والوقت 
الضائع, ويدخؿ المحاوريف في استطرادات ومتاىات تفقد الحوار انضباطو, والنقاش موضوعيتو 

 200:2006). وأىدافو)محجوب,

ف مما وقع فيو الخمؿ وا الضطراب اشتغاؿ كثير مف الناس بمحاربة المكروىات, أو وا 
الشبيات, أكثر مما اشتغموا بحرب المحرمات المنتشرة, أو الواجبات المضيعة, ومثؿ ذلؾ : 
االشتغاؿ بما اختمؼ في حمو وحرمتو عما ىو مقطوع بتحريمو, وىناؾ أناس مولعوف بيذه 

وكأنما الىـ ليـ إال إدارة المعارؾ الممتيبة الخبلفيات, مثؿ مسائؿ التصوير والنقاب ونحوىا, 
حوليا, ومحاولة سوؽ الناس قسرًا إلى رأييـ فييا, في حيف ىـ غافموف عف القضايا المصيرية 
الكبرى التي تتعمؽ بوجود األمة ومصيرىا وبقائيا عمى الخريطة, ومف ذلؾ انصراؼ اآلخريف إلى 

واء أكانت موبقات دينية: كالعرافة, والسحر, مقاومة الصغائر مع إغفاؿ الكبائر الموبقات, س
والكيانة, واتخاذ القبور مساجد, ونحو ذلؾ مما كدر صفاء عقيدة التوحيد, أـ موبقات اجتماعية 
قرار  سياسية مثؿ ضياع الشورى, والعدالة االجتماعية, وغياب الحرية, وكرامة اإلنساف, وا 

رؼ المدمر , فأصبحت األمة تعترؾ مف أجؿ االمتيازات األسرية والطبقية, وشيوع السرؼ والت
 21:2008).)القرضاوي, المختمؼ فيو, وتصمت عف تضييع المتفؽ عميو

 اآلداب الجف  ي: د.
كؿ مف أعار الوجود نظرة البصير عمـ أف حاجة المرء إلى تأديب نفسو ال تفوقيا حاجة 

لى الشيوات النفسية , منو إلى الكماالت الروحية ألف اإلنساف إلى الشر أميؿ منو إلى الخير, وا 
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فكاف مف المحتـ العناية بتحميتو بالمحاسف والفضائؿ وتطيير نفسو مف المساوئ والرذائؿ فيصبح 
 13).)الدمشقي, د.ت:ماؿمحمود األقواؿ واألفعاؿ مثااًل لمفضيمة والك

 و جاؾ شذرة مما  مـز ال خمؽ  ها مف آداب الجفس:

  ه ئي الجو الجف ي المجا ب لمحوار -1
المحاور المبؽ ىو الذي يعطي الظروؼ النفسية وزنيا وال ييمميا, فاإلرىاؽ والجوع والتعب 

تـ حوار مع مف يعاني مف شيء والحزف واأللـ, كؿ ىذه الحاالت ونحوىا, ال يصمح أف ي
 .84:2006))الموجاف,منيا

 ومف الو ائؿ في  ه ئي الجو المجا ب لمحوار:
ري أف يعرؼ كؿ محاور الطرؼ المقابؿ لو معرفة دقيقة, التعارؼ بيف الطرفيف: فمف الضرو  - أ

وأف يعمـ شيئًا عف ظروفو وبيئتو, وقدره ومنزلتو, وعممو, وأحوالو, إذ إف ىذا يفيد كثيرًا في 
, كما أنو يعيف عمى فتح قمبو, والقرب منو وضبط  تحديد األسموب المناسب واالستعداد البلـز

 التعريؼ بنفسو, أو بسؤاؿ محاوره.أعصابو, وىنا إما أف يبدأ المحاور ب
طرح أسئمة في غير موضوع الحوار لتييئة نفسية الطرؼ اآلخر:  إف مما يساعد عمى سيولة   - ب

البدء في الحوار ويضمف سيره نحو األفضؿ, أف يطرح المحاور عددًا مف األسئمة عف أي أمر 
المقابؿ فرصة لمتأقمـ عاـ ليس لو عبلقة مباشرة بموضوع الحوار, حيث إف ىذا يعطي الطرؼ 

مع جو الحوار كما أنو يكسب المحاور خبرة بطبيعة الطرؼ اآلخر, مف خبلؿ حديثو ونبرات 
صوتو وحصيمتو العممية وميوالتو, ويحبذ أف تكوف األسئمة مناسبة غير محرجة. وأف تكوف 

 "بنعـ".إيجابية فالمتحدث المبؽ ىو الذي يحصؿ في مبدأ األمر عمى أكبر عدد مف اإلجابات 
قبؿ الدخوؿ في موضوع الحوار: قد يكوف الطرفاف  -غير ما سبؽ-استعماؿ مقدمات أخرى  - ت

متعارفيف وال حاجة إلعادة التعارؼ بينيما, كما قد يكوف الوقت ضيقًا ال يتسع لطرح األسئمة, 
نما يحتاج  أو ال يحتاج الوضع إلى مقدمات طويمة عف طريؽ األسئمة المعروفة اإلجابة, وا 

ضع إلى كممات أو عبارات سريعة تييء نفسية الطرؼ اآلخر وتمفت انتباىو فمذلؾ ال بأس الو 
 126,118:2007). )زمزمي,لطيفة قبؿ الدخوؿ بموضوع الحوار أف يبدأ المحاور بمقدمات

 

  جاوز الذكر ات المؤلمي -2
رأ مف ليس أروح لئلنساف, وال أطرد ليمومو, وال أقر لعينو ِمْف أف يعيش سميـ القمب, مب

فإذا نمت الخصومة وغارت جذورىا, وتفرعت أشواكيا شم ت وساوس الضغينة, وثوراف األحقاد, 
زىرات اإليماف الغض, وَأْذوت ما يوحي بو مف حناف وسبلـ, وكثيرًا ما تطيش الخصومة بألباب 

يُف السخط ذوييا, فتتدلى بيـ إلى اقتراؼ الصغائر المسقطة لممروءة, والكبائر الموجبة لمع نة, وع
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تنظُر مف زوايا داكنة, فيي تعمى عف الفضائؿ, وتضخـ الرذائؿ, وقد يذىب بيا الحقد إلى التخيؿ 
 85:2003).)الغزالي,وافتراض األكاذيب

ففي بعض الحوارات يظير الحؽ جميًا, ولكف يبقى صراع اآلخر قائمًا بتأثير عوامؿ نفسية 
مف يحاوره ألمر قد بدر منو سابقًا أساء في حقو, ال يجدي معيا منطؽ وال دليؿ, ككره المحاور ل

ف كاف صوابًا, ذلؾ الكره يدفعو إلى ر  وقد اعتبر اإلسبلـ مف دالئؿ الص غار فض ما عند محاوره وا 
وخسة الطبيعة, أف يرسب الغؿ في أعماؽ النفس, فبل يخرج منيا, بؿ يموج في جوانبيا, كما يموج 

, فمف قديـ احس الن اس, حتى في جاىميتيـ, أف الحقد صفة الطبقات الدنيا مف البركاف المكتـو
 الخمؽ, وأف  ذوي المروءات يتنّزىوف  عنو, قاؿ عنترة:

َتُب     وال َيناؿ الُعبل َمْف َطْبُعُو الَغَضبُ   ال َيْحِمؿ الحقد مف تعمو بو الرُّ

إلى عداوة  وقد تيقظ اإلسبلـ لبوادر الجفاء, فبلحقيا بالعبلج, قبؿ أف تستفحؿ وتستحيؿ
 عجده كاجت مف:" --فاجرة, فقد أمر اإلسبلـ المرء أف يستصمح صاحبو ويطيب خاطره قاؿ 

 ح جا ه, مف ألخ ه  ؤخذ أف ق ؿ مف در ـ, وال د جار ثـ ل س فإجه مجها, فم  حممه ألخ ه مظممي
ذلؾ نصح , 111:8)البخاري, ج)عم ه" فطرحت أخ ه   ئات مف أخذ ح جات له  كف لـ فإف
سبلـ لمف عميو حؽ, أما مف لو الحؽ فقد رغب إليو أف يميف ويسمح, وأف يمسح أخطاء األمس اإل

 86 ,88). :2003)الغزالي,بقبوؿ المعذرة, عند مجيء أخيو إليو معتذراً 

  عي الصدر لممخالؼ -3
إذا استحكمت األزمات, وتعقدت حباليا, وترادفت الضوائؽ, وطاؿ ليميا, فالصبر وحده ىو 

ممسمـ النوَر العاصـ مف التخبط, واليداية الواقية مف القنوط, والصبر فضيمة يحتاج إلييا الذي يشع ل
المسمـ في دينو ودنياه, وال بد مف أف يبني عمييا آمالو, ويجب أف يوطف نفسو عمى احتماؿ المكاره 

  :130).2003,الغزاليدوف ضجر, وانتظار النتائج ميما بعدت, ومواجية األعباء ميما ثقمت)

َزْن ]و ال بد مف التعود عمى الصبر مع المخالفيف:  َك إَِّلَّ بِوهللِ َوََّل ََتْ َواْصِزْ َوَمو َصْزُ

َّو َيْؿُؽُرونَ  ِِ َضْقٍق ِِم , فإذا كاف مطموبًا مع غير المسمـ, فإنو مع  {127}الـحل:[ َطَؾْقِفْم َوََّل َتُك 
بذ عمى النحو الذي يجب أف تييمف المسمـ مطموب مف باب أولى, فالتطبع عمى سعة الصدر مح

المرونة واإليجابية عمى التعامؿ فبل يضيؽ طرؼ برأي ميما بدا ذلؾ الرأي غريبًا أو شاذًا, ومف 
أىـ نتائج التطبع عمى سعة الصدر القدرة عمى منح اآلخر فرصة التعبير عف رأيو أو موقفو بكؿ 

 تمت إلى الحـز رية أو مصادرة استبدادية الحرية, كذلؾ كفالة حؽ الرد لو بعيدًا عف أي ممارسة قي
 102:1998).)القريشي,اإلسبلمي بصمة
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َـَِّّذي َبْقـَََّك َوَبْقـََُّه ] وقاؿ تعالى: َي َأْحَسُن َؽنَِذا ا ِْ َـّتِي  َُُي اْدَؽْع بِو قِّ َوََّل َتْسَتِوي احَلَسـَُي َوََّل اـسَّ

ُه َوِِلٌّ ََحِقمٌ  ؾت:[ َطَداَوٌة َؿَلكَّ  .{34}فصِّ

 الجقد دوف اع  اره جقصاً ق وؿ  -4
عيناه وأوداُجو,  انتفخت انتُِقدَ  إذا فتجده النقد ضد مفرطة حساسية عنده مف الناس مف إف

ف  اتقاءً  ينصحو مف ناصح زالتو, فبل يجد مستنقع في ويغوص وئأخطا في يتخبط مف الناس مف وا 
  . كثيراً  خيراً  سيفقد حالو اىذ َمف أف شؾ قبولو, وال وعدـ النقد رد في  ولمكابرتو لسبلطة لسانو

 الناقد نقد, وعمى لكؿ متقبِّبلً  الصدر َرْحبَ  يكوف عمى مف تعرض لمنقد أف كاف األولىلذلؾ 
  .وحمـ بأدب يسكت أو , بإنصاؼ وعمـ ينقد أف كذلؾ

 و  جظر مف  عر ض لمجقد إلى الجقد  مف أمر ف:
 ويتجسد ذلؾ بتصحيح الخطأ, رده, في المكابرة وعدـ موقعو في النقد كاف فإ النقد قبوؿ 

 .مسارتعديؿ الو 
 يحرؾ وال باالً  لو يمقي ال أف حينئذ مف يقع عميو النقد فعمى ,لمحؽ مخالفاً  النقد فكا إف

 .غرباالً  ألجمو
إذا انتابؾ القمؽ مف جراء تيمة التصقت بؾ, أو نقد وجو 150:2010) ويقوؿ )كارنيجي,

ا ىو اعتراؼ ضمني بقيمتؾ, وأنو بقدر أىميتؾ وقيمتؾ يكوف إليؾ, تذكر أف االنتقاد الظالـ إنم
 النقد الموجو إليؾ. 

وخبلصة القوؿ ليس أمرًا ىينًا عمى ضمير المسمـ المعاصر أف يتأمؿ فيما يدور حولو مف  
…  أحسف ىي بالتيحوار حوؿ قضايا اإلسبلـ والمسمميف, فإف ىذا الحوار ال يكاد يبدأ جدااًل 

 إلى والمسارعة بالمخالفيف الضيؽ روح أطرافو بعض عمى وتستولي والشدة لحدةا إليو تتسمؿ حتى
 والعبارة الجارح بالمفظ واستثارتيـ الظف, وسوء بالشبية وأخذىـ ونياتيـ, أفكارىـ في اتياميـ
 عمى فيرد السيئة يدفع أف بعضيـ ويختار لمسبلمة إيثاراً  الحوار ساحة بعضيـ ويترؾ القاسية,
 بقصد الحوار بدأ التي القضايا تمبث ال ثـ ,أشد أو مثميا فيوجو التيمة يتمقى منيا, بأعمى الصيحة
  30). :1985,المجد أبو )المتبادلة االتيامات وسط تضيع أف خدمتيا

مما سبؽ يتبيف أف لبلختبلؼ آدابًا جميمة ينبغي عمى كؿ أسرة مسممة أف تغرسيا في 
االختبلفات, وال ينساؽ وراء النزعات والشيوات, بؿ جيبًل أبنائيا, لتنشئ جيبًل حضاريًا, ال تضره 

 ينقاد إلى الحؽ, وينحاز إلى الخير, ال يبتغي سوى مرضاة ربو والتوصؿ إلى طاعتو.
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 : ال ر  ي اإل بلم ياً  ا ع
 تربوًيػا حػدثًا يمثػؿ ـ 610 عػاـ العربيػة الجزيػرة فػي اإلسػبلـ ظيػور أف شؾ اليقوؿ النقيب  

 حػدث كمػا الػديف رجػاؿ أو الحاكمػة األرسػتوقراطية ميداف مف التربية نقؿ إذ , شريةالب حياة في اً ميم
 عامػة عمييػا يقبػؿ عامة تربية اإلسبلمي العصر في التربية لتصبح , والوسطى القديمة العصور في

 كانػػت بػػؿ , الػػديني أو العقمػػي الجانػػب عمػػى تقتصػػر لػػـ اإلسػػبلمية العصػػور تربيػػة فػػإف كػػذلؾ النػاس,
 إذا إال التربػػوي الحػػدث ىػػذا نفيػػـ أف نسػػتطع ولػػف , نواحيػػو جميػػع مػػف باإلنسػػاف تـتيػػ كاممػػةمت تربيػػة
 .(36: 9200)األنصاري,وأىدافيا وخصائصيا, , اإلسبلمية التربية مفيوـ عرفنا

 :ال ر  ي اإل بلم ي مفهـو - أ
 ةاإلسػػبلمي التربيػػة تبمغػػو مػػا تبمػػغ ال التربيػػة أنػػواع مػػف نػػوع أي ف( أ70: 1987يؤكد)سػػمؾ,

سػػعاد النػػاس ىدايػػة فػػي  الكمػػاؿ مرتبػػة إلػػى بيػػا والسػػمو الصػػالحة الوجيػػة اإلنسػػانية وتوجيػػو البشػػرية وا 
 تزكػػي ألنيػػا , كريمػػة تنشػػئة وتنشػػئتيـ األفػػراد تقػػويـ فػػي األثػػر بالغػػة فيػػي , اإلنسػػاف لكرامػػة المناسػػبة
 . جسديةال والشيوات النفسية النزوات مف وتعصـ الضمائر ,وتنقي النفوس وتطير القموب

 , لمختصػػيفوا العممػػاء رؤيػػة حسػػب تتنػػوع عديػػدة بمعػػافوقػػد جػػاء مفيػػـو التربيػػة اإلسػػبلمية 
 فػي الفكػري أو إلسػبلميا التػراث إلػى يرجػع إنمػا اإلسػبلمية لمتربية مفيوميـ في االختبلؼ ىذا ولعؿ
 بعضػيا يفبػ والتفريػؽ تحديػدىا, تتطمػب التػي المصػطمحات المفاىيـ مف بالعديد المميء  اؿلمجا ىذا

 . اآلخر والبعض

 مجها: ال عر فات مف العد د حولها ورد قد اإل بلم ي فال ر  ي
 والسنة". القرآف ضوء في وذلؾ األـ رحـ في تكونو منذ لئلنساف المستمرة التنشئة" يى• 
 ةالحكم ودور والمكتبات, كالمدارس, تعميمية مؤسسات مف المسمميف عند كاف لما التأريخ" يى •

 إدارة مف المؤسسات تمؾ وأحواؿ.. والربط. والزوايا المساجد, في العموـ وحمقات العمماء, ومجالس
 والمتعمميف". المعمميف بيف عبلقات مف قائًما كاف وما وتمويؿ

 , حـز وابف سحنوف, ,وابف خمدوف وابف الغزالي أمثاؿ المسمميف عند التربوي الفكر"  يى •
 ."وغيرىـ

 اإلسبلمية لمتربية عقدية أصوؿ بناء عاتقيا عمى أخذت التي التأصيمية يةالعمم الجيود تمؾ" ىي  •
 والمعرفة, اإلنساف, كطبيعة أساسية قضايا تعالج وىي النبوية والسنة الكريـ القرآف مف مستمدة

 .(39: 2009)األنصاري,واألىداؼ المجتمعو 
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فبػػدت الحاجػػة إلػػى التربيػػة اإلسػػبلمية تظيػػر مػػف واقػػع أنيػػا مػػنيج إليػػي, وشػػريعة سػػماوية, 
ودستور خالد, صادر مف إلو حؽ, عالـ بأحواؿ الخمؽ, وىذه الحاجة ضرورة تربوية, ألف التربيػة ال 

نمػػا تعنػػي بالدرجػػة األولػػى إكسػػاب  -إضػػافة إلػػى ذلػػؾ -تعنػػي مجػػرد إكسػػاب الناشػػئ كمػػًا معرفيػػًا, وا 
شػػػئ مػػػف السػػػمات, والقػػػيـ, والعػػػادات, والميػػػوؿ مػػػا يحيمػػػو مػػػف مجػػػرد كػػػائف حػػػي يأكػػػؿ ويشػػػرب, النا

ويتناسؿ, ويناـ وغير ذلؾ مف العمميات الحيوية إلى إنساف يفكر ويتخيؿ, ويتصور, ويخطط ويدبر, 
    18:2009). ويبدع , ويبتكر)عفيؼ,

 م ي:مما   ؽ خرجت ال احثي  ال صور ال الي لمفهـو ال ر  ي اإل بل
ىي عممية سماوية النشأة ىبطت  بيبوط آدـ عميو السبلـ عمى ظير ىذا الكوكب   

األرضي, عنيت باإلنساف, وشممت األساس النظري المتمثؿ بالحقائؽ والمفاىيـ والمعارؼ واآلداب 
اإلسبلمية, وقائمة عمى تنشئتو تنشئة شاممة لتصؿ بو إلى جوانب الكماؿ اإلنساني العقمي, والنفسي 

 األخبلقي والفكري واالجتماعي في سبيؿ الوصوؿ إلى المجتمع اإلنساني الخير. و 

 :أ داؼ ال ر  ي اإل بلم ي -ب
 عنو ونقؿ التعميـ, أغراض عف المتقدميف مف اإلسبلـ في التعميـ عف ألفوا الذيف كتب قدل
 عف الكبلـ جمؿي وبعضيـ. اإلسبلمية التربية أىداؼ أو أغراض عف كتابتيـ في وتناولوه المحدثوف

 أو المفروضة, العبادات ومعرفة القرآف تعمـ عمى يقوـ الذي الديني اليدؼ في فيركزىا األىداؼ ىذه
 كميا اإلسبلمية التربية يشمؿ أف يمكف كبير ىدؼ وىذا. وتطبيقاً  عمماً  الديف معرفة: أخرى بعبارة

 في يضع أف بد ال اإلسبلمية ربيةالت ألىداؼ تصور أي إف ...,ودولة ديناً  اإلسبلمي الديف باعتبار
 أف إذف الطبيعي مف كاف وأنو العربي, لممجتمع جديدة تربية بداية يمثؿ اإلسبلـ مجيء أف اعتباره
. اإلسبلـ قبؿ أو الجاىمية في العرب حاؿ عميو كاف لما مغايراً  لمحياة أعمى مثبلً  اإلسبلـ يرسـ
 اإلسبلـ ألف اإلنساني الكماؿ بموغ ىو سبلميةاإل التربية أىداؼ أىـ بأف القوؿ يمكف ىذا وعمى
اـَقْوَم ]: -- اهلل ويقوؿ. وأنضجيا وأكمميا األدياف خاتـ فيو الديني الكماؿ بموغ يمثؿ نفسو

ِِ َُمْؿَ  ـَُؽُم اإِلْسَلَم ِديـًو َؽَؿِن اْضُطرَّ   ًُ ًُ َطَؾْقُؽْم كِْعَؿتِي َوَرِضق ـَُؽْم ِديـَُؽْم َوَأَْتَْؿ  ًُ َصٍي َأْؿَؿْؾ

ْثٍم َؽنِنَّ اهللَ َؼُػوٌر َرِحقمٌ    .(2005:50,48)مرسي, {2}ادائدة:[ َؼْرَ ُمَتَجوكٍِف إِلِ

فأسمى غاية تسعى التربية اإلسبلمية إلى تحقيقيا ىي إعداد اإلنساف الصالح العابد هلل 
--:اجِلنَّ َواإِلْكَس إَِّلَّ ـَِقْعُبُدونِ ], تحقيقًا لقولو تعالى ًُ  .{56}الذاريات:[ َوَمو َخَؾْؼ
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 لو تحصؿ ما بقدر اإلنسانية لو تحصؿ اإلنساف أف "80:1983),األصفياني) رىوي
 فقد رفضيا ومف اإلنسانية, استكمؿ فقد القياـ حؽ بالعبادة قاـ فمف. أجميا مف خمؽ التي العبادة
ْم إَِّلَّ َؿوألَ ]الكفار صفة في تعالى اهلل ؿقو  ويكفي اإلنسانية عف انسمخ ُْ ْم َأَضلُّ  َ إِْن  ُْ ْكَعوِم َبْل 

  ."{33}الػرقان:[ َسبِقًل 

و عرض ال احثي ف ما  مي أ رز أ داؼ ال ر  ي اإل بلم ي كما وردت في الخطوط العر ضي 
 لممجهاج ال ر  ي اإل بلم ي في فم ط ف:

حياة, وال . تعميؽ إيماف المتعمميف بعقيدتيـ اإلسبلمية ومبادئيا وقيميا ونظرتيا لئلنساف والكوف1
 وانسجاـ سموكيـ معيا قواًل وعمبلً 

 . توثيؽ صمة الطالب باهلل سبحانو وتعالى مما يدفعو إلى االلتزاـ بأوامره ونواىيو.2
إيمانو بربو  . تعريؼ الطالب بنظرة اإلسبلـ إلى الكوف واإلنساف والحياة مما يعمؿ عمى تعميؽ3

 والسير عمى ىدى اإلسبلـ.
والسعادة  اإلسبلـ رسالة حضارية إنسانية راقية تكفؿ لمجميع األمف . توعية الطالب بأف رسالة4

صبلح شؤوف الحياة.  وا 
 بقيمو وأخبلقو. . إيجاد المسمـ الصالح الواثؽ بربو ودينو المؤمف بعقيدتو, المتمسؾ بشريعتو المعتز5
إلى  . بناء المسمـ الفعاؿ الذي تتعدى مسؤوليتو صفة الخصوصية تجاه ربو ونفسو ومجتمعو,6

 الشمولية تجاه العالـ كمو باغتناـ أية فرصة لنشر اإلسبلـ.
 الرسوؿ ب, وصمتو ومنيجاً  وتفسيراً  . توطيد صمة الطالب بالقرآف الكريـ والتمسؾ بو تبلوة وحفظاً 7
--  .باالقتداء بو والسير عمى نيجو 
رضا اهلل ال ينالو اإلنساف  . تبصير الطالب بأف اإليماف الحؽ ال يكوف بالقوؿ المجرد دوف العمؿ وأف8

 إال بالتضحية في سبيمو.
. وقوؼ الطالب عمى تاريخ اإلسبلـ والمسمميف المتضمف وجوه الحياة المختمفة السياسية والعسكرية 9

 والحضارية, لبلقتداء ومعرفة مدى إسياـ ذلؾ في الحضارة العربية.
 مة بيف المعتقد والسموؾ.ترسيخ اإلطار القيمي السميـ لممتعمميف, بما يحكـ الص. 10
إدراؾ الطالب أىمية الجياد في سبيؿ اهلل ,فيو وسيمة لغاية شريفة ونبيمة مف أجؿ حماية الديف . 11

 والوطف والمقدسات ,ودرء المفاسد والشرور عف المسمميف.
تعريؼ الطالب ببعض عموـ اإلسبلـ وفي طميعتيا الفقو وأصولو, والذي يكسبو قدرة في معرفة . 12
 ألحكاـ الشرعية وااللتزاـ بيا.ا

 تكويف اتجاه إيجابي عند الطبلب نحو التديف وااللتزاـ باإلسبلـ عقيدة وشريعة وأخبلقًا.. 13
 تعريؼ الطالب بقضايا العالـ اإلسبلمي وما يجتاح المسمميف مف ىموـ ومشكبلت وظمـ وعدواف.. 14
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ف, وما يتمخض عف ذلؾ مف تطور إيجابي تعريؼ الطالب بعمؽ الصمة بيف حقائؽ العمـ واإليما. 15
 لممجتمعات.

 ترسيخ مكانة المغة العربية في نفوس الطبلب وثبات أثرىا في تكويف شخصيتيـ.. 16
توعية الطالب توعية متميزة بقضية فمسطيف, وقدسيتيا ومكانتيا في اإلسبلـ, وما يترتب عمى . 17

 ذلؾ مف واجب الدفاع عنيا.
لديف اإلسبلمي قادر عمى مواجية المستجدات في كؿ عصر وجيؿ, وأف توعية الطالب بأف ا. 18

مبادئو ونظمو صالحة لكؿ زماف ومكاف, وأنو ىو المنقذ الوحيد لئلنسانية )الخطوط العريضة لمنياج 
 .(199:11,10 9,الفريؽ الوطني لمبحث التربية اإلسبلمية :اإلسبلميةالتربية 

 المرحمي الثاجو ي: أ داؼ  در س ال ر  ي اإل بلم ي في -ج
تعد المرحمة الثانوية إحدى المراحؿ الدراسية في التعميـ العاـ وتأتي في الترتيب الثالث مف 

 الطبلب لتوصيؿ نضج مرحمة بأنيا الثانوية المرحمة( 31: 1981السمـ التعميمي, وعرؼ)زيداف,
 .النفس عمى واالعتماد الرجولة ومنطمؽ الشباب مرحمة إلى

( التعميـ الثانوي بأنو ذلؾ التعميـ الذي يتوسط النظاـ 120:1997ي,وعرؼ )الفالوق
التعميمي الرسمي ويقابؿ مرحمة المراىقة أحد أىـ مراحؿ النمو عند اإلنساف ويمتد مف انتياء 

 المرحمة االبتدائية وينتيي عند مدخؿ التعميـ العالي.

عداد لممواىب التي يح تاجيا الطالب في حياتو وتعتبر المرحمة الثانوية مرحمة صقؿ وا 
العممية والعممية, وتعتبر مزامنة لمرحمة المراىقة "التي تمثؿ عنؽ الزجاجة سواء لتنشئة الفرد أو 
لمستقبؿ الدعوة, فيي مرحمة التشكيؿ النيائي لكؿ األفكار والقيـ المكتسبة خبلؿ مرحمة الطفولة, 

ارىا شبو النيائي بكيفية االستمرار في بعد تفاعميا مع الواقع, وصراعيا معو, لتتخذ الشخصية قر 
  5:2007). )صبلح,سفة التعامؿ مع المستقبؿ"الحياة وفم

  مي: ف ما 108:2009) أجممها)معمـ, عدة, جواحي مف الثاجو ي المرحمي و  رز أ م ي
 ميةالتعمي الفرصتمتع التعميـ الثانوي منذ نشأتو بمنزلة كبيرة في نفوس اآلباء واألبناء ألنو يتيح  -

 . بو لمممتحقيف الطيبة واالجتماعية
إعداد القوى  إلى الجامعي تعميميـ لمواصمة الشباب إعداد مجرد تعدت الثانوي التعميـ أىمية أف -

 التنمية. بمتطمباتالبشرية البلزمة لتنفيذ خطط التحوؿ االجتماعي واالقتصادي والوفاء 
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صاحبيا مف تغيرات ي بما المراىقة فترة ىي النشء حياة مف حرجة فترة الثانوي التعميـ يغطي -
 التيجسمية وعقمية ونفسية واجتماعية وما يتبعيا مف متطمبات أساسية لكؿ ناحية مف ىذه النواحي 

 .وعبلقاتو وسموك وتحدد المراىؽ شخصية تكوف
كؿ مجتمع مف المجتمعات في دوؿ العالـ قاطبة بحركات  في الثانوي التعميـ تاريخ يرتبط -

 ح والتجديدات التعميمية.اإلصبل
 .فيو يقوـ الذي المجتمع بأحواؿ ويتأثر الثانوي التعميـ يرتبط -
 واالعتماد الرجولةة الثانوية مرحمة نضج توصؿ المراىؽ إلى مرحمة الشباب ومنطمؽ المرحم أف -

 . النفس عمى
 معينة أنواع أداءى ة تبرز بوضوح مظاىر القيادة واالستعدادات والقدرات عمالثانوي المرحمة أف -
 .الميارات مف

تستطيع عبور مرحمة المراىقة التي الشخصية السوية,  بناءإف اليدؼ العاـ مف التعميـ الثانوي ىو 
التي تساعد الناشئة في االنتقاؿ السميـ مف الطفولة إلى  الفعالةإيجاد الطرؽ  وتعمؿ عمىبسبلـ, 

 النضج والكماؿ.

إلى أف االج قاؿ ال م ـ   حقؽ عف طر ؽ مراعاة  (1997:123,124و ش ر )الفالوقي,
  عض األ داؼ الرئ  ي ال ال ي:

 .إكساب الطبلب المفاىيـ العممية اإلنسانية وتسخيرىا لخدمة المجتمع 
 .تزويد الطبلب بالميارات الفكرية ومناىج البحث العممي 
  عدادىـ مينيا وتكنو  لوجيا.تحسيف ميارات الطبلب المغوية وقدراتيـ األدائية وا 
 .تزويد الطبلب بالميارات السموكية والقيـ 
 .تنمية تقدير المسئولية واحتراـ القانوف والقيـ 
 .تكويف اتجاىات الشعور باالنتماء والقدرة عمى التكيؼ 
 .تقدير نجاحات اإلنساف وقبوؿ مسئولية المواطنة وادراؾ المواقؼ واألحداث الدولية 
 دير الجماؿ.إكساب الطبلب حاسية التذوؽ الفني وتق 
  .مساعدة الطبلب عمى معرفة ذواتيـ وتقدير اآلخريف 
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كما جاء في الخطوط  الثاجو يفي المرحمي  اإل بلم ي الخاصي ال ر  ي  در سأ داؼ ومف 
  الفم ط جي:لممجهاج  العر ضي

 :أواًل : مجاؿ اال صاؿ
 التحمػي بالصػفات مػف خػبلؿ  امػو أحكػاـ اإلسػبلـز ؽ الصمة باهلل تعالى مف خػبلؿ العبػادات والتيتوث

  .السمؼ الصالح ىاادة التي أرسيالحم
 الخطاب. الكتابة أـحة وىو فخور بيا سواء أكاف ذلؾ في ية الفصيستخدـ المغة العربا 
 ة إلى األمـ األخرى مف خبلؿ المعرفة والقدوة الحسنة, إضافة إلى وسائؿيـ الثقافة اإلسبلميتقد 

 والندوات. االتصاؿ األخرى كالكتب والمجبلت
 نسجـ مع ثقافة المجتمع المسمـ.يتفادة مف عمـو األمـ األخرى بما االس 
 

 ًا : المجاؿ المعرفي: ثاج
  ؿ, وأنػػػويؼ, وال تبػػديػػو تحر يػػأ عمر طػػيكػػبلـ اهلل تعػػالى, وأنػػو ثابػػت لػػـ  الكػػريـاالعتقػػاد بػػأف القػػرآف 

ي د البػػاقيػاب المقػػدس والوحلسػػاعة ,وأنػو الكتػاـ ايػإلػى ق محفػوظ مػف اهلل تعػػالى مػف لػدف رسػػوؿ اهلل
 ؼ.يؿ وال تحر ير تبديكما أنزؿ مف غ

 أف عمماءنا األفاضػؿ يد و عممي فر  ؽينا بطر يصمت إلو  حصوؿ الثقة والقناعة عنده بأف سنة النبي
 ح ووثقوا ذلؾ.يف الصحيزوا بيم

  ة, ودحػػػضيػػػة السػػػنة النبو يػػػمي المختمفػػػة, وتمكنػػػو مػػػف إثبػػػات حجع اإلسػػػبليؾ مصػػػادر التشػػػر اإدر 
 ف ضدىا.يات المغرضشبي

 اإلسبلمي وخصوصًا في مجاؿ االعتقاد. مة عمى الفكريقدرتو عمى نقض بعض األفكار الدخ 
 نطمػػػؽ منيػػػا المسػػػمـ فػػػي تصػػػرفاتو عمػػػى ضػػػوء فيمػػػو ومعرفتػػػوية التػػػي يوضػػػوح األسػػػاس واألرضػػػ 

 لخصائص الفكر اإلسبلمي الشامؿ.
 ة ممحة.ياسية وسية وتربو يتماعا اجيفة تتناوؿ قضاية شر يث نبو ية وأحادينصوص قرآن ريتفس 
 نػػو عمػػى فيػػـيعي ؼ وأصػػوؿ الفقػػو ممػايث الشػػر يوعمػػـو الحػد ,معرفػة قػػدر مناسػػب مػف عمػػـو القػػرآف 

 ة.ية واألحكاـ الفقييالنصوص الشرع
 نػو عمػىيعيبيػا ممػا  زاـوااللتػ ,ةيومياتو الية البلزمة في حية العمميمعرفة جممة مف األحكاـ الشرع 

 .ة اإلسبلـيؽ شخصيتحق
 حظػة مػدى ـ , ومبلاوالصػحابة الكػر  ف ,ياشػدر رة الخمفػاء اليوسػ رة الرسػوؿياإلحاطة بمواقػؼ مػف سػ

 ة الثابتة.يارتباطيا بالنصوص الشرع
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 تيا, يعػػرؼ دورىػػا فػػي صػػقؿ شخصػػيحة و يفيػػـ حػػدودىا الصػػحية و يتعػػرؼ عمػػى األخػػبلؽ اإلسػػبلمي
نػػا محمػػد ىػػو القػػدوة  يتبػػار أف نبواآلداب باع فػػي السػػموؾ , ةيإلسػػبلماوأنيػػا تػػؤدي إلػػى وحػػدة األمػػة 

ـََعذ ُخُؾٍق َطظِقمٍ ]الحسنة لنا لقولو تعالى:  .{3}الؼؾم:[ َوإِكََّك 
 وذلػػؾ لمرونػػة قواعػػده العامػػػة ,يػػػاةمنػػاحي الح عيػػلجماإلسػػبلـ  شػػػموليةفػػي أذىػػاف الطػػبلب  رسػػخي 

 .جديدكؿ  استيعابوخاصة وأنيا قادرة عمى 
 لمواجيتيا مسئوليةمف  ويعم ترتبيوما  ,محدقة بأمتويدرؾ األخطار ال. 
 بطابعيػا النقػي والزكػي, والتػي ةالقويػالذي تحتمػو مكانػة األسػرة المصػونة  الكبيرالدور  حقيقة عيي 

 ف الحقوؽ والواجبات.يمى قواعد مف التوازف واالنسجاـ بع تيبن
 
 

 -ثالثًا: مجاؿ الجمو:
 :. الجمو العاطفيأ
 وجعػػؿ ىػػذا العقػػؿ ,ف وسػػائر المخموقػػات األخػػرى بالعقػػؿف اإلنسػػايز بػػيػػهلل تعػػالى مأف يػػدرؾ أف ا  -

 ؼ.يمناط التكال
 اتب كؿ منيما .ر ا ـ ومر الحبلؿ والح يفب مييزعقمو لمت ستخدـيأف  -
بداعواتو و ر صؿ إلى عظمة اهلل تعالى وقديل اً ة متأمبًل متفكر يعمى الشواىد الكون يقؼ  -  .ا 
 ة في عممو وتعممو.يالدقة, والموضوع تحرىي -
 د والتعصب األعمى.يبتعد عف التقميف, و يالحجة الواضحة في حواره مع اآلخر ؿ و يعتمد الدلي -

 . الجمو االج ماعيب
ُؽْم ]ف عمى قاعدة يتعامؿ مع المؤمني - ـََعؾَّ ََم ادُْمِمـُوَن إِْخَوٌة َؽَلْصؾُِحوا َبْعَ َأَخَوْيُؽْم َواتَُّؼوا اهللَ  إِكَّ

 نيـ.يفي التعامؿ ب أساسيف كوف الثقة والمساواةفت ,{10}احلجرات:[ ُتْرََحُونَ 
 حة لمف حولو.يوأبرز مظير لذلؾ النص مجتمعو , رادو روح التعاوف واأللفة مع أفيتظير لد -
 تيا.ياألسرة وتنم رارؽ استقيسيـ في تحقيرضى اهلل تعالى, و يو بما يع والديطيحتـر و ي -
 .رارىـحافظ عمى أسيؿ في اإلسبلـ و آداب التعام راعياً م جيرانوحسف التعامؿ مع ي  -
 ف.يالمسمم راتحرص عمى ستر عو يمة و يلى الفضدعو إي -
 حوؿ دوفيب المغرضة و يحارب اإلشاعة, واألكاذي, و  رارهعمؿ عمى سبلمة أمف مجتمعو واستقي -

 نشر الفاحشة.
قوؽ ح عة مفيفؽ ما قررتو الشر و  ,العامة كحرصو عمى المصمحة الخاصةحرص عمى المصمحة ي -

 وواجبات.
 شارؾ في إنياض مجتمعو وازدىاره مشاركة فاعمة.ي -
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 – لمعرب في حمؿ رسالة اإلسبلـ إلى الناس كافة لقدرتيـ عمى فيـ كتاب اهلل الرياديالدور  برزي -
 بأنو ال فضؿ لعربي عمى عجمي إال بالتقوى. التذكيروسنة محمد مع  -تعالى

 قوـ عمى تكامؿ األدوار فييع المياـ و يفي توز أساس مف العدؿ عمى  الجنسيفإلى  نظري -
 ؽيوواجباتو إلى صبلح المجتمع وتحق كؿ واحد منيما بحقوقو التزاـؤدي يالواجبات والحقوؽ, مما 

 اره .ر استق
 كوف بذلؾ فردًا فاعبًل فييمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر فعمى الدواـ بواجب األ متـزي -

 .(21-17: 1999الفمسطيني,)الخطوط العريضة لممنياج مجتمعو
 

 :أ م ي  در س ال ر  ي اإل بلم ي

تواجو األمة العربية وىي تخطو نحو القرف الحػادي والعشػريف العديػد مػف التحػديات الدوليػة, 
والمعموماتيػة,  التكنولوجيػا عصػر العمػـ والتػي تتطمػب التحػرؾ السػريع لمواكبػة  واإلقميمية, والمحمية,

جية ولمقتضيات سوؽ العمؿ وحاجات التنمية والمجتمع مف جية أخػرى, واالستجابة لمتطمباتو مف 
بنػػػػاء الفػػػػرد بنػػػػاًء متوازنػػػػًا ومتكػػػػامبًل ومتطػػػػورًا مػػػػف جميػػػػع الوجػػػػوه, وخاصػػػػة فػػػػي الجوانػػػػب العمميػػػػة  و

 والقومية.
نما ىي تربية مجددة أيضًا, فاالسبلـ  والتربية اإلسبلمية ليست تربية محافظة فحسب, وا 

اف, والمسمموف تتجدد أحواليـ بتجدد ظروؼ ىذا الزماف والمكاف, ولذلؾ كاف صالح لكؿ زماف ومك
عمى التربية اإلسبلمية أف تكوف متجددة لتواجو متطمبات العصر ولتفي بالمطالب المتجددة 

 .(52:1982النوري,لحاجات المسمميف ومصالحيـ) 

 بلم ي في مواجه ها:ومف أ رز ال حد ات والقضا ا المعاصرة وال ي ث ت دور ال ر  ي اإل 
 العولمي: .1

 أو الناميػة الػدوؿ عمػى لمييمنة ومحاولة لمعالـ احتواء بأنيا العولمة 38:2002) موسى,)يعرؼ
 .عمييا واتجاىاتو الغير قيـ لفرض ثقافتيا واختراؽ المتخمفة, أو الضعيفة

ي وتبادؿ فكانت عولمة الفكر واالقتصاد والسياسة والتربية, وما رافؽ ذلؾ مف انفتاح حضار 
لمثقافات العالمية, حيث صار العالـ الكبير قرية صغيرة أزيمت منيا الحواجز, ورفعت عنيا القيود 
الثقافية والمعرفية والفكرية واالقتصادية, مما أدى إلى بروز أنماط جديدة مف المذاىب واألفكار 

مف فضائيات ال ينقطع  والسموكيات والقيـ, تميزت بسرعة انتشارىا عبر وسائؿ االتصاالت الحديثة
بثيا... األمر الذي يؤكد دور التربية اإلسبلمية في إعداد الفرد المسمـ إعدادًا قويا وصحيحًا ليكوف 
قادرًا عمى التفاعؿ مع منتجات عصر العولمة, وأدواتيا, بعقيدة إسبلمية راسخة وبفكر إسبلمي 
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لسميف, وفؽ منيج اإلسبلـ وعقيدتو مستنير, وبمنظومة قيمية واضحة تؤىمو أف يميز بيف الغث وا
   .61:2004)السمحة ومبادئو السامية)الجبلد,

والتربية اإلسبلمية عمييا معّوؿ كبير في وقاية الناشئة مف أخطار العولمة, وتحصيف الجيؿ 
 فكريًا وعقائديًا. 

  فكؾ مجظومي الق ـ: .2
مف طبلقتيا  منذ بداية العصر الحديث في أوروبا  جرت عممية قولبة لمقيـ, حدت

 .(392: 1997)األسمر,ء متوافقة مع اىتماماتيـوعموميتيا لتوظؼ في االتجاىات التي يراىا ىؤال

فانحرفت القيـ عف مسارىا الصحيح , وأدى انحرافيا إلى ىبوط القيـ, وأغرقت المجتمعات 
ترسخت ذاتيا في المتع المادية, فأصبحت السيطرة ألصحاب الماؿ ,والنفوذ فشاعت التبعية, و 

 أخبلؽ النفاؽ والرياء والخداع . 

وقد بيف القرآف الكريـ أف أىـ ما يميز المجتمعات البشرية, وما يعطييا حقيا في الوجود 
واالستمرارية, ويسبب ليا رغد العيش واألمف والطمأنينة االجتماعية والمادية والسياسية, يتمثؿ في 

تحكـ سموكيات أفرادىا, والتي يحكـ مف خبلليا عمى  تمؾ المعايير القيمية واألخبلقية الفاضمة التي
ما بالقبح وفي حالة فساد القيـ, وانحبلؿ األخبلؽ,  األشياء والتصرفات واألفكار إما بالحسف وا 
وانتشار الظمـ فإف عاقبة المجتمعات, طاؿ الزماف أـ قصر ستكوف االضمحبلؿ والزواؿ ال محالة, 

َب اهللُ َمثًَل ]قاؿ تعالى:  ًْ َآِمـًَي ُمْطَؿُِـًَّي َيْلتِقَفو ِرْزُؾَفو َرَؼًدا ِمْن ُؿلِّ َمَؽوٍن َؽَؽَػَرْت بَِلْكُعِم اهللِ َوََضَ  َؾْرَيًي َؿوَك

 68:2004). )الجبلد,    { 112 }الـحل:[ َؽَلَذاَؾَفو اهللُ ـَِبوَس اجُلوِع َواخَلْوِف بََِم َؿوُكوا َيْصـَُعونَ 

 غم ي الطا ع المادي: .3
مسفة المادية عمى نواحي الحياة المعاصرة, وسيطرتيا عمى األنماط السموكية طغياف الف

واألخبلقية لمظاىر الحياة اإلنسانية في أبعادىا المختمفة, حيث أصبحت معايير المادة ىي التي 
تحكـ عالـ اإلنساف المعاصر, دوف االىتماـ بصيرورتو الروحية, والنظر إليو باعتباره جسدًا ماديًا 

دوافع حب البقاء والسيطرة والتجبر, ويبرز دور التربية اإلسبلمية في إعادة التوازف لمحياة تحركو 
 .(62: 2004)الجبلد,  اف وطبيعتو وتربيتو تربية صحيحةالتربوية المعاصرة في نظرتيا لئلنس
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 إح اء الدعوات الهدامي .4

-مسئواًل عنيا بؿ نحػف  يقوؿ الشيخ الغزالي إف األمة اإلسبلمية في كبوة لكف اإلسبلـ ليس
 المسئولوف عنيا وذلؾ يرجع لعامميف اثنيف: -المسمميف

  عامػػػػؿ داخمػػػػي سػػػػببو مػػػػا نقػػػػؿ إلينػػػػا مػػػػف مواريػػػػث فاسػػػػدة أدخمػػػػت عمػػػػى اإلسػػػػبلـ دوف تحقيػػػػؽ وال
 تمحيص.

  عامؿ خارجي سػببو اليجمػة االسػتعمارية الشرسػة التػي ال زالػت تحمػؿ بػيف جوانبيػا قمػب بطػرس
وتتمثػػؿ  ىػػذه اليجمػػة بالػػدس  -عمػػى حػػد تعبيػػر الشػػيخ األفغػػاني -إلسػػبلـالناسػػؾ الحاقػػد عمػػى ا

واالفتراء والتشويو الذي أدخموه عمى اإلسبلـ, وبالطعف في رجاالت اإلسبلـ فتأثر بدعوتيـ أبناء 
اإلسبلـ الذيف لـ يعرفػوا شػيئًا عػف ديػنيـ اإلسػبلمي فراحػوا ينػادوف بالعممانيػة واالشػتراكية وغيرىػا 

 253:2009).لمستوردة)الحسف,مف الدعوات ا
 

لذلؾ يتطمب مػف التربيػة اإلسػبلمية تحصػيف عقيػدة الناشػئة الدينيػة وذلػؾ بتزويػدىـ بالمعرفػة 
النقمية والعقمية البلزمة, والمنيجية اإلسبلمية الراسخة, التي تمكنيـ مف التعرؼ عمى تمػؾ المػذاىب, 

المعرفػػي اإلسػػبلمي السػػتخبلص المفيػػػد وقراءتيػػا قػػراءة عمميػػة دقيقػػػة وواعيػػة ونقػػدىا ضػػمف اإلطػػػار 
 والنافع منيا واستبعاد ماال يتبلءـ مع عقيدة اإلسبلـ وشريعتو.

 

 ال عصب .5
 ألفكػػار إلييػػا ينتسػػب التػػي النظػػائر جماعػػة ومعػػايير آلرائػػو, المراىػػؽ تعصػػب يػػزداد حيػػث" 

 الػبلذع, والنقػد بئػة,النا األلفػاظ فػي يبػدو عػدوانًيا سػموًكا المراىػؽ تعصػب يتخػذ وقد وأساليبيـ, رفاقو,
 بػػيف يتػػأرجح فيػػو أخػرى, إلػػى انفعاليػػة حالػػة مػف انتقاليػػة بمرحمػػة الشػػاب يمػر حيػػث النفسػػي والصػراع
 المراىػؽ شخصػية فػإف وباختصػار. واألنانيػة الغيػرة, وبػيف والواقعيػة, المثاليػة, وبيف والجبف, التيور,

 االنطػػبلؽ, وقػػوة انفعاالتػػو, بػػيف الصػػراع عػػف نػػاتج تفكيػػره فػػي فالصػػراع مسػػتقرة غيػػر قمقػػة مضػػطربة
 ينخذؿ ثـ األمر عمى َفيقدـ رأسو يركب متيوًرا يمسي حتى انفعاالتو وراء أحياًنا المراىؽ يندفع حيث
 الجميػػػرة لسػػػموؾ يسػػتجيب مػػػا سػػرعاف ولػػػذلؾ ؛ نفسػػو عمػػػى بػػػالموـ ويرجػػع وتػػػردد, ضػػعؼ, فػػػي عنػػو

 .(1981:194زيداف,)"التيمكة إلى بو يرمي قد طيش في الثائرة الصاخبة

 ابيػيمتـز  وضوابط ,معايير وفؽ التصرؼ, حرية لئلنساف أباح اإلسبلـ أفمما سبؽ يتضح 
اإلنسػاف, ليػا  مرحمػة المراىقػة مرحمػة عمريػة حرجػة يمػر بيػا أف فيو تنازع ال ومما ,أحوالو جميع في

 ىػػذه فػػي الشػػاب يفكػػر أف بغريػػب ولػػيس. الفػػرد نمػػو عمػػى أثرىػػامػػف الخصػػائص والمميػػزات التػػي ليػػا 
 مػا مقابػؿ ؛ سػبلميةاإل التربيػة ومحدوديػة الػديني, الػوازع ضػعؼ مػع المطمقػة بالحرية عمره مف الفترة

 .وأنواعيا أشكاليا, بمختمؼ اإلعبلـ وسائؿ في مغريات مف الشاب عقؿ عمى يعرض



 73 

 دور ال ر  ي اإل بلم ي في غرس آداب االخ بلؼ لدى طالب المرحمي الثاجو ي:
في الحضارة اإلسػبلمية حيػث يمثػؿ أعظػـ تجربػة رائػدة عرفتيػا البشػرية فػي  يعد التعميـ قيمة

سػػػبيؿ بنػػػاء حيػػػاة فاضػػػمة, ذلػػػؾ أف التعمػػػيـ اسػػػتطاع أف يقضػػػي عمػػػى القطيعػػػة الموىومػػػة بػػػيف الػػػديف 
والعمـ, تمؾ القطيعة التي سػمبت اإلنسػانية قػديمًا أسػباب الطمأنينػة والسػعادة, فتعػاليـ اإلسػبلـ جػاءت 

نمػا تتعػدد  تنػادي أف مصػدر الحقيقػة الدينيػة والعمميػة إنمػا ىػو اهلل, ومػف ثػـ فػالحؽ واحػد ال يتعػدد, وا 
ُؽَُّم احَلَّقُّ َؽَََّمَذا ]األىواء والنوازع التي ال تسترشد بيدي الديف ونور العمـ قاؿ تعالى: َؽَذـُِؽُم اهللُ َربُّ

ُؽونَ  َلُل َؽَلكَّى ُتْقَ   .43:2006)مي,)ع{32 }يوكس:[ َبْعَد احَلقِّ إَِّلَّ اـضَّ

 فيػي لػذلؾ السػمحة, اإلسػبلـ ديف تعاليـ مف مستمدة اإلسبلمية التربية أف فيو شؾ ال ومما
 ,فػي اإلسػبلـ إخوانػو مػع التعامػؿ فػي األمثػؿ المػنيج لػو وترسػـ بربو, اإلنساف صمة تقوية في تسيـ

خوانػو فػي اإلنسػانية  مػف األخػبلؽ, ومكػاـر فيػو وتغػرس والتقػوى, البػر, عمػى لمتعػاوف وتػدعوه ,وا 
 ذيالػ العالـ في الوحيد ىو الديف واإلسبلـ ليـ, الخير ومحبة كافة, لمناس المعروؼ وبذؿ, الصدؽ

 اإلسبلـ شريعة ألف القصد, إلى وتميؿ التطرؼ, نبذو  تمع,لمجوا والجماعة, الفرد, حقوؽ بيف وازفي
 .والفضؿ العدؿ, تجمع

 بػالخير, تػأمر وتشػريعات وقػيـ, ادئ,مبػ مػف اإلسػبلـ بػو جػاء مػا بػيف التفريػؽ يجػب ولػذا
 واقػع وبػيف األرض, فػي واإلفسػاد والظمػـ, الشػر, عػف وتنيػى األرض, وعمػارة والبػر, واإلصػبلح,

 الػديف, لتعػاليـ وتنكػر الصػواب, جػادة عػف انحراؼ مف غيرىـ, عند الشأف ىو كما المسمميف بعض
سػقاطو لػو, المخػالفيف تكفيػر ىإلػ األمػر بػو وصػؿ حتػى, معاممتػو فػي تشػدد أو وآدابػو, وأخبلقػو,  وا 
 (227 :2005 وآخروف, عمي)       .               وأمواليـ دمائيـ, واستباحة عصمتيـ,

عمػػى أف التربيػػة اإلسػػبلمية إزاء المػػوج المػػتبلطـ مػػف اتجاىػػات 69:2006) ويؤكػػد)عمي, 
بناءىػا عمػى مخاصػمة الفكر, والػذي يتزايػد كممػا صػعدنا فػي مػدارج التقػدـ والرقػي يسػتحيؿ أف تربػي أ

اآلخر, باعتبارىا ممثمة لمحؽ, ومف ثـ فبل بد أف يكوف ىذا اآلخر مجانبًا لمحؽ, ذلؾ أف ىذا اآلخر 
يعتقد نفس الشيء أنو عمى حؽ, ومف ثـ نكوف نحف الذيف قد انحرفنا عف ىذا الحؽ, ومع ذلؾ فػإف 

 ىذا ال يوجب إقامة األسوار بيف عقوؿ أبنائنا وعقوؿ اآلخريف. 
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 ك ف ي غرس آداب االخ بلؼ لدى طالب لممرحمي الثاجو ي:
آداب االختبلؼ في  ترى الباحثة أف ىناؾ جممة مف األساليب العممية التي تساعد في غرس

 نفوس طمبة المرحمة الثانوية وىي كاآلتي:
  تدريب المعمميف عمى كيفية تدريس آداب االختبلؼ المتضمنة في المحتوى وكيفية استخبلصيا

براز مضامينيا واالستشياد بو  فقد  مصدرًا أساسيًا لتناوؿ أدب االختبلؼ,كونو القرآف الكريـ ا 
تمثؿ  باعتبارىا السيرة النبويةب بالعقيدة اإلسبلمية واألخبلؽ, واالستشياد مفصبًل فيما يتعمؽ جاء

فة, وجعؿ منو حياة إنساف اصطفاه اهلل بالنبوة, وأيده بالمعجزات, وكمفو بتبميغ أوامره لمناس كا
قدوة ليـ في جميع جوانب حياتيـ, وتعزيز ذلؾ بموقؼ مف سيرة السمؼ الصالح, وعدـ االكتفاء 

 بجعؿ النصوص مجرد شواىد يقوليا المعمـ في معرض تناولو لؤلحكاـ الفقيية.
 عمى والمتعالية المقاومة, المتكاممة اإلنسانية الشخصية بناء أجؿ مف األخبلؽ, مكاـر غرس 

 أجؿ ومف يوميا, مف أفضؿ األمة ىذه غد يكوف أف إلى دائماً  والمتطمعة والتوافو رالصغائ
 .المنحرفة السموكية المناىج مف المجتمع حماية

  الحصفلدييـ  يتولدزرع االنتماء لمديف اإلسبلمي, والمجتمع اإلسبلمي في نفوس الناشئة حتى 
 ـ,تيوعادا بدينيـ, والتمسؾ مية,اإلسبل قضاياىـ عف وانصرافيـ أفكارىـ, تغيير مف الواقي

 .النبيمة وتقاليدىـ
  تدريب معممي المرحمة الثانوية عمى أساليب غرس آداب االختبلؼ وتقويميا لدى طمبة المرحمة

 الثانوية.
  قامة ,األسرة مف خاصة الشباب مع واإلقناع الحوار, مبدأ تطبيؽتعزيز , بالدليؿ الحجة وا 

يجو في مواجية أعسر القضايا ومحاولة حميا بعيدًا عف ليكوف أسموب حياة يسيروا عمى ن
 الكراىية والحقد واالقتتاؿ والتشتت.

 الرفقة اختيار عمى ـ,تيومساعد معيـ, التعامؿ وتقبؿ اآلخريف, آراء احتراـ عمى األبناء تعويد 
 التشبو مف الشباب عالـ يخص ما وخاصة األعمى, والتقميد التبعية, بخطر وتوعيتيـ الصالحة,
 .بيـ الخاصة وعاداتيـ أفعاليـ, في بالكفار

  ضرورة االىتماـ بكؿ الوسائط اإلعبلمية, واالستفادة منيا في ترسيخ آداب االختبلؼ في
 النفوس.
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 واقع  در س ال ر  ي اإل بلم ي في المجهاج الفم ط جي:

   ما:  كوف الجظاـ ال عم مي الذي  شرؼ عم ه وزارة ال ر  ي وال عم ـ مف مرحم  ف 

( سػنوات وتقػػـو 5-4ويسػتمر ىػذا النػوع مػف التعمػيـ لمػدة سػنتيف ) مرحمػي ال عمػ ـ ق ػؿ المدر ػي-1 
مؤسسػػػات محميػػػة وأىميػػػة ودوليػػػة بتقػػػديـ الخػػػدمات ليػػػذا النػػػوع مػػػف التعمػػػيـ. وتشػػػرؼ وزارة التربيػػػة 

  .والتعميـ إشرافًا غير مباشر عمى ىذا النوع مف التعميـ
دة التعميـ فيو اثنتا عشرة سػنة دراسػية تبػدأ مػف الصػؼ األوؿ األساسػي م مرحمي ال عم ـ المدر ي-3

و جق ـ ال عمػ ـ وتنتيي بالصؼ الثاني عشر, وسف قبوؿ الطمبة في الصؼ األوؿ ست سنوات, 
  -المدر ي )ال عم ـ العاـ( إلى ق م ف  ما:

 إلى ق م ف:( و ق ـ  ذه المرحمي 10-1و شمؿ الصفوؼ ) مرحمي ال عم ـ األ ا ي )اإللزامي(
( تشػػتمؿ عمػػى الطمبػػة الػػذيف 4-1المرحمػػة األساسػػية الػػدنيا )التييئػػة( وتشػػمؿ الصػػفوؼ األساسػػية ) -

 سنوات. 10تتراوح أعمارىـ ما بيف خمس سنوات وثمانية أشير وحتى 
 .(15-11( تتراوح أعمارىـ ما بيف )10-(5المرحمة األساسية العميا )التمكيف( وتشمؿ الصفوؼ  -

 : إلى   فرع ال عم ـ الثاجوي (عم ـ الثاجوي )االجطبلؽ**مرحمي ال 
 .(12-11التعميـ الثانوي األكاديمي ومدتو سنتاف بفرعيو العممي واألدبي وتشمؿ الصفوؼ ) -
ينقسـ إلى فروعو األربعة : (,  و 12-11التعميـ الثانوي ومدتو سنتاف ويشمؿ الصفوؼ ) -

  ., تجاري, زراعي, وتمريضيصناعي
ويقسـ إلى تدريب ميني طويؿ األمد مدتو سنتاف إلعداد عمااًل ميرة والى  الميني: التدريب -

  أشير ( إلعداد عمااًل محدودي الميارة . 8 -أشير 5تدريب ميني قصير األمد) 

  در س ال ر  ي اإل بلم ي   ف الماضي والحاضر في المجهاج الفم ط جي:
 التعميمية المصرية لقطاع غزة, اعتمدت المناىج الدراسية في فمسطيف عمى الخطة

في  أمورىـلزماـ  الفمسطينييفلمضفة الغربية, والصييونية لمقدس, ومع بداية تولي  واألردنية
تمؾ المناىج بمنياج فمسطيني بحت, وبدأت الخطط التطويرية  ستبداؿال واسع ,األراضي الفمسطينية

يوضح تدريس التربية اإلسبلمية بيف والجدوؿ التالي , ليذا المناىج , وبدأ يدرس في المدارس
 الماضي والحاضر في المنياج الفمسطيني:
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 (2:1الجدوؿ)
 ال ر  ي اإل بلم ي   ف الماضي والحاضر في المجهاج الفم ط جي

 ال ر  ي اإل بلم ي في المجهاج الفم ط جي الحد ث القد ـ الفم ط جي المجهاج في اإل بلم ي ال ر  ي وجه المقارجي

 المعمـ

إسناد تدريس مادة التربية اإلسبلمية لغير *
المتخصصيف في الشريعة اإلسبلمية , بحيث 

وىـ يكّمموف نصاب التدريس المطموب منيـ إداريًا ,
وىذا يكوف  غالبًا ما يكونوف معممي المغة العربية,

عمى حساب نوعية التدريس الذي يقدـ إلى الطمبة , 
كوف الكفايات ألف ىؤالء المعمميف والمعممات ال يمتم

البلزمة لتدريس مادة التربية اإلسبلمية , فمدييـ 
ضعؼ تربوي خاص بالتربية اإلسبلمية , وضعؼ 

 أكاديمي أيضًا .
 

*مع المنياج الحديث وتوفر المتخصصيف في 
التربية اإلسبلمية وما يقوموف بو مف إثراء لممنياج 

أوراؽ عمؿ دروس توضيحية, ال  -تحميؿ محتوى–
 المغة العربية وال غيره تدريسيا. يستطيع معمـ

 

 المادة التعميمية

* ُيدر س كتاب واحد لمتربية اإلسبلمية ُيراِفقو كتب 
 شخصيات لممرحمة االبتدائية واإلعدادية,

وشخصية المسمـ واألدلة عمى وجود اهلل لممرحمة 
 الثانوية.

 *المواضيع تتسـ بالسيولة غير مقسمة في وحدات.
حدث عف الجياد والقدس *المواضيع التي تت
 وفمسطيف تمغى.

*كاف يقتصر استخداـ الوسائؿ التعميمية عمى الموحة 
 الجدارية.

* يدرس كتابيف لمتربية اإلسبلمية كتاب التربية 
اإلسبلمية وكتاب التبلوة مف الصؼ الخامس إلى 

 العاشر.
-العقيدة -*الكتاب مقسـ إلى وحدات )القرآف الكريـ

الفقو -السير والتراجـ-الحديث الشريؼ وعمومو
النظاـ االقتصادي(ىذا -النظاـ االجتماعي-وأصولو

 في المرحمة الثانوية.
أما في مرحمة التعميـ األساسي الدنيا فمقسـ الكتاب 
إلى وحدات )العقيدة اإلسبلمية, القرآف الكريـ, الفقو, 

 تبلوة القرآف( -األخبلؽ والتيذيب
( 10-5ؼ)أما في المرحمة األساسية العميا مف ص

فيي نفس الوحدات وزيادة وحدة الحديث الشريؼ 
 وكتاب التبلوة منفصؿ عف المادة.

*حديثًا تغرس في نفس الطبلب حب الوطف 
واالنتماء إليو مف خبلؿ المواضيع التي تتحدث عف 
الجياد والقدس بؿ وطبقت كمادة إثراءيو في المناىج 

 الفمسطينية في المدارس الحكومية.
الوسائؿ التعميمية مثؿ  *تطور استخداـ
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 -اإلنترنت-LCD-أداة التسجيؿ-رالبروجوكتي
البرامج المحوسبة والتي ساعدت في فيـ واستيعاب 

 المادة التعميمية بشكؿ متطور.

الدرجات 
 والحصص

*كاف عدد حصص مادة التربية اإلسبلمية ثبلث 
حصص لممرحمة األساسية وحصتاف لممرحمة 

 الثانوية.
ة اإلسبلمية  ميمشة ومستغمة مف *كانت مادة التربي

قبؿ أي مادة أخرى إذا ما تأخر معمميا في المنيج 
 يأخذ حصة التربية اإلسبلمية. 

*مادة التربية اإلسبلمية قديمًا في الصؼ الثاني 
عشر مادة رسوب ونجاح غير داخمة في المجموع 

 ومف عشريف درجة.

*أصبح عدد حصص مادة التربية اإلسبلمية أربعة 
ممرحمة األساسية, وثبلث حصص لممرحمة حصص ل
 الثانوية.

 *حديثًا تعد التربية اإلسبلمية مف المواد الميمة.
*مادة التربية اإلسبلمية حديثًا في الصؼ الثاني 

 100عشر معتمدة ومحسوبة في المجموع ومف 
 درجة 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 78 

 
 
 

 انفصم انثانث
 اندراسات انسابقة

 
 اإل بلم ي  وجه عاـ. درا ات  جاولت مجهاج ال ر  ي 

 
  وجه خاص. ب االخ بلؼادآدرا ات  جاولت  
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تناوؿ ىذا الفصؿ الدراسات السابقة ذات العبلقة بموضوع الدراسة الحالية, بيػدؼ االسػتفادة 
جراءاتيػا وأيضػًا االسػتفادة مػف النتػائج  منيا في تحديد عبلقتيا بيذه الدراسات وكيفية إعػداد أدواتيػا وا 
التػػي توصػػمت إلييػػا وبػػاالطبلع عمػػى الدراسػػات السػػابقة يتضػػح أنػػو ال توجػػد دراسػػة تناولػػت موضػػوع 
الدراسة الحالية بشكؿ متكامؿ ييدؼ إلى تحميؿ محتوى كتب التربيػة اإلسػبلمية فػي المرحمػة الثانويػة 

 آلداب االختبلؼ في ضوء الفكر اإلسبلمي ومدى اكتساب الطمبة ليا.

ى البحػػوث العمميػػة, ومػا تػػوافر فػػي المكتبػػات, والشػػبكة العنكبوتيػػة, تػػـ وبعػد رجػػوع الباحثػػة إلػػ
 الوقوؼ عمى عدد مف الدراسات السابقة لبلستفادة منيا بيدؼ:  

 والتػػي بػػذلت فػػي ىػػذا المجػػاؿ, ومػػدى الحاجػػة الجيػػود السػػابقة تقػػديـ فكػػرة واضػػحة متكاممػػة عػػف ,
 .إلى المزيد مف ىذه الدراسات

 العممػي التػي اتبعتيػا الدراسػات السػابقة, ومػف النتػائج التػي توصػمت  االستفادة مف طرائػؽ البحػث
 إلييا في صياغة مشكمة البحث الحالي, ومعالجتيا نظريًا وعمميًا.

  تحديػػد أفضػػؿ األدوات البلزمػػة لجميػػع البيانػػات الخاصػػة بػػآداب االخػػتبلؼ ومػػدى تضػػمنيا فػػي
 مقررات التربية اإلسبلمية.

 الطرائؽ ال ال ي: ال ي ا  طاعت أف  حصؿ عم ها ا ات ال ا قيوا  عت ال احثي في عرضها الدر 
 ترتيب الدراسات السابقة داخؿ كؿ محور ترتيبًا زمنيًا بدءًا بالحديث وانتياء بالقديـ. -1
الدراسة, عرض عنواف الدراسة, واليدؼ منيا, وأىـ إجراءاتيا, وأىـ النتائج التي أسفرت عنيا  -2
 كؿ دراسة. التوصيات التي طرحتيا أىـو 
 : ح ث  شمؿالتعقيب بعد كؿ محور  -3
 ..المعروضة مع الدراساتو االختبلؼ أوجو االتفاؽ  -أ
 الدراسات. تمؾ بياف وجو االستفادة مف -ب

 ووقعت ىذه الدراسات في محورييف أساسييف ىما:
 . وجه عاـ المحور األوؿ: الدرا ات ال ي  جاولت مح وى مجهاج ال ر  ي اإل بلم ي

 . وجه خاص الدرا ات ال ي  جاولت موضوع آداب االخ بلؼ ور الثاجي:المح
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  وجه عاـ اإل بلم يمجهاج ال ر  ي : الدرا ات ال ي  جاولت مح وى وؿالمحور األ 
(  عجواف:" مدى  ضمف ك ب ال ر  ي اإل بلم ي لممرحمي الثاجو ي 2011درا ي ع د العاؿ) -1

 ل صور اإل بلمي لها".لموضوعات ال ر  ي الجج  ي في ضوء ا

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مدى تضمف كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانوية   
اعتمدت الباحثة في دراستيا المنيج لموضوعات التربية الجنسية في ضوء التصور اإلسبلمي ليا, و 

بية الجنسية لطمبة أعدت قائمة بموضوعات التر ة الثانوية, و الوصفي, لتحميؿ محتوى كتب المرحم
أعدت استبانة لمتعرؼ عمى تضمينيا منياج التربية اإلسبلمية, كما المرحمة الثانوية والتي ينبغي 

مدى أىمية دراسة طمبة المرحمة الثانوية لموضوعات التربية الجنسية مف وجية نظر معممي التربية 
 اإلسبلمية.

 أ ـ ج ائ  الدرا ي: -
 موضوعات التربية الجنسية التي بمغت أربعة وثمانيف موضوعًا.التوصؿ إلى قائمة نيائية ب1-
 أىمية العناية بضوابط التربية الجنسية في اإلسبلـ, واإلفادة في تربية المراىقيف.2-
 أىمية مرحمة المراىقة, وضرورة مساعدة المراىؽ وتوجيييا في موضوع التربية الجنسية.3-

مح وى ال ر  ي اإل بلم ي لممرحمي الثاجو ي  عجواف: "مدى  ضمف  2011)درا ي حمد) 2- 
 لقضا ا فقه الواقع".

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مدى تضمف محتوى التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانوية   
حميؿ محتوى كتب اعتمدت الباحثة في دراستيا المنيج الوصفي, لتو فمسطيف,  في لقضايا فقو الواقع

دت قائمة بقضايا فقو الواقع البلزمة لطمبة المرحمة الثانوية والتي ينبغي أعالمرحمة الثانوية,  حيث 
أعدت استبانة لمتعرؼ عمى مدى أىمية دراسة طمبة ية اإلسبلمية, كما تضمينيا منياج الترب

 المرحمة الثانوية لقضايا فقو الواقع مف وجية نظر معممي التربية اإلسبلمية.

 : وصمت الدرا ي إلى ج ائ  أ مها -
 قضية. وثبلثيف مائة بمغت التي الواقع فقو بقضايا نيائية قائمة إلى التوصؿ1-

 في الواقع الواردة فقو قضايا مف الثانوية لممرحمة اإلسبلمية التربية كتب محتويات معظـ خمو 2- 
 القائمة.

 ةالتربي محتوى كتاب مف أعمى بنسبة عشر الثاني لمصؼ اإلسبلمية التربية كتاب محتوى حظي3-
 الواقع. فقو قضايا تضمف في عشر الحادي لمصؼ اإلسبلمية
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  فم ط ف عشر الثاجي لمصؼ اإل بلم ي ال ر  ي ك اب  قو ـ":  عجواف( 2010)  حجو درا ي -3
 ."المعمم ف وآراء الجودة معا  ر ضوء في

 ضوء في فمسطيف في عشر الثاني لمصؼ اإلسبلمية التربية كتاب تقويـ الدراسة إلى ىدفت
 كتاب في الجودة معايير توافر مدى عف الكشؼ خبلؿ مف وذلؾ المعمميف, وآراء الجودة اييرمع

 الظاىرة وصؼ يحاوؿ الذي الوصفي المنيج الباحث اعتمدو عشر,  الثاني لمصؼ اإلسبلمية التربية
 ممياتوالع حوليا, تطرح التي واآلراء مكوناتيا, بيف العبلقة وبياف بياناتيا, الدراسة وتحميؿ موضوع

أعد الباحث قائمة معايير, واشتممت اإلجراءات عمى استبانة , فتحدثيا التي واآلثار تتضمنيا التي
 معممًا مف معممي التربية اإلسبلمية لمصؼ الثاني عشر. 64)وزعت عمى)

 : ال ال ي الج ائ  الدرا ي أظهرت -   
 األولى, المرتبة احتؿ حيث"  تابلمك الفني اإلخراج"  األوؿ البعد ىو الكتاب معايير أفضؿ أف -1

 ," لمكتاب العممية المادة"  الثاني البعد يمييا ثـ ," المادة عرض طريقة"  الثالث البعد ذلؾ ويمي
 .الرابعة المرتبة"  التقويـ أساليب"  الرابع البعد واحتؿ

 يرمعاي ضوء في عشر الثاني لمصؼ اإلسبلمية التربية لكتاب المعمميف تقديرات مستوى -2
 %(.62.80) قدره نسبي وزف عمى حصؿ فقد عاـ بشكؿ الجودة

 عجواف:" مدى  ضمف مجهاج ال ر  ي اإل بلم ي لممرحمي الثاجو ي  2010)درا ي ق طي )4- 
 لمفا  ـ حقوؽ اإلج اف ومدى اك  اب الطم ي لها".

تربية ال منياج محتوى في توافرىا الواجب اإلنساف حقوؽ مفاىيـ تحديد ىدفت الدراسة إلى
لى  , ليا الطمبة اكتساب ومدى الثانوية لممرحمة اإلسبلمية معرفة مدى توافر حقوؽ اإلنساف في وا 

لى منياج التربية اإلسبلمية لطمبة المرحمة الثانوية معرفة مستوى اكتساب طمبة الثاني عشر , وا 
 لمفاىيـ حقوؽ اإلنساف في منياج التربية اإلسبلمية لمتغيرات الجنس والتخصص.

 : و ي أدوات عدة الدرا ي  ذه في الوصفي, وا  خدـ المجه  ال احث ع مدا
التربية  منياج محتوى في توافرىا الواجب اإلنساف حقوؽ مفاىيـ لقياس محتوى تحميؿ 1-

 .الثانوية لممرحمة اإلسبلمية
 جمحتوى منيا في الموجودة اإلنساف حقوؽ لمفاىيـ الطمبة اكتساب مدى لقياس اختبار إعداد2- 
 عشر. الثاني الصؼ لطمبة اإلسبلمية التربية
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 :أ ـ ج ائ  الدرا ي  - 
زيادة اىتماـ كتب التربية اإلسبلمية وتركيزىا عمى الحقوؽ الثقافية واالجتماعية والحقوؽ 1- 

 االقتصادية التنموية, لما ليا دور في التوعية بالحقوؽ والمعرفة.
دة مف قائمة مفاىيـ حقوؽ اإلنساف المتضمنة في ىذا تطوير كتب التربية اإلسبلمية باالستفا2- 

 البحث.
مراعاة التوازف والشمولية وتدرج المفاىيـ المتضمنة حسب الصفوؼ مع مراعاة مراحؿ نمو  3-

 المتعمـ.

 عجواف:" المفا  ـ الوقائ ي الم ضمجي في مح وى مجهاج ال ر  ي  2010)درا ي الشر ؼ)5- 
 مدى اك  اب الطم ي لها".اإل بلم ي لممرحمي الثاجو ي و 
 اإلسبلمية التربية منياج محتوى في الوقائية المفاىيـ عمى التعرؼ ىدفت الدراسة إلى

 ىذه في ستخدـ, حيث االوصفي المنيج الباحث عتمدا, و ليا الطمبة اكتساب ومدى الثانوية لممرحمة
 : وىي أدوات عدة الدراسة

 محتوى في الموجودة الوقائية لممفاىيـ عشر نيالثا الصؼ طمبة اكتساب مدى لقياس اختبار -1
 .عشر الثاني لمصؼ اإلسبلمية التربية منياج

 .ضوئيافي  عشر والثاني عشر الحادي الصؼ منياج تحميؿ تـ محتوى وقد تحميؿ قائمة -2
 

 أ ـ الج ائ  ال ي  وصمت إل ها الدرا ي: -
 المرتبة السياسية الوقائية المفاىيـ احتمت مابين األولى, المرتبة احتمت الجسمية الوقائية المفاىيـ-1

 .فاألمنية فالنفسية فالفكرية االجتماعية الوقائية المفاىيـ تمتيا ثـ الثانية,
 لصالح الفروؽ كانت ,حيث واإلناث الذكور بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد -2

 .اإلناث
 الفروؽ كانت وقد والعممي, األدبي الفرع بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد -3

 .العممي الفرع لصالح

المرحمي  في اإل بلم ي الد ج ي ال ر  ي مجا    قو ـ":  عجواف( 2006)   وجس درا ي6- 
 ."الم حدة العر  ي اإلمارات  دولي الثاجو ي

 في ضوء المتحدة العربية اإلمارات بدولة اإلسبلمية التربية منيج تقويـ ىدفت الدراسة إلى
 توافؽ سياسة وبعد المتعمـ, وبعد المجتمع, ثقافة وبعد اإلسبلمية, التربية بعد: يامن معايير عدة

 األوؿ)الثبلثة  الثانوية المرحمة كتب تحميؿ تـ وقد لمتعميـ, الجديدة الصيغ مع التعميمية الدولة
 (.والثالث والثاني
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 : الدرا ي إل ها خمصت ال ي الج ائ  ومف
 .اإلسبلمي الديف تأساسيا تقديـ في التوازف عدـ -1
 .آخر إلى صؼ مف فييا توسع وال المقدمة, الموضوعات في استمرار يوجد ال -2
عف  الحديث دوف الدينية الشخصيات عمى اإلسبلمية الشخصيات عرض في التركيز -3

 .العممي أو االجتماعي أو السياسي المجاؿ في بارزة شخصيات

  جم ي في والثقافي اإل بلم ي الحد ث ك اب مح وى دور:   عجواف( 2005)الدو ري درا ي7- 
 :الشرق ي  المجطقي الثاجوي الثالث الصؼ طبلب لدى اإل جا  ي اال جا ات

 استجابات بيف إحصائيا دالة فروؽ وجود مدى عمى التعرؼ ىدفت ىذه الدراسة إلى
 تجاىاتاال تنمية في اإلسبلمية والثقافة الحديث كتاب محتوى حوؿ دور والمشرفيف المعمميف
 المنيج الباحث اعتمدحيث , الشرقية بالمنطقة الثانوي الثالث طبلب الصؼ لدى اإليجابية
 االتجاىات أعد قائمةة اإلسبلمية لمصؼ الثالث الثانوي, و في تحميؿ كتاب الحديث والثقاف الوصفي,
 الثالث ؼالص لطبلب اإلسبلمية والثقافة الحديث كتب عمييا أف تشتمؿ ينبغي والتي , اإليجابية
 في والمشرفيف التربوييف المعمميف مف الدراسة مجتمع آراء عمى استبانة لمتعرؼكما أعد  ,الثانوي
 في الطبلب عمى المقرر اإلسبلمية والثقافة الحديث كتاب محتوى دور اإلسبلمية حوؿ التربية
 لدييـ. االتجاىات اإليجابية تنمية

 ومف أ ـ ج ائ   ذه الدرا ي:
 متوسطة, بصورة تحققت واتجاىات المحتوى, في عالية بدرجة تحققت جاىاتات ىناؾ أف -1

 .مطمقا ترد لـ تحققت واتجاىات
 :الثبلثة الجوانب عمى ركزوا قد ومشرفيف معمميف مف الدراسة مجتمع أف -2

نما بينيما, إحصائيا دالة فروؽ ىناؾ تكف لـ حيث واالجتماعي, والعقمي, األخبلقي,  الفرؽ جاء وا 
 (.0.05)  مستوى عند اإليماني المجاؿ في إحصائيا داالً 
 أف يبيف مما المشرفيف, أو لممعمميف بالنسبة سواء المؤخرة في العقمي الجانب جاء-3

 .الجانب ىذا ينمي ال اإلسبلمية والثقافة الحديث كتاب محتوى

 صفوؼل اإل بلم ي ال ر  ي مجه  ل طو ر  رجام   أث ر" : عجواف( 2003)   ر خ درا ي8-
 ."المعاصرة القضا ا وفهـ ال حص ؿ  جم ي عمى غزة محافظات الثاجو ي في المرحمي

 تطوير عند الثانوية المرحمة في المنيج واضعي تفيد معايير تقديـ الدراسة إلى ىذه ىدفت
لىاإلسبلمية التربية مناىج وتقويـ , اإلسبلمية التربية منيج في الضعؼ و القوة جوانب معرفة , وا 
لى  .اإلسبلمية التربية منيج في والضعؼ القوة لمعالجة برنامج بناء وا 
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تحميؿ و تقويـ محتوى التربية اإلسبلمية, وقاـ بإعداد معيار يمكف مف خبللحيث قاـ الباحث ب
 التربية لتعميـ اً مقترح اً منيجإلسبلمية لصفوؼ المرحمة الثانوية, وأعد محتوى منيج التربية ا

 الحادي الصؼ طمبة مف مجموعة عمى وتطبيقو واختبار تحصيمي راسيةد وحدة بتجريب اإلسبلمية
 المعاصرة. القضايا وفيـ التحصيؿ عمى تنمية تأثيرىا لمعرفة عشر

 :الدرا ي إل ها خمصت ال ي الج ائ  ومف
 .الجوانب بعض وأغفؿ الجوانب بعض عمى ركز المحتوى أف -1
مية في الصفوؼ الحادي عشر والثاني ىناؾ حاجة شديدة وماسة لتطوير منياج التربية اإلسبل -2

 عشر مف جميع جوانب عناصره.

" قو ـ مجهاج ال ر  ي الد ج ي اإل بلم ي لمصؼ العاشر   عجواف:2001) درا ي الدلو)9-
 ."فم ط ف - محافظات غزة

ة لمصؼ العاشر التعرؼ إلى آراء معممي التربية الدينية اإلسبلمي إلى الدراسة ىدفت ىذه
التعرؼ إلى واقع تدريس مادة التربية الدينية اإلسبلمية لمصؼ العاشر مف , و قررفي المنياج الم

التعرؼ إلى المعايير التي يمكف في ضوئيا تقويـ منياج , و ولبلصفيوخبلؿ األنشطة الصفية 
قديـ تصور مقترح لتطوير منياج التربية الدينية , وتاإلسبلمية لمصؼ العاشر التربية الدينية
 اإلسبلمية.

   خدـ ال احث في  ذه الدرا ي عدة أدوات:وا 
 في العاشر لمصؼ اإلسبلمية الدينية التربية معممي آراء عمى لمتعرؼ استبانة إعداد -1

 .المنياج
 عمى وعرضيا اإلسبلمية الدينية التربية منياج في توافرىا ينبغي التي بالمعايير قائمة أعد-2

 ثبات خبلؿ مف والثبات الصدؽ عمى والحصوؿ مةالبلز  التعديبلت إلجراء المحكميف مف مجموعة
 .المحكميف درجات

 مواطف عمى لمتعرؼ القائمة ضوء في العاشر لمصؼ اإلسبلمية الدينية التربية منياج تقويـ -3
 .المنياج في والضعؼ القوة

 

 : الدرا ي ج ائ  أ ـومف  -
 .سميمة سموكية صياغة األىداؼ صياغة عدـ1-
 .الفمسطيني المجتمع طبيعة األىداؼ مراعاة عدـ-2
 .الفمسطيني المجتمع متطمبات األىداؼ مراعاة عدـ-3

 .الطمبة واتجاىات ميوؿ وتنمية تصحيح عمى المنياج محتوى حرص 4-
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 ال عق ب عمى المحور األوؿ:
 أوجه اال فاؽ   ف الدرا ي الحال ي والدرا ات ال ا قي:

,عبػد 2011قة في مجتمع الدراسة كدراسة )حمػدالدراسة الحمية مع بعض الدراسات الساب اتفقت 1-
(, فػػػي تنػػػاوؿ محتػػػوى التربيػػػة اإلسػػػبلمية 2003, بػػػربخ2010الشػػػريؼ ,2010, قيطػػػة2011العػػػاؿ

 .لممرحمة الثانوية في فمسطيف, وفي تحميؿ محتوى كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانوية
 ,2010الشػػػػػريؼ ,2010, قيطػػػػػة2010, حجػػػػػو2011,عبػػػػػد العػػػػػاؿ2011اتفقػػػػػت دراسػػػػػة)حمد 2-

( والدراسػػػة الحاليػػػة فػػػي اسػػػتخداـ المػػػنيج المتبػػػع وىػػػو 2001, الػػػدلو2005, الدوسػػػري2006يػػػونس
 المنيج الوصفي.

( فػي اسػتخداـ أدوات الدراسػػة مػف بطاقػة التحميػػؿ 2010الشػػريؼ ,2010قيطػة )دراسػة  اتفقػت 3- 
 واالختبار.

 

 أوجه االخ بلؼ   ف الدرا ي الحال ي والدرا ات ال ا قي:
اختمفػػت الدراسػػة الحاليػػة عػػف الدراسػػات السػػابقة فػػي الموضػػوع حيػػث تناولػػت آداب االخػػتبلؼ 1-  

 المتضمنة بمحتوى التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانوية ومدى اكتساب الطمبة ليا. 
بينمػػػػا اقتصػػػػرت دراسػػػػة محتػػػػوى التربيػػػػة اإلسػػػػبلمية لممرحمػػػػة الثانويػػػػة  الدراسػػػػة الحاليػػػػة تناولػػػػت 2- 
عمػى  2005)عشر, ودراسػة )الدوسػري الثاني لمصؼ عمى محتوى التربية اإلسبلمية( 2010)حجو

عمػػػػى محتػػػػوى التربيػػػػة  2001)الثػػػػانوي, ودراسػػػػة )الػػػػدلو الثالػػػػث لمصػػػػؼ محتػػػػوى التربيػػػػة اإلسػػػػبلمية
 لمصؼ العاشر األساسي. اإلسبلمية

 لمدراسة انيةالمك الحدود في( 2005الدوسري ,2006يونس)دراسة  مع الدراسة الحالية تختمؼ 2- 
 .ضوئيا في التحميؿ تـ التي المعايير وفي

 

 :ولقد ا  فادت ال احثي مف الدرا ات ال ا قي في
 اختيار منيج الدراسة المنيج الوصفي. -1

 .لممدارس المناسبة المتغيرات تحدد2-
 .المناسبة اإلحصائية المعالجات نوع إلى التعرؼ3-
 .لمدراسة المناسبة اإلجراءات تحيد4-
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  وجه خاص آداب االخ بلؼ الدرا ات ال ي  جاولت الثاجي: المحور

 عجواف: مدى ممار ي طم ي الدرا ات العم ا ألدب االخ بلؼ في 2009) درا ي أ و عودة )1- 
 .اإل بلـ مف وجهي جظر أ ا ذ هـ في الجامعات الفم ط ج ي

دب االختبلؼ في التعرؼ عمى مدى ممارسة طمبة الدراسات العميا ألالدراسة إلى  ىدفت
الكشؼ عما إذا كاف ىنالؾ فروؽ , و مف وجية نظر أساتذتيـ في الجامعات الفمسطينية اإلسبلـ

بيف متوسطات إجابة أعضاء ىيئة التدريس تبعًا لمتغيرات الدراسة  إحصائيةفردية ذات داللة 
ي دراستو عمى اعتمد الباحث ف, و التخصص( -المؤسسة التعميمية -ميةالمستقمة وىي )الدرجة العم

المنيج الوصفي لمحصوؿ عمى المعمومات لئلجابة عمى أسئمة الدراسة واستخدـ الباحث استبانة 
 -جامعة األزىر -اإلسبلميةوبمغت عينة الدراسات العميا في الجامعات الفمسطينية وىي)الجامعة 

 .2007-2008)جامعة األقصى( بغزة لمعاـ الدراسي)
 

 :الدرا ي عم ها اش ممت ال ي الج ائ  أ ـ -
أكدت نتائج الدراسة باستخداـ المتوسط الحسابي, واالنحراؼ المعياري, واختبار )ت( عدـ  -1

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مدى ممارسة طمبة الدراسات العميا بأدبيات االختبلؼ في 
 عمـو تطبيقية (. –اإلسبلـ تعزي لمتخصص )عمـو إنسانية 

 داللة ذات فروؽ وجود عدـ( ت) واختبار الحسابي, المتوسط باستخداـ الدراسة نتائج أكدت -2
إلى نوع  تعزي اإلسبلـ في االختبلؼ بأدبيات العميا الدراسات طمبة ممارسة مدى في إحصائية

 جامعة األقصى(.  –جامعة األزىر  –المؤسسة التعميمية )الجامعة اإلسبلمية 

ات ال ر و ي في  جشئي الم مـ المعاصر عمى  عجواف: "دور المؤ   (2008)درا ي محمود 2-
 االل زاـ  اآلداب الخمق ي عجد االخ بلؼ مف وجهي جظر أعضاء   ئي ال در س  كم ات ال ر  ي".

معرفة آراء أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية في أىمية تنوع وتعدد  ىدفت الدراسة إلى
توضيح دور المؤسسات التربوية في و  ,بويةاآلراء, مع تأصيؿ ذلؾ مف القرآف الكريـ والسنة الن

براز و  لتعبير عف آرائيـ ومناقشتيـ فييا,تنشئة المسمـ المعاصر عمى إتاحة الفرصة لآلخريف في ا ا 
اآلداب التي يأمر بيا اإلسبلـ في احتراـ أصحاب وجيات النظر المختمفة وعدـ تحقيرىـ أو سبيـ 

 لمنيج الوصفي في الدراسة.أو التقميؿ مف شأنيـ, وقاـ الباحث باتباع ا

 وأ ـ الج ائ  ال ي اش ممت عم ها الدرا ي: -
االختبلؼ في الرأي والتنوع إذا كاف ممتزمًا بالضوابط الخمقية يسيـ في اإلحساس بالقضايا  -1

 السياسية واالقتصادية واالجتماعية لممجتمع اإلسبلمي
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 تعددة لممشكبلت.تنوع اآلراء واختبلفيا يساعد عمى طرح بدائؿ وحموؿ م -2
اختبلؼ اآلراء واالجتيادات يسيـ في إثراء الحياة الفكرية بما يتضمنو تنوع في األفكار  -3

 واالتجاىات. 
اليدؼ مف االختبلؼ في اآلراء تحقيؽ مصمحة المجتمع المسمـ وتحقيؽ النفع العاـ, مع  -4

 االلتزاـ بعدـ مخالفة العقيدة والتشريعات اإلسبلمية.

  عجواف:" كممي االخ بلؼ في القرآف الكر ـ".2008) )لمح اا درا ي -3
حيث  كممة االختبلؼ, اآليات القرآنية التي تناولت ىدفت الدراسة إلى الوقوؼ عمى

 استخدـ الباحث المنيج التحميمي في الدراسة. 

 أ ـ ج ائ  الدرا ي:
 .أف لفظ االختبلؼ ذكر في القرآف الكريـ بعدة مرادفات ومعاني كثيرة -1
ومف بعده مف األنبياء حتى وصؿ إلى عصر  --أف بداية االختبلؼ كاف في عيد آدـ  -2

 وعصر الصحابة بشقيو المذموـ والمحمود. --النبي محمد 
أف ما حدث مف الخبلؼ واالختبلؼ والشقاؽ المنازعة والشقاؽ والمجادلة في الدنيا بيف األقواـ  -3

البعض سيكوف الفصؿ فيو يـو القيامة والحكـ فيو هلل الواحد واألمـ مع أنبيائيـ وفيما حدث بينيـ 
 القيار القادر عمى كؿ شيء الذي يعمـ السر وأخفى.

 أ ـ  وص ات الدرا ي:
 نشر الوعي وتعميـ الناس أمور دينيـ وطاعة ربيـ واتباع شرعو وتجنب الفرقة واالختبلؼ. -1
ميمية, عف طريؽ تكثيؼ البرامج ترسيخ أدب االختبلؼ في المؤسسات اإلعبلمية والتع -2

 المسموعة والمقروءة والمنظورة التي توضح خطورة االختبلؼ.
, خاصة بيف العمماء العامميف وطبلب العمـ المجتيديف, التخمؽ بآداب االختبلؼ والمناظرة -3

 فالعمـ ال يفتح كنوزه إال لمف تأدب معو.  

 لفكر اإل بلمي".(  عجواف "فف الحوار في م زاف ا2004درا ي ال  د )4-
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مفيوـ الحوار وعمى منزلتو في اإلسبلـ, ومدى اىتمامو 
بو وضوابطو ولوازمو ومعوقاتو, كما وىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مدى إقرار اإلسبلـ لبلختبلؼ 

 والتعدد والحوار مع األخر, واعتمد الباحث المنيج الوصفي في الدراسة.
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 لدرا ي:ج ائ  ا
أف الحوار ضرورة حتمية, وواجب إنساني, وشرط مؤكد لمتعايش السممي بيف البشر, وىو  -1

يتطمب فضبًل عف التكافؤ بيف اإلرادات االلتزاـ باألىداؼ التي تفرز المبادئ اإلنسانية التي ىي 
 القاسـ المشترؾ بيف جميع الحضارات والثقافات.

وقيـ جديدة في المجاالت جميعيا ما يكشؼ عف الغنى أنو يمكف لمحوار أف يكشؼ عف رؤى  -2
والتنوع الذي تعرفو وتحتضنو البشرية بيف أحضانيا, وىذا سيزيد مف وتيرة التفاعؿ اإليجابي بيف 

 الثقافات والحضارات.
والتعايش ليس بيف الدوؿ والحضارات والثقافات فقط بؿ بيف األفراد  أف انتشار قيـ الحوار -3

 ذاىب والتيارات الفكرية المختمفة داخؿ كؿ دولة أو تجمع بشري. والجماعات والم

 (  عجواف:" دور االخ بلؼ في إثراء الفكر".1998درا ي القر ي )5- 
ىدفت الدراسة إلى إبراز دور االختبلؼ في إثراء الفكر اإلنساني بما يعتمد عميو في 

 المعرفة العممية المتقدمة.

 أ ـ ج ائ  الدرا ي:
األفضؿ الستثمار العقؿ وتحرير طاقتو تمثؿ في توظيؼ االختبلؼ, إلثراء الفكر الطريقة  -1

عبر الصراعات المعرفية, وذلؾ بتوفير أجواء مبلئمة تقـو عمى مبدأ التعددية والتسامح, والثانية 
تقتضي تجاوز العوائؽ النفسية الواعية والبل واعية, والتي يمكف أف تشكؿ حاجزًا أماـ مزايا 

 .االختبلؼ
أف إثراء الفكر عف طريؽ الصراعات المعرفية يتطمب مناخًا معينًا يقبؿ االختبلؼ ويسوده  -2

 التفاىـ والتسامح.
 أف التأخر, والجمود الذىني, والتعصب, تعد عوائؽ نفسية تحوؿ دوف قبوؿ االختبلؼ. -3

ي إثراء الفكر وبناء أف المجاؿ الطبي يعد مثااًل حيًا ونموذجًا يؤكد دور االختبلؼ وتقبؿ األخر ف
 الحضارات.

 (  عجواف: "االخ بلؼ وقضا ا العصر ".1998درا ي الحمدي ) -6
ليذا  ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مكانة االختبلؼ في ضوء المعطيات الجديدة

 .دراستواعتمد الباحث المنيج الوصفي في العصر, عصر العمـ والتقانة, و 
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 أ ـ ج ائ  الدرا ي:
عممي سبلح ذو حديف, مف جية مرحمة تقدـ لمفكر اإلنساني بسبب تقمص المسافات التقدـ ال -1

التي طالما ظمت عائقًا أماـ التواصؿ والتبادؿ, ومف جية أخرى يصبح التقدـ التقني خطرَا عمى 
االختبلؼ وينكر عمى الشعوب حقيا في االختبلؼ في ظؿ الييمنة العسكرية واالقتصادية 

 مف حرية الشعوب وتقير إرادتيا وتناؿ مف ىويتيا الثقافية والحضارية. والسياسية والتي تناؿ
أف كؿ سعي إلى إغراؽ الخصوصيات في خضـ العولمة وموجيا المتكبر ىو سعي إلى إذابة  -2

لى اضمحبلؿ اليوية لصالح القوى المييمنة سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.  الذاتية, وا 
كاؿ وصور حية مختمفة, واالختبلؼ في الصور الحية, ىو أف الحياه ىي إنتاج مستمر ألش -3

شرط بقاء الحياة ودواميا كما ىو شرط تطورىا ورقييا, وىذا التطور والرقي الذيف يضمنيما تنوع 
 األشكاؿ الحية واختبلفيا, إنما مردىما عبلقة الكائنات الحية بمحيطيا.

 

 وجهي الجظر اإل بلم ي". حق قي االخ بلؼ مف: "(  عجواف1998درا ي الشرقاوي )7-
ىدفت الدراسة إلى بياف حقيقة االختبلؼ والصورة الواقعية لممسمميف في العالـ والجذور 

 اعتمد الباحث المنيج الوصفي في بياف حقيقة االختبلؼ.غير الشرعية لمخبلؼ بيف المسمميف, و 
 

 أ ـ ج ائ  الدرا ي:
ب الحػػوار عنػػد االخػػتبلؼ, وىػػو ي فػػي أدالتواصػػي بػػالحؽ والصػػبر ىػػو جػػوىر المػػنيج اإلسػػبلم -1

 في إيجاز قضايا األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر في الشريعة اإلسبلمية.ممخص 
الخػػػبلؼ السياسػػػي مصػػػرد أساسػػػي مػػػف مصػػػادر الفرقػػػة بػػػيف المسػػػمميف, أمػػػا ماعػػػدا ذلػػػؾ مػػػف  -2

ي بػػػػيف االخػػػػتبلؼ فػػػػي وسػػػػائؿ اجتياديػػػػة حػػػػوؿ قضػػػػايا فقييػػػػة, ولػػػػـ يكػػػػف ذلػػػػؾ سػػػػببًا لخػػػػبلؼ حقيقػػػػ
 المسمميف.

قحاـ البنية الدينية في الرؤى المتطمعػة إلػى الحكػـ, كػاف  -3 أف التفسير الديني لمخمؼ السياسي, وا 
ف الجيػد الػديني فػي  الخبلؼ األصمي الػذي امتػد بعػد ذلػؾ فػي تػاريخ اإلسػبلـ فػي صػور مختمفػة, وا 

 النشاط السياسي ينبغي أف يقتصر عمى اإلرشاد والنصح والتوجيو.
 مرارية االجتيادات المختمفة عبلمة حية عمى لقاء ىذا الديف. است -4
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: " دور ال رام  ال عم م ي في ال أ  س ألدب الحوار: جامعي (  عجواف1998درا ي الجر  ي )8- 
 الز  وجي جموذجاً".

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مسألة التقارب بيف المسمميف والتعرؼ عمى وجوه التبلقي 
ديد مواضع القربى ومعالـ التآخي والكشؼ عف أسباب اختبلفيـ, حيث اعتمد الباحث بينيـ, وتح

 المنيج الوصفي في دراستو.

 ج ائ  الدرا ي:
ووسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ تمعب دورًا فاعبًل وىامًا في  ,أف األسرة وفضاءات التثقيؼ والترفيو -1

 تنشئة وتكويف األجياؿ عمى قبوؿ الغيرية.
ؼ بيف المذاىب حافزًا إلى مزيد مف االجتيادات ال تزيينًا لمركوف إلى األقواؿ أف االختبل -2

 والجمود عميو أو سببًا مف أسباب نشأة الخبلؼ واشتداد الخصومات.

(:  عجواف: "اال  فادة مف االخ بلؼ المذ  ي في  جظ ـ 1998درا ي أ و كر شي )9- 
 المج مع اإل بلمي و طو ره".
لكشؼ عف كيفية االستفادة مف االختبلؼ المذىبي في تنظيـ المجتمع ىدفت الدراسة إلى ا

 اإلسبلمي وتطويره, واعتمد الباحث المنيج الوصفي في دراستو.

 ج ائ  الدرا ي:
إف الفقو اإلسبلمي وبخاصة في جانب المعامبلت مع اختبلؼ المذاىب, مف الممكف أف  -1

القتصادية الحديثة, وذلؾ بإحساف فيـ المبادئ يستثمر استثمارًا إيجابيًا في معالجة القضايا ا
 األساسي التي اىتدى إلييا األسبلؼ.

إف االختبلؼ المذىبي يعطي لمدارسيف مجااًل رحبًا لتتبع اآلراء المختمفة والمقارنة بينيا,  -2
 واختيار األنسب منيا, دوف أف يستقروا مف وراء ذلؾ حرجًا.

في االطار االجتماعي ينبغي أف يتجو نحو األمور التي  أف االستفادة مف االختبلؼ المذىبي -3
 تزيد المجتمع اإلسبلمي تماسكًا وصبلبة واقترابًا حتى يكوف كالجسد الواحد.

أف البشر مختمفوف في قدراتيـ العقمية, وفي مستوى الذكاء, مما يقتضي اختبلفيـ في الفيـ  -4
 في مقادير ما يحصمونو مف العمـ.واالستنباط  والتفسير والتأويؿ, كما أنيـ مختمفوف 
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 (:  عجواف:" االخ بلؼ لدى عمماء المذا ب ".1998درا ي أ و  ح ى)10- 
بياف حقيقة االختبلؼ وأقسامو والعصور والمراحؿ التي وجد فيو  ىدفت الدراسة إلى

 وآداب كؿ عصر منيا, كما ىدفت الدراسة إلى بياف األسباب التي أوجدت االختبلؼ االختبلؼ
 لدى عمماء المذاىب, حيث اعتمد الباحث المنيج الوصفي .

 ج ائ  الدرا ي:
في المذاىب الفقيية لـ يكف عف ىوى, إنما كاف إعمااًل ألدلة  أف االختبلؼ لدى الفقياء -1

 الشريعة وتطبيقًا لمقواعد األصولية استعمااًل لمعاني المغة الشرعية المتنوعة.
ى اهلل عميو وسمـ يمكف أف يؤدي إلى االختبلؼ الذي لـ يكف االختبلؼ في عيد الرسوؿ صم -2

 نشيده في واقعنا ألف الرسوؿ كاف مرجع الجميع باتفاؽ ومردىـ في كؿ أمر.
  أف اختبلؼ الفقياء مرده إلى:  -3
 .--رسوؿ االختبلؼ في ثبوت أحاديث ال - أ
 االختبلؼ في فيـ النصوص الشرعية.  - ب
 االختبلؼ في الجمع والترجيح بيف النصوص.  - ت
 الختبلؼ في بعض مصادر االستنباط وفي القواعد األصولية.ا - ث

 ال عق ب عمى المحور الثاجي:
في حدود عمـ الباحثة فإف موضوع ىذه الدراسة آداب االختبلؼ المتضمنة بمحتوى التربية 1-  

اإلسبلمية لممرحمة الثانوية في ضوء الفكر اإلسبلمي ومدى اكتساب الطمبة ليا, لـ تتـ دراستو مف 
 ؿ في قطاع غزة في فمسطيف, إذ لـ تجد الباحثة أي دراسة عربية ليذا الموضوع في فمسطيف.قب

بعض  فتىداىتمت الدراسات بالتأصيؿ لمفيوـ االختبلؼ المشروع في اإلسبلـ, حيث  2-
(, كما 1998( ودراسة)الشرقاوي1998حقيقة االختبلؼ كدراسة)أبو يحيي بياف إلى الدراسات

( 2004( في الكشؼ عف دور االختبلؼ في إثراء الفكر, ودراسة )السيد1998ىدفت دراسة)القربي
أما دراسة )أبو ىدفت إلى الكشؼ عف مدى إقرار اإلسبلـ لبلختبلؼ والتعدد والحوار مع اآلخر, 

( فيدفت إلى الكشؼ عف كيفية االستفادة مف االختبلؼ المذىبي في تنظيـ المجتمع 1998كريشة
( إلى الكشؼ عف مكانة االختبلؼ في ضوء المعطيات 1998)الحمدياإلسبلمي, وىدفت دراسة 

توضيح دور البرامج التربوية في  في( 1998دراسة)الجريبي بينما انفردت الجديدة ليذا العصر,
ور المؤسسات التعميمية في تنشئة المسمـ في بياف د (2008ودراسة)محمود التأسيس ألدب الحوار,

( فيدفت إلى الكشؼ عف مدى ممارسة طمبة الدراسات العميا 2008المعاصر, أما دراسة)أبو عودة
  .ألدب االختبلؼ في اإلسبلـ مف وجية نظر معممييـ
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ىناؾ قصور في تناوؿ آداب االختبلؼ ويتضح ذلؾ مف خبلؿ غياب الكثير مف اآلداب في  3-
 الدراسات السابقة.

 أوجه اال فاؽ   ف الدرا ي الحال ي والدرا ات ال ا قي:
 االختبلؼ. دراسة السابقة المنيج الوصفي في  الدراسات حيث اتبعت جميع لمنيج المتبعا 1-

 وقد أفادت الدراسات السابقة الباحثة في:
 كتابة اإلطار النظري والمتعمؽ بالتأصيؿ العممي لبلختبلؼ.1- 
 استخداـ المنيج واألسموب الذي اعتمدتو الباحثة في دراستيا المنيج الوصفي. 2-
 وهً قائمة بآداب االختالف المناسبة لطلبة المرحلة الثانوٌة. المستخدمة الدراسة أداة ءبنا3- 

  االطبلع عمى المصادر والمراجع المختمفة التي تتناسب مع الدراسة الحالية.4-
  ما  مي:و م زت الدرا ي الحال ي عف الدرا ات ال ا قي 

ميداني, حيث اىتمت باإلطار النظري أف ىذه الدراسة جمعت بيف اإلطار النظري والجانب ال -1
مف خبلؿ تأصيؿ مفيوـ االختبلؼ في اإلسبلـ, بينما تركز اىتماـ الجانب الميداني لمعرفة 

 مدى اكتساب طمبة المرحمة الثانوية آلداب االختبلؼ.
اىتمت بدراسة آداب االختبلؼ المناسبة لممرحمة الثانوية بمجاالتيا المختمفة ولـ تكتؼ بدراسة  -2

 .واحد مف مجاالتيا مجاؿ
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 انفصم انرابع
 انطريقة واإلجراءات

 
  الدرا ي. مجه 

مج مع الدرا ي. 

ع جي الدرا ي. 

 .أدوات الدرا ي 

 المعالجات اإلحصائ ي. 
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يحتوي ىذا الفصؿ عمى اإلجراءات التي قامت بيا الباحثة إلتماـ دراستيا, حيث يشمؿ 
عداد الدراسة, عينة وتحديد الدراسة, مجتمع ووصؼبيانًا لمنيج الدراسة,   والتأكد الدراسة, أدوات وا 

 وصؼ يمي وفيما النتائج, معالجة في استخدمت التي اإلحصائية واألساليب ,وثباتيا صدقيا مف
 :اإلجراءات ليذه

 الدرا ي:. مجه  1

ي المنظـ , "وىو أحد أشكاؿ التحميؿ والتفسير العمماستخدمت الباحثة المنيج الوصفي
بيانات ومعمومات مقننة عف لوصؼ ظاىرة أو مشكمة محددة وتصويرىا كميًا عف طريؽ جمع 
خضاعيا لمدراسات الدقيقة الذي و  ,324:2000)")ممحـ,الظاىرة أو المشكمة, وتصنيفيا وتحميميا وا 

تحاوؿ مف خبللو وصؼ الظاىرة موضوع الدراسة )أداب االختبلؼ المتضمنة في محتوى التربية 
تيا وبياف العبلقة بيف مكوناتيا ااإلسبلمية لممرحمة الثانوية ومدى اكتساب الطمبة ليا( وتحميؿ بيان

  .واآلراء التي تطرح حوليا والعمميات التي تتضمنيا , واآلثار التي تحدثيا

 . مج مع الدرا ي:2

  كوف مج مع الدرا ي الحال ي مف:
 دبياأل المقررة عمى طمبة المرحمة الثانوية بقسمييا كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانوية: -أ

 ىذه المقررات كالتالي: (, وبياف 2011والعممي, طباعة وزارة التربية والتعميـ_ فمسطيف )
 (: الجزء األوؿ. 2011كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ الحادي عشر) -1
 ني.(: الجزء الثا 2011كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ الحادي عشر) -2
 (.2011كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ الثاني عشر) -3
طبلب  ىـ المرحمة مف عينة اختيار وتـ المرحمة الثانوية,يتكوف مجتمع الدراسة مف طمبة  -ب

 البالغ عددىـ 2011-2012))لمعاـ الدراسي خانيونس, محافظة بمدارس الثاني عشر الصؼ
 العينة:ىذه  عمى الدراسة ىذه اقتصار في والسبب ,وطالبة ( طالباً 3272)

مرت  ثـ ومف الجامعية, المرحمة مف أقرب الثاني عشر الصؼ طبلب أفأنيا نياية المرحمة الثانوية, و 
 المرحمةىذه عمى مدى اكتساب طمبة  الحكـ خبلليا مف وسموكية يمكف وخبرات عممية, تجارب, بيـ

 :يوضح مجتمع الدراسة (4:1)والجدوؿ التالي .آلداب االختبلؼ
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 (413)جدوؿ
 جدوؿ  وضح مج مع الدرا ي

 عدد الطم ي عدد المدارس الججس

 1469 5 طبلب

 1803 6 طالبات

 3272 11 المجموع

 . ع جي الدرا ي:3
 طلبة على ةالمقرر التربٌة اإلسالمٌة كتب محتوى تضمنه ما كل من الدراسة عٌنة تتكون -أ

 وكتاب جزأٌن, من وٌتكون ,عشر الحادي للصف كتاب كتابان, اوعدده, الثانوٌة المرحلة

 .العام لطول واحد كتاب من وٌتكون عشر الثانً الصف
 لمعاـ الدراسي  يونس خاف محافظة بمدارس الثانوية المرحمة طمبة مف عشوائية عينة -ب
 المجتمع, إجمالي مف%(  13.4)  بواقع وطالبة طالباً  440)عددىـ) والبالغ 2012-2011))

 يبيف ذلؾ: ( 4:2)رقـ والجدوؿ
 (4:2)جدوؿ رقـ

 الجنس حسب الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح
 الج  ي المئو ي العدد الججس
 14.3 210 ذكر

 12.8 230 أجثى

 13.4 440 المجموع

 أدوات الدرا ي:. 4
 ل حق ؽ أ داؼ  ذه الدرا ي قامت ال احثي  إعداد ثبلث أدوات  ي :

التربية  منياجأف يتضمنيا والتي ينبغي  ,طمبة المرحمة الثانويةقائمة بآداب االختبلؼ البلزمة ل – 1
 السادة مجاالت, وقد تـ عرضيا عمى أربعة ه المرحمة, والتي تـ تقسيميا إلىاإلسبلمية ليذ

 متخصصًا. ماً ( محكِّ  20المحكميف البالغ عددىـ )
 .بطاقة تحميؿ لمحتوى كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانوية -2
 .  لقياس مدى اكتساب الطمبة آلداب االختبلؼ تبار تحصيمياخ -3
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 :تطبٌقها وخطوات الدراسة دواتأل مفصل شرح ٌلً وفٌما
 :آداب االخ بلؼقائمي  أوال:

 الهدؼ مف القائمي: -1
 ,آداب االختبلؼ التي ينبغي تدريسيا لطمبة المرحمة الثانوية إلى الكشؼ عفالقائمة  ىدفت

 حميؿ مقررات التربية اإلسبلمية التي يدرسيا ىؤالء الطمبة.لت واتخاذىا معياراً 
 مصادر اش قاؽ القائمي : -2

 ىي:و  ,عمى العديد مف المصادر في بناء القائمة تـ االعتماد
 الدراسات السابقة ذات العبلقة بالدراسة الحالية. -أ
 .آداب االختبلؼالمصادر والمراجع واألدبيات التي تناولت  -ب
 1998).في فمسطيف )  اإلسبلمية العريضة لمنياج التربيةالخطوط  -ت 

 الخصائص النمائية لطمبة المرحمة الثانوية. -ث 
 :وصؼ القائمي -1

لمصطمح  القائمة بمقدمة توضح عنواف الدراسة, واليدؼ منيا, والتعريؼ اإلجرائي بتدأتا
فيو مف السادة  مة, وما ترجو, والمصادر التي استندت إلييا الباحثة في بناء القائآداب االختبلؼ

 :المحكميف إبداء آرائيـ فيو حوؿ
 .إليو تنتمي الذي الرئيس لممجاؿ آداب االختبلؼ انتماء مدى - ج

 .الثانوية المرحمة لطمبة آداب االختبلؼ أىمية مدى - ح

 .اآلداب ليذه الصياغة وسبلمة المغوية الدقة - خ

 .الدراسة ليذه امناسب يرونو ما حذؼ أو إضافة أو تعديؿ - د
 المجاؿ, ىذا تقسيمات تحتيا يندرج مجاالت خمسة مف األولية صورتيا في القائمة تكونت وقد
 األولية صورتيا في القائمةآداب  بمغت وقد ,إليو تنتمي التي آداب االختبلؼ تقسيـ كؿ مف ويتفرع

 (األولية ورتياص في المحكميف السادة عمى القائمة عرض وبعد ,مف آداب االختبلؼ  ( 90 )
جراء ,(1) )رقـ ممحؽ انظر  الصورة إلى التوصؿ تـ والتعديؿ واإلضافة والحذؼ التعديبلت وا 

 مجاالت جاءت وقد ,(2) ) رقـ ممحؽ مف آداب االختبلؼ )انظر62) وقد بمغت ) ,لمقائمة النيائية
 : يمي كما آداب االختبلؼ

 .أدباً  26اآلداب العممية والعممية: ويندرج تحتيا  - أ
 .أدباً  14: ويندرج تحتيااآلداب األخبلقية - ب
 .أدباً  13: ويندرج تحتيااآلداب االجتماعية - ت
 .آداب 9: ويندرج تحتيااآلداب النفسية - ث
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 : القائمي ض ط4- 
اعتمدت  الدراسة ىدؼ لتحقيؽ وصبلحيتيا وشموليا القائمة صدؽ مف لمتأكد : األداة صدؽ - أ

 الباحثة نوعيف مف الصدؽ:

 :الظا ري الصدؽ 1-
 ىذه أف بمعنى توجد الذي نفسو المعرفي المجاؿ إلى القائمة انتماء مدىب ويعبر عنو

 .فيو آخر مجاؿ إلى تنتمي ال اآلداب

 : المحكم ف صدؽ 2-
 انظر  –االختبلؼ بآداعمى  تحتوي كانت والتي -األولية صورتيا في القائمة تـ عرض

 :مف والمختصيف المحكميف مف مجموعة عمى, 1))الممحؽ
 .الشريعة وأصوؿ الديف في ومختصيف ساتذةأ-أ
 .العامة التدريس وطرؽ المناىج في ومختصيف أساتذة -ب
 .اإلسبلمية التربية تدريس وطرؽ مناىج في ومختصيف أساتذة -ت
 .التربية أصوؿ في ومختصيف أساتذة-ث
 .اإلسبلمية التربية في تربوييف مشرفيف -ج
 .الثانوية المرحمة في اإلسبلمية التربية معممي-ح

القائمة مف المحكميف تبيف أف جميع المحكميف أجمعوا عمى أىمية تدريس  استرجاع وبعد
وعند  آداب االختبلؼ, وأف القائمة تعبر عمومًا عف اآلداب التي يجب مراعاتيا عند االختبلؼ,

 بيدؼ التحكيـ بإعادة الباحثة قامت عمييا, التعديبلت تفريغ استجابات المحكميف, ومف ثـ إجراء
 والذيف ,المحكميف مف خمسة عمى بعرضيا قامت حيث , ممكنة صورة بأفضؿ إخراج القائمة
 . الدراسة ىدؼ لتحقيؽ القائمة صبلحية أجمعوا عمى

 . النيائية لمقائمة الصورة عمى لبلطبلع (2) الممحؽ انظر

 : المح وى  حم ؿ  طاقي :ثاج ا
 التربيػة كتػب بتحميػؿ محتػوى البػدء ثػـ مػف و ,(3) الممحػؽ فػي جػاء كمػا التحميػؿ بطاقػة تػـ إعػداد
 : التالية اإلجراءات خبلؿ مف وذلؾ بفمسطيف, الثانوية لممرحمة اإلسبلمية

آداب مػدى تػوافر  إلػى الكشػؼ عػف التحميػؿ عمميػة ىػدفت :ال حم ػؿ عمم ػي مػف الهػدؼ  حد ػد -أ
           الدراسػػػػيلمعػػػػاـ  رالحػػػػادي عشػػػػر والثػػػػاني عشػػػػ اإلسػػػػبلمية لمصػػػػفيف التربيػػػػةفػػػػي منيػػػػاج  االخػػػػتبلؼ
-2011) 2012 .) 
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 فػي الػواردة االخػتبلؼ آداب تمثمػت فئػات التحميػؿ فػي ىػذه الدراسػة فػي  حد ػد فئػات ال حم ػؿ: – ج
 .عشر والثاني عشر الحادي لمصفيف التربية اإلسبلمية كتب

 : ال حم ؿ فئات معا  ر - ذ
 اإلسبلمية لممرحمة التربية كتب محتوى تحميؿ فئات تحديد عند المعايير مف تـ مراعاة مجموعة

 :المعا  ر  ذه ومف الثانوية,
 صمة بالمجاؿ ذات آداب االختبلؼ مف مجموعة تـ اختيار حيث :المعرفي لممجاؿ االج ماء 1-

 .المتعمقة بيا الشرعية األحكاـ لمعرفة تحتاج آداب وىي إليو, تنتمي الذي المعرفي
 ىذه مف مدى تضمف التحقؽ ضوئيا في ليتـ االختبلؼ آداب قائمة بنود حددت إذ :الدقي 2-

 .المرحمة الثانوية طمبة عمى المقررة اإلسبلمية التربية كتب محتوى في اآلداب
 معيف, فئة بمجاؿ كؿ ارتبطت , فئات آداب االختبلؼ إلى تـ تصنيؼ حيث :وال حد د ال ما ز 3-
 صنفت حيث , ة, واجتماعية, ونفسيةآداب اختبلؼ عممية وعممية, وآداب اختبلؼ أخبلقي فيناؾ
 . إلييا تنتمي فرعية آداب تحتيا عامة يندرج فئات في اآلداب

 قدر الباحثة قائمة آداب االختبلؼ كانت شاممة حسب رأي المحكميف,  وحاولت :الشموؿ 4-
 المستمدة مف القرآف الكريـ والسنة النبوية الشريفة. بآداب االختبلؼ, اإلحاطة االستطاعة

 : ال حم ؿ وحدات  حد د 5-
 بسيولة, والقياس لمعد إخضاعيا يمكف التي وحدات المحتوى " أجها ال حم ؿ وحدات  عرؼ

 أساسية وحدات خمس وىناؾ ,الكمية النتائج تفسير في دالالت تفيد غيابيا أو وجودىا ويعطي
  135:2004): طعيمة,  يشير كما لمتحميؿ

 ىيكؿ في معينة كممة تكرار بإحصاء المحمؿ يقـو حيث ؿ,التحمي في وحدة أصغر وىي : الكممي -أ
 .والتربوية واالجتماعية واالقتصادية السياسية المفاىيـ إحصاء ذلؾ ومثؿ المحتوى,

 وىي ,فائدة وحدات التحميؿ أكثر مف الكممة وتعد بعد الثانية الوحدة وىي الموضوع: أو الفكرة -ب
 .معيف مفيـو حوؿ تدور جممة
 , معينة ترسـ شخصية محددة وسمات لخصائص الكمي الحصر عمى وتقـو: الشخص ي -ت

 . والمسرحيات القصص تحميؿ وتناسب
 تتخذ صوراً  و ,باتساعو الموضوع تتناوؿ فيي , الفقرة ىي غالبا المستخدمة والوحدة :الفقرة-ث

 . إذاعياً  برنامجاً  أو قصة أو مجمة أو كتاباً  تكوف فقد مختمفة,
 موضوع يشغميا التي تقدير المساحة إلى الدراسات بعض تمجأ حيث : والـز الم احي وحدة -ج

 دراسات وتمجأ , الموضوع يشغميا التي والصفحات واألسطر األعمدة عدد يحسب كأف التحميؿ
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 الذي الزمف حساب إلى أخرى , وتمجأ دراسات الموضوع يستغرقو الذي الزمف حساب إلى أخرى
 . باتالخطا أو البرامج أحد يستغرقو

معنى  ذات وحدة باعتبارىا لمتحميؿ كوحدة الفقرة عمى الحالية الدراسة اعتمدت وقد
أدب وأكثر مف  يشتمؿ أف يمكف وبالتالي ,كالموضوع كبيرة وال كالكممة صغيرة وباعتبارىا ليست

 .الثانوية آداب االختبلؼ في محتوى كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة

 :المح وىخطوات  حم ؿ 7-
 لمخطوات ال ال ي : وفقاً  –ع جي ال حم ؿ – حم ؿ الك ب   ـ
آلداب  اعتبار كتب العينة وحدة واحدة , فيي بمجموعيا يمكف أف تكشؼ عف مدى تضمنيا -أ

 في المرحمة الثانوية. االختبلؼ
لموقوؼ  قامت الباحثة بعمؿ دراسة استطبلعية لمكتب الثبلثة قبؿ البدء بعمؿ خطة الدراسة -ب 

 .آلداب االختبلؼتناوؿ ىذه الكتب  عمى مدى
 اعتماد الفقرة وحدة لمتحميؿ. -ت 
الحالية ,  التي توصمت إلييا الدراسة آداب االختبلؼتصميـ بطاقة لمتحميؿ, وتـ تضمينيا  -ث 

 دابالمئوية لآل وحساب النسبة ,وخصصت بيا فراغات لرصد تواجد كؿ قضية عمى حدة 
 السادة المحكميف. رى قياس صدقيا بعرضيا عمىثـ بياف ترتيبيا , وج المتواجدة,

 لمعد.المتضمنة في بطاقة التحميؿ وحدة  اآلدابمف  أدب اعتبار كؿ -ج 
متضمنة  حيث تـ تحميؿ كؿ فقراتو , وتحديد كونيا حدة,تحميؿ محتوى كؿ كتاب عمى  -ح 
 المذكورة في القائمة أـ ال. دابلآل
 حتوى مف محتويات الكتب الثبلثة.تفريغ نتائج التحميؿ في جدوؿ لكؿ م -خ 

 :المح وى  حم ؿ أداة صدؽ
 وألف بطاقة التحميؿ؛ بنود ذاتيا ىي القائمة بنود كوف التحميؿ لبطاقة كصدؽ القائمة صدؽ اعُتمد
 .القائمة اعتماد عمى بناء جرى التحميؿ

 :المح وى  حم ؿ أداة ث ات
 : التالية الخطوات باعتـ ات  )المحتوى تحميؿ بطاقة(األداة ثبات مف لمتأكد
نفسيا  القواعد باتباع مرات عدة التحميؿ تـ إذا نفسيا لمنتائج الوصوؿ التحميؿ بثبات يقصد

 في مف باحث أكثر التحميؿ أجرى إذا نفسيا لمنتائج الوصوؿ أو نفسيا, الباحثة قبؿ مف واإلجراءات
 . اآلخر عف مستقبل بالعمؿ حثبا كؿ يقـو أف عمى نفسيا, واإلجراءات القواعد متبعاً  واحد وقت
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 :الزمف ع ر الث ات أ(
األوؿ  التحميؿ عمميات نتائج فبي االتفاؽ نسبة ىنا الزمف عبر لمتحميؿ بالثبات يقصد

محتوى  الباحثة بتحميؿ قامت حيث ,التحميؿ ثبات مف لمتأكد الباحثة بيا قامت التي الثاني والتحميؿ
 التربية لمادة الثانوية المرحمة لصفوؼ آداب االختبلؼ إلى اإلشارة ضوء في الثانوية المرحمة بكت

 االتفاؽ باحتساب نسبة قامت ثـ أخرى مرة المحتوى بتحميؿ الباحثة قامت شير اإلسبلمية, وبعد
 :التالية Holisti ))ىولستي معادلة باستخداـ الثاني والتحميؿ األوؿ نتيجة التحميؿ بيف

 

 االتفاق نقاط عدد                            

 ( 58: 1997)عفانة,            × 100 ———————————  الثبات= معامؿ
 االختبلؼ نقاط عدد + االتفاؽ نقاط عدد                 

 (4:3الجدوؿ ) 

 الثاجو ي لممرحمي اإل بلم ي ال ر  ي ك بفي  آلداب االخ بلؼع ر الزمف  ال حم ؿ عمم اتج ائ   وضح 

الز ادة في عدد  عدد المفا  ـ ال حم ؿعمم ي  عمم ي ال حم ؿ
 المفا  ـ

الج  ي المئو ي 
 لبل فاؽ

الحادي عشر 
 الجزء األوؿ

 0 - 34 األولى مف ق ؿ ال احثي
 91.9% 3 37 الثاج ي مف ق ؿ ال احثي

الحادي عشر 
 الجزء الثاجي

 0 - 30 األولى مف ق ؿ ال احثي
 90.9% 3 33 الثاج ي مف ق ؿ ال احثي

 0 - 40 األولى مف ق ؿ ال احثي شرالثاجي ع
 90.9% 4 44 الثاج ي مف ق ؿ ال احثي

يبيف الجدوؿ السابؽ أف االتفػاؽ بػيف عمميتػي التحميػؿ فػي الحػادي عشػر الجػزء األوؿ بمغػت 
, و 90.9%, والحػػػادي عشػػػر الجػػػزء الثػػػاني بمغػػػت بػػػيف األوؿ والثػػػاني 91.9%بػػػيف األوؿ والثػػػاني 

, أي  أف ىػػػذه 90.9%ؿ فػػػي الثػػػاني عشػػػر بمغػػػت بػػػيف األوؿ والثػػػاني االتفػػػاؽ بػػػيف عمميتػػػي التحميػػػ
 وىي نسبة تدؿ عمى ثبات عممية التحميؿ عبر الزمف.  ,النسب عالية بيف عمميتي تحميؿ متتاليتيف

 :رادع ر األف ال حم ؿث ات  ب(
ؿ التحمينتائج  فيوب ةالباحث إلييا تالتي توصم التحميؿنتائج  فيبيا مدى االتفاؽ ب قصديو 

ذو  معمماً  ةالباحث توقد اختار  ,اإلسبلمية التربية تدريسالمختصوف في مجاؿ  إليياتوصؿ  التي
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لمصؼ الحادي عشر والثاني عشر الثانوي, وتـ ذلؾ باستخداـ  اإلسبلمية التربية تدريسخبرة في 
 (Holistiمعامؿ ىولستي:) طريقة

 (4:4)الجدوؿ
 د في  حم ؿ ك اب ال ر  ي اإل بلم يع ر األفرا معامبلت اال فاؽ )الث ات(  وضح

معامؿ  مجموع الجقاط جقاط االخ بلؼ جقاط اال فاؽ المحمبلف ال حم ؿعمم ي 
 الث ات

الحادي عشر الجزء 
 األوؿ

 89.2% 37 4 33 ال احثي والمحمؿ 

الحادي عشر الجزء 
 الثاجي

 93.9% 33 2 31 ال احثي والمحمؿ

 90.9% 44 4 40 ال احثي والمحمؿ الثاجي عشر

وفي  89.2%يبيف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الثبات كاف في الحادي عشر الجزء األوؿ 
 , وىذا معامؿ عاؿ. 90.9%, وفي الثاني عشر93.9%الثاني

 األداة الثالثي االخ  ار ال حص مي:3-
في محتوى  المتضمنة وييدؼ إلى التعرؼ إلى مستوى اكتساب الطمبة آلداب االختبلؼ  

 اإلسبلمية. كتب التربية

 وصؼ االخ  ار:
 االختبارات أنواع أكثر مف وىذا النوع ,اختبار مف نوع اختيار مف متعدد تـ إعداد

 لمختمؼ وتشخيصو لقياس التحصيؿ, مبلءمة وأكثرىا ,االستخداـ حيث مرونة مف الموضوعية
 , وقد مر االختبار بالمراحؿ التالية : تحقيقيا المرجو األىداؼ

لكسب  التعرؼ عمى مستوى فيـ طمبة الثانوية إلى االختبار ىدؼ: مف االخ  ار  حد د الهدؼ 2- 
 آداب االختبلؼ المتضمنة بمحتوى كتب التربية اإلسبلمية.

 :االختبار فقرات أثناء كتابة التالية القواعد مراعاة تمت  :إعداد ال جود االخ  ار ي 3-
عددىا  مف األبداؿ السؤاؿ, وقائمة في المشكمة تطرح وىي المقدمة :يفأجز  مف فقرة كؿ تتكوف - أ

 .فقط صحٌح واحد بدٌل بٌنها مف أربعة
 .عشوائي بأسموب األبداؿ بيف الصحيحة اإلجابة موقع تغيير تـ  - ب
 .اإلجابات ونوعية التعقيد ودرجة الطوؿ حيث مف متوازنة األربعة األبداؿ  - ج
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جاباتيا االختبار فقرات كتابة مف االنتياء بعد  :يمي ما ضوء في مراجعتيا ـالمحتممة, ت وا 

 انتباه لتركيز ضماناً  ثابت شكؿ ذات تكوف أف الفقرات عرض في الباحثة راعت :الفقرات شكؿ
 أما لخ,إ...4)),(3) ,(2) ,(1) باألرقاـ الفقرة مقدمة إلى الباحث أشار فقد عميو وبناء الطالب

 .)د ), (, )ج(, )ب)بالحروؼ )أ إلييا أشار فقد المحتممة اإلجابات

 مح وى الفقرات: 
 االخ  ار: مح وىعجد ص اغي   ـ مراعاة ما  ميوقد 

 نتائج المقابمة الشخصية : حيث تـ إجراء المقابمة الشخصية مع مجموعة مف معممي
ليـ لئلجابة  وترؾ الحرية ,في المرحمة الثانوية , مف خبلؿ طرح السؤاؿ عمييـ التربية اإلسبلمية

 الذي يرونو مناسبًا.وإلعطاء التفسير والتعميؿ 
االطبلع عمى األدبيات التربوية والدراسات السابقة في ىذا المجاؿ و المتعمقة بموضوع 

عمى أفضؿ األساليب  , لمتعرؼ كتب التربية اإلسبلميةالمتضمنة في محتوى  آداب االختبلؼ
عممية التحميؿ  الثانوية في ضوء لممرحمة التربية اإلسبلميةلقياسيا , واالطبلع عمى محتوى مادة 

 الجقاط ال ال ي عجد ص اغي  جود االخ  ار : وقد  ـ مراعاةوصياغة الفقرات بصورتيا األولية. 
 أف تراعي األسئمة الدقة العممية والمغوية. -
 أف تكوف األسئمة محددة وواضحة وخالية مف الغموض. -
 مناسبة األسئمة لممستوى الزمني والعقمي لمطبلب. -

 :االخ  ار  عم مات وضع 4-
 فكرة إلى شرح تيدؼ التي االختبار تعميمات وضع تـ وصياغتياالفقرات  عدد تحديد بعد

 :يمي ما مراعاة ـوضع تعميمات االختبار ت وعند ,ممكنة صورة أبسط في االختبار عف اإلجابة
 .الصفحات وعدد األبداؿ وعدد الفقرات عدد :وىي االختبار بوصؼ خاصة تعميمات 1-
 .المناسب المكاف في الصحيح البديؿ ووضع األسئمة جميع عف باإلجابة خاصة تتعميما 2-
 الصورة األولية لبلختبار: 3- 

رقػـ  في ضوء ما سبؽ تـ إعداد االختبار التشخيصي فػي صػورتو األوليػة كمػا يوضػحيا الممحػؽ
مػف  موعػة, وبعد كتابة فقرات االختبار تـ عرضيا عمى مج ( سؤاالً  43( , حيث اشتمؿ عمى ) 5)

 وذلؾ الستطبلع آرائيـ حوؿ مدى صبلحية كؿ مف:( , 6المحكميف مف ذوي االختصاص ممحؽ )
 .العممية المادة لمحتوى االختبار فقرات تغطية مدى -
 .لغوياً  االختبار فقرات صحة مدى -
 .االختبار فقرات مف فقرة لكؿ األبداؿ صياغة دقة مدى -
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  . الطبلب لمستوى االختبار فقرات مناسبة مدى -
وتـ األخذ  , ولقد أشار المحكميف إلى إعادة صياغة بعض العبارات لتكوف أكثر وضوحاً 

جراء التعديبلت ( 43بعد التحكيـ مكوف مف ) ليصبح االختبارالبلزمة ,  بآرائيـ ومبلحظاتيـ وا 
 ٌوضح التالً والجدول االختبار أسئلة ( وقد تـ تحديد األوزاف النسبية لعدد5ممحؽ رقـ ) سؤاالً 

 :ذلك
 

 (4:5) جدول رقى

 توزيع أسئهخ االختجبر حست تواجدهب في االختجبر

عدد  
 األ ئمي

الوزف 
 الج  ي

اآلداب العمم ي 
 والعمم ي

اآلداب 
 األخبلقية

اآلداب 
 االجتماعية

اآلداب 
 النفسية

كتبة انحبدي عشر 

 )انجسء األول(
14 32.6 5,6,11,14,19,3

3, 42 

41  31,40,43 23,32,38 

بدي عشر كتبة انح

 )انجسء انثبَي(

 ,3 22 ـــــــــــــــــــ 8,20,29 10,13,15  18.6 8

 كتبة انثبَي عشر

 
21 48.8 2,4,7,12,16, 

18,21,26,27,34 

1,24,30, 

35,36 

17,25,28, 

37 

 9,39 

 7 7 9 20 100 43 انًجًوع

 : جر ب االخ  ار5-
  (40)قواميا استطبلعية عينة عمى راالختبا تـ تطبيؽ األولية بصورتو االختبار إعداد بعد

 :بيدؼ لبلختبار االستطبلعية التجربة أجريت وقد عشر الثاني الصؼ طمبة مف وطالبة طالباً 
 .وثباتو االختبار صدؽ مف التأكد 1-
 .األساسية البحث عينة عمى تطبيقو عند االختبار إجابة تستغرقو الذي الزمف تحديد 2-

 :االخ  ار أ ئمي  صح ح 6- 
        تصحيح االختبار بالحاسوب, حيث تـ تفريغ إجابات الطمبة في برنامج مت عمميةت

 ((spss   اإلحصائي, وتـ مف خبللو تطبيؽ اإلحصاءات البلزمة عمييا, بحيث تكوف الدرجة التي
( فقرة, 43, حيث تكوف االختبار مف))درجة 43 ( 0-حصؿ عمييا الطالب محصورة بيف

 االختبار. فقرات مف فقرة لكؿ الخاطئة لئلجابات رات تكرا عدد حساب تـ ذلؾ إلى وباإلضافة
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 :االخ  ار زمف  حد د7- 
 العينة طمبة تقديـ لزمف الحسابي المتوسط طريؽ عف لبلختبار الطمبة تأدية زمف حساب تـ

 (45ي)يساو  االستطبلعية العينة أفراد استغرقيا التي الزمنية المدة متوسط زمف فكاف االستطبلعية
 :التالية المعادلة بتطبيؽ وذلؾدقيقة, 

               
 إجا ي آخر خمس طم ي أوؿ خمس طم ي+ زمف إجا ي زمف =االخ  ار إجا ي زمف

2   

 : الصعو ي معامؿ و ال م  ز معامؿ8-
 نتائج تحميؿ تـ االستطبلعية العينة طمبة عمى التحصيمي االختبار تطبيؽ تـ أف بعد

 : عمى التعرؼ بيدؼ وذلؾ , التحصيمي االختبار أسئمة ىعم لطمبةا إجابات
 االختبار. أسئمة مف سؤاؿ لكؿ التمييز معامؿ 
 االختبار أسئمة مف سؤاؿ كؿ صعوبة معامؿ.  

 معامؿ ال م  ز:
قدرة الفقرة عمى تمييز بيف الطبلب الذيف يتمتعوف بقدر أكبر مف المعارؼ والطبلب األقؿ 

 رؼ.قدرة في مجاؿ معيف مف المعا
 أخذ و , التحصيمي االختبار في عبلماتيـ بحسب تنازلياً  الطمبة درجات ترتيب تـ قد

 بأنو  العمـ مع دنيا كمجموعة ذلؾ و , عميا كمجموعة ( = طالب 11( مف عدد الطمبة.)  (%27
 االختبار. فقرات مف فقرة لكؿ واحدة درجة اعتبار تـ

 . " الضعاؼ طمبة و الممتازيف الطمبة بيف التمييز عمى االختبار قدرة " بو يقصد و
 :التالية المعادلة حسب التمييز معامؿ حساب تـ

 اإلجا ات الصح حي في المجموعي الدج ا عدد – اإلجا ات الصح حي في المجموعي العم ا عددمعامؿ ال م  ز  
 الطبلب في إحدى المجموع  ف  عدد                                               

 ( 239: 2005)ممحـ,            
       

والجدوؿ , االختبار فقرات مف فقرة لكؿ التمييز معامؿ حساب تـ السابقة المعادلة وبتطبيؽ
 :التالي يوضح معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار
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 (4:6جدول)

 يعبيالد انتًييس نكم فقرح يٍ فقراد االختجبر

 معامبلت ال م  ز ـ ت ال م  زمعامبل ـ معامبلت ال م  ز ـ
1 0.55 16 0.55 31 0.55 

2 0.64 17 0.36 32 0.64 

3 0.64 18 0.64 33 0.55 

4 0.55 19 0.45 34 0.45 

5 0.64 20 0.64 35 0.64 

6 0.64 21 0.64 36 0.36 

7 0.45 22 0.64 37 0.55 

8 0.64 23 0.64 38 0.55 

9 0.45 24 0.64 39 0.36 

10 0.45 25 0.45 40 0.55 

11 0.64 26 0.45 41 0.64 

12 0.64 27 0.64 42 0.73 

13 0.64 28 0.55 43 0.64 

 انًتوسط انكهي 0.64 29 0.45 14

15 0.64 30 0.64 0.57 

   0.36بػيف) تراوحػت قػد ,االختبػار ت لفقػرا التمييػز معػامبلت أف السابؽ الجدوؿ مف يتضح
الزيػود, )%80-%20امؿ التمييز المقبوؿ يتػراوح مػا بػيف وأف مع ,( 0.57) بمغ بمتوسط 0.73) -

 .المعقوؿ الحد في كانت حيث االختبار, فقرات جميع قبوؿ تـ وعميو, (173: 1998عمياف,

 معامؿ الصعو ي:
 المئوية النسبة : بو ويقصد ,الفقرة عف صحيحة إجابة أجابوا الذيف الطمبة نسبةبو  يقصد و

 .االختبار في لمراسبيف
 : ال ال ي  المعادلي و ح ب
 خاطئة  إجابة أجابوا الذيف عدد  =الصعو ي معامؿ

 (237: 2005)ممحـ,     جابةعدد الذيف حاولوا اإل                        
  

  االختبار, والجدوؿ فقرات مف فقرة لكؿ الصعوبة معامؿ حساب تـ السابقة المعادلة وبتطبيؽ
 .االختبار فقرات مف فقرة لكؿ الصعوبة معامؿ يوضح 4:7))
 

× 355 % 
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 (4:7جدول)

 االختجبر فقراد يٍ فقرح نكم انصعوثخ يعبيالد

 معامبلت الصعو ي ـ معامبلت الصعو ي ـ معامبلت الصعو ي ـ
1 0.73 16 0.55 31 0.64 

2 0.59 17 0.64 32 0.68 

3 0.68 18 0.59 33 0.64 

4 0.45 19 0.68 34 0.68 

5 0.59 20 0.68 35 0.68 

6 0.59 21 0.50 36 0.45 

7 0.68 22 0.41 37 0.73 

8 0.59 23 0.68 38 0.64 

9 0.68 24 0.68 39 0.64 

10 0.68 25 0.68 40 0.55 

11 0.50 26 0.32 41 0.68 

12 0.68 27 0.41 42 0.64 

13 0.68 28 0.73 43 0.59 

 انًتوسط انكهي 0.68 29 0.59 14

15 0.68 30 0.68 0.62 

(,   0.73 -0.32) بٌن تراوحت قد الصعوبة معامالت أن السابق ولالجد من ٌتضح
)الزيود, %80-%20, وأف معامؿ الصعوبة المقبوؿ يتراوح بيف(0.62بمتوسط كمي بمغ )

 فإف جميع الفقرات مقبولة. , وفي ضوء ذلؾ (171: 1998عمياف,

 صدؽ االخ  ار:
 ,(270: 2005)ممحـ,  لقياسو وضع ما قياس عمى االختبار قدرة بأنو االختبار صدؽ يعرؼ    

 :االختبار صدؽ مف لمتأكد طريقتيف وتـ استخداـ

 المحكم ف صدؽ :أوالً 
 عمى صورتو األولية في االختبار عرض طريؽ عف االختبار صدؽ مف ـ التحقؽت قد و
 التدريس ومشرفي ومعممي وطرؽ المناىج في المتخصصيف مف جامعييف أساتذة مف مجموعة

 آرائيـ قاموا بإبداء حيث غزة, محافظات في الحكومية المدارس في يعمموف مفمبلمية التربية اإلس
مف بنود آداب  كؿ بند إلى الفقرات انتماء ومدى االختبار, فقرات مناسبة حوؿ ومبلحظاتيـ
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استبعاد  تـ اآلراء تمؾ ضوء وفي المغوية, صياغاتيا وضوح وكذلؾ لبلختبار, ربعةاالختبلؼ األ
 . سؤاؿ( 43)االختبار فقرات عدد ليصبح اآلخر بعضيا وتعديؿ الفقرات بعض

 الداخمي اال  اؽ صدؽ :ثاج اً 
 استطبلعية عينة عمى االختبار بتطبيؽ لبلختبار الداخمي االتساؽ صدؽ مف التحقؽ جرى
 بيرسوف ارتباط معامؿ حساب وتـ الدراسة, عينة أفراد خارج مف , وطالبة طالباً  (40) مكونة مف
باستخداـ  وذلؾ إليو تنتمي الذي لبلختبار الكمية والدرجة االختبار فقرات مف فقرة كؿ اتبيف درج
 ذلؾ: وضحي التالي الجدوؿ , (SPSS)اإلحصائي البرنامج

 ( 4:8الجدوؿ )
 معامؿ ار  اط كؿ فقرة مف فقرات االخ  ار مع الدرجي الكم ي لبلخ  ار

 يستوى اندالنخ رتجبطيعبيم اال و. يستوى اندالنخ يعبيم االرتجبط و.

 0.01دالة عند  0.780 23 0.05دالة عند  0.348 1

 0.01دالة عند  0.830 24 0.01دالة عند  0.830 2

 0.05دالة عند  0.395 25 0.01دالة عند  0.808 3

 0.05دالة عند  0.405 26 0.01دالة عند  0.545 4

 0.01دالة عند  0.438 27 0.01دالة عند  0.750 5

 0.01دالة عند  0.518 28 0.01دالة عند  0.751 6

 0.01دالة عند  0.830 29 0.05دالة عند  0.351 7

 0.01دالة عند  0.744 30 0.01دالة عند  0.775 8

 0.01دالة عند  0.524 31 0.01دالة عند  0.421 9

 0.01دالة عند  0.811 32 0.01دالة عند  0.469 10

 0.05دالة عند  0.351 33 0.01دالة عند  0.534 11

 0.05دالة عند  0.352 34 0.05دالة عند  0.347 12

 0.01دالة عند  0.806 35 0.01دالة عند  0.795 13

 0.05دالة عند  0.320 36 0.01دالة عند  0.497 14

 0.01دالة عند  0.594 37 0.05دالة عند  0.359 15

 0.01دالة عند  0.557 38 0.05دالة عند  0.370 16

 0.01دالة عند  0.422 39 0.05دالة عند  0.321 17

 0.01دالة عند  0.489 40 0.01دالة عند  0.600 18

 0.01دالة عند  0.830 41 0.05دالة عند  0.400 19

 0.01دالة عند  0.846 42 0.01دالة عند  0.493 20

 0.01دالة عند  0.771 43 0.01دالة عند  0.477 21

  0.01دالة عند  0.466 22

 0.393( = 0.01( وعند مستوى داللة )38ر الجدولية عند درجة حرية )
 0.304( = 0.05( وعند مستوى داللة )38ر الجدولية عند درجة حرية )
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, 0.01 )ند مستوى داللةعدالة إحصائيًا الفقرات ؿ السابؽ أف جميع و يتضح مف الجد
 .ؽ الداخمي تمتع بدرجة عالية مف االتساي ختباروىذا يؤكد أف اال (, 0.05

  :االختبار ثبات9-
 طريقة التجزئة  باستخداـ وذلؾ االستطبلعية العينة أفراد عمى االختبار ثبات تقدير تـ
 21.ريتشاردسوف كودر ومعامؿ النصفية,

  : الجصف ي ال جزئي طر قي  -1
 ثحي النصفية التجزئة بطريقة االختبار ثبات لحساب االستطبلعية العينة درجات استخداـ تـ

 مف الثاني النصؼ درجة وكذلؾ االختبار فقرات لكؿ األوؿ النصؼ درجة احتسبت
جتماف  معادلة باستخداـ الطوؿ تعديؿ جرى ثـ النصفيف بيف االرتباط معامؿ وذلؾ بحساب الدرجات
بعد  الثبات معامؿ وأف ( 0.941) التعديؿ قبؿ النصفية التجزئة بطريقة الثبات معامبلت أف فاتضح
الباحثة  تطمئف الثبات مف جداً  عالية بدرجة يتمتع االختبار أف عمى يدؿ وىذا ( 0.943) التعديؿ

 الدراسة      عينة عمى تطبيقيا إلى
                               

 )حيث ر : معامؿ االرتباط(                         ر 2        =براون سبٌرمان معادلة
 ( 263: 2005)ممحـ,               ر                     1+                               

 :       21ر  شا رد وف  -طر قي كودر  -2
معامؿ كودر  مةيعمى ق تحصم ثيمعامؿ ثبات االختبار, ح جاديإلطريقة أخرى  استخداـ تـ
 ( يبيف:4:9والجدوؿ )لبلختبار  ةيلمدرجة الكم 21سوف تشاردير 

 (4:9)انجدول
 21اد وانتجبيٍ وانًتوسط ويعبيم كودر ريتشبردسوٌعدد انفقر

  ؾ ²ع ـ معامؿ كودر ر  شارد وف21
 المجموع 43 125.167 25.750 0.94

( وىي 0.94) كانت لبلختبار ككؿ 21شوف  ريتشاردمف الجدوؿ أف معامؿ كودر  تضحي
 .راسةالد نةياالختبار عمى ع تطبيؽإلى  ةتطمئف الباحث ةيعال مةيق

, و أصبح االختبار في  التحصيميمف صدؽ و ثبات االختبار  ةالباحث تبذلؾ تأكدو 
 (6رقـ ) فقرة . انظر ممحؽ (43)ةيصورتو النيائ
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  المعالجات اإلحصائ ي:
 :ي اآل  اإلحصائ يعمى المعالجات   ـ االع ماد

 .ةيت المتوسطات والنسب المئو ار التكرا 1-
 .رسوفيمعامؿ االرتباط ب 2-
 وف.ابر  رمافيمعامؿ سب -3
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 انفصم اخلامس
 نتائج اندراسة ومناقشتها وتفسريها

 

 توصيات الدراسة
 مقترحات الدراسة
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توصيات  يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا لنتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا, كما يتناوؿ       
 .الدراسة, والمقترحات التي طرحتيا الباحثة بناء عمى نتائج الدراسة

 را يج ائ  الد

 :را ياإلجا ي عف ال ؤاؿ األوؿ مف أ ئمي الد أواًل:
 بلمي الواجب  وافر ا في ما آداب االخ بلؼ في ضوء الفكر اإل: السؤاؿ األوؿ عمى  نصي

  بلم ي لممرحمي الثاجو ي؟مح وى ال ر  ي اإل

 عمى الجيود السابقة مف أدب تربوي طبلعباال ةالباحث تعف ىذا السؤاؿ قام ولئلجابة 
 وفي ضوء ذلؾ قامت الباحثة بإعداد بنود القائمة, حيث تـ تصنيفيا ,عمميةورسائؿ  سات سابقةار ود

في محتوى  البلـز توافرىا ختبلؼآداب االمجاالت تنقسـ إلى مجاالت فرعية تندرج تحتيا  ةبعر أإلى 
مف  ةيفي صورتيا النيائ ةيا الباحثتالتي أعد آداب االختبلؼتكونت قائمة  ثيحالتربية اإلسبلمية 

 أدبا, وىي:(  62) 
 أدبا.26آداب االختبلؼ العممية والعممية: ويندرج تحتيا -
 أدبًا. 14آداب االختبلؼ األخبلقية: ويندرج تحتيا-
 أدبًا. 13آداب االختبلؼ االجتماعية: ويندرج تحتيا -
 آداب. 9آداب االختبلؼ النفسية: ويندرج تحتيا -

 ( محكمًا مف تخصصات مختمفة في الفقو20ى )تحكيـ ىذه القائمة بعرضيا عم وقد تـ       
الديف, والمناىج وطرؽ التدريس العامة, ومناىج وطرؽ تدريس التربية  , وأصوؿاإلسبلمي
 وأصوؿ التربية, و مف مشرفي التربية اإلسبلمية, ومعممي التربية اإلسبلمية في المرحمة اإلسبلمية,

في صورتيا  ( يظير القائمة1والممحؽ رقـ ) -اً دبأ( 90قبؿ التحكيـ ) اآلدابالثانوية , وكاف عدد 
جراء التعديبلت والحذؼ-األولية عادة التحكيـ وا   (61واإلضافة إلى ) , ثـ وصمت بعد التحكيـ وا 
 ظير القائمة في صورتيا النيائية.( ي2, والممحؽ رقـ )أدباً 

 :را يمف أ ئمي الد الثاجياإلجا ي عف ال ؤاؿ ثاج ًا:  
ما مدى  ضمف مح وى ال ر  ي اإل بلم ي لممرحمي الثاجو ي ل ؤاؿ الثاجي عمى :  جص ا           

  بلمي؟آلداب االخ بلؼ في ضوء الفكر اإل
لممرحمة  ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحميؿ محتوى كتب التربية اإلسبلمية         
الصؼ الثاني  ي عشر وكتابو الذي يشمؿ الجزء األوؿ والجزء الثاني لمصؼ الحاد ,الثانوية

 توضح ذلؾ: فيو, والجداوؿ التالية آداب االختبلؼعشر؛ لمكشؼ عف مدى تواجد 
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 (5:1جدوؿ رقـ)
 المجاؿ األوؿ: آداب االخ بلؼ العمم ي والعمم ي

 الفقرة

 الصؼ الحادي عشر
 الجزء األوؿ

 الصؼ الحادي عشر
 الصؼ الثاجي عشر الجزء الثاجي

غ ر  موجودة
 غ ر موجودة غ ر موجودة ودةموج موجودة

 موجودة
  ×  × ×   حد د محؿ االخ بلؼ 

  ×  ×  × الرد إلى الك اب وال جي في الم ائؿ الشرع ي 
  ×  ×  ×  د ي ججب الخبلؼ في الم ائؿ العق

  ×  × ×  االخ بلؼ عجد ال عامؿ مع الواقع وقوعالق وؿ  
  × ×  ×  عذار  جهؿ األحكاـ الشرع ي اإل
  ×  × ×  عرؼ عمى أ  اب اخ بلؼ العمماءال 

  ×  ×  × مراعاة المقاصد الشرع ي عجد االخ بلؼ 
  ×  ×  × وضع المفا  ـ والمصطمحات في إطار ا الصح ح 

  × ×  ×  ال درج في مجاقشي الم ألي المطروحي و ال دء  األ ـ 
 ×  ×  ×  ال دء  الجقاط المش ركي ومواطف اال فاؽ 

  × ×   × لمجقاش  كؿ جز ئا ها  عروضيلم ألي المالمعرفي  ا
 ×  ×   × المجكرال درج في إجكار 

  ×  ×  × اال  جاد إلى األدلي إلث ات الرأي
  × ×   × ضرب األمثمي المبلئمي لمرأي المث ت 

  ×  ×  × ال  م ـ  إمكاج ي  عدد الصواب
 ×   ×  × ال ث ت مف رأي المخالؼ

 ×  ×  ×  المخالؼ جقبل أم جاجقؿ أقواؿ الطرؼ  
  × ×  ×  أال  ؤدي األخذ  مذ ب المخالؼ إلى  اطؿ

  × ×   ×  ججب الخوض ف ما ال  عمـ 
 ×  ×   × شخصي غرضال رفع عف  وظ ؼ الجصوص ل 
  ×  × ×  الرجوع إلى أ ؿ العمـ عجد الجهؿ  حكـ مع ف 

 ×  ×  ×  ب آفي  أو ؿ رأي المخالؼاج جا
 ×  ×  ×  خالؼ لمراجعي رأ ه عجد الحاجيإمهاؿ الم

  × ×  ×  ال  م ـ  الخطأ والرجوع لمحؽ عجد ظهوره
  × ×   × ل أجي في إصدار الحكـ وا  داء الرأيا 

  ×  ×  × ال حفظ عف  كف ر أو لعف فرد  ع جه
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(  يتضح أف محتوى التربية اإلسبلمية لمصؼ الحادي عشر بجزأيو 5:1بقراءة الجدوؿ رقـ)
, ففي المجاؿ العممي واألدبي ألوؿ والثاني وكتاب الثاني عشر تناوؿ بعض بنود آداب االختبلؼا

)الرد إلى الكتاب والسنة في المسائؿ الشرعية, االستناد إلى األدلة إلثبات الرأي, مراعاة  أدب
المقاصد الشرعية عند االختبلؼ, وضع المفاىيـ والمصطمحات في إطارىا الصحيح, تجنب 

ؼ في المسائؿ العقدية(, بشكؿ موسع وجيد, وُيعزى سبب ىذا االىتماـ إلى فيـ الطبيعة الخبل
العمرية لمطمبة حيث يزداد نمو القدرات العقمية, وتزداد القدرة عمى االستدالؿ واالستنتاج والحكـ 

ض عمى األشياء, ومف جية أخرى تناوؿ محتوى كتاب التربية اإلسبلمية بجزأيو األوؿ والثاني بع
ومنيا ذكرت في الجزء األوؿ) التدرج في إنكار  ,ومف غير تعمؽ ,اآلداب بصورة عابرة ضمنية

, الترفع عف توظيؼ النصوص لغرض شخصي في سطريف 107)المنكر في سطر ص)
, تجنب الخوض فيما ال يعمـ في سطر 23)(, التثبت مف رأي المخالؼ في سطريف ص)47ص)
اني) القبوؿ بوقوع االختبلؼ عند التعامؿ مع الواقع في (, ومنيا ذكرت في الجزء الث23)ص)

, التثبت مف رأي المخالؼ 96), تحديد محؿ االختبلؼ في ثبلثة أسطر ص)94)سطريف ص )
(, ومنيا ذكرت 195), الرجوع إلى أىؿ العمـ عند الجيؿ بحكـ معيف في سطريف ص)12)ص) 

, تحديد محؿ 134)ي سطريف ص )في كتاب الثاني عشر )اإلعذار بجيؿ األحكاـ الشرعية ف
, التسميـ بالخطأ والرجوع لمحؽ عند ظيوره في خمسة أسطر 120)االختبلؼ في أربعة أسطر ص)

, الرجوع إلى أىؿ العمـ عند الجيؿ 39), تجنب الخوض فيما ال يعمـ في سطر ص)102)ص)
واجدة في (, وقد ال حظت الباحثة أف أغمب اآلداب المت103)بحكـ معيف في خمسة أسطر ص)

ثاني تركزت في درس )أدب االختبلؼ والخطاب(  الجزء المحتوى التربية اإلسبلمية لمحادي عشر 
, كما الحظت خمو الكتب الثبلثة مف بعض البنود )كاجتناب آفة تأويؿ رأي المخالؼ, إمياؿ 

الؼ نقبًل المخالؼ لمراجعة رأيو, البدء بالنقاط المشتركة ومواطف االتفاؽ, نقؿ أقوؿ الطرؼ المخ
والتي مف شأنيا تحصينو دينيًا و فكريًا مف الزيغ  ,أمينًا( التي مف المفترض أف يمـ بيا الطالب

 واالنحراؼ عف جادة الصواب, مما يوجب عمى مصممي المنياج أخذىا باالعتبار.
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 (5:2جدوؿ رقـ)
 المجاؿ الثاجي: آداب االخ بلؼ األخبلق ي

 انفقرح

 الصؼ الحادي عشر
 األوؿ الجزء

 الصؼ الحادي عشر
 الصؼ الثاجي عشر الجزء الثاجي

غ ر  موجودة غ ر موجودة موجودة
 غ ر موجودة موجودة

 موجودة
  × ×  ×  والمج هد ف العمماء  وق ر
  ×  ×  × مع ف موقؼ أو مع ف لرأي ال عصب  ججب

 ×   × ×  العق ـ والجدؿ المراء عف ال  عادا 
  ×  ×  × فكر ه كمؿل  لممخالؼ اإلجصات ح ف 
 ×   ×  ×  ؿ في فعمه المخالؼ في وال جر ح الطعف  ججب 

  ×  ×  × االع زاز  الحؽ والث ات عم ه
  ×  × ×  الحؽ عف واال  ك ار العجاد  رؾ 

 ×  ×  ×  والجفور الشقاؽ إلى  ؤدي الذي الجقاش إرجاء
  × ×   × المخالؼ لممخطئ اال  غفار 
 ×  ×  ×  لممخالؼ األخطاء  ص د عف ال رفع 

 ×  ×  ×  المخالؼ مع ال واضع
 ×   × ×   لثجاء عمى المخالؼ إذا ظهر مجه الحؽا 
  ×  × ×  االر قاء   موؾ المخ مف ف مف ال عصب إلى ال  امح 
 ×  ×  ×  المخالؼ المخطئ عمى ال  ر 

يحظ باىتماـ واضعي  ( يتبيف أف مجاؿ اآلداب األخبلقية لـ5:2بقراءة الجدوؿ السابؽ)
المناىج, فعمى مستوى الجزأيف األوؿ والثاني لمحتوى التربية اإلسبلمية لمصؼ الحادي عشر لـ 

منيا ما ورد بصورة ضمنية كأدب )االرتقاء بسموؾ المختمفيف مف  ,تذكر سوى آداب محدودة
ذا إلؼ (, الثناء عمى المخا100مف سطر ونصؼ ص) لتعصب إلى التسامح في الجزء الثانيا

(, بينما تواجد حسف اإلنصات لممخالؼ في (96قؿ مف نصؼ سطر صأظير منو الحؽ في 
(, وأغمب اآلداب 64(, االستغفار لممخطئ المخالؼ في سطريف ص)71نصؼ سطر ص)

أما محتوى كتاب الصؼ  والخطاب,المتواجدة في الجزء الثاني وردت في درس أدب االختبلؼ 
تجنب التعصب لرأي معيف أو موقؼ معيف في سطر ونصؼ الثاني عشر فقد وردت آداب ) 

, االرتقاء بسموؾ المختمفيف مف 63), االستغفار لممخطئ المخالؼ في سطريف ص)118)ص)
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بشكؿ عرضي وببل تعمؽ, لقد الحظت الباحثة خمو 14)) التعصب إلى التسامح في سطريف ص)
ؽ والنفور, ترؾ تصيد األخطاء رجاء النقاش الذي يؤدي إلى الشقاإ)بادآالكتب الثبلثة مف 

ضعؼ تواصؿ لممخالؼ, التواضع مع المخالؼ, الستر عمى المخطئ المخالؼ( وىذا يعكس 
فالمراىؽ يتعرض لتشويش فكري يؤثر عمى أخبلقو لذا يجب توجييو  ,واقع الطمبة المناىج مع 

 خطاء.لبللتزاـ باألخبلؽ المتعالية عف الحقد والكراىية وتصيد األ

نصافو ا  عداد الفرد عمى االستماع لممخالؼ و إ(: 2008ليو دراسة محمود)إتوصمت وىذا ما 
 وعدـ الترصد لعيوبو وسقطاتو واالبتعاد عف الخصومة والكراىية واألحقاد.

 (5:3جدوؿ رقـ)
 المجاؿ الثالث: آداب االخ بلؼ االج ماع ي

 انفقرح

 انصف انحبدي عشر

 انجسء األول

 انصف انحبدي عشر

 انجسء انثبَي
 انصف انثبَي عشر

 يوجودح غير يوجودح يوجودح
غير 

 يوجودح
 يوجودح

 غير

 يوجودح

  × ×   ×  ومقجعي  ادئي  طر قي ال حدث 
  ×  ×  × العامي والمصالح واالج ماعي الثقافي  المش رؾ الق وؿ

  ×  ×  × و جوعهـ ال شر  عارؼ فكرة ق وؿ 
  ×  ×  × الجماعي  ح ؿ واالع صاـ األلفي  كر س 
  ×  ×  × الوحدة إطار في ال جوع اح راـ  ر  خ 
  ×  ×  × االخ بلؼ رغـ األخوة عبلقات عمى المحافظي 
  ×  ×  × راألمو   وافه عف وال عد الك رى األمي  همـو االجشغاؿ 
  ×  ×  × الح ف والقوؿ الط  ي الكممي إلى المجوء 
  ×  ×  ×  المخالؼ الظف ح ف مع  الظا ر ال عامؿ 
 ×   ×  × المخ مف ف   ف الجارحي لفاظاأل   ججب 
 ×  ×  ×  الضرورة عجد وال عر ض ال مم ح ا  خداـ 
  ×  ×  × المخ مف ف   ف والقط عي ال جافر  ججب 

  × ×  ×  ألـز الصمت  كوف عجدما ال كوت

كاف ليا ( 5:3آداب االختبلؼ في المجاؿ االجتماعي كما ىو موضح بالجدوؿ السابؽ رقـ)
نصيب األسد في محتوى الكتب الثبلثة لممرحمة الثانوية, ويعزى ىذا االىتماـ مف القائميف عمى 

في ظؿ  خاصة, إلى حرصيـ عمى نسيج المجتمع ووحدتو, واالبتعاد بو عف الفرقة والتشتتالمناىج 
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لشعب الواحد بث بذور الفرقة والنزاع بيف أبناء ايعايشو مف ظروؼ االحتبلؿ الذي يسعى إلى ما 
كعضو المراىؽ ب بيدؼ إضعافو ليكوف فريسة سيمة لو , وكذلؾ يعزى إلى اىتماـ خبراء المناىج

جب تييئتو لمتفاعؿ مع مجتمعو ومع مف حولو مف أفراد, وقد الحظت ميـ مف أعضاء المجتمع ي
عشر الباحثة ورود بعض اآلداب بشكؿ ضمني في محتوى كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ الحادي 

ء ( في الجز 55بجزأيو األوؿ والثاني كأدب )قبوؿ فكرة تعارؼ البشر وتنوعيـ في سطريف ص)
( في 54طار الوحدة في سطريف ص)إ, ترسيخ احتراـ التنوع في ( في الجزء الثاني91األوؿ, و)ص

( في الجزء الثاني, تجنب 97لفة واالعتصاـ بحبؿ الجماعة في سطر ص)الجزء األوؿ, تكريس األ
((, في حيف تناوؿ كتاب الثاني عشر أدب 94نافر والقطيعة بيف المختمفيف في سطر ص)الت

(, ترسيخ احتراـ التنوع في 13)القبوؿ بالمشترؾ الثقافي االجتماعي والمصالح العامة في سطر ص)
(, التعامؿ بالظاىر مع حسف الظف بالمخالؼ في سطر 89إطار الوحدة في سطريف ص)

((, وبناء عمى وصؼ الواقع 120والقطيعة بيف المختمفيف في سطر ص)(, تجنب التنافر 39ص)
الفمسطيني فإف الباحثة ترى أف ىذا المجاؿ يتطمب اىتمامًا أكبر مف القائميف عمى المناىج بيدؼ 

 .فرادهأبناء جيؿ متراص البنياف غير منفصؿ عف مجتمعو, ويحسف الظف في 

عداد الفرد عمى البعد عف السباب إورة (: ضر 2008ليو دراسة محمود)إوىذا ما توصمت  
صحاب اآلراء المخالفة, وتحذيره مف توجيو االتيامات ليـ بيدؼ التقميؿ مف أوالشتائـ والتجريح مع 

 شأنيـ أو معاقبتيـ عمى طرح آراء مخالفو.
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 (5:4جدوؿ رقـ)
 المجاؿ الرا ع: أداب االخ بلؼ الجف  ي

 الفقرة

 الصؼ الحادي عشر
 ألوؿالجزء ا

 الصؼ الحادي عشر
 الجزء الثاجي

الصؼ الثاجي 
 عشر

غ ر  موجودة
غ ر  موجودة موجودة

 غ ر موجودة موجودة
 موجودة

  × ×   × المخالؼ رأي فهـ في وال روي الحكمي 
  × ×  ×  واألخبلؽ األخوة وحؽ العمـ حؽ   ف الموازجي 
  ×  ×  × المؤلمي الذكر ات  جاوز 
 ×   ×  × لمحؽ الؼالمخ ق وؿ  األمؿ 
 ×  ×   × العممي  الغرور  ججب 
  ×  × ×  لذا ه االخ بلؼ حب  ججب 
  × ×   × لممخالؼ الصدر  عي 

  × ×   × لمحوار المجا ب الجف ي الجو  ه ئي
  × ×   × جقصاً  اع  اره دوف لمجقد المخالؼ ق وؿ 

بكبير االىتماـ مف قبؿ  أف اآلداب النفسية لـ تحظ (5:4)يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ
اإلسبلمية لمصؼ الحادي عشر, وتعزو الباحثة ذلؾ إلى تركيز مخططي  مخططي مناىج التربية

المناىج عمى الجوانب االجتماعية عمى حساب الجوانب النفسية؛  و ذلؾ ألف تربية الجوانب النفسية 
اىا الجزء األوؿ مف محتوى بعض اآلداب التي احتو  تتسـ بالتعقيد , ويتبيف مف خبلؿ التحميؿ أف

بصورة ضمنية كأدب) الحكمة والتروي في فيـ رأي المخالؼ  في معظميا الحادي عشر تواجدت
(, قبوؿ النقد دوف 71(, األمؿ بقبوؿ المخالؼ بالحؽ في نصؼ سطر ص)71في سطريف ص)

ني مف كتاب ((, في حيف أف اآلداب الثبلثة الواردة في الجزء الثا71اعتباره نقصا في سطريف ص)
وردت بشكؿ ضمني ) تجاوز الذكريات المؤلمة  ,التربية اإلسبلمية لمصؼ الحادي عشر جميعيا

(, تجنب حب االختبلؼ 99(, األمؿ وقبوؿ المخالؼ لمحؽ في سطريف ص)12في سطريف ص)
((, كما تناوؿ محتوى كتاب الثاني عشر أغمب اآلداب بشكؿ ضمني 95سطر ص)ألذاتو في ثبلثة 

الموازنة بيف حؽ العمـ   (,102مؽ كأدب )الحكمة والتروي في فيـ رأي المخالؼ ص)غير متع
(, 106(, تجنب حب االختبلؼ لذاتو في سطريف ص)120وحؽ األخوة واألخبلؽ في سطر ص )

(, قبوؿ النقد دوف اعتباره نقصا في ثبلثة 77تييئة الجو النفسي لمحوار في ثبلثة أسطر ص)
حثة أنو مف الضروري العناية بالجوانب النفسية لممراىؽ لما يتممكو ((, وترى البا102سطر ص)أ
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 يندفع في ىذه المرحمة مف صراع نفسي بيف انفعاالتو الذي يؤدي بدوره إلى صراع في تفكيره فتراه
 ي تصرفاتو وتعامبلتو مع مف حولو.ف متيوراً  يمسي حتى انفعاالتو وراء ناً أحيا

والتي تـ  ,آلداب االختبلؼ الموجودة في المحتوىة يوضح النسب المئوي 5:5))الجدوؿو  
حسابيا مف خبلؿ بطاقة تحميؿ المحتوى عبر األفراد بحساب الوزف النسبي لآلداب الموجودة عمى 

 .100%عدد بنود اآلداب الفرعية لكؿ مجاؿ ضرب 

 (5:5جدوؿ)
 الج ب المئو ي ل وز ع آداب االخ بلؼ في كؿ مجاؿ في مح وى ك اب الحادي عشر

عدد  المجاالت
 اآلداب

الج  ي المئو ي 
لمح وى الحادي عشر 

 جزء أوؿ

الج  ي المئو ي لمح وى 
 الحادي عشر جزء ثاجي

الج  ي المئو ي  الكم ي 
 لمح وى الحادي عشر

الج  ي المئو ي 
لمح وى لمثاجي 

 عشر
المجاؿ األوؿ: آداب االخ بلؼ العمم ي 

 والعمم ي

26 52.6 46.2 49.4 71.8 

 52.4 46.4 57.1 35.7 14 لثاجي: آداب االخ بلؼ األخبلق يالمجاؿ ا

 84.6 77 74.4 79.5 13 المجاؿ الثالث: آداب االخ بلؼ االج ماع ي

 40.7 51.9 25.9 77.8 9 المجاؿ الثالث: آداب االخ بلؼ الجف  ي

( أف كتاب الحادي عشر الجزء الثاني األقؿ حظًا مف 5:5يتضح مف الجدوؿ السابؽ)
وأف أغمب اآلداب المتوافرة فيو وردت في درس واحد  ,الثبلثة في تضميف آداب االختبلؼالكتب 

 وىو درس أدب االختبلؼ والخطاب, الذي تـ حذفو مف الخطة التدريسية لثبلثة أعواـ عمى التوالي,
مما يتطمب  وىذا مما يؤخذ عمى المشرفيف التربوييف الذيف يضعوف الخطط التدريسية السنوية, 

عادة و  السنوية, ة النظر في ىيكمية الخطة الدراسيةإعاد تضميف درس أدب االختبلؼ والخطاب ا 
؛ نظرًا ألىمية ىذا الدرس في غرس آداب االختبلؼ, ويزيد مف قيمة ىذا الدرس أف بعض فييا

بشكؿ  وردتأغمب اآلداب في الكتب الثبلثة   آداب االختبلؼ وردت بشكؿ واضح وصريح, بينما 
قد تواجد بكتاب الثاني عشر  لآلداب االجتماعيةأعمى نسبة تضميف بالمحتوى  ضمني, فكانت
, بينما كتاب الحادي عشر الجزء الثاني حصؿ عمى أقؿ نسبة وىي 84.6%)بوزف نسبي)

, أما آداب  االختبلؼ األخبلقية فكانت أعمى نسبة مف نصيب الجزء الثاني مف كتاب %46.2))
وأف الجزء األوؿ مف كتاب الحادي عشر قد حصؿ عمى  (, 57.1%الحادي عشر بوزف نسبي)

(, ويبلحظ مف خبلؿ النسب المئوية أف اآلداب االجتماعية كاف ليا 35.7%)  وىي ,أقؿ نسبة
بشكؿ ضمني غير الثقؿ األكبر في محتوى الكتب الثبلثة, بينما  تركزت آداب االختبلؼ النفسية 

 ت في الجزء الثاني منو بنسبة مئوية  )في الجزء األوؿ مف الحادي عشر, وافتقر واضح 
  .وىي نسبة ضئيمة جدًا, وبحاجة إلى إعادة النظر فييا%25.5)
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 ثالثًا: الج ائ  الم عمقي  ال ؤاؿ الثالث والذي  جص عمى:
 لممرحمي الثاجو ي؟ اإل بلم ياك  اب الطم ي آلداب االخ بلؼ في مح وى ال ر  ي  ىما مد 

والجدوؿ لئلجابة عف ىذا السؤاؿ, توسطات والنسب المئوية, استخداـ التكرارات والمتـ 
 وضح ذلؾ:ي  (5:10)

 المجاؿ األوؿ: آداب االخ بلؼ العمم ي والعمم ي

 (5:6جدوؿ )
 ( 440واالَحرافبد انًعيبريخ وانوزٌ انُسجي نكم فقرح يٍ فقراد االختجبر )ٌ = لم و طاتال كرارات وا

 رقى انسؤال
يجًوع 

 االستجبثبد
 طانًتوس

االَحراف 

 انًعيبري

انوزٌ 

 انُسجي
 انترتيت

2 388 0.882 0.323 88.18 1 

4 304 0.691 0.463 69.09 7 

5 169 0.384 0.487 38.41 19 

6 264 0.600 0.490 60.00 14 

7 380 0.864 0.344 86.36 2 

10 326 0.741 0.439 74.09 3 

11 270 0.614 0.487 61.36 13 

12 319 0.725 0.447 72.50 4 

13 206 0.468 0.500 46.82 18 

14 282 0.641 0.480 64.09 11 

15 301 0.684 0.465 68.41 9 

16 238 0.541 0.499 54.09 17 

18 282 0.641 0.480 64.09 12 

19 309 0.702 0.458 70.23 5 

21 298 0.677 0.468 67.73 10 

26 127 0.289 0.454 28.86 20 

27 249 0.566 0.496 56.59 16 

33 251 0.570 0.496 57.05 15 

34 307 0.698 0.460 69.77 6 

42 302 0.686 0.464 68.64 8 

  (5:6)  ضح مف الجدوؿ ال ا ؽ
 فقرات في االختبار كانت: ثبلثةأف أعمى 

 ( والتي نصت عمى" التسميـ بإمكانية تعدد الصواب".88.18بوزف نسبي) 2)الفقرة) -
(والتػػي نصػػت عمػػى " الرجػػوع إلػػى أىػػؿ العمػػـ عنػػد الجيػػؿ بحكػػـ 86.36بػػوزف نسػػبي) 7)الفقػػرة) -

 معيف".
 (والتي نصت عمى" تجنب األلفاظ الجارحة بيف المختمفيف".74.09( بوزف نسبي)10الفقرة) -
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 فقرات في االختبار كانت: وأف أدنى ثبلثة
 .( والتي نصت عمى "تجنب تكفير فرد بعينو أو لعنو"28.86( بوزف نسبي)26الفقرة) -
 ( والتي نصت عمى " نقؿ أقوؿ الطرؼ المخالؼ نقبًل أمينًا".38.41( بوزف نسبي)5الفقرة ) -
( والتػػي نصػػت عمػػى " بػػدء الحػػديث بالنقػػاط المشػػتركة ومػػواطف 46.82( بػػوزف نسػػبي)13الفقػػرة) -

 االتفاؽ".

 المجاؿ الثاجي: آداب االخ بلؼ األخبلق ي
 (5:7جدوؿ )

 ( 440)ف   فقرات االخ  ارمف  فقرةالمع ار ي والوزف الج  ي لكؿ ال كرارات والم و طات واالجحرافات 
رقى 

 انسؤال

يجًوع 

 االستجبثبد
 انًتوسط

االَحراف 

 انًعيبري

انوزٌ 

 انُسجي
 انترتيت

1 426 0.968 0.176 96.82 1 

8 238 0.541 0.499 54.09 8 

20 336 0.764 0.425 76.36 2 

24 215 0.489 0.500 48.86 9 

29 272 0.618 0.486 61.82 5 

30 255 0.580 0.494 57.95 7 

35 270 0.614 0.487 61.36 6 

36 284 0.645 0.479 64.55 4 

41 297 0.675 0.469 67.50 3 

 ( :5:7  ضح مف الجدوؿ)
 أف أعمى فقرتيف في االختبار كانت:

قؼ ( والتي نصت عمى " تجنب التعصب لرأي معيف أو مو 96.82( بوزف نسبي)1الفقرة) -
 معيف".

 ( والتي نصت عمى " االعتزاز بالحؽ والثبات عميو".76.36( بوزف نسبي)20الفقرة ) -

 أدنى فقرتيف في االختبار كانت: وأف
( والتي نصت عمى" االرتقاء بسموؾ المختمفيف مف التعصب إلى 48.86( بوزف نسبي)24الفقرة) -

 التسامح"

المراء والجدؿ العقيـ", "إرجاء النقاش ( والتي نصت عمى" ترؾ 54.09( بوزف نسبي)8الفقرة) -
 الذي يؤدي إلى الشقاؽ والنفور".
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 المجاؿ الثالث: آداب االخ بلؼ االج ماع ي
 (5:8) جدوؿ

 ( 440  ف) االخ  ار فقرات مف فقرة لكؿ الج  ي والوزف المع ار ي واالجحرافات والم و طات ال كرارات

 رقى انسؤال
يجًوع 

 االستجبثبد
 انًتوسط

حراف االَ

 انًعيبري

انوزٌ 

 انُسجي
 انترتيت

17 257 0.584 0.493 58.41 6 

25 331 0.752 0.432 75.23 1 

28 323 0.734 0.442 73.41 2 

31 282 0.641 0.480 64.09 5 

37 293 0.667 0.472 66.74 4 

40 245 0.557 0.497 55.68 7 

43 304 0.691 0.463 69.09 3 

 (:5:8  ضح مف الجدوؿ) 
 أعمى فقرة في االختبار كانت: أف
( والتي نصت عمى" االنشغاؿ بيمـو األمة الكبرى والبعد عف 75.23(  بوزف نسبي)25الفقرة) -

 توافو األمور".

 أدنى فقرة في االختبار كانت:أف و 

( والتي نصت عمى" القبوؿ بالمشترؾ الثقافي واالجتماعي 55.68( بوزف نسبي)40الفقرة) -
 والمصالح العامة".

 مجاؿ الرا ع: آداب االخ بلؼ الجف  يال
 (5:9جدوؿ )

 ( 440)ف   فقرات االخ  ارمف  فقرةال كرارات والم و طات واالجحرافات المع ار ي والوزف الج  ي لكؿ 

 رقى انسؤال 
يجًوع 

 االستجبثبد
 انًتوسط

االَحراف 

 انًعيبري

انوزٌ 

 انُسجي
 انترتيت

3 343 0.780 0.415 77.95 1 

9 338 0.768 0.422 76.82 2 

22 200 0.455 0.498 45.45 7 

23 281 0.639 0.481 63.86 4 

32 247 0.561 0.497 56.14 6 

38 261 0.593 0.492 59.32 5 

39 285 0.648 0.478 64.77 3 

 (:5:9)الجدوؿ مف   ضح
 :كانت االختبار في فقرة أعمى أف
 الجو النفسي المناسب لمحوار".تييئة " عمى نصت والتي( 77.95)نسبي بوزف(  3)الفقرة -
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 :كانت االختبار في فقرة أدنى وأف
 األمؿ بقبوؿ المخالؼ لمحؽ"." عمى نصت والتي( 45.45)نسبي بوزف( 22)الفقرة -

 مجاؿ لكؿ والترتيب المئوية والنسب والمتوسطات اتر راكالت بحساب ةالباحث تقام النتائج وإلجماؿ
 :ذلؾ وضحي التالي والجدوؿ االختبار مجاالت مف

 (0135)جدوؿ: 
 االخ  ار مجاالت مجاؿ مف لكؿ وال ر  ب المئو ي والج ب والم و طات اتر ال كرا

مجموع  ـ
 اال  جا ات

 الم و ط
االجحراؼ 
 المع اري

الوزف 
 الج  ي

 ال ر  ب

 3 63.32 4.271 12.664 5572 اآلداب العمم ي والعمم ي

 1 66.73 2.272 6.673 2936 اآلداب األخبلق ي

 2 66.16 2.030 4.631 2033 اآلداب االج ماع ي

 4 61.06 1.772 3.664 1612 اآلداب الجف  ي

  64.24 9.039 27.625 12155 الدرجي الكم ي

 

آداب االختبلؼ حظيت بأوزاف نسبية متقاربة اتسمت بأنيا تضح مف الجدوؿ السابؽ أف ي
االختبلؼ عمومًا, وىذا يعزى إلى  نسب ضئيمة مما يعكس ضعفًا عامًا في إلماـ الطمبة بآداب

 طبيعة التربية األسرية والتعميمية السائدة في المجتمع العربي عامة والمجتمع الفمسطيني خصوصًا.
"آداب ذلؾ  ى%(, تم 66.73)  نسبي المرتبة األولى بوزف خبلقية"األ"آداب االختبلؼ قد احتمت و 

 "%(, ثـ جاءت 66.16)  قدره بوزف نسبي الثانيةحيث احتمت المرتبة  االختبلؼ االجتماعية"
آداب  "%(, تمى ذلؾ 63.32ره)بالمرتبة الثالثة بوزف نسبي قد آداب االختبلؼ العممية والعممية"

 .%( 61.06بوزف نسبي قدره ) االختبلؼ النفسية" 

              نسػػػػػػػػبي  المرتبػػػػػػػػة األولػػػػػػػػى بػػػػػػػػوزفآداب االخػػػػػػػػتبلؼ األخبلقيػػػػػػػػة احػػػػػػػػتبلؿ  ةعػػػػػػػػزو الباحثػػػػػػػػتو 
, بػػالرغـ مػػف أف ىنػػاؾ ضػػعفًا فػػي تضػػمف المحتػػوى لػػآلداب األخبلقيػػة,  إلػػى ثقافػػة  %( 66.73) 

عنػى بتربيػة التػي تُ وما تحتمو األخبلؽ مف مكانػة عاليػة فػي المجتمػع,  المجتمع اإلسبلمية المحافظة,
 المراىؽ تربية أخبلقية.
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  وص ات الدرا يأواًل: 

  ما  مي:في ضوء ج ائ  الدرا ي  وصي ال احثي  
إعادة النظر في محتوى التربية اإلسبلمية بحيث تزداد المساحة المخصصة لتناوؿ آداب  -1

 االختبلؼ بما يتماشى مع حاجة األفراد والمجتمع الفمسطيني.
 إبراز مجاالت أدب االختبلؼ في المقررات والنصوص الدينية. -2
فة آداب االختبلؼ, أف يعالج المحتوى بصورة صحيحة وكافية تمبية حاجة الطمبة لمعر  -3

شباع رغباتيـ في فيـ قضايا االختبلؼ والتحمي بآدابو, فبل يكتفي باإلشارات العرضية  وا 
 والعابرة ليا.

أف تشتمؿ أىداؼ تعميـ التربية اإلسبلمية في المراحؿ األخرى عمى قائمة بآداب االختبلؼ  -4
 البلزمة ليذه المراحؿ.

مع  ة في سموكيـ وعبلقاتيـؿ القدوة الحسنلياء األمور عمى تمثأف يحرص المعمموف وأو  -5
شاعة ثقافة الحوارمنذ نعومة أظافرىـ أبنائيـ , وتمثؿ القوؿ الطيب, ليعكسوا التسامحو  ,, وا 

 ذلؾ في أبنائيـ واقعًا ممموسًا.
باالختبلؼ  يتعمؽ فيما العمؿ وورش وعقد الندوات الطبلبية األنشطة دور تفعيؿ عمى العمؿ -6

 .ليا الحاجة بتطور المعطيات ىذه مع والتطور واإلعبلـ الثقافي ووالغز  وأدب االختبلؼ
حث و تصميـ دورات تدريبية لممعمميف خاصة الجدد منيـ لتوعيتيـ بآداب االختبلؼ اليامة  -7

الطبلب عمى االستفادة مما ىو متوافر في المكتبات بخصوص قضايا االختبلؼ والغزو 
 الثقافي.

وتقبؿ اآلخر, وعدـ نبذه, أو احتقاره, والتأكيد عمى أف  –مع الشباب–ترسيخ ثقافة الحوار  -8
 ىذا مف ديننا الحنيؼ حسب الضوابط التي جاء بيا حياؿ ذلؾ.

 واإلعبلـ, واألندية والمسجد, والمدرسة, األسرة,:  مثؿ التربوية المؤسسات تفعيؿ دور -9
 .الشباب المثقؼ والمحاور تنشئة في ؛والثقافية الرياضية,

ورات تدريبية وندوات ولقاءات لكافة شرائح المجتمع بما يساعد عمى العمؿ عمى عقد د -10
شاعة ثقافة الحوار بينيـ. االرتقاء بالوعي  بقضايا االختبلؼ, والغزو الثقافي, وا 

التربوية لؤلبناء بحيث تكوف الثقافة الحوارية أولوية في التربية والتعميـ مف التنشئة ب النظر -11
 نشاطات التربوية.خبلؿ المناىج وطرؽ التدريس وال

التنسيؽ بيف الجيات ذات العبلقة ووزارة التربية والتعميـ لعقد المسابقات الشبابية والطبلبية  -12
 لدعـ الحوار اإلسبلمي اليادؼ.

 



 124 

 المق رحاتثاج ًا: 

 استكمااًل لنتائج الدراسة وتوصياتيا تقترح الباحثة ما يمي:
بلمية في المراحؿ الدراسية األخرى في دراسات تقويمية لمحتوى كتاب التربية اإلسإجراء  -1

 ضوء آداب االختبلؼ.
إجراء دراسات تقويمية لبقية عناصر منظومة المنياج: األىداؼ, واألنشطة وطرائؽ  -2

  التدريس, والتقويـ, في ضوء اتجاىات الطمبة نحو دراسة آداب االختبلؼ.
 المراحؿ في ميةاإلسبل التربية مناىج مساىمة مدىإجراء دراسة تحميمية لمكشؼ عف  -3

 شخصية وتنمية بآداب االختبلؼ الوعي رفع والجامعية في والعميا األساسية التعميمية
 .الطمبة

لممراحؿ التعميمية األخرى في ضوء آداب  إعداد تصور مقترح لتدريس التربية اإلسبلمية -4
 االختبلؼ وقياس فعاليتو التدريسية.

 نوية في ضوء حاجات الطمبة وآداب االختبلؼ.تقويـ أىداؼ التربية اإلسبلمية لممرحمة الثا -5
تطبيؽ أداة الدراسة عمى طمبة المرحمة الجامعية في مختمؼ التخصصات, ومقارنة مدى  -6

 تمثميـ آلداب االختبلؼ.
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 ( 1ممحؽ رقـ)
 آداب االخ بلؼ قائمي واجهي

 انشحْى انشمحٍ اهلل ثسى
  المح ـر........................................................\ ال  د

 و ركا ه اهلل ورحمي عم كـ ال بلـ                       

 ال ر  ي  در س وطرؽ المجا   في الماج   ر درجي لج ؿ درا ي  إعداد ال احثي قـو 
 الثاجو ي لممرحمي اإل بلم ي ال ر  ي  مح وى الم ضمجي االخ بلؼ آداب"   عجواف و ي  اإل بلم ي

 "  لها الطم ي اك  اب ومدى اإل بلمي الفكر ضوء في

 اإل بلم ي ال ر  ي ك ب مح وى في  وافر ا الواجبداب  اآل قائمي  جاء   طمب و ذا
 ضوئيا. في المنياج تحميؿ ليتـ وذلؾ, مرحمي الثاجو يلم

 االلتزاـ يجب التي اإلسبلمية التربوية القواعد مجموع: ال احثي  عرفها كما االخ بلؼ وآداب
 تحقيؽ ةبغي المختمفة القضايا في اإلنساف وأخيو اإلنساف بيف اآلراء في تنوع أو تبايف وقوع عند بيا

 .اإلسبلمية التربية منياج ينبغي أف والتي , أو درء مفسدة,مصمحة

,   حك مها و عم ها لبلطبلع   اد كـ عمى القائمي  ذه  عرض ال احثي   شرؼ ولذلؾ
ل كـ   حك ـ  رجاء مجكـ المطموب و, الثاجو ي المرحمي لطم ي البلزمي االخ بلؼ  آداب قائمي اآلف وا 
 :ح ث مف اال   اجي  ذه
 مثمه الذي المجاؿ إلى الق مي اج ماء مدى  . 
 أ م  ها مدى . 
 و ع  ر اً  لغو اً   بلم ها . 

 أيبو االختيبر انًُبست .√( )  عبلمي  وضع وذلؾ
 صالخصو   هذا مجا  اً   روجه ما  عد ؿ أو إضافي

 ال احثي
 جزر أ و مو ى محمد مجى
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 األول ي قائمي آداب االخ بلؼ في صور ها 1) ا ع )ممحؽ رقـ 

 
 
 
 :أوالً 
 

اآلداب 
العمم ي 

 (لفقه يا)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  آداب االخ بلؼ لممرحمي الثاجو يقائمي 

مدى 
 االج ماء

مدى 
 الص اغي األ م ي

مي
 ج 

مي 
  ج 

ال
جدا 

مي 
مه

 
همي

م
همي 
ر م

غ 
و ا 

 لغ
مي
 م 

 

إلى
دؿ 
 ع

 

        وجؿ عز مراق ي اهلل 
         األحكاـ(العذر  الجهؿ)جهؿ 

        العذر  اخ بلؼ العمماء
        .االع راؼ  ح م ي االخ بلؼ في  ك  ؼ الواقع

        مراعاة المصالح الشرع ي في االخ بلؼ
        اإلجكارال درج في 

        عدـ  وظ ؼ الجصوص لموقؼ شخصي
        وال أو ؿال ع  ر  آفياج جاب 

 أفعجد ظهور ما  ح اج المخالؼ  طمب ال مهؿ
  ه راجع ف ه جف

       

        المفا  ـ والمصطمحات  حد د
         عدد الصواب  إمكاج يال  م ـ 

         حد د محؿ الخبلؼ
        ال دء  الجقاط المش ركي ومواطف اال فاؽ

         األ ـال درج وال دء 
م ائؿ العقائد ي اال  عاد عف االخ بلؼ في ال

 الثا  ي
       

        اآلراء إلث اتالدل ؿ  إ راد
        المبلئمي لمرأي المث ت األمثميضرب 

        ال  م ـ  الخطأ والرجوع لمحؽ عجد ظهوره
        ال ث ت مف قوؿ المخالؼ

        اج جاب الخوض في ما ال عمـ له  ه
         اطؿ إلىالؼ  مذ ب المخ األخذأال  ؤدي 

         حاشي االخ بلؼ في ال م رر له
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        أم جاالطرؼ المخالؼ جقبل  أقواؿجقؿ 
        المعرفي  القض ي  كؿ جز ئا ها

        اهلل ور وله في الم ائؿ الشرع ي إلىالرد 
        في الحكـ األ م ي أصحاب إلىال حاكـ 

        الرأي ا  داءو لقدرة عمى المحاكمي ا
        .ال حفظ عف  كف ر فرد  ع جه أو لعجه

  روف إضاف ها :  عمم يآداب  
....................................................................... 

 
 :ثاج اً 

اآلداب 
 األخبلق ي

        الرفؽ في ال عامؿ.
        عدـ ال ثر ب   ف المخ مف ف

        والعدؿ جصاؼاإل 
        الص ر والرفؽ والمداراة

        عدـ ال عصب
        الظف إح اف

        االل زاـ  ال قوى و ججب الهوى
        ال جزه عف المراء والجداؿ

        وصدؽ الج ي اإلخبلص
        ال واضع

        ح ف اال  ماع 
رغـ  األخوةعمى  اءواإل قاالح راـ والمح ي 

 الخبلؼ
       

        عدـ الطعف وال جر ح
        عدـ العجاد واال  ك ار عف الحؽ

        عف الغرور العممي اال  عاد
        اال  غفار لممخطئ

        اح راـ اآلخر وق وؿ فكرة ال عدد وال عارؼ
        عدـ غ  ي اآلخر

 رلآلخ األخطاءعدـ  ص د 
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جصاؼالموضوع ي          اآلخر الرأي وا 
        اال  عاد عف ال كف ر وال ف  ؽ

        ال  امح
عمى االر قاء   موؾ المخ مف ف مف  ال عاوف
 ال راضي إلىال عصب 

       
        الح اء

  روف إضاف ها : آداب أخبلق ي 
  ................................................................................ 

..................................................................... 
 

 : ثالثاً 
اآلداب 
 االج ماع ي

العجا ي  المش ركات الثقاف ي واالج ماع ي  
 ومصالح الح اة

       
        ق وؿ فكرة  عارؼ ال شر و جوعهـ

        الوحدة إطارخ اح راـ ال جوع في  ر  
        واف الوحدة واج ي إثـالفرقي  أف عم ـ 
        اج ماع ا اآلخر إ قاطعدـ 

        بلؼ خرغـ اال األخوةالمحافظي عمى عبلقات 
بلؼ  خعدـ المقاطعي االق صاد ي    ب اال

 الفكري
       

        خ بلؼعدـ  رؾ ال زاوج وال زاور    ب اال
        ال واصي  الحؽ والص ر والمرحمي

الك رى وال عد عف  األمياال  ماـ  مجاقشي  مـو 
 ال وافه

       
        ال كامؿ والحوار ال جاء إلىالعمؿ عمى الوصوؿ 

        ألفاظهمعرفي لهجي المخالؼ وحق قي  
         األشخاصعدـ ال شفي 

 روف إضاف هاآداب اج ماع ي  
........................................ 
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 قائمي آداب االخ بلؼ في صور ها األول ي 1) ا ع )ممحؽ رقـ
 
 
 

 :را عاً 
اآلداب  

 المفظ ي 

   آداب االخ بلؼ لممرحمي الثاجو ي قائمي 

مدى 
 االج ماء

 الص اغي مدى األ م ي

مي
 ج 

مي 
  ج 

ال
جدا 

مي 
مه

 
همي

م
همي 
ر م

غ 
و ا 

 لغ
مي
 م 

 

إلى
دؿ 
 ع

 

        الكممي الط  ي والقوؿ الح ف إلىالمجوء 

        ا  خداـ ال عر ض وال مم ح ح جما  مـز
        ظهر مجه الحؽ إذاالثجاء عمى المخالؼ 

        اال  عاد عف المحظورات المفظ ي
        ال كوت عجدما  كوف الصمت ا مـ

        الجدؿ والف ف إلى قود ال ي  األلفاظ ججب 
        ال فاصح وال شدد إظهارعدـ 

         ججب  زك ي الجفس والثجاء عم ها
         ججب الموـ الم اشر عجد وضوح خطأ المخالؼ

        واإلزعاج ججب رفع الصوت 
         ججب الهزء وال خر ي
الغر  ي والغامضي  األلفاظ ججب ا  عماؿ 

 اآلخرالمح ممي  م   ا عمى الطرؼ و 
       

        في موضعها و ججب ال هو ؿ األلفاظا  خداـ 
        ال حدث  طر قي  ادئي ومقجعي

  روف إضاف ها :     آداب  لفظ ي
................................................................. 
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 :خام ًا 
اآلداب 
 الجف  ي

   آداب االخ بلؼ لممرحمي الثاجو ي مي قائ

مدى 
 االج ماء

 الص اغي مدى األ م ي

مي
 ج 

مي 
  ج 
ال

جدا 
مي 

مه
 

مي
مه

مي 
مه
 ر 
غ

و ا 
 لغ
مي
 م 

 

إلى
دؿ 
 ع

 

        عدـ ا هاـ الج ات
        المخالؼالحكمي وال روي في فهـ 

 األخوةالموازجي   ف حؽ العمـ وحؽ 
 واألخبلؽ

       

        الذكر ات المؤلمي جاوز 
        مف ق وؿ المخالؼ لمحؽ ال أسعدـ 

مـ  إذا آخرالجقاش لوقت  إرجاء  أفع 
 الشقاؽ والجفور إلىاال  مرار ف ه  ؤدي 

       

        بلؼ لذا ه خ ججب حب اال

        ا  اع الصدر لممخالؼ
         ه ئي الجو المجا ب لمحوار

العظمي واال  عبلء عمى  ججب الشعور  
 اآلخر

       

عدـ اع  ار  صح ح المخالؼ لمحاوره جقدا 
 أو ع  ا

       

 
  روف إضاف ها :     آداب جف  ي 
 

.................................................................. 
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 ( قائمي آداب االخ بلؼ في صور ها الجهائ ي2)ممحؽ رقـ
 
 
 
 : أوالً 
 

 اآلداب
 العمم ي
 والعمم ي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الثاجو ي لممرحمي االخ بلؼ  آداب قائمي

 مدى
 االج ماء

 الص اغي األ م ي مدى

مي
 ج 

 
 ال

مي
 ج 

 

همي
م

 
 جدا

همي
م

 
 غ ر

همي
م

 

مي
 م 

و ا 
لغ

 

عدؿ
 

 
 إلى

        االخ بلؼ  محؿ  حد د1-
        يالشرع  الم ائؿ في وال جي الك اب إلى لردا2-
        الشرع ي األحكاـ  جهؿ اإلعذار3-
        االخ بلؼ عجد الشرع ي المقاصد مراعاة 4-
        ال عرؼ عمى أ  اب اخ بلؼ العمماء5-
        ال درج في إجكار المجكر6-
        المطروحي  الم ألي مجاقشي فيوال درج   األ ـ ال دء7-
        اال فاؽ  ومواطف ش ركيالم  الجقاط ال دء -8

        الصح ح  إطار ا في والمصطمحات المفا  ـ وضع 9-
        شخصي لموقؼ الجصوص  وظ ؼ عف ل رفعا 10-
                 الواقع مع ال عامؿ عجد االخ بلؼ وقوع وؿ الق -11

        الصواب  عدد  إمكاج ي ال  م ـ 12-
        المخالؼ رأي  ؿ أو  آفي ج جابا13-
        الحاجي عجد رأ ه لمراجعي المخالؼ إمهاؿ14-
        يد العق الم ائؿ في الخبلؼ  ججب15-
        الرأي إلث ات الشرع ي األدلي إلى اال  جاد16-
        المث ت لمرأي المبلئمي األمثمي ضرب17-
        ظهوره عجد لمحؽ والرجوع  الخطأ ال  م ـ18-
        المخالؼ رأي مف ال ث ت19-
         عمـ ال ف ما الخوض  ججب20-
         اطؿ إلى المخالؼ  مذ ب األخذ  ؤدي أال21-
        أم جا جقبل المخالؼ الطرؼ أقواؿ جقؿ22-
        مع ف  حكـ الجهؿ عجد العمـ أ ؿ إلى الرجوع23-
        جز ئا ها  كؿ لمجقاش حيالمطرو   الم ألي المعرفي24-
        الرأي وا  داء الحكـ إصدار في ال أجي25-
         فرد  ع جه أو لعجه.  كف ر عف ال حفظ26-
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 قائمي آداب االخ بلؼ في صور ها الجهائ ي 2) ا ع )ممحؽ رقـ 
 
 
 
 :ثاج اً 

 اآلداب 
 األخبلق ي

 الثاجو ي لممرحمي االخ بلؼ  آداب قائمي

 مدى
 الص اغي األ م ي مدى ج ماءاال 

مي
 ج 

 
 ال

مي
 ج 

 
همي

م
 

 جدا
همي

م
 

 غ ر
همي

م
 

مي
 م 

 
و ا
لغ

 

عدؿ
 

 
 إلى

        والمج هد ف العمماء  وق ر27-
        مع ف موقؼ أو مع ف لرأي ال عصب  ججب28-
        االع زاز  الحؽ والث ات عم ه29-
        العق ـ والجدؿ المراء   رؾ30-
         لممخالؼ اإلجصات ح ف31-
        المخالؼ في وال جر ح الطعف  ججب32-
        الحؽ عف واال  ك ار العجاد عف رؾ  33-
        .رجاء الجقاش الذي  ؤدي إلى الشقاؽ والجفورإ34-
        المخالؼ لممخطئ اال  غفار35-
        لممخالؼ األخطاء  ص د  ججب36-
        المخالؼ مع اضعال و 37-
        ال راضي إلى ال عصب مف المخ مف ف   موؾ االر قاء38-

         لثجاء عمى المخالؼ إذا ظهر مجه الحؽا39-
        المخالؼ المخطئ عمى ال  ر40-

 ثالثًا:
اآلداب 
 االج ماع ي

         مقجعي  طر قي ال حدث41-
        العامي والمصالح الج ماعيوا الثقافي  المش رؾ الق وؿ42-
        و جوعهـ ال شر  عارؼ فكرة ق وؿ43-
        الجماعي  ح ؿ واالع صاـ األلفي  كر س44-
        الوحدة إطار في ال جوع اح راـ  ر  خ 45-
        االخ بلؼ رغـ األخوة عبلقات عمى المحافظي46-
        األمور  وافه عف ال عدو  الك رى األمي  همـو االجشغاؿ47-
        الح ف والقوؿ الط  ي الكممي إلى المجوء48-
         المخالؼ الظف ح ف مع  الظا ر ال عامؿ49-
        المخ مف ف   ف الجارحي األلفاظ  ججب50-



 146 

        الضرورة عجد وال عر ض ال مم ح ا  خداـ51-
        لمخ مف فا   ف والقط عي ال جافر  ججب52-
        ألـز الصمت  كوف عجدما ال كوت53-

 را عًا:
اآلداب 
 الجف  ي

        المخالؼ رأي فهـ في وال روي الحكمي54-
        واألخبلؽ األخوة وحؽ العمـ حؽ   ف الموازجي55-
        المؤلمي الذكر ات  جاوز56-
        لمحؽ المخالؼ ق وؿ  األمؿ57-
         ججب الغرور العممي58-
        لذا ه االخ بلؼ حب  ججب59-
        لممخالؼ الصدر  عي60-
        لمحوار المجا ب الجف ي الجو  ه ئي61-
        جقصاً  اع  اره دوف لجقدا ق وؿ62-
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 جو ي طاقي  حم ؿ مح وى ال ر  ي اإل بلم ي لممرحمي الثا 3)ممحؽ رقـ (
 

 الفصؿ الدرا ي الصؼ
 غ ر موجودة موجودة آداب االخ بلؼ

 أوال: آداب االخ بلؼ العمم ي والعمم ي
   مراعاة المقاصد الشرع ي عجد االخ بلؼ 1
   عذار  جهؿ األحكاـ الشرع ياإل 2
   الرد إلى الك اب وال جي في الم ائؿ الشرع ي 3
   ع الواقعاالخ بلؼ عجد ال عامؿ م وقوعالق وؿ   4
   ال درج في إجكار المحرمات أو المكرو ات 5
   ال رفع عف  وظ ؼ الجصوص لموقؼ شخصي 6
   اج جاب آفي  أو ؿ رأي المخالؼ 7
   إمهاؿ المخالؼ لمراجعي رأ ه عجد الحاجي 8
    حد د محؿ االخ بلؼ 9

   ال  م ـ  إمكاج ي  عدد الصواب 10
   في إطار ا الصح ح وضع المفا  ـ والمصطمحات 11
   ال دء  الجقاط المش ركي ومواطف اال فاؽ 12
   المطروحي وال دء  األ ـ في مجاقشي الم أليال درج   13
    ججب الخبلؼ في الم ائؿ العقائد ي  14
   اال  جاد إلى األدلي إلث ات الرأي 15
   ضرب األمثمي المبلئمي لمرأي المث ت  16
   ال  م ـ  الخطأ والرجوع لمحؽ عجد ظهوره                                17
   ال ث ت مف رأي المخالؼ                    18
    ججب الخوض ف ما ال  عمـ  19
   أال  ؤدي األخذ  مذ ب المخالؼ إلى  اطؿ  20
   جقؿ أقواؿ الطرؼ المخالؼ جقبل أم جا 21
    حكـ مع ف الرجوع إلى أ ؿ العمـ عجد الجهؿ 22
   ال عرؼ عمى أ  اب اخ بلؼ العمماء 23
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   المعرفي  الم ألي المطروحي لمجقاش  كؿ جز ئا ها 24
   ال أجي في إصدار الحكـ وا  داء الرأي 25
   ال حفظ عف  كف ر أو لعف فرد  ع جه 26

 غ ر موجودة موجودة                   ثاج ا : آداب االخ بلؼ األخبلق ي                
   والمج هد ف العمماء  وق ر 27
   مع ف موقؼ أو مع ف لرأي ال عصب  ججب 28
   االع زاز  الحؽ والث ات عم ه 29
   العق ـ والجدؿ المراء  رؾ  30
   فكر ه ل كمؿ لممخالؼ اإلجصات ح ف  31
   المخالؼ في وال جر ح الطعف  ججب  32
   الحؽ عف واال  ك ار العجاد  رؾ  33
   العممي الغرور  ججب   34
   المخالؼ لممخطئ اال  غفار  35
   لممخالؼ األخطاء  ص د  ججب  36
   المخالؼ مع ال واضع 37
   ال راضي إلى ال عصب مف المخ مف ف   موؾ االر قاء 38
    لثجاء عمى المخالؼ إذا ظهر مجه الحؽا  39
 المخالؼ المخطئ عمى ال  ر  40

 

  

 غ ر موجودة  موجودة              ثالثا : آداب االخ بلؼ االج ماع ي                    
    مقجعي  طر قي ال حدث  41
   العامي والمصالح واالج ماعي الثقافي  المش رؾ الق وؿ  42
   و جوعهـ ال شر  عارؼ فكرة ق وؿ  43
   الجماعي  ح ؿ واالع صاـ األلفي  كر س  44
   الوحدة إطار في ال جوع اح راـ  ر  خ  45
   االخ بلؼ رغـ األخوة عبلقات عمى المحافظي  46
   راألمو   وافه عف وال عد الك رى األمي  همـو االجشغاؿ  47
   الح ف والقوؿ الط  ي الكممي إلى المجوء  48
    المخالؼ الظف ح ف مع  الظا ر ال عامؿ  49
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   المخ مف ف   ف الجارحي األلفاظ  ججب  50
   الضرورة عجد وال عر ض ال مم ح ا  خداـ  51
   المخ مف ف   ف والقط عي ال جافر  ججب  52
   ألـز الصمت  كوف عجدما ال كوت 53

 غ ر موجودة  موجودة                را عا : آداب االخ بلؼ الجف  ي                      
   المخالؼ رأي فهـ في وال روي الحكمي  54
   واألخبلؽ األخوة وحؽ العمـ حؽ   ف الموازجي  55
   المؤلمي الذكر ات  جاوز  56
   لمحؽ المخالؼ ق وؿ  األمؿ  57
    ججب الغرور العممي  58
   لذا ه االخ بلؼ حب  ججب  59
   لممخالؼ الصدر  عي         60
   لمحوار المجا ب الجف ي الجو  ه ئي 61
   جقصاً  اع  اره دوف لمجقد المخالؼ وؿق   62
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 (4ممحؽ رقـ)
 قائمي  أ ماء ال ادة المحكم ف لقائمي آداب االخ بلؼ

 ال خصص الدرجي العمم ي ا ـ المحكـ الرقـ
 إسالمٌة تربٌة أصول أستاذ دكتور  دف أبو محمود 1

 مناىج وطرؽ تدريس أستاذ دكتور فتحية المولو 2
 مناىج وطرؽ تدريس أستاذ دكتور عبد المعطي األغا 3
 عمـ نفس تربوي أستاذ دكتور سناء أبو دقة 4
 مناىج وطرؽ تدريس دكتوراه األسطل إبراهٌم 5
 مناىج وطرؽ تدريس دكتوراه داود حلس 6
 مناىج وطرؽ تدريس دكتوراه أشرف بربخ 7
 فقو مقارف دكتوراه ماىر السوسي 8
 فقو مقارف دكتوراه ماىر الحولي 9

 إسبلميةأصوؿ تربية  دكتوراه حمداف الصوفي 10
 أصوؿ تربية إسبلمية دكتوراه فايز شمداف 11
 عمـ نفس تربوي دكتوراه عاطؼ األغا 12
 الفقو المقارف دكتوراه إبراىيـنجوى  13
 الفقو المقارف ماجستير أبو جزر إبراىيـ 14
 الفقو المقارف ماجستير محمد الفرا 15
 الحديث وعمومو جستيرما رندة زينو 16
 التفسير وعمومو ماجستير ابتساـ سمور 17
 مناىج وطرؽ تدريس ماجستير عبد العاؿ أسمياف 18
 مناىج وطرؽ تدريس ماجستير ىياـ حمد 19
 الدراسات اإلسبلمية بكالوريس مروة أبو مطمؽ 20
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  حك ـ االخ  ار  ( 5ممحؽ رقـ)

 غزة -اإل بلم ي الجامعي
 العم ا درا اتال عمادة
 ال ر  ي كم ي

 اهلل حفظه ....................................................................... / ال  د

 و ركا ه اهلل ورحمي عم كـ ال بلـ
 التربية تدريس وطرؽ المناىج في الماجستير درجة لنيؿ دراسة بإعداد ةالباحث تقـو
لممرحمي الثاجو ي ومدى  اإل بلم يالم ضمجي  مح وى ال ر  ي  آداب االخ بلؼ: بعنواف اإلسبلمية

 اك  اب الطم ي لها.
 بناءعمى آلداب االختبلؼ المرحمة الثانوية طمبة اكتساب مدى لقياس اختبار إعداد ذلؾ واستمـز
 .الثانوية لممرحمة اإلسبلمية التربيةكتب  محتوى تحميؿ
 : ح ث مف وذلؾ راالخ  ا ل حك ـ ال فضؿ   اد كـ مف أرجو لذا

 ى.لممحتو  االختبار فقرات تغطية مدى
 ر.االختبا فقرات صياغة صحة مدى
 . راالختبا لفقرات اإلمبلئية الصحة مدى

 .التحكيـ في مناسبا ترونو ما وحذؼ إضافة
 وال قد ر الشكر جز ؿ  ق وؿ و فضموا

 يال احث
 أ و جزر محمدمجى 
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 هائ ياالخ  ار  صور ه الج (6ممحؽ رقـ)
 الرح ـ الرحمف اهلل   ـ

 
 أخي/أخ ي : طالب/ة المرحمي الثاجو ي                       حفظؾ اهلل ورعاؾ

 ال بلـ عم كـ ورحمي اهلل و ركا ه..                       و عد..

 بقسـ المناىج وطرؽ تدريس الماجستير, درجة إلكماؿ بحث أداة وىي اختبار, يديؾ بيف
كسبؾ آلداب االختبلؼ المتضمنة بمحتوى  مدى قياس إلى االختبار ىذا ييدؼمية, و اإلسبل التربية

 .اإلسبلميةكتب التربية 

 حسف عمى لؾ شاكَرةَ قبؿ اإلجابة.   متأنية قراءة سؤاؿ تقرأ/ي كؿ أف منؾ والمطموب
 .تعاونؾ
 ,,, وبركاتو اهلل ورحمة عميكـ والسبلـ

 :االخ  ار  عم مات
 صفحات(. 7 عدد أوراؽ االختبار)

 الصحيحة. اإلجابةدائرة حوؿ رمز  بوضع االختبار أسئمة عف /أجيبيأجب
  د.الواح السؤاؿ عمى خط مف أكثر /يتضع ال
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 :كؿ ما  أ ي أقره القرآف في  جظ ـ الح اة اإلج اج ي ماعدا. 1
 التعاوف والتعارؼ. -التعصب والتعالي.               ج - أ
 الدعوة إلى مكاـر األخبلؽ. -د              القسط والبر.      - ب
 اخ بلؼ المج هد ف:. 2
 ناتج عف التعصب لمرأي. -ج  ى النزاع المنيي عنو.          مذموـ يؤدي إل - أ
 فيو تسميـ بإمكانية تعدد الصواب. -د    اليوى.                        ناتج عف إتباع - ب
و دؿ قوله  عالى:. 3 و َأْو إِيَّ ِِ َضَلٍل ُمبٍِع[ ] َوإِكَّ ًدى َأْو  ُْ ـََعَذ   :عمىُؿْم 
 التواضع مع المخالؼ. -ج            التعالي عمى المخالؼ.              - أ
 )ب+ج( معًا. -د          تييئة نفس المخالؼ لقبوؿ الحؽ.       - ب
 :ال  دخؿ في مجاؿ االج هاد. 4
 أمور اختمؼ فييا المجتيدوف. -ج                               المسائؿ العقدية الثابتة.    -أ
 جميع ما سبؽ. -د  فييا نص شرعي خاص وال إجماع .  األمور التي لـ يرد -ب
 :مف أ  اب وقوع الف جي ال ي أدت إلى مق ؿ عثماف  ف عفاف . 5

 عدـ نقؿ أقواؿ الطرؼ المخالؼ نقبًل أمينًا. -ج   الرد عمى مخالفيو.  تذمر عثماف مف  - أ
 )أ+ج( معًا. -د ياسة عثماف  في الحكـ.             س -ب 
ا  دالؿ القرآف الكر ـ  حصوؿ ال قظي  عد الجـو ل قر ب صورة ال عث  عد الموت ف ه ا  خداـ . 6

 أل موب:
 الرأي.استخداـ القصص إلثبات   -ج   ضرب األمثمة المبلئمة إلثبات الرأي.          - أ
 استخداـ الحوار إلثبات الرأي. -د    .            االستناد إلى األدلة إلثبات الرأي - ب
ْؿِر إِْن ُؿـُْتْم ََّل َتْعَؾُؿوَن[   دؿ قوله  عالى:. 7 َل اـذِّ ْْ ـُوا َأ  عمى:]َؽوْسَل
 ترؾ طمب العمـ. -ج       سؤاؿ  المداوميف عمى ذكر اهلل.                - أ
 الفتوى بغير عمـ. -الرجوع إلى أىؿ العمـ.                               د - ب
ف كاف محقاً"   دعو الر وؿ. 8 في قوله: "أجا زع ـ    ت في ر ض الججي لمف  رؾ المراء وا 

 إلى:
 إرجاء النقاش الذي قد يؤدي إلى الشقاؽ والنفور. -ج      ري الغمبة عمى الخصـ.    تح - أ
 )ب+ج( معًا. -د       المراء والجدؿ العقيـ.    ترؾ - ب
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 لم مم ف في محاورة غ ر الم مم ف:مجه  عمماء ا. 9
 تجنب الطعف في المخالؼ. -الحكمة والتروي في فيـ رأي المخالؼ.        ج - أ
 جميع ما سبؽ. -د  االستناد إلى األدلة إلثبات الرأي.             - ب
ج اِخرِ ِ " :قوؿ الر وؿ. 10 م ى م  ـْ أ ْو ع  م ى ُوُجوِ ِه اِئُد   ْؿ   ُكبُّ الج اس  ِفي الج اِر ع  ـْ ِإال  ح ص 

 " ف ه حث عمى:أ ْلِ ج ِ ِهـْ 
 سعة الصدر لممخالؼ.-جف المختمفيف.                  تجنب األلفاظ الجارحة بي - أ
 تجنب الحديث مع المخالؼ -د  كؼ المساف عف األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر.  -ب

 :عمى في مراق ي وال ه ومحا   هـ قائمي    ا ي عثماف  ف عفاف. 11

 الثقة العمياء في أفعاليـ.-مف صحة الشائعات.                     جالتثبت  - أ
 )أ+ب( معًا. -د  الحكـ.                        إصدارالتأني في  - ب
 ُ عذر المخالؼ في حالي:. 12
 .الجيؿ باألحكاـ الشرعية -ج       .                            التمسؾ بالرأي - أ
 تعمد الخطأ. -د    وره .                          مجاممة مف يحا - ب
ـَْوا إَِغ َؿؾَِؿٍي َسَواٍء َبْقـَـَو َوَبْقـَُؽْم َأَّلَّ َكْعُبَد إَِّلَّ اهلَل  دعو قوله  عالى: . 13 َل اـؽَِتوِب َتَعو ْْ ]ُؾْل َيو َأ

ًُو َوََّل َيتَِّخَذ َبْعُضـَو َبْعًضو َأْرَبوًبو َك بِِه َشْق و  َوََّل ُكْػِ ـُوا اْشَفُدوا بَِلكَّ َـّْوا َؽُؼو ِمْن ُدوِن اهللِ َؽنِْن َتَو

 إلى: ُمْسؾُِؿوَن[
 التعصب لديف اآلباء واألجداد.  -ج     .  خصوصية أىؿ الكتاب بالدعوة إلى التوحيد - أ
 احتقار أىؿ الكتاب.-د    نقاط المشتركة ومواطف االتفاؽ.  بدء الحوار بال - ب
 :  عها القراف الكر ـ في  حر ـ المجكراتالطر قي األمثؿ ال ي ا. 14

 ال  جب  غ  ر المجكر في العصر المميء  الف ف.         -ج    ال درج في إجكار المجكر.                        - أ
 وجوب إجكار المجكر عمى الجم ع  درجي واحدة. -دلو أدى إلى وقوع مجكر أك ر مجه.   جب  غ  ر المجكر و  - ب

َـِّذيَن َآَمـُوا إِْن َجوَءُؿْم َؽوِسٌق بِـََبلٍ َؽَتَبقَّـُوا َأْن ُتِصقُبوا َؾْوًمو ] لى: دعو قوله  عا. 15 و ا َ َيو َأَيُّ

ـٍَي َؽُتْصبُِحوا َطَذ َمو َؽَعْؾُتْم َكوِدِمعَ   إغ: [بَِجَفو

 ميالخوض في األحاد ث ال اط - أو ؿ رأي المخالؼ.                                           ج - أ
 ال ث ت مف قوؿ المخالؼ - حد د محؿ االخ بلؼ                                          د - ب
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 اخ بلؼ الفقهاء رحمي لمجاس و    ر عم هـ,  دؿ  ذه المقولي عمى:. 16
 تأويؿ النصوص بعيدًا عف الواقع. -الدعوة إلى االختبلؼ.                   ج -أ
 ال شيء مما ذكر.-د                 القبوؿ بجواز االختبلؼ. -ب
ـََك بِِه ِطْؾٌم [  دؿ قوله  عالى: . 17 ـَْقَس   عمى:]َوََّل َتْؼُف َمو 
. -ج   أحاديث غير معمومة.           الخوض في  - أ  السكوت عندما يكوف الصمت ألـز
 )ب+ ج( معًا. -د     غير عمـ.              التحذير مف القوؿ ب  - ب
 عف رأ ه إلى رأي آخر  ظهر له قوة دل مه ف ه داللي عمى: عدوؿ المج هد. 18
 التسميـ بالخطأ والرجوع لمحؽ عند ظيوره. -ج        االستناد لميوى في إبداء الرأي. - أ
 تقمب اآلراء مف صفات المجتيد. -د  فقيية مذموـ. االختبلؼ في األمور ال  - ب
   مثؿ موقؼ اإل بلـ مف ال  ادؿ الثقافي في:. 19
 .اإل بلم ي غ  ر الق ـ  -ج.    اإل بلم ير  ي عمى الثقافي  مجي الثقافي الغضرورة   - أ
 األخذ  الثقافي الغر  ي دوف م زاف الشرع.-د        أال  ؤدي األخذ مف الحضارة الغر  ي إلى  اطؿ.   - ب
 :عجد قوؿ قر ش له:" أ حب أف  كوف محمدًا مكاجؾ"  دؿ عمى موقؼ خ  ب  ف عدي. 20
 االعتزاز بالحؽ والثبات عميو.              -ج     الحياة.                       بالمسمـ ال يح - أ
 التيرب مف الحؽ. -د   نتحار.                      يدعو لبل اإلسبلـ  - ب
 مجه  القرآف الكر ـ في عرض قضا ا االخ بلؼ مع الكفار قائـ عمى:. 21
 إىماؿ إنسانية البشر. -ج     الختبلؼ.                     تحديد محؿ ا -أ
 ترؾ الجدؿ والمناظرة. -د  .                    بطبلف المحاكمة العقمية -ب

 لغبلـ  هودي زاره في مرضه وقد كاف  خدمه: "قؿ ال إله إال اهلل"  دلؿ عمى: قوؿ الر وؿ. 22
 لمحؽ.   األمؿ بقبوؿ المخالؼ -ج   القنوط مف رحمة اهلل .                       - أ
 .      يدعو لممحاباة والعنصرية اإلسبلـ  -د    ب الطغاة لمديف.          الدعاء الستجبل  -ب
ف ه   عد ف ح مكي عف قر ش ال ي آذ ه وآذت صحا  ه العفو العاـ الذي أعمجه الر وؿ. 23

 حث عمى:
 وة بطش األعداء.الخوؼ مف ق -ترؾ تحقيؽ العدؿ بيف الناس.                    ج -أ     
 األخذ بالثأر واالنتقاـ.  -د        تجاوز الذكريات المؤلمة.                 -ب
عمى اج هاده في أداء صبلة العصر في مف إقراره كؿ فر ؽ مف الصحا ي أراد الر وؿ. 24

  جي قر ظي  عد غزوة األحزاب:
  موؾ المخ مف ف مف ال عصب إلى ال  امح.  االر قاء   -ج      اد            مجع الصحا ي مف االج ه - أ
 .   )ب+ج( معاً  -د     لممخالؼ.    عم ـ الصحا ي  عي الصدر - ب
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محار ي ا ف   م ي لم دع ال ي اج شرت في عصره مف الشعوذة, و قد س الق ور وغ ر ا . 25
 داللي عمى:

 ي إبداء آرائو.استناده لميوى ف -انشغالو باألمور الخارجة عف المألوؼ.             ج - أ
صبلحيا.              - ب  حبو لمنزاع والخبلؼ. -د     اىتمامو بمشاكؿ األمة وا 
 ب: ا  ـ االج هاد في عصر الصحا ي. 26
 تجنب تكفير فرد بعينو أو لعنو. -المحافظة عمى عبلقات األخوة رغـ االختبلؼ.    ج - أ
  .يع ما سبؽجم -القبوؿ بجواز االختبلؼ عند التعامؿ مع الواقع.       د - ب
اال  دالؿ  األحاد ث ال ي حرمت ال صو ر, عمى  حر ـ ال صو ر الفو وغرافي,  و ا  دالؿ . 27

 غ ر صح ح:
 ألنيا أحاديث موضوعة. -ألنو يخالؼ أحاديث أخرى أباحت التصوير الفوتوغرافي.   ج - أ
 كريـ.ألنو يخالؼ القرآف ال -د يـ والمصطمحات في إطارىا الصحيح.ألنو ال يضع المفاى - ب
َي  دعو قوله  عالى: . 28 ِْ َـّتِي  ْم بِو ]اْدُع إَِغ َسبِقِل َربَِّك بِوحِلْؽَؿِي َوادَْوِطَظِي احَلَسـَِي َوَجوِدَْلُ

 إلى:َأْحَسُن[ 
 القسوة في التعبير. -ج     الحسف.                     الكممة الطيبة والقوؿ -أ
 الدعوة إلى الجداؿ. -د                           الخشونة في التعامؿ.      -ب
  عد مدخبًل لمشخص إلثراء فكره, ومدخبًل  لم أث ر في اآلخر ف:   . 29
 استخداـ األلفاظ الجارحة.      -حب االختبلؼ.                                    ج -أ    
 لمجتيديف.  مخالفة ا -.                                    داإلنصاتحسف  -ب    
في  المباشر اللوم وتجنب ، خفي طرف من األخطاء إلى النظر لفت اع مد الر وؿ. 30

 إظهار الخطأ دوف ال عرض لشخص المخطئ وذلؾ ؿ:
 التساىؿ مع المخطئ. -الستر عمى المخطئ.                              ج -أ   
 )أ + ب( معًا. -د  طئ لمراجعة رأيو دوف حرج.       إمياؿ المخ -ب   

 األمي عمى مصحؼ واحد دل ؿ حرصه عمى:--جمع عثماف . 31
 عدـ نشر القراءات القرآنية.     -تكريس األلفة واالعتصاـ بحبؿ الجماعة.         ج -أ
 مخالفة الفاروؽ في جمع القرآف. -د       نة بيف المسمميف.             إشاعة الفت -ب
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إجما أجا  شر أخطئ وأص ب, فاجظروا في رأ ي, فكؿ ما وافؽ الك اب  قوؿ اإلماـ مالؾ:". 32
 وال جي فخذوا  ه, وكؿ ما لـ  وافؽ الك اب وال جي فا ركوه" ف ه:

 تجنب الغرور العممي.                                    -ما صدر عنو مف قوؿ فيو خطأ.                         ج -أ
 )ب+ج( معًا. -د   والسنة في المسائؿ الشرعية.    تابدعوتو لمرد إلى الك -ب

ًَ ُمْمِمـًو[    ش ر قوله  عالى. 33 ـَْس َلَم  ـَْقُؽُم اـسَّ ـَْؼى إِ ـُوا دَِْن َأ  إلى:]َوََّل َتُؼو
 االختبلؼ في اآلراء يوجب الكفر. -التشكيؾ في إسبلـ الناس.               ج - أ
 التسرع في تكفير الناس. -لؼ   دالتعامؿ بالظاىر مع حسف الظف بالمخا  - ب
 عجد إصدار حكـ في م ألي معاصرة مخ مؼ ف ها  جب:. 34
 السرعة في إصدار الحكـ. -المعرفة السطحية بالمسألة المعروضة لمنقاش.      ج -أ   
 تحقيؽ المصمحة الشخصية. -د ة لمنقاش بكؿ جزيئاتيا. اإللماـ بالمسألة المعروض -ب   
ََدَم َؽَسَجُدوا إَِّلَّ الى: ع دعو قوله . 35 َِ  إغ:[  إِْبؾِقَس َأَبى َواْسَتْؽَزَ ]َوإِْذ ُؾْؾـَو ـِْؾَؿَلئَِؽِي اْسُجُدوا 

 تمييز إبميس عف المبلئكة. -وجوب السجود لمبشر.                      ج -أ   
 تكبار عف الحؽ.ترؾ العناد واالس -د   لمبلئكة عمى إبميس.            تفضيؿ ا -ب           
االطبلع عمى فضائؿ المج هد ف ومحا ف أفعالهـ, وحضور درو هـ في الم اجد   اعد . 36
 عمى:
 توقير العمماء والمجتيديف. -التعرؼ عمى أسباب اختبلؼ العمماء.                   ج -أ
 ) أ+ ج( معًا. -د                 التعصب لمجتيد دوف غيره.            -ب
 ممف  أله أف  أذف له في الزجا  قوله:"أ رضاه ألمؾ"  حث الم مـ عمى: موقؼ الر وؿ. 37
 القسوة  في التعامؿ مع المخالؼ. -التحدث  بطريقة ىادئة ومقنعة.                ج -أ
بداء الرأي.     إصدارالتسرع في -ب  االستخفاؼ برأي المخالؼ. -د      الحكـ وا 
لرع  ه: "إف وجد ـ في ك اب اهلل أف  ضعوا رجمي في الق د فضعوا  قوؿ عثماف  ف عفاف. 38

 فيو:رجمي في الق د" 
 السجف مصير كؿ حاكـ. -ج     ليس لؤلمة حؽ في محاسبة الخميفة.            -أ

 ترؾ تحقيؽ العدؿ بيف الناس. -د ره نقصًا.                   قبوؿ النقد دوف اعتبا -ب
عبلقي أخوة رغـ اخ بلفهما في م ائؿ ز د  ف ثا ت وع داهلل  ف ع اسكاجت العبلقي   ف . 39

 كث رة داللي عمى:
 كثرة االختبلؼ بيف الصحابة.-الموازنة بيف حؽ العمـ وحؽ األخوة واألخبلؽ.       ج -أ

 حب الصحابة لبلختبلؼ. -دوة.                           االختبلؼ ُيفسد األخ -ب 
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المصالح الكم ي المش ركي لئلج اج ي العامي وال  جوز االخ بلؼ ف ها عدا كؿ ما ذكر مف . 40
 واحدة  ي:

 العادات والتقاليد والموروثات.                    -ج يئة.                           العناية بالب - أ
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 (7 (ممحؽ رقـ 
 قائمي  أ ماء ال ادة المحكم ف لبلخ  ار ال حص مي

 ال خصص الدرجي العمم ي ا ـ المحكـ الرقـ
 إسالمٌة تربٌة أصول أستاذ دكتور  دف أبو محمود 1

 يسمناىج وطرؽ تدر  أستاذ دكتور عبد المعطي األغا 2
 مناىج وطرؽ تدريس دكتوراه األسطل إبراهٌم 3
 مناىج وطرؽ تدريس دكتوراه داود حلس 4
 مناىج وطرؽ تدريس دكتوراة صالح الناقة 0
 إسبلميةأصوؿ تربية  دكتوراه حمداف الصوفي 6
 أصوؿ تربية إسبلمية دكتوراه فايز شمداف 7
 الحديث وعمومو دكتوراة أحمد عودة 8
 الفقو المقارف ماجستير جزر أبو إبراىيـ 9
 الفقو المقارف ماجستير محمد الفرا 10
 الحديث وعمومو ماجستير يوسؼ األسطؿ 11
 التفسير وعمومو ماجستير ابتساـ سمور 12
 مناىج وطرؽ تدريس ماجستير ىياـ حمد 13
 التفسير وعمومو ماجستير شيريف حمد 14
 سبلميةالدراسات اإل سبكالوريو  مروة أبو مطمؽ 15
 الشريعة اإلسبلمية بكالوريس أنعاـ الفار 16
 الدراسات اإلسبلمية بكالوريس آمنة البمبيسي 17
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 (8 (ممحؽ رقـ 
   ه ؿ مهمي طال ي ماج   ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 161 

 (9 (ممحؽ رقـ 
   ه ؿ مهمي  حث
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