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﴿ �t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k
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  )٩٠: النحل (          
 

﴿  �w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i��w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i��w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i��w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�

_��~�}�|�{�zy�x_��~�}�|�{�zy�x_��~�}�|�{�zy�x_��~�}�|�{�zy�x ���� ﴾                ) ٨: الممتحنة(  
 

: ن حدیث أبي بكر الصدیق أنه قال مسنده مأخرج اإلمام أحمد بن حنبل في 
ثــم یقــول هللا . ..فــي حــدیث طویــل  - علیــه وســلم صــلى هللا -قــال رســول هللا 

ُّانظــروا فــي النــار هــل تلقــون مــن َأحــد عمــل خیــرا قــط " : عــز وجــل  َ ً ُْ َ َْ ِْ ِ َِ ٍ َ ْ ََ َ ْ َُ ْ ِ َ قــال ؟َّ َ :
ِفیجدون في النار  َّ ِ َ ُ ِ ُرجال ، فیقول له  ََ َ ُ ُ َ َُ ُهل عملـت خیـرا قـط ؟ فیقـول : َ ُ ََ َُّ ً ْ َ َ ْ ِ َ ْ َال غیـر : َ ْ َ

َُأنـــي كنـــت ْ ُ ِّ Pُأســــامح النـــاس فـــي البیــــع فیقـــول ا ُ َُّ ُ َ َ َُ ِ ْ َ َْ ِ ِاســـمحوا لعبــــدي : عـــز وجــــل َِّ ْ َ ِ ُ َ ْ
ِكإسماحه إلى عبیدي ِ ِ َِ َ ِ ِ َ ْ   )ه١٤٢١: ١ط: ١٥ح:١٩٥ص :١ج. مسند اإلمام أحمد بن حنبل (  ..َ
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 ملخص الدراسة باللغة العربية
اج التربیــة اإلســالمیة  منهــمجــاالت التــسامح التــي یفتــرض أن یتــضمنهاإلــى التعــرف  الدراســة هــدفت

تـصور ، ووضـع مدى توفر تلك المجاالت فـي محتـوى منهـاج التربیـة اإلسـالمیة ، ولمرحلة الثانویة ل
 الباحـــث واســـتخدم ،مقتـــرح إلثـــراء محتـــوى منهـــاج التربیـــة اإلســـالمیة المقـــرر علـــى المرحلـــة الثانویـــة 

  . في دراستهالوصفي التحلیلي المنهج
 

 : سة استخدم الباحث األدوات التالیة الدرا أهداف ولتحقیق 
ٕعرضــها علــى الخبـــراء المختــصین لتعــدیلها وابـــداء قـــام ب لتحدیــد مجــاالت التـــسامح ومــن ثــم قائمــة* 

 .آرائهم فیها 
تحلیــل محتــوى منهــاج التربیــة اإلســالمیة المقــرر علــى طلبــة المرحلــة الثانویــة للتعــرف علــى مــدى * 

 .توفر مجاالت التسامح فیها 
 

 : التالیة اإلحصائیة األسالیب خداماست وتم
معادلة هولستي لحـساب ثبـات بطاقـة التحلیـل عبـر األفـراد ، كمـا اسـتخدم النـسب المئویـة لحـساب * 

 .درجة تواجد قیمة التسامح في كل مجال في المحتوى 
 .التكرارات والمتوسطات الحسابیة والنسب المئویة * 
 

 : مجتمع الدراسة 
ـــــة اإلســـــال) أ( ـــــة كتـــــب التربی ـــــة بقـــــسمیها       : میة للمرحلـــــة الثانوی ـــــة الثانوی ـــــى طلبـــــة المرحل المقـــــررة عل

، وبیـــــان هـــــذه ) ه١٤٣٢( فلـــــسطین –العلـــــوم اإلنـــــسانیة والعلمـــــي ، طباعـــــة وزارة التربیـــــة والتعلـــــیم 
 : المقررات كالتالي 

 .الجزء األول ) : ه١٤٣٢( طبعةكتاب التربیة اإلسالمیة للصف الحادي عشر  -
 .الجزء الثاني ) : ه١٤٣٢(طبعة تربیة اإلسالمیة للصف الحادي عشر كتاب ال -
 ) .ه١٤٣٢(  طبعةكتاب التربیة اإلسالمیة للصف الثاني عشر  -

ــــة اإلســــالمیة ) ب( ــــة اإلســــالمیة : معلمــــي ومعلمــــات التربی ــــشمل جمیــــع معلمــــي ومعلمــــات التربی  وی
ًمعلمـا  ) ٨٤( والبـالغ عـددهم  ه١٤٣٢/١٤٣٣ان یونس للعام الدراسي للمرحلة الثانویة بمحافظة خ

 . ومعلمة 
 
 
 



 ج 

 :  عینة الدراسة من تكونت :عینة الدراسة 
 ) .الحادي عشر ، الثاني عشر ( محتویات منهاج التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة  -
مــن معلمـــي التربیــة اإلســالمیة للمرحلــة الثانویـــة بمحافظــة خــان یــونس للعـــام  ) ٤٠(  مــن  مكونــة-

  .ه١٤٣٢/١٤٣٣سي الدرا
 

 : التي كان من أهمها ما یلي النتائج إلى الدراسة وتوصلت
افتقـار كتـب التربیــة اإلسـالمیة للمرحلــة الثانویـة للجوانــب الدینیـة واالجتماعیــة والعلمیـة والــسیاسیة . ١

ین ن فـي فلـسطی والطلبـة المتعایـشیـتالءمالمتعلقة بقیمة التسامح ، التي یجب العمل علـى إثرائهـا بمـا 
  .ووضعها الخاص

 .ضعف اتصال مناهج التربیة اإلسالمیة في فلسطین بواقع الطلبة من قیم التسامح . ٢
 البــد مــن التأكیــد علــى أهمیــة ربــط بیــة حاجــاتهم فــي هــذا الجانــب ، حیــث فــي تل المنهــاجقــصور. ٣

 .المقررات بقیم التسامح وحیاة الطلبة ، وترسیخ مبدأ التسامح لكل زمان ومكان 
 . في تدریس األحكام الشرعیة المتعلقة بقیمة التسامح جصور المناهق. ٤
 

 : یلي  ما أهمها من كان التوصیات من مجموعة الدراسة عرضت وقد

 ة فــي ضــوء قیمــة التــسامح لیكــون  كتــب التربیــة اإلســالمیة للمرحلــة الثانویــیــاتضــرورة بنــاء محتو. ١
 . الطلبة والمجتمع بهذه القیم  بهدف تلبیة متطلبات وحاجیات منهاًجزءا ال یتجزأ

الحــادي عــشر والثــاني (ضــرورة تكامــل مقــررات التربیــة اإلســالمیة فــي صــفوف المرحلــة الثانویــة . ٢
 .بحیث یتم طرح قیم التسامح بشكل متدرج ، ووفق تنظیم هرمي متوازن ) عشر

ه وواقــع االطــالع علــى كــل مــا یــستجد حــول هــذه الموضــوعات مــن قــیم للتــسامح ، لیتــصل بواقعــ. ٣
 .الطلبة 

عقد الدورات التدریبیة للمعلمین والمعلمات لرفع كفایتهم العلمیة ، والنهـوض بمـستواهم فـي مجـال . ٤
 .تحلیل محتوى الكتب المدرسیة المقررة 
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Abstract 
" How far the curriculum of the Islamic Education in the secondary 

stage includes tolerance value and how it can be enriched " 
 

The study aims to know the fields of tolerance which are supposed to 
include the curriculum of the Islamic Education for the secondary stage . It 
also includes the availability of the Islamic Education and to set a 
suggested deceptions of enriching the content of the curriculum of the 
Islamic Education for the secondary stage . The researcher use the 
analytical descriptive curriculum in his study . 

 
To a chive the aims of the study , the researcher uses the following 
measurements :  

(١) A limited list : the researcher prepares a list to determine the 
tolerance fields . Then he shows it to the experts to modify it and 
give their opinion about it . 

(٢) Analysis : the researcher analyzes the content of the curriculum of 
the Islamic Education for the secondary stage to recognize the 
availability of the tolerance fields . 

 
The following statistical methods are used in this study :  

(١) The researcher uses the Holesty Education to calculate the reliability 
of the analysis card through individuals . He also uses the degree of 
the tolerance value in each field of the content . 

(٢) Repetitions mathematical rates and percentages . 
 
The study group :  
(a) The Islamic Education books for the secondary stage related to the 
students of the secondary stage scientific and literary streams , printed by 
Ministry of Education Palestine (٢٠١١) .   

(١) The book of the Islamic Education for the ١١th grade (٢٠١١) part one . 
(٢) The book of the Islamic Education for the ١١th grade (٢٠١١) part two . 
(٣) The book of the Islamic Education for the ١٢th grade (٢٠١١) . 

(b) Male and Female Islamic Education Teachers : this includes all Islam 
Education Teachers in Khanyounis Governorate in ٢٠١١/٢٠١٢ . Their 
number reaches (٨٤) Male and Female Teachers . 
 
The study sample :  

(a) The contents of the Islamic Education curriculum for secondary 
stage ( ١١th , ١٢th grade ) .  



 خ 

(b) Male and Female teachers of Islamic Education .The study sample 
consists of (٤٠) teachers of the Islamic Education in Khanyounis 
Governorate in ٢٠١١/٢٠١٢ . 

The most important results of the study are :  
(١) The lack of the Islamic Education book for the secondary stage 

concerning the political , scientific , social and religious as pects 
related to the tolerance value which have to be enriched to accustom 
the students who live especially in Palestine . 

(٢) The weakness of the communication of the Islamic Education 
curricula in Palestine with the students' reality concerning the 
tolerance value . 

(٣) The curriculum weakness is shown in feeding their needs in this 
field therefore , it is very essential to affirm connecting the curricula 
with the tolerance values and students' life and to consolidate the 
tolerance principle every where and at any time . 

(٤) It's important to teach the topics related tolerance value and 
legitimate rules as each period and age faces several problems , so it 
is illogical to restrict the students' knowledge only on certain issues.   

 
The study shows a set of recommendations , the most important ones 
are :  

(١) The necessity of building the contents of the Islamic Education book 
for the secondary stage in the light of the tolerance value to part and 
parcel with the goal of feeding the needs and requirements of the 
students and society . 

(٢) The necessity of attaching the curricula of the Islamic Education in 
the secondary classes ( ١١th and ١٢th grade ) where the tolerance 
value can be discussed in a serial way according to a balance system. 

(٣) The knowledge of every topic related to the tolerance value to keep 
up with the students' reality . 

(٤) Holding training courses for male and female teachers to raise their 
scientific proficiency and develop their level in the field of the 
content of the curricula .  
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�e�d�c�b�a�`�_�^�]�\�[�Z�Y ﴿: قــــــال تعــــــالى 

r�q�p�o�n�m�l�kj�i�h�g�f �﴾ ) ١٥: األحقاف( 
الحمد o نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومـن سـیئات أعمالنـا ، مـن 

 . فال مضل له ومن یضلل فال هادي له یهده هللا 
ي في السموات واألرض ، ولـك الحمـد فـي األولـى واآلخـرة ، أعـوذ برضـاك مـن سـخطك لك الحمد رب

ً ســبحانك ال أحــصي ثنــاء علیــك ، أنــت كمــا أثنیــت علــى  منــكوبمعافاتــك مــن عقوبتــك ، وأعــوذ بــك
 .نفسك 

لمات الجهل والضاللة ، وعلـى آلـه نا بالعلم والرسالة ، فكشف ربنابه ظوالصالة والسالم على من أتا
ًاخرات وسلم تسلیما كثیرا باریس الدجنات وقوامیس العلوم الزنوصحبه   أما بعد . . . ً

 المفـرد  األدب ("ال یشكر هللا من لم یـشكر النـاس " ًإنطالقا من حدیث الرسول صلى هللا علیه وسلم 
ـــشكر ) ه١٤٠٩ : ٣ط : ٩٩ص:  ١ج ـــل ال ـــاني أن أتـــشرف بجمی ، فـــإن مـــن دواعـــي ســـروري وامتن

 . ساعدني في إنجاز هذا الجهد المتواضع واالمتنان لكل من
وأبدأ شكري وامتناني للجامعة اإلسالمیة بغزة ، ذلك الصرح الشامخ ومنارته الساطعة التي قدمت لنا 

 أن یحفظهـا ویـدیمها معطـاءة - تعـالى –ًدوما خیر مـا عنـدها مـن علـم ورعایـة ومعرفـة ، فأسـال هللا 
 .ألبنائها ویزیدها من كریم عطائه 

ًم بوافر الـشكر واالمتنـان كـذلك لجمیـع أسـاتذتي الفـضالء األوفیـاء فـي كلیـة التربیـة عمومـا وفـي وأتقد
ومعـرفتهم وتوجیهـاتهم ، بـارك هللا قسم المناهج وطرق التدریس خاصة الذین لم یبخلوا على بجهـدهم 

 .ًفیهم وأدامهم جمیعا أوفیاء معطاءین 
ســتاذي ومــشرفي القــدیر الــدكتور داود درویــش حلــس كمــا وأتقــدم بجزیــل الــشكر والعرفــان واالمتنــان أل

ًالذي جاد وأفاض على بتوجیهاته الحكیمة وآرائه السدیدة ، ولم یأل جهدا في إرشـادي وتـوجیهي منـذ 
ًاللحظــة األولــى ، إذ كــان أســتاذي ومحاضــري لــبعض المــواد الدراســیة ، فكــان حقــا مثــاال فــي العطــاء  ً

 ، فـإني أسـأل هللا العلـي القـدیر أن یجعـل ًأحـدا علـى هللا أذكـى والتوجیه واإلرشاد ، وأحـسبه كـذلك وال
 .ذلك كله في میزان أعماله وأن یجزیه عني خیر الجزاء إنه سبحانه قریب مجیب 

............. والـدكتور الفاضـل ........... كمـا وأتقـدم بـوافر الـشكر والتقـدیر إلـى الـدكتور الفاضـل 
 هذه الدراسة وجادا علـى بـآرائهم الحكیمـة وتوجیهـاتهم الـسدیدة التـي قبول مناقشةب َّلذین تفضال عليال

ٕكانت سببا لالرتقاء بهذه الدراسة واثرائها  ً. 



 ر 

   كما یسرني أن أتقدم بالشكر ألخـي وصـدیقي وعـدیلي األسـتاذ الفاضـل خـضر عبـد الـرحمن األسـطل
دراسـة ، وبـذل فـي ذلـك مـن علـى جهـده الـذي قـام بـه فـي التـدقیق اللغـوي لهـذه ال" أبو عبـد الـرحمن " 

عانتي بكل ما یستطیع من أجل إنجاح هذه الدراسة ِإًثمین جهده ووقته وخبرته ، ولم یدخر وسعا في 
 .ًوأن تكون سلیمة لغویا 

الخـالص ألخـي وزمیلـي وشـریكي فـي مهنـة التـدریس ویسعدني كذلك بأن أتقدم بوافر شكري وتقدیري 
ماجستیر وطرق تدریس الریاضـیات الـذي أجـاد "  أبو عبد هللا "األستاذ الفاضل المناضل مراد األغا 
ٕعطائه الـوافر الـذي قدمـه فـي طباعـة وتجهیـز الدراسـة واخراجهـا وأفاض على من كریم جهده ووقته و

 بخبرتـه وتوجیهاتـه وقـدم لـي َّيبهذا القالب الفني الرائع ، ذلك الذي ساندني ووقـف بجـانبي وأسـدى إلـ
خـالل تجربتـه الـسابقة لـي فـي مجـال المنـاهج وطـرق التـدریس ممـا أدى أخلص النصح واإلرشاد مـن 

 .إلى إنجاح هذه الدراسة بفضل هللا تعالى 
كما ویسرني أن أشكر كل من ساهم معي بأي جهد في إنجـاح هـذه الدراسـة ، وأخـص بالـشكر أخـي 

 هارون الرشید ةبمدرسمدرس اللغة اإلنجلیزیة " أبو سمیر " وزمیلي األستاذ الفاضل أشرف البحیري 
ًبنـــین ، الـــذي بـــذل جهـــدا مباركـــا فـــي ترجمـــة ملخـــص الدراســـة ، فلـــه منـــي جزیـــل الـــشكر " أ"الثانویـــة  ً
 .والعرفان 

 .ًبارك هللا فیكم جمیعا وحفظكم وجزاكم عني خیر الجزاء وأدامكم أوفیاء معطاءین 
 

 ثالباح                                                              
                                محمد صالح السیقلي                                 
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 تحدثه التربیـة مـن یماتعد التربیة من الوسائل الهامة التي تساعد في بناء اإلنسان الصالح ف

 على إظهار إمكاناتـه ًي تجعله قادراالعقلي والجسم سلوك اإلنسان وتكوینه النفسي وتغیر إیجابي في
  المجتمـع الـذي ینـشأ فـي  علـى التكیـف ًلیـصبح قـادرا؛ الرقي بها مهاراته المختلفة لتحسینها وه وقدراتو

 . فیه 
أطر بـــ حـــسب متطلبـــات المجتمـــع وسیاســـته ومـــا یعـــود تتـــشكلوبالتربیـــة تـــصقل شخـــصیة اإلنـــسان و

 . رسم طریقه یختلفة تجعل اإلنسان یحدد توجهه وتنظیمات مو
اتخـاذ میذ علـى التفكیـر الناقـد الـسلیم وأما عن الهدف األساس للتربیة بالنسبة للفرد فهو مساعدة التال

 . القرارات الصحیحة في حل مشاكلهم المختلفة 
لیـــة أو االقتـــصادیة أو  اإلیمانیـــة أو األخالقیـــة أو االجتماعیـــة أو الجماســـواءتحتـــل القـــیم المختلفـــة و

ها من القیم مكانـة هامـة فـي التربیـة اإلسـالمیة ، فالتربیـة اإلسـالمیة لهـا نظـام قیمـي ، غیرالسیاسیة و
تستمر في تعزیـزه خـالل مراحـل حیـاة اإلنـسان المختلفـة ألن ه في نفوس أبنائها منذ الصغر ، وتغرس

تجعلــه قــادرا علــى ة اإلنــسان فهــي تحــدد ســلوك الفــرد و أساســیا فــي تــشكیل شخــصیًالقــیم تلعــب دورا
تـصلحه نفـسیا تحقق لـه رؤیـا واضـحة عـن معتقداتـه ، وع الحیاة وما فیها من مصاعب ، وكیف مالت

ـــــشكل لـــــه ســـــورتـــــضبط شـــــهواته ، و وًوخلقیـــــا   النفـــــسي األخالقـــــي و مـــــن االنحـــــراف الفكـــــري وً واقیـــــاًات
لمجتمـــع فهـــي تـــساعد علـــى اســـتقراره وتماســـكه وحمایتـــه مـــن االجتمـــاعي ، أمـــا عـــن دور القـــیم فـــي او

ال شــك أن أهــم القــیم التــي یجــب أن یتربــى علیهــا المحیطــة بــه وبالــذات الغــزو الفكــري ، واألخطــار 
ـــیم فـــي اإلســـالم واإلنـــسان المـــسلم هـــي القـــیم اإلیمانیـــة أل   لهـــا الـــدور األهـــم فـــي بنـــاء نهـــا أســـاس الق

 . المجتمع 
جــاءت قــد خالق فــي كــل أمــة أســاس تقــدمها ، ورمــز حــضارتها ، وثمــرة عقیــدتها و مبادئهــا ، وفــاأل

ن اإلسـالم العظـیم یعتبـر األخـالق عنوانـا ث النـاس علـى االلتـزام بـاألخالق ألالرساالت السماویة لتح
 . له 
یتــضح ذلــك مــن خــالل  ، أي معاملــة النــاس بخلــق حــسن ، ویؤكــد اإلســالم علــى أن الــدین المعاملــةو

 ." ه المسلم من سلم المسلمون من لسانه و ید: " قول الرسول صلى هللا علیه و سلم 
 )ه١٤٢٢ : ١ط : ١١ص : ١ج: البخاري (                                              

المفلـس مــن ال درهــم : قــالوا  أتــدرون مــن المفلـس ؟ : "  ألصـحابه - صــلى هللا علیـه وســلم -وقولـه 
شتم هذا ،  یوم القیامة  بصالة وصیام وزكاة ویأتي وقد یأتي المفلس من  :وال دینار وال متاع ، قال



 ٣

وضـرب هـذا فیعطـى هـذا مـن حـسناته وهـذا مـن حـسناته فـإن فنیـت   مـال هـذا ،أكـلوقـذف هـذا ؛ و 
  ." حسناته قبل أن یقضي ما علیه أخذ من خطایاهم وطرحت علیه ثم طرح في  النار

 )ه١٤٢١ : ١ط : ١٣٨ص : ١٤ج: مسند احمد              (                               
 أساس ال تغني عن صاحبها شیئا فاألخالق لعبادة فإنها إذا انسلخت عن ااألخالق أن وهكذا یتضح

���������������������������������d�c�b�a�`   g�f�e ﴿  :الفـــــــــالح والنجـــــــــاح للمـــــــــسلم فیقـــــــــول هللا عـــــــــز وجـــــــــل

i�h  ﴾ ) ٩: الشمس( 
لمجتمع كله المتمسك  على األفراد المتحلین باألخالق بل یشمل اًوالفالح والنجاح لیس قاصرا

 .باألخالق الفاضلة 
ومنظومـــة الـــتعلم ، إن التربیـــة منظومـــة كبـــرى تتفـــرع منهـــا منظومـــات متعـــددة منهـــا منظومـــة التعلـــیم 

ومنظومة القیم  وغیرها وهذه المنظومة تتعاضد وتتكاثف لتطویر العملیة التربویة ، ومنظومة التقویم 
 )١٥٨ :  ه١٤٢٩ حلس ،( . وتحقیق أهدافها

 ما دام هدفها تنمیة الفرد والجماعة إلى مستویات نحو األفضل عن هالتربیة في جوهرها عملیة قیمیو
  )٣٢ :  ه١٤٠٤ ، أحمد( .طریق االكتمال و النضج والتهذیب و التثقیف المستمر المتواصل 

ولعل ما یجعل التربیة ضرورة هامة من ضروریات الحیاة في هـذا الوقـت أكثـر مـن أي وقـت مـضى 
لقــي المتمثــل فــي  الجانــب القیمــي لــدى النــاس ســواء علــى المــستوى العــالمي حیــث االنحــالل الخىدتــر

الفـــساد وضــــعف الــــضمیر اإلنـــساني وتغلیــــب المــــصلحة الخاصـــة  وتمكــــن القــــوي انتـــشار الجریمــــة و
و علـــى المـــستوى العربـــي واإلســـالمي حیـــث اهتـــزاز القـــیم واضـــطراب أواســـتنزافه لخیـــرا ت الـــضعیف 

 الحنیــف الــدین اإلســالميجتماعیــة واألخالقیــة والتمــرد فــي بعــض األحیــان علــى تعــالیم المعــاییر اال
اولة البعض ممن استهوتهم الحیـاة المادیـة الغربیـة مـن إلـصاق الـتهم بعقیـدة هـذه األمـة واتهامهـا حوم

 .بالتخلف والرجعیة 
نفــر مــن النــاس علــى  المــادة الــشغل الــشاغل لهــؤالء الأصــبحتفــرغم التقــدم العلمــي والتكنولــوجي فلقــد 

 .  حساب القیم والمبادئ من منطلق تصوراتهم الخاطئة بأنهم یحققون سعادتهم بذلك 
فالتحــدیات التــي تواجــه األمــة اإلســالمیة كبیــرة لــذا یجــب أن نمــارس مجموعــة مــن القــیم التــي تــساعد 

 ، ًونــساء ًرجــاال –إذا كنــا الیــوم ) " الرفــاعي(ٕالــى ذلــك ینــوه تكامــل ســلوك األفــراد فــي المجتمــع وعلــى 
ــالقیم النابعــة مــن الــدین اإلســالمي الحنیــف ، فــإن – ً وشــباباًشــیوخا  فــي أشــد الحاجــة إلــى التمــسك ب

علینـا أن نأخـذ بیـد تلـك البـراعم الـصغیرة التـي مـا زالـت قابلـة حاجة أبنائنا الصغار إلیها أشد وأعظم و
 )٨٣ :  ه١٤٠١، الرفاعي ( ." تخطیطهم یل والتغییر حسب إرادة الكبار وللتشك
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ب والقــیم نعلمهــم اآلداكبادنــا أمانــة فــي أعناقنــا كآبــاء ومــربین البــد أن نأخــذ بیــدهم وفأبناؤنــا فلــذات أ
أن تجــد القــیم التــي بیــة أن تقــوم بــدورها فــي اإلصــالح ومــن هنــا كــان علــى التربأنواعهــا المختلفــة ، و

 . ل تنویر بصائر المتعامین من أجلرؤیة الصافیة في طریق التعلیم وتوجهها حتى تتضح أمامها ا
د نسبة الجریمة و  إلى ازدیااإلحصاءاتلیس الحال بأفضل في مجتمعنا الفلسطیني التي تشیر فیه و

تـــردي األوضـــاع االقتـــصادیة و ضـــعف القـــیم اإلیجابیـــة التـــي حـــاالت الطـــالق ومحـــاوالت االنتحـــار و
ٕم و السیما اإلیثـار والنخـوة واغاثـة  على سائر الشعوب في العالطالما تفاخر بها المجتمع الفلسطیني

 .الطهارة ٕالمحتاج والتمسك بقیم العفة والطهارة واغاثة المحتاج و
 فـي كـل المجتمعـيویمكن تشخیص األزمة التي یمر بها العالم الیوم ومظاهر القلق وعدم االسـتقرار 

ن مختلـــف مكـــان بأنهـــا أزمـــة قـــیم ، ناتجـــة عـــن صـــراع بـــین القـــدیم والحـــدیث ورغبـــة عامـــة تعبـــر عـــ
.                                                                                                                                         المجتمعات بضرورة تعدیل القیم القدیمة وبناء عالم جدید على أساس قیم جدیدة 

 )  ٢٤٤  : ه١٣٩٥ إسماعیل وآخرون ،  (                                                   
ولیس معنى هذا أن القیم القدیمة بحاجة إلى تعدیل وتصویب ألن الكثیر منها نابع من حضارة هـذه 
ٕاألمــــة ومــــصدر عزتهــــا ورفعتهــــا وان كــــان بعــــضها ممــــا یحتــــاج إلــــى تنقــــیح وغربلــــة نتیجــــة لعوامــــل 

 . لفة لعقیدتنا وحضارتنا األصیلة ومعطیات سمحت بتسرب بعضا من القیم المخا
ولعل بعض االنحرافات السلوكیة واالجتماعیة القائمـة بـین الـشباب وخـصوصا المـراهقین مـنهم تعـزى 
إلـــى طبیعـــة مناهجنـــا التعلیمیـــة وعـــدم وضـــوح فلـــسفتها إضـــافة إلـــى مبالغتهـــا فـــي االهتمـــام بالناحیـــة 

 . الوجدانیة والقیمیة ٕالمعرفیة ، واهمال الجوانب السلوكیة واالجتماعیة ، و
:  یتعــرض لهــا البــالغ فــي المدرســة الثانویــة التــي تحــول بینــه وبــین التكیــف التــيومــن أهــم المــشكالت 

ٕمنهــا ســـلوكیات المعلـــم القائمـــة علـــى العنـــف والـــشدة كالقـــسوة والـــشراسة والـــضرب واثـــارة ســـخریة بقیـــة 
ریــة للطالــب الختیــار نــوع أعــضاء الفــصل الدراســي مــن الطالــب المخطــئ ومنهــا أیــضا عــدم تــرك الح

 )١٠٠ :  ه١٤١٥ طه ،. (التعلیم أو نوع التخصص 
وال یمكن أن تقوم لطائفة أو أمة أو مجتمع من المجتمعات قائمة دون خلق القـیم والمثـل العلیـا التـي 

 والحالـة هـذه فانـه لـیس للمجتمـع اإلنـساني مـن سـبیل إلـى ،تمثل األساس فـي تحقیـق وجـوده وتطـوره 
دى والحــد مــن شــروره المادیــة الطاغیــة وكــبح جماحهــا إلعــالء القــیم الروحیــة واألخالقیــة الرشــاد والهــ

الــسامیة ســوى نظــام دینــي خلقــي حكــیم یوافــق الفطــرة اإلنــسانیة الــصحیحة وال یعمــل علــى إزالتهــا أو 
تشوهیها بل یقوم على توجیههـا توجیهـا نافعـا یمیـل بهـا مـن الـشر إلـى الخیـر نظـام ینظـر إلـى البـشر 

ة واحدة ویحتمل الخصوصیات المتمیزة ویوفر العدالة لجمیع الناس بصرف النظر عـن أجناسـهم نظر
وعقائــدهم وألــوانهم ولغــاتهم وأوطــانهم وباســتقراء موضــوعي للتــاریخ نجــد أن المجتمــع اإلســالمي هــو 
الــسابقة التــي ســجلت نجاحــا فــي إقامــة عــالم إنــساني یــنعم فیــه جمیــع النــاس بــاألمن والعــدل والــسالم 

 ) ١٢٤:   ه١٣٧٥قطب ، . (والكرامة 
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وفــي هــذا الــصدد تــسعى التربیــة اإلســالمیة إلــى تهــذیب أخــالق المــسلم باعتبــار ذلــك دینیــا یتقــرب بــه 
العبــد إلــى ربــه عــز وجــل ، إذ أن معظــم األخالقیــات التــي تــسعى التربیــة اإلســالمیة إلــى غرســها فــي 

میة فــي أوامرهــا ونواهیهــا ، فــان كــل أمــر أو نفــوس المــسلمین مرتبطــة ارتباطــا وثیقــا بالــشریعة اإلســال
  . ً حمیداً إال ویقتضي خلقا-  هللا علیه وسلمىصل -نهي في كتاب هللا عز وجل أو سنة النبي 

  ته أنه الحفاظ على مكارم األخالقالهدف من بعثته ورسال - هللا علیه وسلم ىصل -ن النبي ّولقد بی
 )   ٥٠٤  :ه  ١٤٨٤مالك ، ( " .ألتمم مكارم األخالق إنما بعثت  : "قال صلي هللا علیه وسلم 

               : بقولــه-  هللا علیــه وســلمىصــل -وألهمیــة القــیم األخالقیــة جــاء الثنــاء مــن هللا جــل وعــال لرســوله 

﴿  �o�n�m�l�k ������﴾ . ) ٤: القلم( 
 میزان هللا عز وجل ، إن هذه اآلیة من هللا عز وجل ، لهى داللة على تمجید العنصر األخالقي في

ـــسیرة المـــصطفى أصـــالة هـــذا العنـــصر فـــي اإلســـالم ، وو ـــاظر ل ـــه وصـــلى هللا -الن  یجـــد - ســـلم علی
ـــارزا أصـــیال فیهـــا ، ف ـــة والـــصدق والعـــدل العنـــصر األخالقـــي ب ـــدعوة إلـــى الطهـــارة والنظافـــة واألمان ال

غیرهـا رة مـن الـصور واعة الفاحشة بأي صوٕاشالجور والظلم والغش والخداع والنهي عن والرحمة ، و
 ) ٣٦٥٧ :  ه١٤٢٥ قطب ، . (هي لحمایة العنصر األخالقي 

 بااللتزام باألخالق اإلسالمیة حیث یقول ً المسلمین جمیعا- سلمصلى هللا علیه و -وقد رغب النبي 
 یـــوم القیامـــة أحاســـنكم ًأقـــربكم منـــي مجلـــساإن أحـــبكم إلـــي ، و" :  -  علیـــه وســـلمصـــلى هللا -النبـــي 
  "٥٧١ ح٣٧٨ص:٢ الصحیحة جاألحادیثسلسلة " یؤلفون  الذین یألفون وً الموطئون أكنافاًأخالقا

رســوله الكــریم لقــرب أو البعــد مــن هللا عــز وجــل والــق هــو مقیــاس النجــاح أو اإلخفــاق وإن حــسن الخ
 )١٥٩ :  ه١٤٠٨ ،محجوب ( . صلى هللا علیه و سلم

ربویــة ، لمــا لهــا مــن أهمیــة كبیــرة فــي حیــاة الفــرد ،  فــي توجیــه العملیــة التً أساســیاًتحتــل القــیم مركــزاو
الفرد والقیم هي األسس التي ترتكز على المعتقدات لدى الفرد ، وهي المعاییر التي من خاللها یقوم 

تـسهم بـشكل فعـال فـي تحدیـد طبیعـة التفاعـل معهـم ، وهـي التـي تـنظم بحل مشاكله مـع اآلخـرین ، و
 ) ٢ :  ه١٤٢٠ العرجا ،(. بول و مرغوب فیه سلوك الجماعة و توجهه إلى ما هو مق

لخلفــاء الراشــدین مــن بعــده ا و- ســلمصــلى هللا علیــه و -ســیرة نبیــه فقــد تــضمنت نــصوص اإلســالم و
مــا حفــل بــه مــن تــاریخ الحــضارة ر قیــادات الــصحابة و التــابعین ، وأدبیــات علمائــه ودراســاتهم وســیو

، إذ كانـت القـیم الفـضلى حیاة الرشیدة المستقرة اإلسالمیة عامة ، تضمنت تجربة طویلة رائعة من ال
اعتمـاد الحـوار مـع الخـصوم ، وكانـت الحكمـة قاع الحیـاة التـي سـادها التـسامح و إلیًضابطامرجعیة و

 . فیما اختلف فیه ًالبیان حكما فصالالحجة وو
رث والمهالك بدون خلق القیم ومنظومة المثل العلیا تصبح الحیاة فصول متتالیة من الكواوكذا فإنه و

 قریـة العالمسیما بعد أن بات ا في كل مجتمع من المجتمعات ، الوالشرور التي تلفح البشریة بنیرانه
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كونیة واحدة ، یطال أقصاها ما قد یعتري أدناها ، بفعل انهیار السدود والحدود أمام طوفان العولمة 
اجــات والــسیاسات فیمــا بــین الــدول عــیش وتــداخل المــصالح والحأســالیب الإلفــراد ووانـسیاب الثقافــات وا

 ًمكافحـــالـــشرق فـــي اإلنـــسانیة المعذبـــة حیـــا و، یبقـــى الجانـــب ا لكـــن رغـــم قتامـــه الـــصورةوالـــشعوب ، و
حلقات الصراع األبدي بین الخیر والشر ، والحق والباطل ، ویعلو صوت الضمیر اإلنساني لتستمر 

بـضرورة قـیم الحـق بكـل هـاتف غـرب و األخیار مـن النـاس فـي كـل زمـان ومكـان مـن شـرق ویصدحو
التآخي بـین أنه ال بدیل وال مناص من نشر وتعمیم ثقافة وقیم التسامح والسالم من وألمن واوالعدل و

االختالف بینهم حیث إن التنوع من مهما بلغ التنوع واألمم والشعوب وبین أفراد العائلة أینما وجدوا و
 كالواحــدة التــي هــي مــن تلــك ً مــن الحكمــة ، تمامــاوراء مــا وراءهنن هللا فــي خلقــه ولــه مــن النفــع وســ

 )٢٢  : ه١٤١٤الغنوشي ، . (السنن 
 اإلعالنـات و االتفاقیـات الدولیـة بهـذا الـشأن ، كالعهـد الـدولي الخـاصكما صدر العدید من العهـود و

 جمیـــع أشـــكال التمییـــز العنـــصري ، االتفاقیـــة الدولیـــة للقـــضاء علـــىبـــالحقوق المدنیـــة و الـــسیاسیة ، و
العهـود جمیعـا إلـى بالقضاء على جمیع أشكال التعـصب وتهـدف هـذه االتفاقیـات وإلعالن الخاص او

ٕ الحقوق األساسیة لإلنـسان ، واعـالء قـدر تسعى لحمایةیال المقبلة من ویالت الحروب ، وإنقاذ األج
نوي بین كري والمعحسن الجوار والتضامن الفزالت تدعو إلى التسامح والسالم وال الفرد و كرامته ، و

ل العنــف ، والنزعــات العدوانیــة والعنــصریة أعمــإبنــي البــشر ، والــى الحــد مــن مظــاهر عــدم التــسامح و
 ) ه١٤١٦ :المؤتمر العام للیونسكو . (التهمیش وسیاسات االستبعاد و
 لطـــرح ًمحلیـــا وًمـــن المراكـــز والهیئـــات الثقافیـــة واالجتماعیـــة واإلنـــسانیة ، إقلیمیـــاكمـــا تـــداعى الكثیـــر 

ســة فــي ظــل انتــشار ظــواهر حاجــة ما وً ملحــاًح كثقافــة أضــحت تمثــل مطلبــاشة قــضیة التــساممناقــو
 . تفشیها في مختلف المجتمعات العنف والتطرف والغلو و

قتتال التي تجتاح االلوخیمة لثقافة العنف و التناحر والمجتمع الفلسطیني لم یكن بمنأى عن اآلثار او
ابــط روغــم مــا للــشعب الفلــسطیني مــن مــآثر ول خــاص ، هــذا رالمنطقــة اإلقلیمیــة بــشكالعــالم بأســره و

ل دون االنجـــرار إلـــى أتـــون العنـــف ضـــمانة تحـــون یؤمـــل أن تمثـــل بمجموعهـــا حـــصانة وأواصـــر كـــاو
 التاریخیــة مــنالفلــسطیني عبــر مــسیرته الثقافیــة واالجتماعیــة ورغــم مــا تمیــز بــه المجتمــع والتنـاحر ، و

ٕتسامح وتكافل وتعاضد وایثار واكرام لل  . االجتماعي غرباء في إطاره الشعبي وٕ
 )٧ :  ه١٤٢٤ ، الخطیب (                                                                 

مـا لـذلك مـن طین كمهبط للدیانات السماویة ، وكل ذلك یضاف إلى المكانة الدینیة التي احتلتها فلس
العبـــادة ،    ثقافتـــه الموروثـــة التـــي كفلـــت حریـــةأثــر كبیـــر فـــي إضـــفاء طـــابع التـــسامح علـــى شــعبها و

فــي ثقافــة  قواعــد العــدل بــین فئــات المجتمــع وأرســتوصــانت حریــات النــاس وشــعائرهم ومقدســاتهم ، و
أهم ركائز الوحدة الوطنیـة م أهم دعائم االنتماء الوطني ، واألجیال المتعاقبة ، بحیث شكلت هذه القی

 )                                ٩٧ :  ه١٤٠٧ ، جارودي(. لكل أطیاف الشعب الفلسطیني 
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ال شك أن المجتمع الفلسطیني في أمس الحاجة لتحـصین أفـراده بنـسق قیمـي ، مـستمد مـن اإلسـالم و
االنحـراف عـن طریـق نـشر مـة الـذین یـسعون إلـى نـشر الفـساد ویستطیع من خالله مواجهـة أعـداء األ

 العــصبیة الجاهلیــةفي واالنتقــام و الطائفیــة والعنــصریة وفــة العنــف والتنــاحر واالقتتــال وحــب التــشثقا
تدمیره بالفعل حتى ال تقوم له قائمة خاصة فـي الجانـب اإلیمـاني األمر الذي یؤدي هالك المجتمع و

 . الذي یعتبر أساسا لتشكیل الشخصیة المسلمة 
لفلـسطینیین فـإن أفـراد ٕاجـراء الدراسـات حولـه مـن قبـل البـاحثین ا لم یتم االهتمـام بهـذا الموضـوع وٕاذاو

القهـم عـن طریـق نـشر تـدمیر أخقـة الـشباب مـنهم سیـستمر إفـسادهم والمجتمع الفلسطیني بالـذات طب
منهـــا الخیــر لوطنهـــا أو لـــدینها تكــون النتیجـــة ظهــور أجیـــال ال یرجــى ثقافــة العنـــف وعــدم التـــسامح و

 . یصبحوا فریسة للغزو الفكري حیث ال توجد عندهم مقاومة له و
 الدراسات المتتالیة حولـه فـإن ءالمربین أن یهتموا بهذا الموضوع و إجرا لزاما على الباحثین ولذا كان

لم یقوموا بدورهم في ذلك و قصروا بواجبهم تجاهه ، فإن األعداء سیستمرون في إفساد شبابه الذین 
 . سر قوته عماد تقدمه وشكلوا ثمرة فؤاده وی

 الحكومیــة بالقطــاع ، الحـــظ  فــي المــدارسرحلــة الثانویــةًعمــل الباحــث معلمــا للممــن خــالل ، وهــذا 
 عــدد مــن المظــاهر الــسلوكیة الــسلبیة بــین الطــالب كــان مــن أشــدها خطــورة علــیهم مــن وجهــة انتــشار

االنتقــام وعـــدم لطائفیــة والعــصبیة وحــب التــشفي واواالقتتـــال ونظــر الباحــث المیــل إلــى ثقافــة العنــف 
ا مـــا أرق الباحـــث و أعطـــاه حـــافزا وهـــذ .شكلة بیـــنهم التـــسامح مـــع بعـــضهم الـــبعض إذا مـــا حـــدثت مـــ

  لجهــــود الــــسابقین مــــن ًاســــتكماال "موضــــوع التــــسامح "  علــــى البحــــث فــــي هــــذا الموضــــوع ًتــــشجیعاو
علــى سیقتــصر جهــد الباحــث علــى البحــث فــي محتــوى منهــاج التربیــة اإلســالمیة المقــرر و. البــاحثین 

امح الذي یجب على المربین أن یهتموا بغرسها في مدى تضمنه لقیمة التس ، والمرحلة الثانویةطلبة 
  . النشءنفوس 

قدور الباحث البحث في جمیع مناهج التربیة اإلسالمیة لمختلف الصفوف في هـذه مولما كان لیس ب
لـن یتـسع لـه المجـال فـي هـذا البحـث المتواضـع لـذا فـإن ألن البحـث فیـه یطـول و. یـة المرحلـة التعلیم

 قـامحیـث .  كعینـة یطبـق علیهـا دراسـته صف الحـادي عـشر والثـاني عـشرالـبحثه الباحث تناول في 
 حدد من خاللهـا مجـاالت التـسامح التـي یفتـرض توفرهـا فـي المنهـاج ومـن ثـم ةالباحث بإعداد استبان

یتعـرف  فـي ضـوئها والحـادي عـشر والثـاني عـشر بتحلیـل منهـاج التربیـة اإلسـالمیة المقـرر علـى قام
 إلثـــراء المنهـــاج بقیمـــة مـــة التـــسامح ، بعـــد ذلـــك قـــدم تـــصورا واضـــحاعلـــى مـــدى تـــضمنه لمجـــاالت قی

 التعلیم للقیام التربیة ومدیریة خالل النتائج النهائیة للدراسة ومن خالل الرجوع إلى ذلك من التسامح و
 .بإجراء التعدیالت المناسبة والضروریة علیها 

العــاملین ســة المتواضــعة جمیــع الطلبــة والدراأن ینفــع بهــذه  المــولى عــز وجــل الــسداد والتوفیــق وًســائال
 . بالعملیة التربویة التعلیمیة 
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 :مشكلة الدراسة  
  : التاليتتحدد مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئیس 

مــا مــدى التــصور لقیمــة التــسامح و التربیــة اإلســالمیة للمرحلــة الثانویــة كتــبمــا مــدى تــضمن محتــوى 
 المقترح إلثرائها ؟ 
  : التالیةالسؤال األسئلة الفرعیة و یتفرع عن هذا 

 التربیــة اإلســـالمیة علــى تعزیزهــا لــدى طلبـــة كتــبعمــل تالتــسامح التــي یفتـــرض أن  مــا مجــاالت .١
 المرحلة الثانویة ؟ 

 التربیة اإلسالمیة المقرر على طلبة المرحلة الثانویة ؟ كتب  ما مدى توفر هذه المجاالت في .٢
التربیــة اإلســالمیة المقــرر علــى طلبــة المرحلــة الثانویــة كتــب تــوى  مــا التــصور المقتــرح إلثــراء مح.٣

 بقیمة التسامح ؟ 
 

 :أهداف الدراسة  
  : إلىتسعى هذه الدراسة  

التربیــة اإلســالمیة المقــرر علــى طلبــة كتــب تــضمنها تمجــاالت التــسامح التــي یفتــرض أن   تحدیــد.١
 . المرحلة الثانویة 

 علــى طلبــة ة التربیــة اإلســالمیة المقــرركتــبت فــي محتــوى مــدى تــوفر تلــك المجــاال التعــرف الــى.٢
 . المرحلة الثانویة 

 .    على المرحلة الثانویة ة التربیة اإلسالمیة المقرركتبمقترح إلثراء محتوى  تصورب التقدم.٣
 

 : أهمیة الدراسة 
 : تكمن أهمیة الدراسة فیما یلي 

ســــلوكیات التــــسامح فــــي المجتمــــع ثقافــــة وا القــــیم وتتراجــــع أنهــــا تجــــري فــــي مرحلــــة تنحــــسر فیهــــ. ١
 . الحزبیة الضیقة  لحساب ثقافة وسلوكیات التعصب والعنف والكراهیة والفلسطیني

یة المهمـة فـي أنها تسلط الضوء على دور مناهج التربیة اإلسالمیة كواحـد مـن المنـاهج الفلـسطین. ٢
 ًمــای قًتــوجیههم توجیهــا لــدى الطلبــة و تعزیــز قــیم التــسامحالتعلیمیــة التــي تــسعى إلــىالعملیــة التربویــة و

  . ً صحیحاًأخالقیاو
التعلــیم الفلــسطینیة منهــا فــي إجــراء بعــض التعــدیالت الالزمــة علــى منــاهج  قــد تفیــد وزارة التربیــة و.٣

 . التربیة اإلسالمیة في هذه المرحلة 
 . معیة ذات الصلة المجتیین في راسة الظواهر التربویة واالجتماع قد تفید الباحثین التربویین و.٤
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 : حدود الدراسة 
 .  المرحلة الثانویة معلمي ومعلماتاقتصرت هذه الدراسة على :  الحد البشري .١
 . محافظة خان یونس مدیریة التربیة والتعلیم ب: الحد المكاني . ٢
وحتــى بدایـــة الفـــصل م ٢٠١٢ الدراســـة مــن الفـــصل الدراســـي الثــاني للعـــام بــدأت:  الحــد الزمـــاني .٣
  . م٢٠١٣ من العام الدراسي الثانيدراسي ال
  ،العلمـــــيو، تــــشمل التـــــسامح الــــدیني  وقــــیم ومجـــــاالت التــــسامح المختلفـــــة: الحــــد الموضـــــوعي . ٤
 . السیاسي و،  االجتماعيو
 

 :مصطلحات الدراسة  
  :كتبال* 
اخلهـا أو  التربویة التي تهیؤها المدرسـة للتالمیـذ سـواء دتمجموعة من الخبرال ي عبارة عن محتوىه

أي النمـو فـي كافـة الجوانـب العقلیـة ، تهم على النمـو الـشامل المتكامـل خارجها وذلك بغرض مساعد
 یـــؤدي إلـــى تعـــدیل ســـلوكهم ًوالفنیـــة نمـــوا، والنفـــسیة ،  والجـــسمیة  ،واالجتماعیـــة، والثقافیـــة والدینیـــة 

 . من مشكالت  لما یواجههمًویكفل تفاعلهم بنجاح مع بیئتهم ومجتمعهم وابتكارهم حلوال
مجموعة مـن الخبـرات المربیـة والمفیـدة التـي تـصمم : " بأنه  )یحي هندام وجابر عبد الحمید( هویعرف

تحــت إشــراف المدرســة إلكــساب التالمیــذ مجموعــة مــن المعلومــات والمهــارات واالتجاهــات المرغــوب 
  .  "فیها

 الخبـــرات التربویـــة ة مـــنجموعـــ م عبـــارة عـــن وعـــاء یحتـــوي علـــى: "  اً الباحـــث إجرائیـــا بأنهـــاویعرفهـــ
والثقافیــة واالجتماعیـــة والریاضــیة والفنیـــة التـــي تهیؤهــا المدرســـة لطالبهـــا داخــل المدرســـة أو خارجهـــا 

 " . ألهدافها التربویة وفقا بقصد مساعدتهم على النمو الشامل وتعدیل سلوكهم 
 
 :  التربیة *
ــــسان العــــرب  :التعریــــف اللغــــوي  - ــــا : فــــي ل ــــه رب ًربــــه یرب ّ ّ         ومــــن هنــــا وصــــف هللا تعــــالى . ملكــــه : ّ

 . " بالرب" نفسه 
، وولیــه حتـــى یفـــارق  أحـــسن القیــام علیـــه: ّوربـــاه تربیــة .  ، أي كنـــت فــوقهم ســستهم:  ورببــت القـــوم

 . طفولته
مقـصودة التـي اصـطنعها المجتمـع لتنـشئة الغیـر هي العملیة المقـصودة و: التعریف االصطالحي  -

نسان إنسانا فیه تفكیر و إرادة میة طاقاتهم ألقصى درجة ممكنة بحیث یصبح اإلاألجیال الجدیدة لتن
        )٢٣ :  ه١٤٠٨ ، الحمادي. (وجدان و



 ١٠

لـة بحیـث تـساعده علـى تحقیـق ذاتـه محاولـة تنـشئة الفـرد تنـشئة إیمانیـة متكام: التعریف اإلجرائـي  -
الفكــري فــي إطــار ادي والروحــي و درجــات الكمــال اإلنــساني المــبلــوغ أهدافــه و وصــوله إلــى أقــصىو

 .المجتمع الذي نعیش فیه 
 
 : التربیة اإلسالمیة *

 :  هي اإلسالمیة التربیة أنیرى عبد الرحمن النقیب 
 القرآن والسنة أخالقا وسلوكا مهما كانـت إنسان إیجاد یستهدف الذيذلك النظام التربوي والتعلیمي " 

 ) ١٧:  هـ ١٤١٧ ، النقیب(  . "مهنته أو حرفته
التنظیم النفـسي واالجتمـاعي الـذي : "  هي اإلسالمیةن التربیة على أویعرفها عبد الرحمن النحالوي 

 )٢١:  هـ ١٤٠٣ ، النحالوي . ( " وتطبیقه كلیا في حیاة الفرد والجماعةاإلسالم اعتناق إلىیؤدي 
احي في ضوء النظام التربوي  من جمیع النوً كامالًإعدادا المسلم إعداد: " ویعرفها مقداد یالجن بأنها 

 )٢٠:  هـ ١٤٠٩ یالجن ، . ( "اإلسالمالقائم على القیم والمبادئ وطرق التربیة التي جاء بها 
 :التعریف اإلجرائي للتربیة اإلسالمیة 

سلم تنـــشئة إیمانیـــة ربانیـــة شـــاملة لجمیـــع  یـــرى الباحـــث أن التربیـــة اإلســـالمیة تعنـــي تنـــشئة الفـــرد المـــ
 یخـدم ً صـالحاً إنـساناالفكریة بحیث یكوناإلنسانیة األخالقیة والمادیة والروحیة ووجوانب الشخصیة و

 . أمته في ضوء تعالیم دیننا الحنیف السمح دینه ووطنه و
 

 : المرحلة األساسیة العلیا * 
 : إلى ثالث مراحل هي في فلسطین تنقسم المراحل التعلیمیة 

 وتــسمى ول األساســي حتــى الــصف الرابــع األساســيمل الــصف األتــشوالمرحلــة األساســیة الــدنیا ) أ(
  . مرحلة التهیئة

 وتـسمى مرحلـة حتى الصف العاشـر األساسـيالصف الخامس مل لعلیا وتشالمرحلة األساسیة ا) ب(
  . التمكین

 . وتسمى مرحلة االنطالق الصف الثاني عشر مل الصف الحادي عشر و المرحلة الثانویة وتش)ـج(
 

 : الثاني عشر   عشر والصف الحاديطلبة * 
ینتظمـون فـي مقاعـدهم الدراسـیة تراوح أعمارهم بین السابعة عشر والثامنـة عـشر وهم الطلبة الذین تو

 ًطلـق علیـه سـابقاهـو مـا كـان یعمـرهم الدراسـي وداخل صفوفهم في الحادي عشر والثاني عـشر مـن 
 . الثالث الثانوي الثاني الثانوي و

 



 ١١

 :قیمة ال *
انفعالیة معممة نحـو األشـخاص تنظیمات معقدة ألحكام عقلیة وفرعیة و"  : بأنها )أبو دف ( عرفها 

أو األشـــیاء أو المعـــاني ســـواء كـــان هـــذا التفـــضیل الناشـــئ عـــن هـــذه التقـــدیرات المتفاوتـــة صـــریحا أو 
ینتهــي أســاس أنهــا امتــداد یبــدأ بالتقبــل وأنــه مــن الممكــن أن نتــصور هــذه التقــدیرات علــى و ضــمنیا ،
  )٤ :  ه١٤١٨ ، أبو دف(. "  بالرفض 

 
  العملیـــات التـــي یـــؤمن بهـــا  مـــن المبـــادئ والقواعـــد والمثـــل ومجموعـــة: " بأنهـــا ) طهطـــاوي ( عرفهـــا و

بــه  أعمــالهم یحكمـــون بــه علـــى ویتفقــون علیهـــا فیمــا بیــنهم ، ویتخـــذون منهــا میزانــا یزنـــون النــاس ، 
 )٤٣ :  ه١٤١٧ ، طهطاوي(. " تصرفاتهم المادیة والمعنویة 

 
ب معیــار للــسلوك یمارســه الفــرد لالختیــار بــین بــدائل فــي مواقــف تتطلــ: " بأنهــا ) العروضــي(عرفهــا و

  .نیستخدمها لشرح أسباب القیام باختیار معیقرارا والقیام بسلوك معین ، و
 ، والشتماله على دور القیم ووظیفتها ً وتحدیداًلكونه أكثر وضوحا) أبو دف(ویتبنى الباحث تعریف 

 . یة في حیاة الناس االجتماع
 

 :  التسامح *
والتــسامح یعنــي   التبــاین ،إطــارفــن العــیش المــشترك وتــأمین التعــایش فــي  : "بأنــه ) صــافي(عرفــه 

 ، وتنـوع اآلراء والقناعـات واألفعـال ، وهـو االعتـراف بـأن تأكیـد اإلنـسانیةاالعتراف بتعددیة المواقـف 
 )٣ :  ه١٤٢٨ ، صافي " . ( الذات یقتضي االعتراف باألخر

 
موقـــف یتجلـــى فـــي االســـتعداد لنقـــل وجهـــات النظـــر المختلفـــة فیمـــا یتعلـــق  : "بأنـــه ) بـــدوي (اعرفهـــو

ویــرتبط التــسامح  بــسیاسات الحریــة فــي میــدان الرقابــة ، باختالفــات الــسلوك والــرأي والموافقــة علیهــا 
یع الفعـال للتبـاین االجتماعیة ، حیث یسمح بالتنوع الفكـري والعقائـدي ، علـى أنـه یختلـف عـن التـشج

 )٤٢٦ :  ه١٤٠٥ ، بدوي(" .  والتنوع
 
 وتفضال فیما اعتاد الناس ًحساناإاهل والتجاوز والتوسیع والتیسیر التس : "بأنه ) الزمزمي (اعرفهو

 هو إنما قطالإلوال یؤخذ ذلك على ا  ،ً وقصاصاًعدال فیه المشادة والمحاسبة والتضییق والتعسیر ،
 )٤ :  ه١٤٢٨ ، لزمزميا. ( "تسامح بضوابط 

 



 ١٢

ولكنـه ال یعنـي بـأي حـال   ینبغـي أن یـتم التعامـل بـه ،الـذيالخیار الـسلیم  : "بأنه ) محفوظ (اعرفهو
 یعنــي القبــول بــاآلخر ٕوانمــامــن األحــوال التنــازل عــن المعتقــد أو الخــضوع لمبــدأ المــساومة والتنــازل ، 

 .  "  عن أفكاره وقناعته األخربصرف النظر والتعامل معه على أساس العدالة والمساواة ،
 ) ٨ :  ه١٤٢٥ محفوظ ، (                                                                   

 
الـسلوك المعبـر عـن امتثـال الطلبـة فـي  " :بأنـه فـي هـذه الدراسـة  ًإجرائیـاویعرف الباحـث التـسامح 

 خالقیـــــة والــــسیاسیة واالجتماعیــــة والعلمیـــــة ،المــــدارس الفلــــسطینیة لمنظومــــة مـــــن القــــیم الدینیــــة واأل
 وأدب الحوار واالنفتاح ، وغیرها من القیم التي تشیع المحبة واألمن واإلخاءكسالمةالصدر والصفح 

 ". والسلم في المجتمع 
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 اإلطار النظري
                                             

                                                                         

 : محاور اإلطار النظري 
  .التسامح : أوال •

  .التربیة اإلسالمیة: ثانیا •

 .المرحلة الثانویة : ثالثا •

 

 

 
 

 

 

 



 ١٤

 

 الثانيالفصل 

 اإلطار النظري

التــسامح التــي یفتــرض أن  مجــاالت  مــن هــذه الدراســة الــسعي للتعــرف الــىلمــا كــان الهــدف
 التربیـــة اإلســـالمیة للمرحلـــة الثانویـــة ، فـــإن هـــذا الفـــصل یمثـــل األرض الـــصلبة التـــي كتـــبیتـــضمنها 

ینطلق منها الباحث في إرسـاء قواعـد الدراسـة ووضـع أسـسها ، وتحدیـد إجراءاتهـا ، حیـث یـشمل هـذا 
 . مرحلة الثانویة التسامح ، التربیة اإلسالمیة ، ال: ثالثة محاور رئیسیة هي الفصل 

 التسامح  : أوال

والتعــایش اإلیجـابي بـین النــاس أكثـر مــن أي ،  الیـوم فــي أشـد الحاجـة إلــى التـسامح الفعـال إن العـالم
ً، نظـرا ألن التقــارب بـین الثقافـات والتفاعــل بـین الحـضارات یـزداد یومــا بعـد یـوم بفــضل  وقـت مـضى ً

ة التــي أزالــت الحــواجز الزمانیــة والمكانیــة بــین األمــم ثــورة المعلومــات واالتــصاالت والثــورة التكنولوجیــ
 . ، حتى أصبح الجمیع یعیشون في قریة كونیة كبیرة والشعوب

  :  ما یليیتبینمن استقراء مصطلح القیم في المعاجم اللغویة  :المفهوم اللغوي للقیم 
 علــى انتــصاب أو   التــي تــدل) ق و م ( لفــظ القــیم فــي اللغــة جمــع قیمــة وأصــلها الــواو ، ألنهــا مــن 

 )١٩٢:  هـ ١٣٨٩ابن منظور ، ( .عزم 
 " . والقیمة ثمن الشيء بالتقویم ، وقیمة الشيء التحدید : " ویقول

استقام له : االعتدال ، یقال : أن القیم مصدر بمعنى االستقامة ، واالستقامة : ًكما ذكر أیضا 

��I�H�G�F�E�D�C�B�A ﴿: األمر ومن ذلك ، قوله تعالى 
K�JT�S�R�Q�P�O�N�M�L� �﴾ 

 ) ٣٠: فصلت (
عملوا بطاعته ولزموا سنة نبیه صلى هللا علیه وسلم ، وفي ) : استقاموا ( ومعنى قوله تعالى 

 )١٤٢١ : ١ط : ٢٥٦ص : ١٠ج: رواه النسائي " ( قم قل آمنت باo ثم است: " الحدیث الشریف 
  :ٍیتضح مما سبق أن القیم في اللغة لها عدة معان منها 

 .معنى االستقامة ) ١(
 .التقدیر ، تقول هذه السلعة لها قیمة أو قدرها كذا أو تقدیرها كذا ) ٢(



 ١٥

الثبات ، أن یكون األمر له ثبات ، أو تقول فالن ماله قیمة ، أي ما له دوام على األمر ) ٣(
 . وثبات 

 :مفهوم القیم من المنظور اإلسالمي 
 القیم من منظورها اإلسالمي وسبب ذلك اتساع میدانها تباینت وجهات النظر وتعددت حول مفهوم

: " بأنها ) ٤١:  ه ١٣٩٢الجنبالطي ، (وحملتها في كثیر من العلوم األخرى ، فقد عرفها 
 " . المبادئ السلیمة ومجموعة الفضائل التي هي ولیدة الدین الصحیح لتوجیه سلوك اإلنسان 

 
 : مفهوم القیم عند أصول التربیة 

محطات ومقاییس نحكم بها على األفكار : " القیم هي ) ٢٩٩:  هـ ١٤٠٩كیالني ، ال(یقول 
واألشخاص واألشیاء واألعمال والموضوعات والمواقف الفردیة والجماعیة من حیث حسنها           

وقیمتها والرغبة بها ، أو من حیث سوءها وعدم قیمتها وكراهیتها ، أو من منزلة معینة ما بین      
 " .  الحدین هذین
مجموعة من المعاییر : " بأنها ) ٣٤:  هـ ١٤٠٨أبو العینین ، (فقد عرفها  : القیم اإلسالمیةأما 

واألحكام النابعة من تصورات أساسیة عن الكون والحیاة واإلنسان واإلله ، كما صورها اإلسالم 
تیة المختلفة ، بحیث تتكون لدى الفرد والمجتمع من خالل التفاعل مع المواقف والخبرات الحیا

تمكنه من اختیار أهداف وتوجهات لحیاته تتفق مع إمكانیاته ، وتتجسد من خالل االهتمامات أو 
 . السلوك العملي بطریقة مباشرة وغیر مباشرة 

مبادئ تحث على الفضیلة : " أن القیم اإلسالمیة هي ) ٢٦١  : ه١٤١١الصاوي ، (ویرى 
 وصالح مجتمعه ـ وتستمد أصولها باألمر والنهي من القرآن وموجهات للسلوك اإلنساني لصالحه

 " . الكریم وسنة الرسول صلى هللا علیه وسلم 
 : تضح النتائج التالیة تمن خالل التعاریف السابقة ، 

 .ن مصدر القیم اإلسالمیة هو القرآن الكریم ، والسنة النبویة أ .١
 .ویم الذي یرضى عنه الخالق عز وجل الهدف من القیم اإلسالمیة هو التزام السلوك القأن  .٢
 .تتكشف تلك القیم ، من خالل اختیارات اإلنسان وتوجهاته ووضوح القیم لدیه  .٣
 .أنها تقوم على أساس الشمول والتكامل ، بحیث تمس مناشط اإلنسان وتوجهاته  .٤
 .تحدد القیم عالقة اإلنسان بخالقه ومع نفسه ومع غیره  .٥
 .عة فهي ترتبط بالجزاءات الدنیویة واألخرویة تضبط القیم سلوك الفرد والجما .٦
 .القیم جامعة للثبات والمرونة أن  .٧
توجه القیم اإلنسان نحو السلوك الذي من شأنه تحقیق النفع لإلنسان نفسه ولغیره من أفراد  .٨

 .المجتمع 



 ١٦

 .القیم تتمیز بالعمومیة لكل الناس في كل زمان ومكان أن  .٩
  .القیم تقوم على االستطاعةأن . ١٠

مجموعة من الضوابط : في ضوء ذلك یرى الباحث أن مفهوم القیم اإلسالمیة في هذه الدراسة هو و
والفضائل التي تسمو بالخلق اإلنساني وترقى به إلتزام الفضیلة والبعد عن الرذیلة ، وتستمد هذه 

محل اعتقاد الضوابط والفضائل من القرآن الكریم والسنة المطهرة حتى تكون عند الفرد والمجتمع 
 .واتفاق وبالتالي نحكم من خاللها على السلوك اإلنساني بالقبول أو الرفض 

 :تعریف التسامح 

َسمح(جاء في اللسان في مادة  َ ُالسماح والسماحة) َ َّ ُالجود:  َُّ ًسمح سماحة وسـموحة وسـماحا.ُ َ ُ َ َُ ًُ َ ؛  جـاد:  َ
َورجل سمح وامرأة سمحة من رجال ونساء سماح وسمحا ُ َ َِ ْ ٌْ َ، حكى األخیـرة الفارسـي عـن َأحمـد  ء فیهماٌ

ٌورجل سمیح ومسمح ومسماح.  بن یحیى ٌْ ِْ َِ ِ ْسمح:  َ ُ؛ ورجال مسامیح ونساء مـسامیح َ ُِ َِ   وفـي الحـدیث .َ
ـــادي" : یقـــول هللا عـــز وجـــل ِ َأســـمحوا لعبـــدي كإســـماحه إلـــى عب ِ ُ ِ  : ١٩٥ص  :١ رواه احمـــد ج ("  .ْ

ِة فــي الــسماحلغــ:  ِاإلســماح  )ه١٤٢١ : ١ ط : ١٥ح َســمح وَأســمح إذا جــاد وأَعطــى عــن : یقــال ؛ َّ ََ َْ َ
ٍكــرم وســخاء َ ٍ َ َإنمــا یقــال فــي الــسخاء ســمح:  ؛ وقیــل َ َ َّ ِ، وَأمــا َأســمح فإنمــا یقــال فــي المتابعــة واالنقیــاد ِ َ ؛  ْ

َُأســمحت نفــسه إذا انقــادت:  ویقــال ْ َ ْ َ َ َ؛ وســمح لــي فــالن َأي أَعطــاني َ، والــصحیح األول ْ َ؛ وســمح  َ لــي َ
َبذلك یسمح سماحة ُ ََ َوالمسامحة.  ْ َالمساهلة:  ُ َتساهلوا:  َوتسامحوا.  ُ  ":  المـشهور العربـيمثـلوفي ال. َ

ٌالــسماح ربــاح َ ُ َ َأي المــساهلة فــي األشــیاء تــربح صــاحبها"َّ ُ ِ ْ ُ َ ََّأســمحت قرینتــه إذا ذل واســتقام:  ویقــال. ُ ُ َِ ْ َ َ ْ  ،
ِوســمحت الناقــة إذا انقــادت فَأســرعت َ َ ُمحت قرونتــه وســامحت كــذلك َأي ذلــت نفــسه وتابعــتْ، وَأســ َ َ َُ ْ َ َ  .

ٌفــالن ســمیح لمــیح وســمح لمــح: ویقــال ٌ ٌ ٌْ َْ ََ َِ ِ مــن الــسماح والــسماحة الجــود ، : والتــسامح فــي لغــة العــرب . ٌ
أي جاد وسمح لـه أي أعطـاه ، والمـسامحة المـساهلة ، : ًسمح به یسمح بالفتح فیها سماحا وسماحة 

اإلسماح لغة في السماح ، یقال سمح أسـمح إذا جـاد وأعطـى عـن كـرم وسـخاء وتسامحوا تساهلوا ، و
 )٢٠٨٨: ت .ابن منظور ، د. (

 دارجة تستخدم لإلشارة إلى الممارسات الجماعیة كانت أم ة كلم  : ( بأنهاصطالحاوعرف التسامح 
یوافـق علیهـا الفردیة تقضي بنبذ التطرف أو مالحقة كل من یعتقد أو یتصرف بطریقة مخالفـة قـد ال 

  .)  المرء

 ســواء فــي الــدین أم العــرق أم –ًوأخیــرا فالتــسامح بــالمعنى الحــدیث یــدل علــى قبــول اخــتالف اآلخــرین 
 .  أو عدم منع اآلخرین من أن یكونوا آخرین أو إكراههم على التخلي عن آخریتهم–السیاسة 

 



 ١٧

 : المعنى الشامل للتسامح

رورة أن یــرتبط بالجانــب االجتمــاعي علــى حــساب جوانــب إن المفهــوم العــام للتــسامح ال یعنــي بالــض
 حتــى أنهــا تــوحي بأنهــا مــن  ًالحیــاة األخــرى فكثیــرا مــا تــستخدم هــذه الكلمــة فــي المــسائل االجتماعیــة

، إذ ال یقتصر  ، أال أنه من المصطلحات ذات المعنى العام والشمولي مفرداتها أو من مصطلحاتها
، ولـه عالقـة   واالقتـصادي وحتـى الـسیاسي تعداه إلى الجانبعلى الجانب االجتماعي فحسب أنما ی

 . عامه وشمولیة في كل جوانب العلم والمعرفة وله دور في مختلف أبعاد الحیاة

 : التسامح في القرآن الكریم

 وقدمــه ذلــك - صــلى هللا علیــه وعلــى الــه وســلم -إن اإلســالم الــذي جــاء بــه رســول اإلنــسانیة محمــد 
            نــــشره فــــي شــــتى أرجــــاء العــــالم  بــــین طیاتــــه قــــوانین عــــدة مهمــــة عملــــت علــــى التقــــدم الملحــــوظ حمــــل

              فمــن أشــهر هــذه القــوانین المهمــة التــي كــان لهــا الــدور األكبــر والطائــل فــي تقــدم المــسلمین  ، األكبــر
                     ركـــة اللـــین والالعنـــف والتـــسامح الـــذي أكـــدت علیـــه اآلیـــات المبا:  فـــي مختلـــف المیـــادین هـــو قـــانون

                  ولـــم یـــرد فـــي القـــرآن الكـــریم  . ًفـــضال عـــن األحادیـــث الـــشریفة الـــواردة عـــن أهـــل البیـــت علـــیهم الـــسالم
كلمة الـسماحة صـراحة ، لكـن جـاءت العدیـد مـن المعـاني التـي تحـوي فـي طیاتهـا معـاني الـسماحة ، 

یقــول هللا حیــث   )٨:  هـــ ١٤٣٠العبادلــة ، (   .الــصبر ، والعفــو ، والــصفح ، وكظــم الغــیظ: نحــو 

��N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A  ﴿: تعــــــالى 

O � ﴾)  ذكـــــــر الـــــــسعدي فـــــــي تفـــــــسیر هـــــــذه اآلیـــــــة إن هللا تعـــــــالى یـــــــأمر حیـــــــث  ) ١٤: الجاثیـــــــة                     
                 :  ، أي  المـــؤمنین بحـــسن الخلـــق ، والـــصبر علـــى أذیـــة المـــشركین ، الـــذین ال یرجـــون أیـــام هللاهعبــاد

                  بمـــــا كـــــانوا ال یرجـــــون ثوابـــــه وال یخـــــافون وقائعـــــه فـــــي العاصـــــین ، فـــــإن تعـــــالى ســـــیجزي كـــــل قـــــوم
ففــي القــرآن الكــریم هنــاك أكثــر مــن آیــة تــدعو إلــى اللــین   )٧٧٦:  هـــ ١٤٢٤الــسعدي ،  (.یكــسبون 

ني اإلمـام الـسید محمـد الـشیرازي إلـى هـذه اآلیـات ، فقد أشار المجدد الثـا والسلم ونبذ العنف والبطش
، وهـــذه اآلیـــات بطبیعـــة الحـــال تحـــث اإلنـــسان علـــى إجتـــراح هـــذه  فـــي كتابـــه الالعنـــف فـــي اإلســـالم

  .)لمیة وعملیة إلى الالعنف والسلموال نزال نرى في القرآن الحكیم خیر دعوة ع(،  الطریق الشائكة
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 :ما یلي  هذه اآلیات مثل من و
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ًوأكد القرآن الكریم على أهمیة التسامح والعفو وخصوصا مع أصحاب الطبقات األقل في المجتمع 

�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h ﴿: اكین وغیرهم ، قال تعالى كالمس
�b�a`�_�~�}�|�{�zy�x�wv�u�t�s�r

e�d�c � ﴾  .) ٢٢: النور ( 

  ) ٨٩: الزخرف  ( . ﴾ � ��ÔÛ�Ú�Ù�Ø×�Ö�Õ  ﴿: وقال تعالى 

 : التسامح في السنة النبویة

ًذه اللفظـة لغویـا فـأن أما التسامح من وجهة نظر السنة النبویة فإنه یتـشارك مـع مـا جـاءت وحملتـه هـ
معنـى التـسامح هــو التـساهل والمـساهلة فــي كـل جوانـب الحیــاة لـذلك جـاء قــول الرسـول األكـرم محمــد 

ٕرحـم هللا امـرئ سـمحا إذا بـاع واذا اشـترى واذا اقتـضى ( : صلى هللا علیه وعلـى الـه وسـلم ٕ شـرح ( ). ً
 األدیــان أحــب إلــى هللا وقــد ســئل رســول هللا صــلى هللا علیــه وســلم عــن أي) ١٢ص :١١٩الموطــا ج

ومــن  )٨٨١ح :٥٤١ص: ٢ الــصحیحة جاألحادیــثسلــسلة  ()الحنیفــة الــسمحة: (ل عــز وجــل ؟ قــا
هذا المنطلق ، فقد شمل اإلسالم بیسره ورفقه النـاس حتـى غیـر المـسلمین ، فتـسامح معهـم فـي كثیـر 

 رحمـــة اإلســـالم ًمــن القـــضایا واألحكــام ، ومـــنحهم كثیـــرا مــن الحقـــوق ، وقـــد تجلــى هـــذا التـــسامح فــي
 .الواسعة 

ولقد كان رسول هللا صلى هللا علیـه وسـلم یـستخدم التـسامح ، ویـستعمله حتـى المنـافقین الـذین یعـرف 
ولقــد روي عــن أم المــؤمنین عائــشة رضــي هللا عنهــا زوج النبــي صــلى هللا علیــه وســلم . أنهــم كــذلك 

لقـد : "  یوم أشد من یوم أحد ؟ قـال كّهل أتى علی: (لت للنبي صلى هللا علیه وسلم أنها قا: حدثته 
لقیت من قومك ما لقیـت ، وكـان أشـد مـا لقیـت مـنهم یـوم العقبـة ، إذ عرضـت نفـسي علـى ابـن عبـد 
یالیل بن عبد كالل ، فلم یجبني إلى ما أردت ، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إال وأنا 

: ظلتني فنظرت ، فإذا فیها جبریل فنـاداني فقـال بقرن الثعالب ، فرفعت رأسي ، فإذا أنا بسحابة قد أ
إن هللا قــد ســمع قــول قومــك لــك ومــا ردوا علیــك ، وقــد بعــث هللا إلیــك ملــك الجبــال لتــأمره بمــا شــئت " 

إن هللا قـد ســمع قـول قومـك لـك ومـا ردوا علیــك ، وقـد بعـث هللا إلیـك ملــك : " ، فنـاداني فقـال " فـیهم 
یـا محمـد فقـال ذلـك فیمـا : " فناداني ملك الجبال فسلم علـي ثـم قـال ، " الجبال لتأمره بما شئت فیهم 

بـل أرجـو أن یخـرج : ، فقال النبي صلى هللا علیه وسـلم " شئت إن شئت أن أطبق علیهم األخشبین 
 ).٢٩٩ص: ١الحجة في بیـان المحجـة ج(  .)ًیعبد هللا وحده ال یشرك به شیئاهللا من أصالبهم من 
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وأهل  -صلى هللا علیه وعلى اله وسلم  -إن سیرة الرسول محمد ) ٨٦٤:   هـ١٤٢٧النیسابوري ، (
؛ فالرسـول األكـرم  ٍّبیته علیهم كانوا أبـرز تجـل ومـصداق لـسلوك منهجیـة الـسالم والتـسامح فـي األمـة

 . صلى هللا علیه وعلى اله وسلم قائد الحركة السلمیة الالعنفیة األولى في تاریخ العالم

لــه وســلم حامــل رایــة الــسلم والــسالم ألنــه یحمــل للبــشریة النــور والهدایــة آوعلــى وهــو صــلى هللا علیــه  
 )إنمـا أنـا رحمـة مهـداة( : - صلى هللا علیـه وعلـى الـه وسـلم -والخیر والرشاد والرحمة والرأفة فیقول 

 ، ویتحــــدث القــــرآن الكــــریم عــــن رســــالته  ) ٥٨٠٠ ح١٦١٥ص: ٣ الــــصحیحة جاألحادیــــثسلــــسلة (

ــــسلم إ، فــــ )١٠٧ : األنبیــــاء( ﴾  ��b�a�`e�d�c ﴿ : فیقــــول ن الرحمــــة وال
 . والسالم جاء بها اإلسالم للناس كافة

وكثــرة لفـــظ وتكـــرار الـــسالم علـــى هــذا النحـــو مـــع أحاطتـــه بـــالجو الــدیني النفـــسي مـــن شـــأنه أن یـــوقظ 
لب فهذا اإلمام علي بن أبي طا .الحواس جمیعها ویوجه األفكار واألنظار إلى المبدأ السلمي العظیم

َّلقد علمتم أني أحق الناس بها من غیري وهللا ألسلمن : (  یقول في أمر الخالفة- رضي هللا عنه – ِّ ُ
ًمــا ســلمت أمــور المــسلمین ولــم یكــن فیهــا جــور إال علــي خاصــة التماســا ألجــر ذلــك وفــضله َّ َّ ً، وزهــدا  ٌ

هـو  - رضي هللا عنه –ًكما أن علیا  )١٣٨ص: تاریخ الخلفاء ( )فیما تنافستموه من زخرفة وزبرجة
عنـــدما فـــتح المـــسلمون مكـــة  -صـــلى هللا علیـــه وعلـــى الـــه وســـلم  -ٍالـــذي هتـــف بـــأمر مـــن الرســـول 

ــــــشعار- المكرمــــــة ــــــوم تحمــــــى الحرمــــــة: (  ب ــــــوم یــــــوم المرحمــــــة الی ــــــاة الــــــصحابة ج (.. ) الی          :٢حی
!..  )تـسبى الحرمـةالیوم یوم الملحمة الیـوم : ( بعد أن ردد سعد بن عبادة شعاره الجاهلي) ١٩٨ص

لیطمــئن إلــى أن الــسلم والالعنــف خیــار !!  وللقــارئ أن یتأمــل الفــرق الكبیــر والــشاسع بــین الــشعارین
ولــذا نــرى أن األنبیــاء واألئمــة علــیهم الــسالم والمــصلحین كــانوا یجنحــون (،  اإلســالم اســتراتیجي فــي 

 . )ل قدرتهم بل حتى بعد قدرتهمللسالم ال قب

  :سامح الدینيموقف األدیان من الت

ِّ، فإنها ال تأمر إال بالخیر والحق والصالح وال تدعو إال بـالبر  أن األدیان بحكم إنتمائها إلى السماء ّ ّ
ِّ، ومــا كانــت یومــا فــي حــد ذاتهــا  ، وال توصــي إال بــاألمن والــسلم والــسالم والحــب والرحمــة واإلحــسان ً

َّعائقــا أمــام التبــادل والــتالقح والتثــاقف وال أمــام ال ٕ، وانمــا العــائق یكمــن فــي  تعــایش والتعــارف والحــوارً
، تلـك  الذین یتوهمون أنهم یمتلكـون الحقیقـة المطلقـة ویـستغلون األدیـان فـي أقـدار النـاس ومـصائرهم

 . المهمة التي أبى هللا تعالى أن یمنحها ألنبیائه األخیار
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ُاإلشـــكال لـــیس فـــي األدیـــان ذاتهـــا وانمـــا هـــو كـــامن فـــي عقـــم إفهـــام بعـــض الف قـــائمین علیهـــا وال زالـــت ٕ
 . ُالمفارقات بین المبادئ والممارسات الواقعة هنا وهناك ال تحصى

 : التسامح في اإلسالم -١

ــــق المنظــــور اإلســــالمي ــــضبط  ، وضــــرورة مجتمعیــــة ، فــــضیلة أخالقیــــة إن التــــسامح وف ، وســــبیل ل
، تلك الرسالة التـي تـأمر  ، واإلسالم دین عالمي یتجه برسالته إلى البشریة كلها ٕاالختالفات وادارتها

، وتــدعو إلــى التعــایش اإلیجــابي بــین  ُبالعــدل وتنهــى عــن الظلــم وترســي دعــائم الــسالم فــي األرض
ًالبــشر جمیعــا فــي جــو مــن اإلخــاء والتــسامح بــین كــل النــاس بــصرف النظــر عــن أجناســهم وألــوانهم 

��B�A  ﴿ : كــریم، كمــا جــاء فــي القــرآن ال )نفــس واحــدة(فــالجمیع ینحــدرون مــن . ومعتقــداتهم
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    ًكمـــا أن اإلســـالم مـــن جهتـــه یعتـــرف بوجـــود الغیـــر المخـــالف فـــردا كـــان أو جماعـــة ویعتـــرف بـــشرعیة 
ًال مـــا لهـــذا الغیـــر مـــن وجهـــة نظـــر ذاتیـــة فـــي االعتقـــاد والتـــصور والممارســـة تخـــالف مـــا یرتــــئیه شـــك

ً، ویكفي أن نعلم أن القرآن الكریم قـد سـمى الـشرك دینـا علـى الـرغم مـن وضـوح بطالنـه ًومضمونا ِّ ّ  ،

  )٦: الكافرون ( ﴾� \�[�^�_�`� ﴿ قال تعالى .ّال لشيء إال ألنه في وجدان معتنقیه دین
َنظــــر إلــــى تلــــك المبــــادئ المتعلقــــة بموضــــوع حریــــة التــــدین التــــي َأقوالواقــــع أن المــــرء إذا  َّرهــــا القــــرآن ّ

ـــدیني فـــي أعمـــق معانیـــه وأروع  بموضـــوعیة ً، ال یـــسعه إال االعتـــراف بأنهـــا فعـــال مبـــادئ التـــسامح ال ّ 
 الیـوم فـي أشـد الحاجـة إلـى التـسامح الفعـال والتعـایش اإلیجـابي بـین النـاس فعـالم . ِصوره وأبعد قیمه

ًن الحـضارات یـزداد یومـا بعـد ً، نظرا ألن التقارب بین الثقافات والتفاعل بـی أكثر من أي وقت مضى
یـوم بفــضل ثــورة المعلومــات واالتــصاالت والثــورة التكنولوجیــة التــي أزالــت الحــواجز الزمانیــة والمكانیــة 

 . ، حتى أصبح الجمیع یعیشون في قریة كونیة كبیرة بین األمم والشعوب

   : الجذور المعرفیة والفكریة لمفهوم التسامح في اإلسالم*

 ،  مــن أفــراد المجتمــع ، بــالحقوق الشخــصیة لكــل فــرد م فــي كــل أنظمتــه وتــشریعاته یعتــرف اإلســال-أ
علـى  -، وال ریـب أنـه یترتـب  وال یجیز أي ممارسة تفضي إلى انتهاك هـذه الحقـوق والخـصوصیات

، ولكن هذا االختالف ال یؤسس  على الصعید الواقعي الكثیر من نقاط االختالف بین البشر -ذلك 
 . ٕ، وانما یؤسس للمداراة والتسامح مع المختلف  والتباعدللقطیعة والجفاء
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، التـــي شـــرعها الـــدین اإلســـالمي مـــن قبیـــل الرفـــق واإلیثـــار   إن المنظومـــة األخالقیـــة والـــسلوكیة-ب
، وحـث المـؤمنین علـى االلتـزام بهـا وجعلهـا  والعفو واإلحسان والمداراة والقول الحسن واأللفة واألمانـة

 .  ، كلها تقتضي االلتزام بمضمون مبدأ التسامح لعامةسمة شخصیتهم الخاصة وا

ً المطلــوب مــن اإلنــسان المــسلم دائمــا وأبــدا وفــي فــإن،  ومــن خــالل هــذه المنظومــة القیمیــة واألخالقیــة
فالتـسامح كـسلوك وموقـف .  ، أن یلتزم بمقتـضیات التـسامح ومتطلبـات العدالـة كل أحواله وأوضاعه

، بل هي من مقتضیات القیم ومتطلبـات االلتـزام   االلتزام بالقیملیس منة أو دلیل ضعف ومیوعة في
، وهي  ، هي المناقضة للقیم ، فالغلظة والشدة والعنف في العالقات االجتماعیة واإلنسانیة بالمبادئ

فاألصــل فــي العالقــات االجتماعیــة .  المــضادة لطبیعــة متطلبــات االلتــزام وهــي دلیــل ضــعف ال قــوة
، حتـــى ولـــو تباینـــت األفكـــار  والتـــآلف عالقـــات قائمـــة علـــى المحبـــة والمـــودةن ، أن تكـــو واإلنـــسانیة
 . ، بل إن هذا التباین هو الذي یؤكد ضرورة االلتزام بهذه القیم والمبادئ والمواقف

ــــى غــــرس قــــیم ومتطلبــــات التــــسامح فــــي  فوحــــدتنا االجتماعیــــة والوطنیــــة الیــــوم  الفــــضاء، بحاجــــة إل
 .االجتماعي والثقافي والسیاسي

  : خرىدیان األالتسامح في األ -٢

، فالمـــسیحیة التـــي تقـــول   والـــصحیح أن اإلســـالم لـــم یكـــن وحـــده فـــي إشـــتماله علـــى مبـــادئ التـــسامح
ّلقـد قیـل لكـم مـن قبـل أن الـسن بالـسن واألنـف بـاألنف:  أناجیلها ّال تقـاوموا الـشر :  ، وأنـا أقـول لكـم ّ

ّبالـــشر بـــل مـــن ضـــرب خـــدك األیمـــن فحـــول إلیـــه الخـــد ا ّ ٕألیـــسر ومـــن أخـــذ رداءك فأعطـــه أزارك وان ّ
ًسخرك لتسیر معه میال فسر معه میلین ّ . 

  . من استغفر لمن ظلمه فقد هزم الشیطان -

ّعاشروا الناس معاشرة إن عشتم حنوا إلیكم وان متم بكوا علیكم - ٕ ّ .  

 . . . ن الیهودیة تدعو إلى التسامح فإذا نظرنا إلى مثل هذه الوصایاإوكذلك ف

ُ ما تكره أن یفعله غیرك بك فإیاك أن تفعله أنت بغیرككل - ُ ُ.  

َّاغتسلوا وتطهروا وأزیلوا شر أفكاركم  -  . ّلموا اإلحسان والتمسوا اإلنصافتع ، ّ وكفوا عن اإلساءة،ّ
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َبــات واضــحا أن التــسامح الــدیني مطلــب إنــساني نبیــل دعــت إلیــه األدیــان كافــة ، وهكــذا َ ، وكیــف ال  ً
 ِرادتــــه الحكمــــة اإللهیــــة واقتــــضته الفطــــرة اإلنــــسانیة واســــتوجبته النــــشأة االجتماعیــــة تــــدعو إلیــــه وقــــد أ

َوفرضته المجتمعات المدنیة وحتمته وما تحتاج إلیه من قیم حضاریة ومدنیة نبیلة َِ ّ . 

 : روح التسامح

لهـدف ، ذلك ألن الدعوة إلى هللا تعالى لما كـان ا في اإلسالم تعد الكلمة أول وآخر شيء في الدعوة
، فـإن مـن الـضروري أن  من إیصال الحق إلى القلوب لیستقر فیهـا ویحـرك اإلنـسان باتجـاه الفـضیلة

، بــسبب مــا فیهــا مــن رؤیــة ولــین وقــدرة علــى  تكــون الكلمــة الوســیلة األســاس فــي تحقیــق هــذا الهــدف
            ا وهــــذ . ، وبــــسبب مــــا تحققــــه مــــن ضــــمانة الثبــــات والــــتمكن ألفكارهــــا فــــي القلــــوب والــــسلوك اإلقنــــاع

ــــــــسیاق  ــــــــدعوة  ال ــــــــصت بهــــــــا ال ــــــــزة التــــــــي اخت ــــــــذي تؤكــــــــده اآلیــــــــات الكریمــــــــة بوصــــــــفه المی                   هــــــــو ال
            فیقــــول تبــــارك .  التــــي أرادت الــــسمو باإلنــــسان إلــــى ملكــــوت هللا تعــــالى واألنــــس بجــــواره ، اإلســـالمیة

��x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l �  ﴿ : وتعـــــــــــــــــــــــالى
y �   �|�{�z�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_~�}�

l�k�j�i �  ﴾ )الحـسنة علـى حـد تعبیـر بعـض المفـسرین والموعظـة ) ٣٤-٣٣ : فصلت 
، ال بـالزجر والتأنیـب فـي غیـر  ، وتعمق المشاعر بلطف التي تدخل القلب برفق:  هيمثل الطبري 

ة كثیـرا مـا ، فإن الرفق في الموعظ ، وال بفضح األخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نیة موجب
والــدعوة إلــى ســلوك . یهــدي القلــوب الــشاردة ویؤلــف القلــوب النــافرة ویــأتي بخیــر مــن الزجــر والتأنیــب

، هي دعوة قرآنیة تخاطب كل مجـال مـن مجـاالت  الطریق األحسن في مقام الجدل والصراع الفكري
                ت الـــــصراع فـــــي الحیـــــاة وتتـــــصل بكـــــل عالقـــــة مـــــن عالقـــــات اإلنـــــسان بأخیـــــه اإلنـــــسان فـــــي مجـــــاال

�w�vu�t�s�r�q�p ﴿ : إنهــا دعــوة هللا إلــى اإلنــسان فــي قولــه تعــالى . عاالــصر

b�a�`�_�~�}�|�{z�y�x �﴾) هـذه الـدعوة  )٥٣  :اإلسراء
، أن مهمته في الحیاة هي أن یثیـر فـي اإلنـسانیة  الصافیة التي توحي لإلنسان في كل زمان ومكان

                مـــن عوامـــل الـــشر التـــي تهـــدم وال  ، بـــدال واســـتثمار اســـتثارة عوامـــل الخیـــر ویلتقـــي بهـــا فـــي عملیـــة
             تبنــي وتــضر وال تنفــع وتدفعــه فــي الوقــت نفــسه إلــى أن یجعــل اختیــار األحــسن فــي كــل شــيء وفــي 

                   ٕوان القــــــوة مهمــــــا كانــــــت  . كــــــل جانــــــب مــــــن حیاتــــــه شــــــعاره الــــــذي یرفعــــــه فــــــي كــــــل مكــــــان وزمــــــان
                 ، مادامـــت القـــوة تعنـــي محاصـــرة العقـــل وفـــرض  جتهـــا لـــن تنـــسجم مـــع طبیعـــة الرســـالة اإلســـالمیةدر

       الفكـــرة علیــــه تحـــت تــــأثیر األلـــم أو الخــــوف لــــذلك فـــإن البــــاري عـــز وجــــل یحـــذر رســــوله أن یمــــارس 
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��µ � °�±��³�²´�  ﴿ :فیقـــــول عـــــز وجـــــل  التبلیــــغ بـــــروح الـــــسیطرة واالســــتعالء

                                                          )٢٢-٢١: الغاشیة (  .﴾ � ¶�¸�¹

     ، فإننــــا نالحــــظ أن هللا تعــــالى یــــذكر  ولمــــا كانــــت األخــــالق تتجلــــى رقــــة وحنانــــا واســــتیعابا لآلخــــرین
ًنبیه بالقاعدة الذهبیة التي جعلته داعیة ناجحا ومقبوال ً  مـاالـسجیة إنه أن حیازتـه علـى هـذه ، ویؤكد لـ ً

�����U�T�S�R�Q�P�ON�M�L�K�J�I﴿  ، هــــي بفــــضل هللا وتوفیقــــه

W�V�h�g�fe�d�c�b�a�`_�^�]�\�[�Z�Y�X

jik�k�k�k�  ﴾ ) ١٥٩: آل عمران(    
،  ، نحدد عالقتنا باألشیاء واألشـخاص وفي هذا الجو المفعم باألخالق وطیب القلب والعفو

فاألصـل فـي العالقـة بـین  . ئدة فـي هـذا االتجـاه، وسـا لتكون بأجمعها مـشدودة إلـى هـذه القـیم النبیلـة
، هو الرحمة واإلحسان والبر والقسط  بني اإلنسان بصرف النظر عن إتجاهاتهم األیدلوجیة والفكریة

 . وتجنب اإلیذاء

 : التسامح والحوار

 إن الحـــوار فـــي معنـــاه الـــصحیح ال یقـــوم وال یـــؤدي إلـــى الهـــدف المنـــشود إال إذا كـــان هنـــاك احتـــرام 
ِادل بین أطراف الحوار، واحترام كل جانب لوجهة نظر الجانب اآلخـر وبهـذا المعنـى فـإن الحـوار متب

ولــیس . ُ، واحتــرام الــرأي اآلخــر ال یعنــي بالــضرورة القبــول بــه یعنــي التــسامح واحتــرام حریــة اآلخــرین
،   اآلخـرّالهدف من الحوار مجرد فك االشتباك بین اآلراء المختلفة أو تحیید كـل طـرف إزاء الطـرف

ُوانما هدفه األكبر هو إثراء الفكر وترسیخ قیمة التسامح بین الناس ، وتمهید الطریق للتعاون المثمر  ٕ
، وذلـك بالبحـث عـن القواسـم المـشتركة التـي تـشكل األسـاس  فیما یعـود علـى جمیـع األطـراف بـالخیر

 قیمـة حـضاریة ینبغـي الحـرص ُوالحوار بهذا المعنـى یعـد.  ّالمتین للتعاون البناء بین األمم والشعوب
 . ٕعلیها والتمسك بها واشاعتها على جمیع المستویات

، وبصفة خاصة عن طریـق القـدوة ولـیس عـن  لتعلیم األجیالوالوعي بذلك كله أمر ضروري یجب  
ًطریــق التلقــین وال جــدال فــي أن الحــوار قــد أصــبح فــي عــصرنا الحاضــر أكثــر إلحاحــا مــن أي وقــت 

،  ، لــیس فقــط علــى مــستوى األفــراد والجماعــات  مــن ضــرورات العــصر، بــل أصــبح ضــرورة مــضى
ٕواذا كانت بعض الدول في القرن الجدید  . ٕوانما على مستوى العالقات بین األمم والشعوب المختلفة

ّ، فــإن علــى المجتمــع الــدولي أن یــصحح  ًال تــزال تفــضل شــریعة الغــاب بــدال مــن اللجــوء إلــى الحــوار
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 القیم اإلنسانیة والحضاریة إلى صوابها حتى تنـصاع عن الدول الخارجة ، ویعید مثل هذه األوضاع
، فلـــیس هنـــاك مـــن ســـبیل إلـــى حـــل المـــشكالت  إلـــى األســـلوب الحـــضاري فـــي التعامـــل وهـــو الحـــوار

 . وتجنب النـزاعات إال من خالل الحوار

                ة وذلـــــك لمـــــا لألدیـــــان مـــــن تـــــأثیر عمیـــــق فـــــي النفـــــوس ویعـــــد اإلســـــالم أول دیـــــن یوجـــــه هـــــذه الـــــدعو

�b�a�`�_�^�]�\�[�Z ﴿ : واضــحة صــریحة فــي قولــه تعــالى

�u�t�sr�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c

z�y�x�w�v   ﴾. ) ٦٤: آل عمران( 

 
 : مجاالت التسامح 

 : التسامح الدیني ) ١(
اطب ًویتمثل هذا بشكل خاص في عدم إكراه الناس على الدخول في أي دین ابتداء ، واإلسالم یخ

��Ò�Ñ  ﴿: ًمتبعیه بأال یرغموا أحدا على ترك دینه واعتناق اإلسالم ، وفي هذا یقول هللا تعالى 
�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�ÛÚ�Ù�Ø�×�Ö�ÕÔ�Ó

ì�ë�ê�é�èç�æ�å�ä�ã �﴾)  ویقول تعالى ) ٢٥٦: البقرة ، :﴿  ��°

´�³�²�± � ¹�¸�¶�µ� � ﴾ ) وقوله تعالى ) ٢٢-٢١: الغاشیة ، :

�Z�Y�X�W]�\��  ﴿: ، ویقول سبحانه ) ٦: الكافرون ( ﴾� \�[�^�_�`� ﴿

g�f�e�d�c�b�a�`_�^�] � ﴾ ) ٩٩: یونس(.  
إال أنه ینبغي إبراز میزات شریعة اإلسالم وترغیب الناس بدخوله دون إكراه في ذلك ، بل یلزم 

طلع المسلمین أن یعرفوا بدینهم وما فیه من رحمة ، وكیف تعامل مع مخالفیه ، مما یكفي لمن ا
 .علیه أن یعلم أنه دین الحق 

ًولقد بلغ المسلمون أصقاعا عدة من األرض وأمما مختلفة في لغاتها وأجناسها وثقافتها وحتى  ً
ًدیاناتها ، لم تكره أحدا أو تفرض علیه لغة معینة أو ثقافة معینة ، بل شهدت العصور اإلسالمیة 

ا تصارع أو اصطدام ، ودونما احتقار أو المتعددة انضواء ثقافات شتى تحت خیمة اإلسالم دونم
 . إلغاء لشعب أو ثقافة 
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       التعـــایش بـــین األدیـــان ، بمعنـــى حریـــة ممارســـة الـــشعائر الدینیـــة ، والتخلـــي : التـــسامح الـــدیني هـــو ف
ــــــف قــــــاموس الروس  ــــــدیني حــــــسب تعری ــــــسامح ال ــــــصري ، والت ــــــز العن ــــــدیني والمی                عــــــن التعــــــصب ال

ین یمارســون دیانــات وعقائــد دینیــة ذحتــرام حریــة التعبیــر واالنفتــاح الفكــري تجــاه الــهــو ا: الموســوعي 
  .) ١٠٢٧٥  ه ،١٤٠٦ G.D.E.L : . (مختلفة عما نمارسه 

واإلسالم هو دین التسامح والسالم ، إذا ینبع التسامح في اإلسالم من السماحة بكل ما تعنیه 
و تمییز عنصري ، ودیننا یحثنا على االعتقاد السماحة من حریة ، ومساواة في غیر تفوق جنسي أ

�on�m�l�k�j�i�h�g ﴿: بجمیع الدیانات السماویة ، لقوله تعالى 

�~�}� |{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p

  .)٢٨٥: البقرة ( ﴾ � �¡�¢�£�¤�¥�¦
ٕوالتسامح لیس هو التنازل أو التساهل أو الحیاد اتجاه الغیر ، وانما هو االحترام المتبادل ، 

سامح وحده هو الكفیل بتحقیق عتراف المتبادل بالحقوق العالمیة للشخص اإلنساني ، وهذا التواال
 ) ٦:  ه ١٤٢٨أحمد ، ( .ق المشترك بین شعوب متنوعة ومختلفة على قاعدة الدین المعاملة العم

ي إلى ومحتوى التسامح الدیني أو التسامح بین األدیان ، هو قیام المفهوم على أن األدیان كلها ترم
هدف واحد ، وما أبلغه أنا عبر دیني یستطیع اآلخر بلوغه عبر دینه هو ، وعلى الرغم من أن 

               التوحیدیة تزخر بمادة خصبة ونصوص عدیدة لتقویة التسامح ، إال أنه ولألسف لم األدیان 
األحبار لم تكن تكن الكنائس المسیحیة أو األدیان التوحیدیة األخرى ، ممثلة في القساوسة و

ًمتسامحة على الدوام ، وذلك الرتباط عدم التسامح غالبا بما لدى ممثلي العقائد المختلفة من 
طموحات سیاسیة ، في حین ارتبط التسامح بحاالت عدم التعبیر المعتقد عن ظاهرة أو حركة 

 ) ٥ :  ه١٤٢٨الهاشمي ، ( .سیاسیة 
، بحكم اشتراكها في مصدرها الرباني وكونها منزلة من هللا ّولعله من المسلم به أن األدیان السماویة 

ّتبارك وتعالى ، ال تأمر إال بالخیر والصالح ، وال تشرع إال ما فیه الرحمة والبر واإلحسان ، وال 
تهدف إال إلى إرساء األمن والسلم في حیاة البشر في استخالفهم واعمارهم   لألرض ، وبالتالي لم 

ًعائقا أما التسامح والتعایش والحوار ، ولكن العائق كان ومازال في أولئك الذین ًتكن األدیان یوما 
ّینتسبون لألدیان السماویة ، إما لسوء فهمهم للنصوص ، واما لخبث نیة وسوء طویة فیهم ،  ّواما ّٕ ٕ

 ) ١٢:  ه ١٤٢٠حسن ، (.  وللتحكم في حیاة ومصائر الناس دنیویةالستغالل الدین ألغراض 
ٕتسامح ینبغي عدم التشنج واالستفزاز ، والتحامل واالستخفاف ، واثارة المشاعر والخواطر إن نشر ال

أتباع الدیانات المختلفة من جهة ، وبین أتباع المذاهب المتباینة بما یعیق النفور وسوء الظن بین 
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ى كل داخل الدین الواحد من جهة أخرى ، واعتماد لغة تسامحیة توفیقیة ، ففي جمیع الحاالت وعل
 ) ١٠ :  ه١٤٢٨الهاشمي ، ( .المستویات ، یبقى ما یجمع الناس أكثر بكثیر مما یفرقهم 

 الشریفة ، كما ة وعشرات األحادیث النبویةوقد أقر الدین اإلسالمي حریة التدین في نحو مائة آی
وغیرها ، استندت كل المواثیق والعهود اإلسالمیة كدستور المدینة وصلح الحدیبیة والعهدة العمریة 

استندت جمیعها إلى مبادئ التسامح إزاء األدیان األخرى ، كما أغنى الدین اإلسالمي المعرفة 
البشریة بمبادئ الحریة واإلخاء والمساواة والعدالة االجتماعیة واحترام عقائد وأفكار وطرق حیاة 

الحیاة االجتماعیة ٕالناس ، وهذه المبادئ لم یضعها اإلسالم بشكل مجرد ، وانما هي مستوحاة من 
 . والسیاسیة والدینیة للبشر ، في كل عصر 

             ًجمــا مـــن ًوســـیرة الخلفــاء الراشــدین رصـــیدا  -صــلى هللا علیـــه وســلم  -ٕوان فــي ســیرة النبـــي األعظــم 
طــریقهم والــسیر علــى هــداهم ،  وأدب الحــوار الــدیني ، مــا أحرانــا وألزمنــا إلــى تلمــس يالتــسامح الــدین

ّونــسد كــل ثغــرة منهــا الــشیطان لیفــسد علینــا كمــسلمین جوانــب واســعة مــن دیننــا نا علیــه أنفــسلنحمــل 
ودنیانا وتعایشنا كأخوة في اإلنسانیة أو أخوة في الدین والعقیـدة ، وقـد یبـالغ مـن أرجـع مـن المفكـرین 
العــرب والمــسلمین انهیــار حــضارة المــسلمین وتراجعهــا إلــى فــشلهم فــي تكــریس التــسامح بكــل معانیــة 

ٕمضامینه في حیاتهم ، والى فشلهم في إدارة الحوار بینهم ، وان كـانوا قـد نجحـوا فـي میـادین غیرهـا و ٕ
 ) ٢ :  ه١٤١٤الغنوشي ، ( .كثیرة 

ًویتضح للباحث من خالل ما سبق أن التسامح بوصفه عالجا شافیا ومخرجا مثالیا للمجتمعات التي  ً ً ً
الثقة وتفكك النسیج االجتماعي والوطني ، ویبدو تعاني من شیوع ظواهر العنف واالقتتال ، وغیاب 

أن مجتمعنا الفلسطیني بواقعه المؤلم الیوم یحتاج أكثر من غیره إلى قیم التسامح وبث روح التسامح 
في كل جنبات حیاتنا ، وتعامالتنا وعالقاتنا الداخلیة ، بعد أن طال لیل الفرقة ، وادلهمت ظلمة 

الصعد ، حتى بات   ى جمیع أفراد وفئات المجتمع ، وعلى كافة الخالف واالنقسام ، وعمت البلو
ّالتطلع بحرقة وشغف إلى فجر التصالح والتعافي والتسامح والتوحد هو شغل وهم كل صاحب عقل 

 . أو بقیة من ضمیر 
االعتقاد بجمیع الدیانات السماویة ، التعایش بین األدیان ، االنفتاح : ومن قیم التسامح الدیني 

ي باتجاه أصحاب الدیانات األخرى ، احترام حریة التعبیر ، حق ممارسة الشعائر الدینیة ، الفكر
اعتماد االستقامة والنفع العام كمعیار للتفاضل ، الجدل بالتي هي أحسن ، الحوار البناء ، نبذ 

ال ، الفع  التعصب والكراهیة والعنصریة ، تجنب خطأ التعمیم وتعمیم الخطأ ، االتصال والتواصل 
العدالة والقسط ، حسن الظن ، التواضع ، الرحمة والمسالمة ، المسؤولیة الخلقیة ، حسن المعاملة ، 
التعارف ، احترام وحدة األصل اإلنساني ، أدب الحدیث ، حریة التفكیر والفكر ، الصدق واألمانة ، 

إلنسان ، إكرام الجار ، الوفاء بالعهود ، سالمة الصدر من األحقاد ، نبذ الظلم ، احترام كرامة ا
 .خوة اإلنسانیة  ومال غیر المسلم ، االعتقاد باألعصمة دم
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ن التسامح الدیني أو التسامح الشامل له قیم على أساسها یبنى وفي أًأیضا یتضح مما سبق و
 : هذه القیم ومن خضمها یحقق غایته 

علیــه أن أهمیــة التــسامح إن مــا یجــب تــسلیط الــضوء  :  قیمــة التــسامح فــي كونــه ضــرورة وجودیــة-١
ُالــدیني تتمثــل فــي كونــه ذا بعــد وجــودي ُ ولتوضــیح ذلــك .  ، أي أنــه ضــروري ضــرورة الوجــود نفــسه ّ

ّلماع إلى أن سنة الوجود قد اقتضت أن یكون وجود الناس على األرض في شكل تجمعات یمكن اإل ّ ُ
ّ، وهي وان اتفقت في مـا یجمـع بینهـا مـن وحـدة األصـل والحاجـة إلـ بشریة ّى التجمـع والحـرص علـى ٕ

َّالبقاء والرغبة في التمكن من مقومات الحیاة والسعي في إقامة التمـدن والعمـران والتـوق إلـى االرتقـاء  ّ ّ ّ ّ ّ
ّوالتقدم فإنها قد تباینت في مـا تتفـرد بـه كـل مجموعـة مـن خـصوصیة عرقیـة ودینیـة وبیئیـة وثقافیـة ّ  .

ـــــــال ـــــــة الوجودیـــــــة فق ـــــــرآن بهـــــــذه الحقیق �k�j�i�h�g�f�e ﴿ : ّوقـــــــد صـــــــرح الق
�po�n�m�l � ﴾ . ) وقـــــــد ألمـــــــع القـــــــرآن إلـــــــى ضـــــــرورة هـــــــذا ) ١٣ :الحجـــــــرات

ّ، والى حتمیة وجوده حتى یتمكن كل فرد وكل مجتمع من العیش حـسب مـا لدیـه  االختالف النمطي ٕ

��D�C�B�A  ﴿ : قــال تعــالى  ،مــن إرادة وحریــة واختیــار وبالطریقــة التــي یهواهــا ویرتــضیها
K�J�I�HG�F�E��L� �  �V�U�TS�R�QP�O�N�M�

^�]�\�[�Z�Y�X�W � ﴾ ) ظحـــالیوهكـــذا ) ١١٩-١١٨: هـــود  ،
َأن الغایة من اختالف الناس إلى شعوب وقبائل وتنـوعهم إلـى ثقافـات ومـدنیات إنمـا هـو التعـارف ال  َ

َ، والتعــایش ال االقتتــال َّالتنــاكر ًضــحا أن ، وبــات وا ، والتكامــل ال التعــارض َّ، والتعــاون ال التطــاحن ِ
ًأهمیة التسامح الدیني تتمثل في كونه ضروریا ضرورة الوجود نفسه ّ . 

ّأن قیمة التسامح الدیني تتمثـل  : ّ قیمة التسامح الدیني تتمثل في كونه یقتضي االحترام المتبادل-٢
ّفي كونه یقر االختالف ویقبـل التنـوع ویعتـرف بالتغـایر ویحتـرم مـا یمیـز األفـراد مـن معطیـات نفـسی ّ ة ُ

، ویقدر ما یختص به كل شعب من مكونات ثقافیة امتزج فیها قدیم ماضـیه بجدیـد  ووجدانیة وعقلیة
َ، هي سبب وجوده وسر بقائه وعنوان هویته ومبعث اعتزازه حاضره ورؤیة مستقبله ّ . 

مـن الواضـح أن قیمـة التـسامح  : ّ قیمة التسامح الدیني تتمثل في كونه یقتضي المساواة بـالحقوق-٣
ً إعتقــادا وســلوكا وممارســة –ّدیني تتمثــل فــي كونــه یقتــضي التــسلیم المطلــق الــ  بأنــه إذا كــان لهــؤالء –ً

ُ، واذا كان لهؤالء دین لـه حرمتـه ف وجود فألولئك وجود ٕ، واذا كـان لهـؤالء  ُ دیـن لـه الحرمـة نفـسهاهـوٕ
ّخصوصیة ثقافیة ال ترضى االنتهاك فألولئك خصوصیة ثقافیة ال تقبل الـمس أب َ ُ  . ًداُ
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َ قیمــة التـــسامح الـــدیني تتمثـــل فــي كونـــه داعمـــا إلقامـــة مجتمــع مـــدني-٤ ً مـــن الواضـــح أن التـــسامح : ّ
ٕالــدیني یعــد أرضــیة أساســیة لبنــاء المجتمــع المــدني وارســاء قواعــده ّ ّ، فالتعددیــة والدیموقراطیــة وحریــة  ُ

الوطنیــة واحتــرام ســیادة المعتقــد وقبــول االخــتالف فــي الــرأي والفكــر وثقافــة اإلنــسان وتقــدیر المواثیــق 
، فالتسامح  ، خیارات استراتیجیة وقیم إنسانیة ناجزة ال تقبل التراجع وال التفریط وال المساومة القانون

 . ّ، ومشجع على تفعیل قواعده عامل فاعل في بناء المجتمع المدني

 : التسامح العلمي ) ٢(
ّوبینوا أن العلم ومنهجه إنما یقوم على " ر كارل بوب" إن العلماء العرب والمسلمین تبنوا وجهة نظر 

          ، حیث " ابن الهیثم " مبادئ التسامح ، فنجد الصیغة األتم واألجمل لهذه القضیة تتجلى عند 
إن الحق مطلوب لذاته ، وكل مطلوب لذاته فلیس یعني طالبه غیر وجوده ، ووجود الحق : " یقول 

 منغمسة في الشبهات ، وحسن الظن بالعلماء في طبائع صعب ، والطریق إلیه وعر ، والحقائق
الناس ، وما عصم هللا العلماء من الزلل وال حما علمهم من الخلل ، ولو كان ذلك ما اختلف 
العلماء في شيء من العلوم ، وال تفرقت آراؤهم في شيء من حقائق األمور ، ولكن الحقیقة بخالف 

وسبقت اإلشارة إلیها في معرض الحدیث عن " الكندي " ومن مبادئ التسامح التي ذكرها ذلك ، 
 :مبادئ التسامح والمبادئ الخمسة هي 

 .من الضروري البحث عن الحقیقة لذاتها :  المبدأ األول -
 . ُالحقیقة ال یحیط بها رجل واحد ، ولم یحط بها جمیعهم :  المبدأ الثاني -
 . ٌالكل معرض للخطأ :  المبدأ الثالث -
 . الوصول إلى الحقیقة یتطلب جهود الجمیع :  الرابع  المبدأ-
 )٣ :  ه١٣٩٢ابن الهیثم ، .  (التسامح ضروري لتحقیق التقدم :  المبدأ الخامس -

فهذه المبادئ الخمسة للتسامح نجدها عند علماء اإلسالم ، سواء كانت بصورة واضحة جلیة أو 
 . بصور ضمنیة 

وال هؤالء العلماء ، السیما التواضع العلمي واإلقرار بالخطأ وتتجلى مبادئ التسامح العلمي في أق
والنقص عن بلوغ الكمال ، وعدم اإلحاطة بالحقیقة والحاجة في الوصول أو القرب منها إلى جهود 

 . ٍالجمیع ، واإلقرار بفضل كل صاحب جهد في هذا السبیل 
االنفتاح العقلي ، :  ما یلي ةلطلبل ُتسامح العلمي التي ینبغي أن تعلمویرى الباحث أن من قیم ال

أدب الحوار ، اإلقرار بحق االختالف ، المشاركة ، الموضوعیة ، الحریة العقلیة ، الموضوعیة ، 
المرونة ، سعة الصدر ، رحابة الذهن ، حسن اإلصغاء ، الرفق واللین ، الكیاسة والتلقائیة ، حسن 

 بذ العنف والتعصب والتزمت ، األمانة العلمیة ،الظن واإلصغاء ، التضامن والتعاون والتكامل ، ن
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تقبل النقد البناء ، التواضع ، التجرد ، سالمة الصدر ، سعة الرأي ، أدب التعلم وتوقیر النزاهة ، 
 . العلماء ، الصدق واإلخالص في القول والعمل 

 
  :االجتماعيالتسامح ) ٣(

ول آراء اآلخرین وسلوكهم على مبدأ قب: " إن التسامح في قاموس العلوم االجتماعیة یعني 
ُاالختالف وهو یتعارض مع مفهوم التسلط والقهر والعنف ، ویعد هذا المفهوم من احد أهم سمات 

 " . المجتمع الدیمقراطي 
ًوالتسامح فن عیش مشترك مع التطلع دوما إلى الحفاظ على مسافات صحیحة بین ضرورات الحیاة  ٍ

 .  ، فمهمة التسامح هي تأمین التعایش في إطار التباین العامة وضرورات الحیاة الخاصة
  ) ١٨ :  ه١٤٢٦وطفة ، ( 

ومن مقتضیات التسامح االجتماعي ، أن یتنازل اإلنسان المتحضر المتسامح عـن جـزء مـن حریتـه  
ًلآلخــرین ، إیمانــا منــه بالــضرورة ذلــك التنــازل لتحقیــق التكیــف والوئــام واالنــسجام بــین البــشر ، وتتبــع 

قــدرة العالیــة فــي العالقــات االجتماعیــة مــن فاعلیــة التواصــل واالتــصال مــع اآلخــرین ، واتخــاذ قــیم ال
ًالتـــسامح كمنطلقـــات وركـــائز لهـــذا التواصـــل ، وكلمـــا تطـــورت قـــدرة الفـــرد اجتماعیـــا علـــى التواصــــل 

اني والتوافق ، كلما تمتع بصحة نفسیة عالیة ، وقوة ضبط لسلوكه ، فیمارس حیاته في مـساره اإلنـس
ــــاة بهــــدوء وســــالم ، ممــــا یجعــــل مــــن ســــلوكه المتــــسامح  ــــاس ومــــشكالت الحی ــــي التعامــــل مــــع الن     وف

ابتـــة عنـــده ، وســـجیة مكافـــآت نفـــسیة واجتماعیـــة مـــستمرة ومتنامیـــة حتـــى یـــصبح هـــذا الـــسلوك ســـمة ث
 ) ٢٦ :  ه١٤٢٦اإلمارة ، (. مطبوعة لدیه 

 على أساس االحترام العالقة على نسج ویدعو اإلسالم العظیم إلى التعافي والتصالح ، ویحثنا

��Á�À�¿�¾�½�¼�»�º  ﴿ :المتبادل والمحبة والوئام وتبادل الثقة ، یقول تعالى 
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والتـــسامح فـــي حقیقتـــه تربیـــة مـــستمرة ، وتـــدریب متواصـــل مـــن خـــالل مواقـــف الحیـــاة ، علـــى ضـــبط   
الـــنفس ، وقبـــول اآلخـــر ، والتـــسامي علـــى المطـــامع والرغبـــات الخاصـــة والمـــصالح الـــضیقة ، ورؤیـــة 

 ، وتربیـة علـى االعتـراف بالخطـأ ، وقبـول األعـذار ممـن یعتـذر مصالحنا في إطار مصالح اآلخرین
إلینـا ، وهــو تــدریب وتعلــیم لفــن اإلصــغاء واالســتماع إلــى اآلخــرین وعــدم مقــاطعتهم ، والتحــدث إلــیهم 

في معاملتهم ، واإلغـضاء عـن بأدب وهدوء ، وهو التواضع لخلق هللا والرفق بهم ، واللین والسماحة 
 .واإلحسان إلیهم هفواتهم والبشاشة لهم 

ولمــا كانــت حقیقــة التــسامح تربیــة مــستمرة ، كــان ال بــد لهــذه التربیــة أن تنطلــق مــن األســرة بوصــفها 
حجــر األســاس فــي بنــاء الشخــصیة اإلنــسانیة ، وأولــى المحاضــن التربویــة ، لــذلك یقــع علــى عــاتق 

ٍاألسرة بدایة ، المحافظة على كیانها االجتماعي ، واضفاء جو من المحبة  ٕ واأللفة والتسامح والتفاني ً
ــیمهم الحــوار  بــین أعــضائها ، ومــن ثــم تنــشئة األبنــاء وتــشریبهم منــذ الــصغر القــیم التــسامحیة ، وتعل
وآدابــه ، وقبــول الــرأي اآلخــر مهمــا اختلــف وتبــاین ، وتعزیــز النزعــة اإلنــسانیة لــدى الــصغار وغــرس 

ــــي المجتمــــع  ــــاع الحیــــاة ف ــــصالح والتنــــاغم مــــع إیق ــــة روح الت ــــیم االنتمــــاء للوجــــود وتنمی ، وتكــــریس ق
ولالجتمـــاع اإلنـــساني ، واحتـــرام اإلنـــسان إلنـــسانیته ، وتعزیـــز أخالقیـــة المحبـــة والتعـــاطف مـــع كافـــة 
الكائنـــات الحیــــة والــــشفقة علیهـــا ، وتــــدریب المــــشاعر واألحاســــیس والعواطـــف علــــى القــــیم اإلنــــسانیة 

 . والتسامحیة النبیلة 
ًسات التربویــة األخــرى ، تباعــا الســتكمال مــا بدأتــه األســرة ، ویــأتي بعــد ذلــك دور المحاضــن والمؤســ

فالمدرسة والمسجد والنادي واألجهزة الثقافیـة واإلعالمیـة المختلفـة وغیرهـا ، وحقیقـة األمـر أن التربیـة 
ـــسامح تـــستدعي تظـــافر وانـــسجام كافـــة المؤســـسات فـــي المجتمـــع ، لكـــي تـــؤثر ثمارهـــا  ـــى قـــیم الت  عل

یـات الـتعلم االجتمـاعي ، تـرى أن التـسامح أو نقیـضه التعـصب ، عبـارة المرجوة ، فهنـاك بعـض نظر
عــن مقیــاس اجتمــاعي ، یتعلمــه الفــرد مــن مجتمعــه كمــا یــتعلم أي شــيء آخــر ، فاآلبــاء والمعلمــون 
واألصــدقاء والوعــاظ ، واإلعــالم بــشكل خــاص كلهــا تعلــب الــدور األساســي فــي اكتــساب التــسامح أو 

ًمنطقیــا تعــصب قطــاع كبیــر مــن األفــراد الــذین ینتمــون إلــى ثقافــة التعــصب ، وهــذه النظریــات تفــسر 
 ) ٣ :  ه١٤٢٨أحمد ، . (واحدة ونظام تعلیمي بعینه 

 الفلـسطیني الیـوم ، حاجـة وطنیـة واجتماعیـة الواقـع فـي یـشكلالتـسامح االجتمـاعي یرى الباحث أن و
ار المــسبقة عــن قــصوى ، لــذلك یجــب أن یعلــو صــوت العقــل والــضمیر فــوق كــل التعــصبات واألفكــ

اآلخـــر ، والبـــد مـــن االســـتعداد المطلـــق لممارســـة التـــسامح ، وقبـــول اآلراء المـــضادة ، بـــشرط تجنـــب 
االســـتعالء والفوقیـــة ، وادعـــاء الحـــق والخیریـــة ، فهـــذه مـــن شـــأنها قتـــل التـــسامح واإلجهـــاز علـــى أي 

م والمرجعیـــة ألي اســـتعدادات لممارســـته ، ویجـــب اعتمـــاد العدالـــة وموازینهـــا الـــصارمة ، لتكـــون الحكـــ
نقاش أو حوار ، من أجل الوصول إلى نتائج یقبل بها الجمیع ویجـب طبـع حواراتنـا بالطـابع الجـدي 

عــن بروتوكــوالت العالقــات العامــة والمــصالح الــضیقة ، وأن نثبــت النوایــا الــصالحة ًالهــادف ، بعیــدا 
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لینـــا مـــن أجـــل التـــسامح أن ٕإزاء بعـــضنا الـــبعض ، وازاء مـــصالح شـــعبنا المثقـــل بـــالجراح واآلالم ، وع
نراجع قیمنا ومفاهیمنا للتأكد من صحتها وشرعیتها ، فمبـادئ التـصحیح والمراجعـة مـن أصـول دیننـا 
وثوابــت عقیــدتنا ، فلنبــدأ بالتــسامح والتــصالح ، فلــیس ثمــة مــن خیــار آخــر ســوى المزیــد مــن الــضعف 

 .والهوان والتشرذم االنقسام 
 اآلخـر ، االحتــرام المتبــادل ، المــسالمة ، الالعنــف ، المــودة ، قبــول: ومـن قــیم التــسامح االجتمــاعي 

 الرحمـــــــة ، األلفـــــــة والتقـــــــارب ، الوئـــــــام واالنـــــــسجام ، االتـــــــصال والتواصـــــــل ، المجاملـــــــة والمـــــــشاركة 
، ضـبط ء الظـن ، احتـرام مـشاعر اآلخـرین االجتماعیة ، المحبة والتعاطف ، حسن النیة وتجنب سو

علـــى الرغبـــات الخاصـــة ، االعتـــراف بالخطـــأ واإلعـــذار ، اإلصـــغاء الـــنفس وكظـــم الغـــیظ ، التـــسامي 
ٕلآلخــرین والرفــق بهــم ، اللــین والــسماحة ، التواضــع والبــشاشة ، اإلغــضاء وافــشاء الــسالم ، التعــاون 

 . والتكافل ، والعدل والقسط ومساواة اآلخر بالذات 
 

 :التالیة فالتسامح االجتماعي یحرص إلى تعزیز األمور 
 : لحریة تعزیز ا-١

ًإن التسامح یفتح آفاقا جدیدة في فهم حقوق اآلخـرین وواجبـاتهم تجـاه غیـرهم وعـدم فـرض قیـود علـى 
 .اآلخرین ما یتیح تحول األفراد والمجموعات لمزید من التمدن ویؤصل من قیمة الحریة

 لمزیـد إن الحد مـن سـلطة الـسلطة والقـوة لـدى الفـرد والتفكیـر بطریقـة متعایـشة ومحبـة لآلخـرین یـدعو
 .من تشذیب سلوكیاتنا وتقنینها نحو الحقوق والواجبات التي تؤطر حیاتنا

، فإنهـا فـي واقـع األمـر   لمـا سـیختاره لنفـسهًمـسئوالفالسلطة المتسامحة حینما تترك للشعب أن یكون 
ستساهم في دفع األفراد للحد من سلطتهم تجاه غیرهم وسنجد أنفسنا في أحضان دولة مدنیة یحكمها 

 .انون ویسودها التبادل المنفعي مما یؤدي إلى تعزیز العدالة بشكل كبیرالق
ًبـــل إن التـــسامح سیـــساهم بجدیـــة فـــي تكـــریس األطـــر الدیمقراطیـــة، ذلـــك أن جـــزءا كبیـــرا مـــن مفهـــوم  ً
الدیمقراطیة یرتبط بالمشاعر الشخـصیة فـاحترام األغلبیـة لـرأي األقلیـة یتطلـب روحیـة معنویـة خاصـة 

 .قلیة وترتضي عن طیب خاطر ممارسة األقلیة حقوقها المشروعة وشعائرهاتتقبل احترام األ
 :  تحقیق العدالة-٢

ستطیع أن نقــول أن أحــد یــ، فــال  إن كــل شــخص لدیــه الحــق فــي التــسامح المــساوي لحقــوق اآلخــرین
 . وال یحق آلراء وأعمال اآلخرین التمتع بهاآلراء واألعمال والسلوكیاتالتسامح یقتصر على 

ً ســیكرس مفهومــا تكاملیــا جدیــدا للعدالــة فــي المجتمــع ویــضیف أبعــادا أكثــر أهمیــة مــن خــالل إن ذلــك ً ً ً
 .ٍالمناصفة وتوزع الحقوق على الجمیع بشكل عادل ومساو
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 :  مجال خصب لصناعة األفكاراالجتماعي التسامح -٣
كــارم األخــالق م(  . )الرفــق رأس الحكمــة: ( یقــول الرســول األكــرم صــلى هللا علیــه وعلــى آلــه وســلم

 . )ه١٤١٩ : ١ط : ٢٢٥ص : ١للخرائطي ج
أن التـــسامح یـــدعو لفهـــم األفكـــار واســـتیعابها ویعمـــل علـــى اســـتحواذ انتباهنـــا لخلفیـــات كافـــة األفكـــار 

ٕ، وان كانـــت وجهـــة نظرنـــا تبـــدو غریبـــة  المحیطـــة بنـــا وخاصـــة أفكـــار اآلخـــرین المنافـــسین أو األنـــداد
 . وكریهة وغیر منطقیة

ي تطالــب وبإلحــاح االهتمــام الجــدي بمــا تقولــه وتطرحــه مــن أفكــار ومعتقــدات فأنــت ففــي الوقــت الــذ
 .ًمطالب أیضا باالستماع واالنتباه لما یقوله اآلخرون

أنا ال أؤمـن بكـل مـا تریـد أن تقـول ولكننـي سـأدافع حتـى : ( )فولتیر( وفي ذلك یقول المفكر الفرنسي
 . )الموت في حقك أن تقول ما ترید

ألخالقي مع اآلخرین وفكرهم ینطوي على صناعة وتأصیل الوعي المتزاید ویشكل خلفیة إن التبادل ا
، مما  ثقافیة ناهضة تقبل على قراءة وتفحص ما یتبناه اآلخر المختلف كما یتفحص اآلخرون فكرنا

 .یثري الساحة ویحدث موجة من التالقح الفكري والحیوي والثقافي
كـار اآلخـرین علـى أسـس عقالنیــة وهـو بحـد ذاتـه جهـد ثقــافي والتـسامح كـذلك یؤسـس قاعـدة تغییــر أف

وفكــري جبــار ممــا یلــزم إحــداث تجدیــد فكــري وثقــافي فــي األمــة یتناســب وعقالنیــة قــادرة علــى مجــاراة 
ًالنهوض الفكري المنتشر، خصوصا وما یحدث الیوم على الساحة العالمیة من نظرتها تجاه اإلسالم 

طـرفین لیظهـروا للعـالم أن اإلسـالم ال یحمـل مثـل هـذه الخصیـصة هذه النظرة التي البـسها بعـض المت
 العمـل علـى صـیاغة آلیـات عمـل مناسـبة لـصهر الجمیـع فـي  ، فعن طریق التسامح یكون اإلنسانیة

 .بوتقة المجتمع والدولة وعدم إتاحة الفرصة لتغلغل مشاعر الفرقة والشتات والضیاع
 :  نقد الذات -٤

ــذاتيیفعــل التــسامح فعــل الــسحر فــ ، إذ أنــه یلــح علــى رواده توجیــه التفكیــر نحــو  ي ممارســة النقــد ال
،  ، ال التفكیــر بنزعــات الــنفس والهــوى المــالزم للفكــرة الحقیقــة والوصــول إلــى جــوهر الفكــرة وأصــالتها

ولنــــا أن نتــــصور كیــــف یمكــــن أن یحــــافظ المتــــسامحون علــــى الــــروح النقدیــــة مــــن كافــــة المعــــضالت 
ًحیــق بهــم إذا امتلكــوا روحــا شــفافة تبحــث عــن الحقیقــة وتــؤثر مــن ذاتهــا والمــشاكل واألحــداث التــي ت

 . ألجل نصرة الحق
 
  :السیاسيالتسامح ) ٤(

یقتضي التسامح السیاسي االعتراف باآلخر ، سواء أكان أقلیة أو أكثریة ، واالعتراف بحقه في 
عددیة وحقوق اإلنسان ، وهذا العمل والتنظیم ، والترویج لفكره السیاسي ، كالدیمقراطیة والحریة والت

المفهوم الیوم هو ما یمثل أحد ركائز الفكر الغربي ویعد أبرز سلوكه السیاسي ، بینما نجد النظم 
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 الفلسطیني ، كجزء من الواقع العربي ، ال تزال المجتمعات العربیة ، وفي المجتمعالسیاسیة في 
ة التي تحول دون تحقیق التسامح السیاسي ، تعاني االرتباك ، ویكتنفها العدید من المظاهر السیاسی

 . وال حتى في حدوده الدنیا 
 ، االستبداد ع العربي بشكل عاممجتمالومن المظاهر السیاسیة التي یعاني منها الواقع السیاسي في 

، " االستبداد السیاسي" عین بالسلطة واالستئثار والتفرد بها وحرمان اآلخرین منها ، وهذا في حقیقته
، وفي أحسن األحوال یسمح لها بالتمثیل الشكلي ، ودون أیة " إقصاء المعارضة " ا كذلك ومنه

ّفعالیة حقیقة ، ومن تلك المظاهر السائدة في واقعنا السیاسي تهمیش دور الشعب ، بل إن الشعب 
ًیكون في واد ، والحكومات في واد آخر ، ومنها احتكار السلطة ، حیث یبقى الرئیس مالزما لل ٍ حكم ٍ

ًمدى الحیاة ال ینزعه إال الموت أو االنقالب ، ومما زاد الطین بلة ، أن نحت السلطات في عدد 
من البالد العربیة إلى توریث األبناء الرئاسة ، في ظل أنظمة تحمل صفة النظام الجمهوري ، 

، لتمریر وأقدمت بعض األنظمة السیاسیة العربیة على تغییر بنود الدستور ، أو تفصیله باألحرى 
 ٕعملیة التوریث الرئاسیة تلك ، في مبالغة وامعان سافرین في االستهانة واالستخفاف بالشعب 
    ٕوارادته ، ومن تلك المظاهر الخطیرة في الحیاة السیاسیة العربیة التبعیة لقوى أجنبیة على 

ن ، بلداحساب ثوابت األمة ، وحریتها ومصالحها ، األمر الذي یجعل استقالل معظم هذه ال
ًاستقالال شكلیا   ) ١٢ :  ه١٤٢٨حسن ، . (ً

 أن النزاعات السیاسیة الدائمة في المجتمعات ، ال تنشأ بسبب )٦ :  ه١٤٢٥محفوظ ، (ویرى 
ٍوجود االختالف والتنوع ، وانما هي نتیجة العجز عن التوافق على نسق مشترك یجمع الناس في  ٕ

ر الجاد والصادق والسلیم ، لما یمثله هذا الحوار من دوائر یرتضونها ، ونتیجة كذلك لغیاب الحوا
ضرورة حتمیة وحیاتیة للتقدم السیاسي والحضاري ـ حیث یهدف الحوار البناء إلى ترسیخ القواسم 
المشتركة ، ویضبط النزعات االستئصالیة واإللغائیة ، ویعمل على بلورة الرؤى واألهداف والتوجهات 

 .ٕة للرؤیة السلمیة لمعالجة المشاكل واألزمات ، وادارة الخالفات المشتركة ، ویمثل كذلك البواب
 الفلسطیني ، االنقسام عن تجاوز المعاناة الناجمة الفلسطیني یتحتم الواقعفي یرى الباحث أنه و

وذلك بالوعي الكامل للتحدیات السیاسیة والوطنیة الراهنة والمستقبلیة ، والعمل على ترسیخ السلم 
ق التالحم الوطني ، بجهد متواصل یشترك فیه الجمیع على أساس احترام التنوع األهلي ، وتعمی

ٕا ، وایجاد ه وتعدداالختالفاتوالتعدد السیاسي والثقافي ، وبانتهاج المنهجیة السلیمة في تنظیم 
األطر والقنوات الصالحة إلدارة هذه االختالفات ، بین األفراد والجماعات والفصائل والقوى ، 

ًالقبول واالحترام للقناعات والتوجهات السیاسیة المتباینة ، سبیال لجعل هذه القناعات والرؤى واعتماد 
 . روافد أساسیة من روافد البناء السیاسي الفلسطیني الوحدوي السلیم 

اإلقرار بالتعددیة السیاسیة ، المشاركة السیاسیة ، احترام اآلخر ، : ومن قیم التسامح السیاسي 
التعبیر ، اإلیجابیة ، العدل والمساواة ، التضحیة ، الحریة ، احترام حقوق اإلنسان ، حریة الرأي و
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المرونة ، التحالف والتضامن ، نبذ العنف واالضطهاد ، الوئام في سیاق االختالف ، التعایش 
المشترك ، اإلقرار بحق االختالف ، إعالء المصلحة العامة ، الوضوح والمصداقیة ، االندماج 

 افیة ، حسن السیاسة ، كبت استبداد الذات ، نبذ الظلم والجور ، عدم استغالل النفوذ والشف
والمحاباة ، نبذ االستبداد السیاسي والدكتاتوریة ، احترام التنوع والتعدد السیاسي ، حمایة حقوق 

 . اإلنسان 
 

 : توصیات عامة للوصول إلى التسامح
 أو حتـى العقدیـة ت الحیاة السیاسیة أو االجتماعیـةألجل الوصول إلى التسامح الشامل في مجاال

 : یةلتال باألمور ااالهتمامّال بد علینا من  ) الدینیة (منها 
، ال التأصــــیل النــــابع مــــن ناحیــــة المفهــــوم وأولویــــة الــــسبق   العمــــل علــــى تأصــــیل مبــــدأ التــــسامح-١

، إنمـا مـن   فـي اإلسـالم، ألننا لسنا في صدد إثبات أقدمیة التسامح المصطلحي بین الشرق والغرب
 . ٕأجل إبعاد الحساسیة التي أبداها بعض مفكري عصر النهضة من غربة الفكرة واستیرادها

وألجــل ذلــك نحــن مــدعون إلــى تجــسید ثمــة معطیــات رئیــسیة فــي التعامــل والتكامــل مــع اآلخــرین عــن 
 : طریق

، خاصـــة خـــصومنا  ً اإلصـــغاء لآلخـــرین أیـــا كـــانوا بـــدافع الـــتعلم مـــنهم ال احتـــرامهم فحـــسب-أ
وأنــدادنا ونعنــي باإلصــغاء مالحقــة ومالحظــة قــیمهم وفكــرهم وطــرق تفكیــرهم واألســس الفكریــة 

 . التي انطلقوا منها في تدعیم رأیهم وفكرهم ومنطقهم
 المطالبة بتوفیر األجواء المناسبة للتسامح وأهمها جعـل القیمـة ذات مـضمون حیـاتي فـي -ب

تأصیلها في األسرة الـصغیرة وتـشذیب سـلوكیاتنا بمزیـد مـن ، وأولها  مختلف مشارب تعامالتنا
 . التسامح واالتساع في ذلك لیشمل كل أبعاد الحیاة

الكــــف عــــن ممارســــة الــــسلطة أو اســــتخدام القــــوة فــــي التــــدخل بــــآراء اآلخــــرین وأعمــــالهم  -ـجــــ
 المزالـق التـي یقعـون بهـا أو كـشف مـن والبعد عنونشاطهم وأسالیب تحركهم وطرق تفكیرهم، 

یخــل بااللتزامــات األخالقیــة للتــسامح أو یتجــاوز قواعــدها األساســیة بطریقــة مــشینة، ولكــن ال 
 .إال في حدود تدخل بآرائهم الیحق لنا 

،  ٕ، وان كــان ال یلغــى اإلئــتالف  التأكیــد علــى حــق اإلخــتالف بــین البــشر فــاإلختالف آیــة بینــة-٢
، كمــا  لــى إحــدى خـصائص المجتمــع المــسلمفالتـسامح لــم یــرد فـي الــشریعة اإلســالمیة إال أنــه یـشیر إ

، فقـد دعـا القـرآن الكـریم إلـى التقـوى والتـشاور والتـآزر  جاءت الشریعة بما یقاربه أو یـدل علـى معنـاه
 . ، وكلها من صفات التسامح والتواصي والتراحم والتعارف

جتمعیـة الموجـودة  المطالبة بتكریس التسامح في الحیاة السیاسیة ففي ظل التعدد فـي التركیبـة الم-٣
في مجتمعانتا ، فإنه ال بد من تقبل قیام أي أقلیة أو طائفة أو تنظیم سیاسي أو دیني تـشكیل حـزب 
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ًسیاسي یمثله والقیام بالترویج ألفكاره وان كان مناهضا ألطروحاتنا ، فلیس لنا الحق بادعاء إمتالك  ٕ
 .الحقیقة السیاسیة ومصادرة رأي اآلخرین

مدنیـة القائمـة علـى فلـسفة تأصـیل طرائـق التعددیـة وبنـاء مفهـوم جدیـد للمواطنـة  نهوض الثقافـة ال-٤
یقوم على إحترام الحریات والحقوق الممنوحة للفرد والتداول السلمي للسلطة ورفض أشـكال االسـتبداد 
ًوالدكتاتوریة كافة في مختلف مناحي الحیاة وهذا یتطلب سعیا حثیثا نحو تغییر كل مؤسسات الدولـة  ً

قهــا عــن طریــق القــضاء علــى الفــساد الموجــود فــي مؤســسات الدولــة المختلفــة، كمــا ویــسعى إلــى وطر
)  عــسكرة الــشعوب (، والعمــل علــى إزاحــة معــالم الدولــة العــسكریة و تأصــیل مبــادئ حقــوق اإلنــسان

 . والمركزیة المطلقة في الحكم
ـــى أي مـــدى یعتبـــر التـــسامح اإلیجـــابي  ً شـــامال أو تـــسامحا ًبوصـــفه تـــسامحا -وممـــا تقـــدم یتـــضح إل ً   

، وبالتـالي مـن األهـداف التـي ترمـي إلیهـا التربیـة   من العناصر األساسیة فـي تعـالیم اإلسـالم- ًدینیا
 . اإلسالمیة

 والجماعـات المتنوعـة وأتبـاع الـدیانات اإلنـسانومن هنا فـإن التـزام المـسلمین بـذلك وحمـایتهم لحقـوق 
میة أمر یدخل في إطار التزاماتهم الدینیـة التـي تقـضي األخرى الذین یعیشون في المجتمعات اإلسال

 .بالحفاظ والدفاع عن الحقوق اإلنسانیة العامة للجمیع
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 التربیة اإلسالمیة : ثانیا

 مـن الغایة لتحقیق یؤهله ًسویا ًإعدادا المسلم النشء إعداد في هامة ركیزة اإلسالمیة التربیة
 بقـدر تكـالیف مـن بـه ینـاط بمـا ًقائمـا الكـون، هـذا فـي ًسـیدا ولیكـون ، o العبودیـة وهـي وجـوده

 . استطاعته
 : مفهوم التربیة اإلسالمیة * 
 البـشریة ٕواسـعاد النـاس هدایـة فـي اإلسـالمیة التربیـة تبلغـه مـا تبلـغ ال التربیـة أنـواع مـن نـوع أي إن

 فهـي ، اإلنـسان لكرامـة مناسـبةال الكمـال مرتبـة إلـى بهـا والـسمو الـصالحة الوجهـة اإلنـسانیة وتوجیـه
 وتنقـي ، النفـوس وتطهـر القلـوب تزكـي ألنهـا ، كریمـة تنـشئة وتنـشئتهم األفـراد تقویم في األثر بالغة

 ) ٧٠ :  ه١٣٩٩سمك ، (. الجسدیة والشهوات النفسیة النزوات من وتعصم الضمائر
 جزئیـة األحـوال مـن بحـال أن التربیـة اإلسـالمیة لیـست) ١٣٥ :  ه١٤٠٩أبـو العینـین ، (ویـرى 

 وتعتني ، أغراضها في كلیة فهي ثم ومن متوازن، شامل متكامل منهج على تعتمد إنها إذ الغرض،
 ، بالمـادة وتهـتم ، والتطبیـق وبالعمـل ، واآلخـرة بالـدنیا وتهـتم ، تعلمـه وباسـتمراریة ، ككـل باإلنـسان

 . المسلم شخصیة بناء سبیل في بالروح تهتم كما
اآلراء والمبـادئ والممارسـات التربویـة : " التربیة اإلسالمیة بأنهـا ) ٨ :  ه١٤٢٤ الخولي ،(ویعرف 

ٍالمــستمدة مــن األصــول اإلســالمیة المرتبطــة بالمنــاهج التربویــة ، مــستهدفة تربیــة إنــسان عابــد عامــل  ٍ
 " . ٍطائع ، مؤتمر بأوامر هللا ، منته عن نواهیه 

تنــشئة الفــرد علــى اإلیمــان بــاo : " یة علــى أنهــا التربیــة اإلســالم) ٢٧ :  ه١٤٣١حلــس ، (ویعــرف 
ًووحدانیته تنشئة تبلغ إلى أقصى ما تـسمح إمكاناتـه وطاقاتـه حتـى یـصبح فـي الـدنیا قـادرا علـى فعـل 

 " . ًالخیر لنفسه وألمته ، وعلى خالفة هللا في أرضه وجدیرا في اآلخرة برضى هللا وثوابه 
عملیــــة تفاعــــل بــــین الفــــرد والبیئــــة : " علــــى أنهــــا ) ١٦  : ه١٤٢٤الــــدلیمي ، الــــشمري ، (ویعرفهــــا 

المحیطـة بـه مستـضیئة بنـور الـشریعة اإلسـالمیة بهـدف بنـاء الشخـصیة اإلنـسانیة المـسلمة المتكاملــة 
 " .في جوانبها كافة وبطریقة متوازنة 

عملیـــة مقـــصودة تستـــضيء بنـــور الـــشریعة : " بأنهـــا ) ١٩ :  ه١٤٠عبـــد هللا وآخـــرون ، (وعرفهـــا 
ف إلـى تنـشئة جوانـب الشخـصیة اإلنــسانیة جمیعهـا لتحقیـق العبودیـة o سـبحانه وتعـالى ، ویقــوم تهـد

فیها أفراد ذوو كفـاءة عالیـة بتوجیـه تعلـم أفـراد آخـرین وفـق طـرق مالئمـة مـستخدمین محتـوى تعلیمـي 
 " . محدد وطرق تقویم مالئمة 

 
 الناحیـة مـن ًكـامال إعـدادا واآلخـرة لـدنیاا لحیـاتي المـسلم اإلنـسان بإعـداد والتربیـة اإلسـالمیة تعنـى

 ، واإلرادیـة ، واالجتماعیـة ، واألخالقیـة ، والروحیـة ، واالعتقادیـة ، والعلمیـة ، والعقلیـة ، الـصحیة
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 ضـوء وفـي ، اإلسـالم بهـا جـاء التـي والقـیم المبـادئ ضـوء في ، نموه مراحل جمیع في  .واإلبداعیة
  ٣٥٧).:  ه ١٤١٩ ، اإلسالمیة الثقافة ، المفتوحة لقدسا (.نهاّبی التي التربیة وطرق أسالیب

التنمیة الشاملة لجمیع جوانب شخصیة الفـرد : " على أنها ) ٢٠ :  ه١٤٢١القاضي ، (كما عرفها 
ًجــسمیا وعقلیــا وفكریــا واجتماعیــا وخلقیــا ونفــسیا وارادیــا وجمالیــا وذلــك فــي ضــوء مــا جــاء  ً ً ً ً ً ً بــه اإلســالم ًٕ

ًابـدا o وحــده عبودیتـه تحقـق لـه الفـوز بالــدنیا واآلخـرة وتجعلـه لبنـة خیـرة فــي حتـى یكـون هـذا الفـرد ع
 " . ٕبناء مجتمعه واسعاد البشریة 

 اإلسـالمي المـنهج مـن محتویاتهـا وكـذلك ، وغایاتهـا أهـدافها تـستمد جانـب مـن اإلسـالمیة والتربیـة
        تكـون وبـذلك ، مـنهجال ذلـك مـن بموجبـات وطرائقهـا أسـالیبها تحدیـد فـي تـسترشد كمـا ، العـام 

                بینمـا ، والجماعیـة الفردیـة اإلسـالمیة الشخـصیة بنـاء هـدفها تجعـل بحیـث ، والـشمول الـسعة مـن
 دراسـیة  مـواد بـین مـن دراسـیة كمادة المدرسي المنهج في توضع بحیث محددة آخر جانب من هي

 ) ٣٠ :  ه١٤١٤  ، العوامي . (أخرى
 

 : خالل التعریفات السابقة لمفهوم التربیة اإلسالمیة ویتضح للباحث من 
 أن التربیــة اإلســالمیة تعنـــي التنــشئة علــى الفـــضیلة ، واإلصــالح واألدب ، والتهــذیب والتطهیـــر ، -

والتزكیة ، والتعلیم ، والسیاسة ، والنصح واإلرشاد ویعني بذل النصح لآلخرین وداللـتهم علـى الخیـر 
 .واألخالق الفاضلة 

لتربیـــة اإلســــالمیة هــــي تنــــشئة الفــــرد تنــــشئة شـــاملة كاملــــة تــــسعى بالوصــــول بــــه إلــــى الكمــــال  أن ا-
ًاإلنساني لتشمل جمیع جوانب الشخصیة جسمیا وعقلیا وفكریا واجتماعیا وخلقیا  ً ً ً ً . 

ًتجمع بین األساس النظري متمثال بالحقـائق والمعـارف والقـیم اإلسـالمیة أنها تربیة شاملة متكاملة  -
م تزویــــد الطـــــالب بهـــــا ، واألســــاس العملـــــي التطبیقــــي الـــــذي یتمثـــــل فــــي القیـــــام بالعبـــــادات التــــي یـــــت

 .والمعامالت وتمثل القیم في السلوك 
 تهتم التربیة اإلسالمیة بإعداد اإلنسان للتعامل مـع المـشاكل التـي تواجهـه فـي الحیـاة وفـق التعـالیم -

 . والمبادئ التي جاء بها القرآن الكریم والسنة النبویة 
ــــل   -  التربیــــة اإلســــالمیة تربیــــة وقائیــــة ، بمعنــــى أن االلتــــزام بهــــا یحفــــظ الفــــرد مــــن الوقــــوع فــــي الزل

مـــن االنحـــالل والفـــساد مـــن خـــالل تحـــصینه بـــالقیم والمثـــل واألخـــالق اإلســـالمیة  والخطیئـــة ، وتقیـــه 
 .الرفیعة 

 وتعـدیل ، األخطـاء ةومعالجـ ، الفـرد تواجـه التـي المـشكالت حـل علـى قـادرة عالجیـة تربیـة أنهـا _ 
 . واإلنابة التوبة خالل من صحیحة بصورة السلوك

 في الحق دةاج اتباع و ، رغباته جماح وكبح انفعاالته ضبط على ًقادرا النشء تجعل تربیة أنها _ 
 . نفسه في والمراقبة التقوى غرس خالل من الظروف كل
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 والعقلي ، المعرفي بالجانب االهتمام في نالتواز تحقق إذ كاملة بصورة باإلنسان تعنى تربیة أنها -

  .واألدائي والمهاري النفسي والجانب والوجداني ، االنفعالي والجانب
 

 : أهمیة تدریس التربیة اإلسالمیة * 
تنبــع أهمیــة التربیــة اإلســالمیة مــن كــون أنهــا ربانیــة المــصدر ، بحیــث تــستمد مــصدرها مــن هللا عــز 

النبویـــة المطهـــرة ، وتعمـــل علـــى غـــرس وتنمیـــة العقیـــدة اإلســـالمیة وجـــل عبـــر القـــرآن الكـــریم والـــسنة 
 ) ٣٥ :  ه١٤٣٠حلس ، . (والتنمیة الروحیة ، وتقویة النفس واستقرارها 

وأهمیـة التربیـة اإلسـالمیة مـن خـالل النقـاط یعیش المسلم حیاة ملؤها السعادة والـسكینة وتتجلـى قیمـة 
 : التالیة 
سبحانه وتعالى ، وهو الخالق الرازق المستحق للعبادة بأنهـا إنها تنظم حیاة اإلنسان مع ربه  -

 .ً، واإلنسان مخلوق وظیفته عبادة ربه والوجه إلیه دائما مزرعة اآلخرة 
 .المسلم یعرف إنها تحقق السعادة لإلنسان في الحیاة الدنیا واآلخرة  -
بـین المـسلمین تنظم حیاة المسلم مع مجتمعه الـذي یعـیش فیـه ، وتعمـل علـى تقویـة الـروابط  -

 .ودعم قضایاهم والتضامن معهم 
تهتم بكل مقومات اإلنسان الجسمیة والعقلیة والنفسیة والوجدانیة وتسعى إلـى تحقیـق التـوازن  -

 ، فاإلسـالم یـرفض الرهبنـة واالنقطـاع للعبـادة ، كمـا أنـه یـرفض التام بین كل هذه المقومـات
  . العقل والروحتحول البشر إلى عجول آدمیة مفتولة العضالت خاویة

ویــرى الباحــث أن أهمیــة التربیــة اإلســالمیة تنبــع مــن ماهیتهــا وطبیعتهــا النابعــة مــن الــدین اإلســالمي 
والقــرآن الكـــریم ، ومــن كونهـــا تربیــة إنـــسانیة تهــتم باإلنـــسان ، مــصدرها رب العـــالمین ، ویعــد القـــرآن 

حكــام ، والدســتور الجــامع لكــل الكــریم األصــل لكافــة شــؤون الحیــاة فــي الــدنیا واألصــل فــي تــشریع األ
تربیة الحیـاة الـدنیا ، ففـي القـرآن الكـریم مـنهج تربـوي كامـل شـامل ، ورأینـا رسـول هللا صـلى هللا علیـه 

ًوسلم كیف كـان المربـي األول والمعلـم األول ، وخـرج جـیال مـن الـصحابة ربانیـا قرآنیـا ،  ً  الـدنیا مـألواً
ًنورا وسعادة وأخالقا ورحمة وسعادة ، سیم ًاهم في وجوههم من أثر السجود ، رضي هللا عنهم جمیعا ً

 . وصلى هللا وسلم على المربي والمعلم األول 
 

  :  للمتعلمأهمیة التربیة اإلسالمیة* 
 في سعادهمٕاو ، بهم والسمو ، الناشئین بتقویم الكفیلة التربیة ألنها ، األولى المكانة اإلسالمیة للتربیة

 وتطـبعهم ، ضمائرهم  وتربى ، نفوسهم وتطهر ، الناشئة قلوب تزكي لتيا التربیة وهي ، مستقبلهم
 ، النفـسیة النـزوات مـن تعـصمهم التي التربیة وهي ، الفعل بذل إلى وتدفعهم ، الخصال حمید على

 للناشـئین تنیـر التـي التربیـة وهـي ، المردیـة األهـواء وطمـوح الجامحـة، المیـول سـلطان مـن وتحمیهم



 ٤٠

 طاعـة على المجتمع بأبناء عالقاتهم وقیام ، ربهم طاعة على فیحرصون هدىوال ، الصالح طریق
 الخالـصة والمناصـحة ، والتعـاون الحـب مـن متـین أسـاس علـى المجتمـع بأبناء عالقاتهم وقیام ربهم
 ، والخطـوب ، المحـن بهـا تعـصف ال متماسـكة قـوة الـوطن أبنـاء مـن تكـون التـي التربیـة وهـي

 األرواح وامتـزاج القلـوب ائـتالف من مستمدة قوة ألنها والشدائد الكوارث امنه ، وال تنال والمناصحة
 صروح  ودكت القیاصرة عروش ثلث ناهضة وثابة ، أمة السابق الصالح سلفنا جعلت من التي هي

 ) ٢٩:  ه ١٤١٣حلس ، ( . العالم فأضاء اإلسالم نور وحمل ، األكاسرة
 فـي عبادتـه لیحققـوا لهـم أنزلهـا ، للبـشر هللا شـریعة المإسـالمیة ، فاإلسـ فریـضة اإلسـالمیة التربیـةو

 هـذه لحمـل یـصلح حتـى ، ذیبـهتهو اإلنـسان تطـویر لیقتـضي الـشریعة ذهبهـ العمـل وأن ، األرض
 .اإلسالمیة  التربیة هو والتهذیب التطویر وهذا ، الخالفة هذه وتحقیق األمانة

�º�¹�¸�¶�µ�´�³�²�±�°«�� ﴿ : تعالى قال

�Â�Á�À�¿¾�½�¼Ä�Ã � ﴾)  ٧٢: األحزاب( 
 تمعلمجا إلیجاد یسعى المتكامل الرباني بمنهجه اإلسالم إن) : ٢٠٢ :  ه١٤١٤الزنتاني ، (یقول 

 ، ٕواجراءاتـه  معامالتـه فـي والعـادل ، بـأفراده والقـوي المتماسـك ومبادئـه بقیمـه المثـالي اإلسـالمي
 فاإلسالم ، المتكاملة  المتزنة إلنسانیةا الشخصیة إلیجاد ًأیضا یسعى والذي ، أتباعه بین والمساوي

 جوانب انهأ یرى ألنه اإلنسانیة للشخصیة المختلفة الجوانب بین العادل التوازن إحداث ضرورة یؤكد
 التـي هـي الشخـصیة هـذه ، بینهـا فیمـا المتبـادل وتأثیرهـا اتهـمكونا فـي ومترابطـة ومتـشابكة متكاملـة

 أو استغالل دون هللا منهج وفق ورقیها األرض عمارة على وتعمل ، العباد بین والمحبة الخیر تنشر
 . متهحریا وسلب لآلخرین استعباد أو استعالء

 تحقیـق وال oإنـه ال عبـادة  : علـى أهمیـة التربیـة بقولـه ) ١٧ ، هــ ١٤١٧ ، الـنحالوي (یؤكد ولهذا
 ، له شریك ال وحده دتهوعبا وجل عز هللا طاعة على تمعلمجوا ، والجیل ، الفرد بتربیة إال لشریعته
 ذلك أجل ومن ؛ اتهومجاال الحیاة شئون جمیع وفي والتصرفات األعمال جمیع في شریعته وتحكیم
 المربـون ویؤدیهـا یحملهـا وأمانـة والمـربین اآلبـاء جمیـع أعنـاق فـي فریـضة اإلسـالمیة التربیـة كانـت

 . للناشئة
 وخاصة الضیاع من حالة في یعیش ، تجده تعیشه الذي العلمي التطور رغم الغربیة تمعاتلمجا إن

 من وینتشلها القناع اهعن یزیل من تحتاج ، الرذیلة فیها تنتشر زائفة حضارة انهأل ، الطفولة ضیاع
  .واآلخرة الدنیا في والسعادة والخیر العدل إلى ، والضالل التیه
 أهمیة تظهر تقدم ما على ًبناءو ، إنسانیة وقضیة حتمیة انهوأ اإلسالمیة التربیة أهمیة یؤكد ما وهذا

 . بأسره للعالم ضروریة انهوأ اإلسالمیة التربیة



 ٤١

 الروحیـة اتهـومجاال میادینهـا بجمیـع اإلسـالمیة التربیـة تعـد ) :٣،   ه١٤٠٠ ، اإلبراشـي (یقـول 
 الحیـاة مجـاالت شـتى فـي ورقـیهم المـسلمین لحـضارة األسـاس هي ، والترغیبیة ، والخلقیة ، والدینیة

 . واالجتماعیة ، والتربویة ، والسیاسیة ، صادیةاالقت
                ، متكاملـة شـاملة تربیـة هـي والـسنة الكتـاب مـن المـستمدة اإلسـالمیة التربیـة أن شـك وال

             ًقائمـا ًواقعیـا ًبنـاء بنائـه علـى وتعمـل ، وحیاتـه ، الطالـب جوانـب كـل تـشمل ، واقعیـة ، متوازنـة
              الـنشء لتربیـة اإلسـالمي الـدین اتخـذه الـذي الممیـز األسـلوب وهـي ، یمةسـل فكریـة أسـس علـى
 ) ٦:  هـ ١١٤١وزان ، ( . إیمانیة تربیة

 الثقافـة أجـل مـن ًاتوازنـ تقـیم فهـي الـسواء علـى تمـعلمجوا للفـرد ًجـدا مهمـة اإلسـالمیة التربیـة إن
  اإلسـالم روح مـن مـستمدة علیـا قـیم ذلـك كـل فـي وضـابطها ، التخصـصیة والتربیـة اإلسـالمیة
 يفـ ٕواعمالـه علیـه المحافظـة إلـى دعـت حیـث التكلیـف بمنـاط اهتمـت اإلسـالمیة فالتربیـة ، وشـریعته
  .الصحیح التفكیر
 وتدریبـه اإلنـساني العقـل صـقل إلـى ترمـي اإلسـالمیة التربیـة إن )٢٨ : ه١٤١١  ،مجـاور( فیقـول
 خدمـة أجـل مـن طاقاتـه أقـصى إلـى اإلنـساني الـذكاء لواسـتغال والبحـث والنظر والتأمل التفكیر على
 الـدوافع ٕواعـالء اإلنـساني الوجـدان ذیبتهـ إلـى دفتهـ نفـسه الوقـت وفـي ، تمـعلمجا شـأن ورفـع الفـرد

 مـع تعاملـه فـي ًحدودا إنسان لكل یضع الذي االجتماعي التعامل من ألوان ٕوایجاد بالسلوك واإلرتقاء
  .   والتآزر والتعاطف اإلخاء روح تمعلمجا فتسود اآلخرین

 ، ًكبیـرا ًاهتمامـا التعلیمیـة بالعملیـة اهتمـت اإلسـالمیة التربیـة أن یتـضح سـبق ممـاویرى الباحـث أنـه 
 ، المتعلم شخصیة في بلوغها إلى تسعى التي الواضحة والغایات األهداف من مجموعة لها وجعلت

 توجـه التـي هـي فاألهـداف ، ربـويالت العمـل ممارسـة فـي ضـروري أمـر األهـداف بأن إلدراكها وذلك
             الــشباب حیــاة أو الناشــئین حیــاة فــي ًســواء والفعالیــة االســتمرار لــه وتــضمن العمــل هـذا

 للعملیـة اإلسـالمیة التربیـة أهمیـة تكمـن هنـا ومـن ، عامة بصفة تمعلمجوا )الثانویة المرحلة طالب(
 وضرورة إنسانیة وقضیة إسالمیة فریضة اهنإ بل ، خاصة بصفة وللمتعلمین ، عامة بصفة التربیة

  .اإلسالمیة الخلقیة القیم أساس على المسلمة الشخصیة تنمیة على تعمل فهي ، مصیریة
 

 : أهداف التربیة اإلسالمیة * 
و تعریـف اإلنــسان بخالقـه وبنـاء العالقــة بینهمـا علـى أســس إن الهـدف األساسـي للتربیـة اإلســالمیة هـ

ً إعـداد اإلنـسان الـصالح ، لیكـون عبـدا o بـالمعنى الـشامل  المخلـوق ، وكـذلكربانیة الخالق وعبودیـة

 � £�¤�¥�¦�§�¨�©��ª»�¬�  ﴿: ًللعبــادة ، تحقیقــا لقولــه تعــالى 

¸�¶�µ�´�³�²�±°�¯�® � ﴾)  ١٦٣ – ١٦٢: األنعام ( 



 ٤٢

 كتب أهداف أبرز یلي فیما الباحث عرضیو ،هذا الهدف األساسي  من كثیرة أهداف اشتقاق ویمكن
 : اإلسالمیة التربیة

 ، والحیـاة والكـون لإلنـسان ونظرتهـا وقیمها ومبادئها اإلسالمیة بعقیدتهم المتعلمین إیمان تعمیق. ١
  .ًوعمال ًقوال معها سلوكهم وانسجام

 .تطویر سلوك الفرد وتغییر اتجاهاته بحیث تنسجم مع االتجاهات اإلسالمیة . ٢

� ��Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ � ×�Ö�Ú�Ù�Ø� � E�D�C�B�A ﴿ : قال تعالى 

I�H�G�F � ﴾)  ١٧ – ١٤: األعلى ( 
 . ونواهیه بأوامره االلتزام إلى یدفعه مما وتعالى سبحانه باo الطالب صلة توثیق. ٣
ٕتدریب الفرد على مواجهة متطلبات الحیاة المادیة ، واخراج األمة اإلسالمیة علـى روابـط العقیـدة . ٤

ٕ ، وابـــراز أهمیـــة إخـــراج هـــذه األمـــة ، واعتبـــار االنتمـــاء إلیهـــا كمـــال  اإلســـالمیة ، وتـــشریعاتها العادلـــة
 .الدین ، ودلیل صحة اإلیمان 

 بربـه إیمانـه تعمیـق علـى یعمـل ممـا والحیـاة واإلنـسان الكـون إلـى اإلسـالم بنظـرة الطالب تعریف. ٥
 . اإلسالم هدى على والسیر

 :، وجاء في القرآن الكریم قوله تعالى توجیه المسلمین لحمل الرسالة اإلسالمیة إلى العالم . ٦

﴿ ��]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�

 ) ٣٣: التوبة ( ﴾ � ^�_
 والـسعادة األمـن للجمیـع تكفـل راقیـة إنـسانیة حـضاریة رسـالة اإلسـالم رسـالة بـأن الطالـب توعیـة. ٧

 . الحیاة شؤون ٕواصالح
 بقیمـه المعتـز بـشریعته متمـسكال بعقیدتـه، المـؤمن ودینـه بربـه الواثـق الـصالح المـسلم إیجـاد .٨

 .وأخالقه
 .غرس اإلیمان بوحدة اإلنسانیة ، والمساواة بین البشر . ٩

 . اعتماد العلم والمعرفة والدعوة إلى التفكیر ، والنظر في ملكوت هللا . ١٠

��b�a�`�_�~�}�|�{�z�y ﴿: قال تعالى 

�d�c �﴾)  ١٩٠: آل عمران ( 
 إلـى ، ومجتمعـه ونفـسه ربه تجاه الخصوصیة صفة مسؤولیته ىتتعد الذي الفعال المسلم بناء. ١١

 . اإلسالم لنشر فرصة أیة باغتنام كله العالم تجاه الشمولیة



 ٤٣

 ینالـه ال هللا رضـا وأن العمـل دون المجـرد بـالقول یكـون ال الحـق اإلیمـان بـأن الطالـب تبـصیر .١٢
 . سبیله في بالتضحیة إال اإلنسان

 الـسیاسیة المختلفـة الحیـاة وجـوه المتـضمن والمـسلمین اإلسـالم تـاریخ علـى الطالـب وقـوف. ١٣
 . العربیة الحضارة في ذلك إسهام مدى ومعرفة لالقتداء ، والحضاریة والعسكریة

 . والسلوك المعتقد بین الصلة یحكم بما ، للمتعلمین السلیم القیمي اإلطار ترسیخ .١٤
 حمایـة أجـل مـن ونبیلـة شـریفة لغایـة وسـیلة وفهـ ، هللا سـبیل فـي الجهـاد أهمیـة الطالـب إدراك .١٥

 . المسلمین عن والشرور المفاسد ودرء ، والمقدسات والوطن الدین
 فـي قـدرة یكـسبه والـذي ، وأصـوله الفقـه طلیعتهـا وفـي اإلسـالم علـوم بـبعض الطالـب تعریـف .١٦

 .بها وااللتزام الشرعیة األحكام معرفة
 . ًوأخالقا وشریعة عقیدة باإلسالم وااللتزام التدین نحو الطالب عند إیجابي اتجاه تكوین .١٧
 وظلـم ومـشكالت همـوم مـن المـسلمین یجتـاح ومـا اإلسـالمي العـالم بقـضایا الطالـب تعریـف .١٨

 . وعدوان
 تطـور مـن ذلـك عـن یـتمخض ومـا ، واإلیمـان العلـم حقـائق بین الصلة بعمق الطالب تعریف .١٩ 

 . للمجتمعات إیجابي
 . شخصیتهم تكوین في أثرها وثبات الطالب نفوس في العربیة اللغة مكانة ترسیخ .٢٠
 یترتـب ومـا ، اإلسـالم فـي ومكانتهـا وقدسـیتها ، فلـسطین بقـضیة متمیـزة توعیـة الطالـب توعیـة .٢١
 . عنها الدفاع واجب من ذلك على
 نوأ وجیـل، عـصر كل في المستجدات مواجهة على قادر اإلسالمي الدین بأن الطالب توعیة. ٢٢

  . لإلنسانیة الوحید المنقذ هو وأنه ومكان، زمان لكل صالحة ونظمه مبادئه
  اإلسـالمیة ،  التربیـة لمبحـث الـوطني الفریـق : اإلسـالمیة التربیـة لمنهـاج العریـضة الخطـوط( 

 )١١ – ١٠ :  ه١٤٢٠
 التي الهامة الحساسة المرحلة تلك ، الثانویة المرحلة في اإلسالمیة التربیة أهداف عن أما

 االنحرافات تأثیرات من لكثیر الشباب فیها یتعرض والتي ، الشباب سن وبدایة المراهقة مرحلة توافق
 ، اإللحادیـة التیـارات لخطـر خاللها ویتعرضون ، اإلسالمیة ثقافتنا على الدخیلة والثقافات السلوكیة

 .  لةالمرح هذه في اإلسالمیة التربیة مناهج كاهل على كبیرة تبعات یلقي مما
 
 
 

       
 



 ٤٤

  :  الثانویةالمرحلة في اإلسالمیة التربیة أهداف أهم الباحث عرضیو
 الیقـین علـى وحلـول وأحكـام تـشریع مـن بـه جـاء وبمـا ، وبرسـوله تعـالى بـاo الطالـب إیمـان بناء. ١

 .واإلقناع
 وتعصمه ، مجتمعال لنظام الهدامة التیارات وبین بینه تحول تقویة نفسه في الدیني الوازع تقویة. ٢

 .اإلسالمیة للعقیدة المخالفة والتقالید واألساطیر، الخرافات من وتحرره ، اإللحادیة المبادئ من
 نفـور أو تزمـت غیـر ،مـن الـسامیة ومبادئـه الـدین شعائر على المحافظة إلى الطالب میل تقویة. ٣
 عـن البعد مع أعماله جمیع في االتزان على یحمله ما وسماحته اإلسالم یسر من ًمتخذا ، تشدد أو

 .والمیل الهوى نزعات
 التـشاور علـى فیهـا الحكـم وقیـام ، الكبـرى الجماعـة تكـوین فـي الدین لمرامي الطالب فهم توسیع. ٤

 .المسلمین بین التكافل معنى ٕوادراك ، واإلخاء والمساواة والحریة والعدل
 مقاومـة فـي وجهـاده ، الـدین أهـداف مـع تتفـق التـي الـسامیة وألهدافـه لوطنـه الطالـب والء ازدیـاد. ٥

 إلـى میلـه وتقویـة ، ًثقافیـا التراث بهذا وانتفاعه الخالد، اإلسالمي بالتراث واعتزازه االستعمار أسالیب
 البطـوالت مـن ًمتخـذا ، والحـرب الـسلم فـي وتـضحیة وحـب ، قویـة بإرادة الماضي أمجاد على البناء

 . قدوة أحسن اإلسالمیة
 ، میـدان كـل فـي المنتجـة المـساهمة یقـدر األمـة فـي عامـل عنـصر بأنـه لطالـبا إیمـان تعمیـق. ٦

 بـآداب ویهـتم االجتمـاعي التعامـل روح ویفهـم ، علیهـا ویحـافظ العامـة الثـروة تنمیـة علـى ویحـرص
 . وجدواه الدین لروح صحیح فهم على تعامله ویبني ، فیه یعیش الذي المجتمع

 وتـربیتهم ، والعقد والضعف الخوف من لتحریرهم ، الشباب نفوس في والمیول بالغرائز التسامي. ٧
 الفنـي الجمـال ألـوان وتـذوق ، العـاطفي واالتزان النفسي االستقرار على تقوم صحیحة وجدانیة تربیة

 .الشریف والحدیث الكریم القرآن في واللغوي
 الجو لطالبها تهیئ بحیث ، بیئتها في ثم مجتمعها في وخلقي دیني إشعاع مركز المدرسة جعل. ٨

 عن والنهاة ، للخیر الدعاة من ویكونوا الرذائل عن وینتهوا بالفضائل یتحلوا أن على یساعدهم الذي
 .  الدیني النشاط طریق عن الحسنة والموعظة بالحكمة الشر

 فـي بالـدین واالسـتعانة ، روابـط مـن المـسلمین بـین ومـا اإلسـالمي، العـالم بواقع الطالب تبصیر. ٩
 . ودنیاه دینه أمور في وتبصر هدى على الطالب لیكون الحیاة تمشكال حل

 ) ٢٣٦ :  ه١٤١١أحمد ، (
 فـي بوضـوح اإلسـالمیة التربیـة أهـداف تحدیـد بأهمیـة القـول إلـى سبق ما ضوء في الباحث خلصیو

 المحتـوى اختیـار ضـوئها فـي یـتم التـي المعـاییر تـشكل األهـداف هـذه إن حیـث والسنة الكتاب ضوء
 تحقیق إلى ًوصوال المعینة والوسائل المالئمة التدریس أسالیب اختیار وكذا ، المناسب التعلیمي



 ٤٥

 بدینـه العـارف بربـه المـؤمن الـصالح اإلنـسان إیجـاد فـي اإلسـالمیة التربیـة لمنهـاج الكبـرى الغایـة
 . أمته قضایا عن والمنافح المدافع ، لمجتمعه العامل ، لوطنه المخلص

 
  :میةاإلسال التربیة خصائص* 
 العصور مر على الموجودة التربیات من غیرها عن بها تتمیز خصائص اإلسالمیة للتربیة إن

  : الخصائص هذه ومن ، العقائد في والخلل ، النقص یعتریها التي واألزمان
 :  والمنبعالمصدر ربانیة. ١
         محمـد نبینـا بیـاءواألن الرسـل خـاتم إلـى النبویـة والـسنة بـالقرآن وحیـا o عنـد مـن مـصدرها أن أي

 ٕوانها ، األخرى التربیات یعترى الذي النقص من خلوها المصدر ربانیة وكونها وسلم علیه هللا صلى
 تحظـى المـصدر ربانیـة وكونهـا ، والهـوى التحیـز مـن ءةاوالبـر والتنـاقض ، التعـارض مـن معـصومة

  .مباإلسال المؤمنین قبل من مراواالحت الهیبة من ًجدا كبیر بقدر
  :األسس ثابتة. ٢

   ، والتكمیـل والحـذف ، والتغییـر للتبـدیل تخـضع ال ثابتـة أسـس علـى تقـوم اإلسـالمیة فالتربیـة
 األجیـال مـر علـى ثابتـة وسـتبقي تغییـر وال ، تحریـف ال ثابـت محتواهـا منـه یـستقي الـذي المـصدر
قـیم والمرونـة فـي الوسـائل  أن یرث هللا األرض ، یكون الثبات في األهـداف واألسـس والإلى واألزمان

 ) ٢٠ :  ه١٤٢٨أبو دف ، . (واألسالیب 
  : ومتنوعةشاملة تربیة. ٣

 المجتمـع لعالقـة وشـاملة اآلخـرین ومـع نفـسه مـع وحیاتـه اإلنـسانیة الشخـصیة جوانـب كـل تـشمل
 ًوعقلیـا ، ًجـسمیا اإلنـسان شخـصیة جوانـب بجمیـع اهتمامهـا فـي شـاملة فهـي األخـرى بالمجتمعـات

ًواعتقادیا ، ًوجمالیا ، ًوجنسیا ، ًونفسیا ، ًوأخالقیا ، ًوروحیا ، ًیاواجتماع ٕ .  
 :   ال نقص فیهامتكاملة تربیة. ٤

 أي مع تتعامل وال ، الشخصیة جوانب جمیع من ومتكاملة ، ككل الفرد بتنمیة فتهتم متكاملة كونها
 جمیـع مـن متكامـل وبـشكل ، المجتمـع بتنمیـة تهـتم كمـا ، الجوانـب بقیـة عـن بمعـزل الجوانـب مـن

  .الجوانب
  :مستمرة تربیة. ٥

 بنهایة أو ، سیةادر مرحلة بانتهاء يتنته وال ، حیاته طوال اإلنسان مع مستمرة اإلسالمیة التربیة
 ) ٢١٤ :  ه١٤٢٣ ، القاضي(  .اللحد إلى المهد من اإلنسان حیاة رارباستم مستمرة فهي سةاردال
 
 
 



 ٤٦

 : یمانیة تربیة ا .٦
ربیة ربانیة لتجعل العالقة والصلة دائمة بین العبد وربه ، ولیس المقصود بالتربیة         وهي ت

اإلیمانیة فقط العبادات والروحانیات ، بل تتعدى ذلك إلى الكون وما خلق هللا في الدنیا               
اإلیمان والعمل وكان یربط اإلسالم بین صدق . والطبیعة والعلوم المختلفة والممارسات العملیة 

��B�A ��C  ﴿: الصالح وبین العلم الصالح والعلم الحقیقي ارتباط وثیق ، قال تعالى

G�F�E�D � �O�N�M�L�K�J�I�H�

Q�P � ﴾ ) ٣-١: العصر(  
 :  تربیة عملیة .٧

اهتمت التربیة اإلسالمیة بالتربیة العملیة وأكدت علیها لما لها من أهمیة كبرى في الحیاة الدنیا ، 
، وكذلك إن " ٍاللهم إني أعوذ بك من علم ال ینفع : " ان الرسول صلى هللا علیه وسلم یقول وك

فلسفة التربیة في اإلسالم تؤكد على الناحیة العملیة ضمن العمل على تغییر سلوك الفرد وتنمیة 
هذه : " نحو األفضل بواسطة العلم والمعرفة ، وكان علیه السالم یمسك الید الخشنة العاملة ویقول 

كنت أرى الرجل  : " ، وكان عمر بن الخطاب رضي هللا عنه یقول " ید یحبها هللا ورسوله 

��W�V�U�T  ﴿: فیعجبني ، فأقول أله حرفه فإذا قیل ال ، سقط من عیني ، وقال تعالى 

c�b�a�̀_�^�]�\�[�Z�Y�X � ﴾ ) ١٥: الملك( 
 :  تربیة علمیة .٨

اء ورفع مكانهم وجعلهم ورثة األنبیاء ، وأول ما نزل على رسولنا إن هللا عز وجل كرم العلم والعلم

 )١: العلق ( ﴾ � �p�o�n�m�l�k  ﴿: الكریم ما یحث على العلم ، قال تعالى 
حرصت التربیة اإلسالمیة أشد الحرص على العلوم والمعارف وحثت على التفكر والتأمل والبحث 

 هللا لنا ، ودعت إلى تعلم العلم النافع من كافة أنواع والتعلم على اكتشاف الكون والطبیعة وما خلق

��Ê  ﴿: العلوم والمعارف وجعل تقوى هللا وخشیته هي ثمرة العلم الطیب للمؤمن ، قال تعالى 

Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�ÏÎ�Í�ÌË � ﴾ ) وقال تعالى ) ٢٨٢: البقرة ،   :

﴿ �¦�³�²�±�°�¯�®¬�«�ª�©�¨�§
»�º�¹�¸�¶�µ´ � ﴾)  ٢٨: فاطر. ( 



 ٤٧

 تعالى على استعمال التفكیر والمالحظة والتدبر والمشاهدة كخطوة على طریق المعرفة وحض هللا
العلمیة ثم دعا إلى استعمال العقل والقلب وافتراض الفروض للوصول إلى الحلول والنتائج 

 .والتعمیمات 
 : ُ تربیة خلقیة .٩

عتبر أفضل وأحسن مرجع إلهي تعد الركن األساسي في التربیة اإلسالمیة وحتى أن القرآن الكریم ی
ُكان خلقه القرآن أو : في األخالق ، وكانت أم المؤمنین رضي هللا عنها تصف خلق النبي فتقول 

ًكان قرأنا یمشي على األرض ، والتربیة األخالقیة في اإلسالم یطول الحدیث عنها وتتلخص في 
شیته في كل شيء وحسن العبادة التمسك بالخیر واألمر بالمعروف ونهى عن المنكر وتقوى هللا وخ

ٕومحاسبة النفس والتعاون على البر والتقوى والبعد عن اإلثم والعدوان واخالص النیة o والصبر 
على البالء والحكم بالعدل والصدق في القول والعمل والمعاملة الطیبة والنصیحة وتناول النفس 

 . شهوات اإلنسانیة بالتعلم والممارسة وتزكیة النفس عن إتباع ال
 :  تربیة اجتماعیة .١٠

وهي من أهم السمات في اإلسالم ألن اإلنسان بطبعه یمیل إلى المجتمع ، وهو اجتماعي جبل 
ٕعلى ذلك وركز اإلسالم على غرس القیم السلیمة ، وتنظیم عالقة الفرد بأسرته ، ومجتمعه وایجاد 

یة الفردیة التي هي على أساس اإلنسان الصالح لیعیش في هذا العالم الكبیر وتبدأ المسؤول

 ) ٩٥: مریم  (﴾ � Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ ﴿: المسؤولیة الجماعیة ، قال تعالى 
ودعت التربیة االجتماعیة في اإلسالم إلى إلزامیة التعلیم واستمراریته ألن ذلك فریضة على كل 

وابط مسلم ودعت إلى تكافؤ الفرص ودعت إلى الطرق الشرعیة الكتساب المعرفة من خالل الض
 .األخالقیة واإلیمانیة والعمل على وحدة المجتمع وتماسكه 

  :متوازنة تربیة. ١١
 لحیـاة اإلنـسان تنمـي ال وكـذلك ، والجـسد الـروح بـین تـوازن حیـث متوازنـة تربیة اإلسالمیة التربیة إن

ات الفـرد ًالدنیا وحدها وال لآلخرة وحدها بل هي تربیة معتدلـة ومتوازنـة معـا ، فهـي متوازنـة بـین حاجـ
 . ومتطلبات المجتمع 

 : متطورة تربیة. ١٢
 صـالحة أو ، متطـورة وغیـر واحـد قالـب فـي جامـدة األخـرى كالتربیـات لـیس اإلسـالمیة التربیـة إن

 هللا یـرث أن إلـى جیـل بعـد جیـل لكـل وصـالحة ، ومكـان زمـان لكـل صـالحة بـل ، أخـر دون لزمـان
 .علیها ومن األرض

 
 



 ٤٨

  : عقالنیة تربیة. ١٣
  للتعلـیم لـه هللا وهبهـا التـي اإلنـسان أداة هـو العقـل ألنـة ذلـك اإلنـسان عقـل تحتـرم تربیـة أنهـا أي
      المتنوعـة العقـل وظـائف ذكـر مـن یكثـر الكـریم القـرآن نجـد لـذالك ، التكلیـف منـاط وهـو والفهـم 

    حقیقـة ویـدرك لـیفهم یفكـر والتعقـل والتـدبر والتفكـر التأمـل الوظـائف هـذه مـستویاته ومـن وكـذلك
 ) ٢٥ :  ه١٤٢٦علي وآخرون ، (  .نفسه 

 ومكان  زمان لكل صالحة ، األسس ثابتة ، الخالق من مصدرها اإلسالمیة التربیة أن الباحث ویرى
 وسـلم علیـه هللا صـلى محمد النبي األمة ومعلم البشر، خیر بها جاء اإلسالمیة والتربیة ، ومتوازنة ،

 أو ، جـنس أو ، األرض وجـه علـى محـددة بقعـة أو ، عـینم بـشخص االختـصاص دون ، للعـالمین
 هللا غیـر عند من مصدرها التي التربیات بطالن یتبین اإلسالمیة التربیة خصائص خالل ومن لون
  .الحاضر العصر متطلبات تناسب وال ، والتناقض النقصان ویعتریها وجل عز

 
 : مصادر التربیة اإلسالمیة 

صدر األساسي األول للتربیة وهو كالم هللا عز وجل المحفوظ من هللا القرآن الكریم ، وهو الم. ١
 . تعالى 

 )١٤-١٣: الطارق  (﴾ � �a�`�_��b � �~�}�|�{�  ﴿: إذا یقول هللا تعالى 
و صفة خلقیة أو         السنة المطهرة ، وهي كل ما أثر عن النبي من فعل أو قول أو تقریر أ. ٢

 )٦٨:    ه١٤٢٥القاضي ، (. ُخلقیة 
 .الصحابة الكرام والسلف الصالح والتابعون . ٣
 .ما ترك العلماء وأهل االجتهاد بما ال یتعارض مع القرآن الكریم والسنة . ٤
 .الكون لكل ما فیه یسبح هللا وأیة من آیات الخالق العظیمة . ٥
ارت على درب النفس اإلنسانیة من الناس المسلمین ومن العلماء الربانیین وكل نفس مسلمة س. ٦

 .التوحید 
 .المجتمع . ٧
 .حاجات التالمیذ واهتماماتهم ومیولهم . ٨
وجهات نظر المختصین في . . المعرفة والمادة التعلیمیة المختارة في القرآن والسنة والتراث . ٩

 )٣٢ :  ه١٤٢٦الشمري ، . (التربیة اإلسالمیة 
 
 
 



 ٤٩

 : العربي الوطن في اإلسالمیة التربیة منهاج واقع* 
 : فیقول اإلسالمیة التربیة مناهج واقع عن حدیثه معرض في  )٢١٠ :  ه١٤١٩ ، شحاتة ( یشیر
 وقیمهـا ومبادئهـا اإلسـالمیة العقیـدة علـى اإلسـالم أبنـاء تنـشئة هـو عمومـا اإلسـالمیة التربیـة دور

 أصبح والقطریة القومیة المستویات على اإلسالمیة التربیة مناهج بإعداد العنایة فإن ولذا ، ومثلها 
 القـیم وتـدهور المادیـة الحیـاة وطغیـان اإللحادیـة الفلـسفات لمواجهـة وضـروریة أساسـیة ملحـة قـضیة
 العربي الوطن في اإلسالمیة التربیة مناهج منها تعاني التي المشكالت أهم أن إلى ویشیر . الدینیة
 : ًعموما

 .اإلسالمیة التربیة دراسة في الطالب رغبة ضعف. ١
 طـرق فـي آثـار مـن والمراهقـة البلـوغ مرحلتـي فـي والنفـسیة والعقلیـة الجـسمیة للمتغیرات ما لإغفا. ٢

 .بشخصیته واالعتزاز ذاته وبناء التلمیذ تفكیر
 .العاطفة عن معزولة الدینیة الحقائق تقدم حیث الحیاة عن الدین فصل. ٣
 .ةالمختلف العصور في والعلمي الحضاري التقدم في الدین أثر إغفال. ٤
 .بالدین االجتماعیة نظمنا صلة توضیح في التوسع عدم. ٥
 

 ومـن واقع مناهج التربیـة اإلسـالمیة فـي الـوطن العربـي ، ) ١٧٤ :  ه١٤١١أحمد ، ( وینتقد 
 :انتقاداته 

 ، ًأسـبوعیا حصتین أو حصة بین یتأرجح الدراسة جدول في فوقتها ، لها المخصص الوقت قلة. ١
 ًوقتـا أقـل اإلسـالمیة التربیة مادة أن نجد المواد لبقیة المخصصة واألوقات وقتال هذا بین ّقارنا فإذا
 .  األخرى المواد من
 ًفضال ، المطلوب بالغرض یفي ال الدراسیة المراحل خالل لهم یقدم فما ، للتالمیذ یعطى ما قلة. ٢

 موضوعات في استفاضةو إطنابا نجد فبینما ، واالختیار التركیز من ًوخالیا ، متوازن غیر كونه عن
 واألحكام العقیدة أصول في ًمخال ًإیجازا نرى ، الخلقیة والتربیة التهذیب إلى مضامینها تهدف معینة

 الفـروع علـى ًشـامال توزیعـا مـوزع غیـر الموضـوعات اختیـار إن ثـم ، المكتوبـة بـالفروض المتعلقـة
 العلـم مـن ورصـیده قلیـل، الثقافـة هـذه مـن وزاده یتخـرج التلمیـذ یجعـل ممـا ، الدینیـة للثقافـة المختلفـة
 .ضئیل ّجد دینه بشعائر

 فـي أو محتواهـا فـي سـواء وخصائـصه النمـو بمراحـل اإلسـالمیة التربیـة منـاهج ارتبـاط عـدم. ٣
 بمطلـب یتـصل أنـه المـتعلم أحـس إذا أثـره یـؤثر الدیني فالتعلیم ، تدریسها أسالیب في أو ، أنشطتها

 ، حاجاته من ًحاجة یتناول بحیث العاطفي، أو االجتماعي أو ليالعق أو الجسمي نموه مطالب من
 أو ، أعماقـه فـي تـضطرم غریزیـة ناحیـة یعـالج كـأن ، میولـه مـن ًمـیال أو ، اتجاهاتـه من ًاتجاها أو



 ٥٠

 التربیـة المـتعلم تلقـى ذلـك تـم فـإن ، یهمـه ًجانبـا یتنـاول أو ، تحیـره فكـرة حـول سـؤال عـن یجیـب
 .حیاته في ماسة و أساسیة وظیفة لها أن یشعر من تلقي اإلسالمیة

 یـشعر اإلسـالمیة التربیـة كتـب بعـض فـي یقـرأ فمـن ، المجتمـع مطالـب مـع المنـاهج تمـشي عدم. ٤
 تفـرض التـي الحیـة بالمـشكالت الملـيء مجتمعنـا غیـر ومجتمـع ، زماننا غیر لزمان وضعت وكأنها
 ، اإلسـالمیة القـیم في التراخي كقضایا یهاف اإلسالم حكم لشبابنا نبین أن المفید ومن ، علینا نفسها
 .الشباب بعض عند الدین في والغلو اإلسالمیة، الدول بین والحروب ، واإلهمال الرشوة وشیوع

 التلمیـذ إلـى الخبـرة فتنقـل ، اإلسـالمیة التربیـة فـروع موضـوعات بـین وتـرابط تكامـل وجـود عـدم. ٥
 .متكاملة غیر مشتتة موزعة

 العلمیـة القاعـدة یخـالف ممـا المقـررة الكتب محتوى جوانب وبعض األهداف بین االرتباط انعدام. ٦
 .  لألهداف ترجمة المحتوى أن على تنص التي

 واالقتـصادیة االجتماعیـة للمـشكالت تتعـرض فـال ، لـه وضـعت الـذي المجتمـع طبیعـة إغفـال. ٧
 .فیه الموجودة

 
  :فلسطین في اإلسالمیة التربیة منهاج واقع* 

 دینیـة قداسـة مـن فلـسطین بـه تتمتـع لمـا ًنظـرا خاصـة وممیـزات بـسمات الفلـسطیني مجتمـعال یتمیـز
 تحـت تـرزح زالـت ال فلـسطین أن كمـا ، الحـضارات وملتقـى الـدیانات أرض إنهـا إذ ، وتاریخیـة
 ، عـام بـشكل الحیـاة منـاحي علـى بظاللهـا ألقـت ةّجمـ مـشكالت أفـرز ممـا ؛ اإلسـرائیلي االحـتالل

 . خاص كلبش التعلیم وعلى
 المجتمـع ومـشاكل مناشـط كـل الفلـسطیني المنهـاج یعكـس أن یـستوجب ذلـك فـإن ذكـره سـبق ولمـا

 المجتمع في تغییرات إحداث أهدافه من یكون أن بد ال إنه بل ، والسیاسیة واالجتماعیة االقتصادیة
 .والتطور واالستقرار التحریر في آماله وتحقیق أوضاعه تصحیح مسار في تصب
 یسهم أنه إلىفي فلسطین ) ١٢ – ١( للصفوف اإلسالمیة التربیة لمنهاج العریضة خطوطال وتشیر

 مالمـح وبیـان قـسمات وتحدیـد ، الهویـة وتأصـیل ، للطالب الشرعیة المرجعیة بناء في بعید حد إلى
   .المسلمة الشخصیة

 علـى طـالعاال تـم حیـث ، الخبـرات مـن عدد من استفادتهم إلى الفلسطیني المنهاج مخططو ویشیر
 خاصة ، الخلیج ودول العربي والمغرب وسوریا والعراق ومصر األردن في اإلسالمیة التربیة منهاج

 وعلـى ، المنـاهج توحیـد مـشروع علـى االطـالع تـم كمـا ، الـدول هذه في حدیثا طورت التي المناهج
  ) .٢:  ه١٤١٩ ، اإلسالمیة التربیة لمنهاج العریضة الخطوط(  األول الفلسطیني المنهاج خطة

 
 



 ٥١

 : التربیة اإلسالمیة ونظرة إلى المستقبل * 
 فتـورإن مستقبل التربیة اإلسالمیة في العالم اإلسالمي ، والعربي یبشر بخیر برغم ما ألم األمة مـن 

ٕفي أمور الدین والدنیا ، ولكن هذه مسؤولیة الجمیع وتعتمد أساسا على المربیین والوعاظ واخالصهم  ً
ك التربیة اإلیمانیة التي خرجـت األتقیـاء األنقیـاء أمثـال أبـي بكـر الـصدیق وعمـر بـن وعملهم ، إن تل

الخطــاب ، وعلــي بــن أبــي طالــب ، وعثمــان بــن عفــان ، رضــي هللا عــنهم أجمعــین ، خــدمت البــشریة 
جمعاء بهم ، وقدمت السعادة والرخاء ، وكان لهم الدور الممیز في نقل الحضارة اإلسـالمیة والتربیـة 

  )٣٥٤ : ه١٤٣٠حلس ، . ( جداد إلى األبناء واألخالف من األ
 ، المتعلمین حاجات وتلبي ، المجتمع حاجات تحقق التي تلك هي المناهج أفضل أن الباحث ویرى
 وهذا ، اهتماماتهم من وتنطلق ، بواقعهم وترتبط ، وقدراتهم أعمارهم تناسب متنوعة معرفة لهم وتقدم

 أكبـر نـصاب وتخـصیص ، منهـا الغایـة لتحقـق أكبـر عنایـة إلسالمیةا التربیة مناهج إیالء یستدعي
 فـي التـوازن وتحقیـق ، لدراسـتها الطلبـة دافعیة یثیر جذاب بشكل الكتب ٕواخراج ، لها الحصص من

 علـى التركیـز وكـذلك ، لـدیهم كافیـة إسـالمیة وثقافـة جیـدة خلفیـة تتـشكل بحیـث الموضـوعات طـرح
 فـي والمثـل والقـیم اإلسـالمیة المعرفـة تجـسید على الطلبة لتحفیز نیةالدی بالعاطفة المعرفة تلك ربط 

 . سلوكهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٢

 المرحلة الثانویة  : ثالثا

 : التعریف بالمرحلة الثانویة 
    فیـــه ،  ًفـــي المجتمــع ، ومــن أكثرهـــا تــأثیراُتعــد المدرســة مـــن أهــم وأبــرز المؤســـسات التربویــة 

ــــــــا ــــــــون أن مــــــــشاكل الحی ــــــــرى المرب ــــــــروی ــــــــسة الكب ــــــــامجة الرئی                        ًى تكــــــــون محــــــــورا مــــــــن محــــــــاور البرن
 ) ١١٨ :  ه١٤١٤ضحاوي ، . (المدرسي 

المرحلة األخیرة مـن مراحـل التعلـیم العـام ومـدة الدراسـة بهـا : ُوتعرف المرحلة الثانویة بفلسطین بأنها 
، وهــي ) الثانویــة العامــة(ني عــشر ســنتان ، الــسنة األولــى هــي الحــادي عــشر والــسنة الثانیــة هــي الثــا

 . المرحلة التي تسبق المرحلة الجامعیة أو الخروج للعمل في المیادین المختلفة 
 

 : أهمیة المرحلة الثانویة 
ــیم العــام ، فهــي المرحلــة التــي  ــیم   األساســي ، تلــيتمثــل المرحلــة الثانویــة قمــة الهــرم فــي التعل  التعل

مـسة عـشرة مـن عمـره ، ومـدتها سـنتان ، ویقـع علـى عـاتق المرحلـة ویلتحق بها الفرد عنـد بلوغـه الخا
ٕالثانویــة مهمــة إعــداد الطــالب للحیــاة الجامعیــة فــي التعلــیم العــالي ، واعــدادهم لمواجهــة الحیــاة العامــة 
ًبمــا تحتاجــه مــن فهــم ومعرفــة ، وكــذلك بالنــسبة للحیــاة المهنیــة وســوق العمــل ، ألن عــددا كبیــرا مــن  ً

 . هم التعلیمیة النظامیة بنهایة هذه المرحلة الطالب تنتهي حیات
كما یقع على عاتق المرحلة الثانویة العدید من المسئولیات تجاه الطالب في تلك المرحلة من نموهم 

 تـشكیل شخـصیته ومظهرهـا ، – بإذن هللا تعالى –، وهي مرحلة حرجة في حیاة الفرد یتوقف علیها 
ً فــي النظــام التعلیمــي ، نظــرا للمــسئولیة الملقــاة علــى عاتقهــا ، تحتــل مركــز الثقــل" فالمرحلــة الثانویــة 

 ) ٤٣: ت .الجالل ، د" . (ولما یتوقعه الطالب وأولیاء األمور والمجتمع عامة منها 
كمـــا تمثـــل المرحلـــة الثانویـــة حلقـــة وصـــل بـــین الطفولـــة والرجولـــة ، وبـــین التبعیـــة لألســـرة واالســـتقالل 

فالمرحلـة الثانویـة مرحلـة نـضج توصـل المراهـق إلـى مرحلـة الـشباب " الفكري والمادي واالجتماعي ، 
 ) ٣١ :  هـ١٤٠٢زیدان ، ( " .ومنطلق الرجولة واالعتماد على النفس 

 : ویمكن إجمال أهمیة المرحلة الثانویة والبعد االستراتیجي لها في النقاط التالیة 
بـاء علـى حـد سـواء ، لكونهـا تتـیح تتمتع المرحلة الثانویة بمنزلة كبیـرة فـي نفـوس األبنـاء واآل .١

 .الفرص التعلیمیة واالجتماعیة للملتحقین بها 
ًتعد مرحلة هامة من مراحل التعلیم ألنها تعد للعمل واإلنتاج  .٢ ً. 
ُتغطــي مرحلــة مهمــة مــن العمــر وهــي مرحلــة المراهقــة ، لمــا یــصاحبها مــن تغیــرات جــسمیة  .٣

ت أساسـیة لكـل ناحیـة مـن هـذه النـواحي وعقلیة ونفـسیة واجتماعیـة ، ومـا یتبعهـا مـن متطلبـا
 .التي تكون شخصیة المراهق وتحدد سلوكه وعالقاته 



 ٥٣

   .ُتعد الطالب لمواصلة التعلیم الجامعي .٤
ُتعـد القـوى البـشریة الالزمـة لتنفیـذ خطــط التحـول االجتمـاعي واالقتـصادي والوفـاء بمتطلبــات  .٥

 .التنمیة 
جري في المجتمـع مـن أحـداث وأفكـار وأزمـان تؤثر على جوانب الحیاة المختلفة وتتأثر بما ی .٦

 .وعوامل ، كما ترتبط بحركات اإلصالح والتجدیدات التعلیمیة 
  ُتعـــد الطـــالب للـــوعي الكامـــل بالمـــشكالت التـــي تعتـــرض مجـــتمعهم وتـــزرع فـــیهم القـــدرة علـــى .٧

 ) ٨٣ :  هـ١٤١٢السنبل وآخرون ،  (.حلها 

واالســتعدادات والقــدرات علــى آداء أنــواع فــي المرحلــة الثانویــة تبــرز بوضــوح مظــاهر القیــادة  .٨
معینـــة مـــن المهـــارات ، ففـــي آالف الطـــالب بالمرحلـــة الثانویـــة طاقـــات هائلـــة كامنـــة یلزمهـــا 

 )٣١ :  هـ١٤٠٢زیدان ، ( .لیها وبلورتها وتوجیهها التنقیب عنها وتسلیط الضوء ع
 )١٥٢: ت .اوع ، دمط(نمیة ولتحقیق المواطنة الصالحة  المرحلة الثانویة دعامة مهمة للت .٩

ففــي هــذه المرحلــة یحــدد . ویــرى الباحــث أن هــذه المرحلــة بدایــة رســم معــالم الحیــاة ، وتكــوین الــذات 
الفرد من هو ؟ وما أهدافه وطموحاتـه ؟ ومـا قدراتـه ؟ كمـا تعتبـر هـذه المرحلـة مرحلـة اختیـار واتخـاذ 

لـة الحیـاة ، كقـرار اختیـار العمـل القرارات الحاسمة ، والخطوط العریضة التي سیـسیر علیهـا الفـرد طی
المناسب ، واختیار القیم التي سیتمـسك بهـا ، واألصـدقاء وأسـلوب التعامـل ، ویمكـن القـول عـن هـذه 
ًالمرحلة أنها مرحلة بناء نسق من القیم واالتجاهات التي توجـه سـلوك الفـرد وتحـدده وتكـون هادیـا لـه 

 . في حیاته 
 
 : لثانویة  المرحلة اةبلطل ائیةنمال خصائصال
 : النمو الجسمي  : ى األولالخاصیة) ١(

ــــــــــــب ــــــــــــي الطال ــــــــــــة تحــــــــــــدث ف ــــــــــــي هــــــــــــذه المرحل ــــــــــــسیولوجیة ف ــــــــــــرات واضــــــــــــحة جــــــــــــسمیة وف .                          تغی
 : ومن هذه التغیرات ما یلي 

ـــى النمـــو الجـــسمي ، ویتـــضح االهتمـــام  .١ ـــرة عل ـــة كبی یعلـــق المراهقـــون فـــي هـــذه المرحلـــة أهمی
 .بالمظهر الجسمي 

ًتباطأ سرعة النمو الجسمي نسبیا عن المرحلة الـسابقة ، ویـزداد الطـول والـوزن ، كمـا تـزداد ت .٢
ًالحواس دقة وارهافا  ٕ. 

تظهــر تغیــرات علــى جــسده مثــل شــعر الــشارب واللحیــة ، واإلبــط والعانــة وازدیــاد فــي عــرض  .٣
 .المنكبین 

 . التناسلیة تظهر عالمات البلوغ والخصائص الجنسیة الجسدیة األولیة كنشاط الغدد .٤



 ٥٤

یـــشمل النمـــو جمیـــع أجهـــزة الجـــسم الداخلیـــة ، وتظهـــر الحكمـــة واإلبـــداع والتناســـق فـــي هـــذا    .٥
 .ًالنمو ، ویظهر أیضا التنظیم الدقیق لعمل العدد وغیرها من أجزاء الجسم الداخلیة 

 
هـو جوانبـه ، ف  تعتبر مرحلة المراهقة مرحلة نمو عضوي سریع ، إذ ینمو جسد المراهق فـي جمیـع و

                  یواجـــــه عملیـــــة تحـــــول كاملـــــة فـــــي وزنـــــه وحجمـــــه وشـــــكله فـــــي األنـــــسجة واألجهـــــزة الداخلیـــــة ، فـــــي 
ًا ئـًالهیكل واألعـضاء الخارجیـة ، فبینمـا كـان النمـو العـضوي فـي المراحـل الـسابقة للطفـل متـدرجا بطی

ًالنمـــــو فــــي مرحلـــــة المراهقـــــة یــــأتي ســـــریعا متتابعـــــا ، ومفاجئــــا أحیانـــــا فــــإن ً ً                یحـــــس بــــه الفـــــرد بـــــشكل ً
 )١١ :  هـ١٤١٤النغمیشي ، ( .واضح 

الطــول یــزداد زیــادة ســریعة والكتفــان یتــسعان ویــزداد طــول الجــذع " والمالحــظ فــي هــذه المرحلــة أن 
وطول الساقین مما یـؤدي إلـى زیـادة الطـول والقـوة ، ویـزداد نمـو العـضالت والقـوة العـضلیة ، وتـزداد 

 " .ًهافا كاللمس والذوق والسمع وتتحسن الحالة الصحیة للمراهق ٕالحواس دقة وار
 ) ٣٠٩ : ه١٤٠٦زهران ،  (

فالحالة الجسدیة تتطور في هذه المرحلة لتناسب المهام والمسئولیات الجدیدة التي ستلقى على عاتق 
 . الشاب في مرحلة الرجولة التي تتطلب القوة والتحمل 

  :  الجسمي النمودور التربیة اإلسالمیة في
ٕإن المراهق في هذه المرحلة یحتاج إلى عنایة تربویـة دقیقـة ، والـى توجیـه إسـالمي سـلیم وفـق بـرامج 
ُمخطـط لهــا حتـى یجتــاز هـذه المرحلــة بـسالم ، فیربــى علـى الــدین ویعلـم أن كــل مـا یفعلــه إذا أراد بــه  ُ

 . وجه هللا عبادة 

��ut�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h  ﴿: قال تعالى 

�w�vy�x � ﴾)  ٥: البینة ( 
ُویدرب على خصائص الرجولة ومعالي األمور من جلد وقوة التحمل ، فالمؤمن القوي خیر وأحب 

 .إلى هللا من المؤمن الضعیف 
إن القدرات الجسدیة عند المراهق تحتاج إلى توجیه سلیم ، فتستغل في الخیر والتحبیب في القیام 

صالة وصیام وزكاة وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر بما أمر هللا به على العبد من ذكر و
 .وجهاد في سبیل هللا ، ویمكن أن تستغل الطاقات الزائدة في الریاضیات التي أباحها اإلسالم 

یحتاج إلى توعیة بالتغیرات التي تطرأ على جسده ، ألن فهم مظاهر النمو الفسیولوجي والمراهق 
ًوأنها ال تحتاج إلى قلق وال تعتبر اعتالال في صحة المراهق ، على أنها تغیرات عادیة أمر مهم ، 

 .كما یحتاج المراهق إلى غذاء ونوم وبعد عن السهر على غیر طاعة هللا 



 ٥٥

ٕوان من أهم وأخطر األمور التي یمر بها المراهق الغریزة الجنسیة ، واإلسالم وضع الضوابط لهذه 
 بقیم الدین ، ویخشى هللا تعالى وحده ، ویحرر نفسه الغریزة لتصون الفرد والمجتمع فیرتبط المسلم

من الشهوات ، فقد حذر اإلسالم الشاب من الموسیقى والكلمات الغنائیة الهابطة التي تثیر الشهوة ، 
ختالط بین الرجال والنساء كما حذر من النظر إلى األجنبیات ، وسن االلتزام بالحجاب ، ومنع اال

وحرم الدخول على النساء بغیر المحارم ، كما نهى اإلسالم عن مصافحة المرأة األجنبیة ، فاإلسالم 
 ) ٥٢:  هـ ١٤٢٤القرني ، . (یدعو إلى العفة 

�`���a  ﴿: قال تعالى  _^�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U
�p�o�n�m�l�kj�i�h�g�f�e�d�c�b

_~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�rq�a�`�
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 ، الجـسمیة الطلبـة نمـو ویرى الباحث أنه یتوجب على منـاهج التربیـة اإلسـالمیة العنایـة بخـصائص
 " الـشریف الحـدیث لتوجیـه تحقیقـا اإلضـرار مـن الـنفس على بالحفاظ الجسم إلى اإلسالم نظرة ٕوابراز

 إلـى بالـدعوة اإلسالم اهتمام خالل ومن .  "ضعیفال المؤمن من هللا إلى وأحب خیر القوي المؤمن
 وتجنـب ، اإلسـراف وتجنـب المتـوازن الـصحي والطعـام ، والـسواك ، والنظافـة ، الریاضـة ممارسـة

 الحجـر طریـق عـن العـدوى مـن الجـسم ووقایـة ، والمخـدرات والمـسكرات كالتـدخین المحرمـات تنـاول
 إلـى بالتوجیـه ذلك وغیر ، واللواط كالزنا حرمةالم الجنسیة الممارسات من التحذیر كذلك ، الصحي

  .البصر غض
 
  : العقليالنمو  : ة الثانیالخاصیة) ٢(

تشهد حیاة المراهق تحوالت وتغیرات عقلیة ومعرفیة ، ففترة المراهقة تتمیز بأنها فترة تمیز ونضج ، 
لقدرة اللفظیة والعددیة ، ًویطرد نمو الذكاء ، وتصبح القدرات العقلیة أكثر دقة في التعبیر ، مثل ا

ٕوتزداد سرعة التحصیل وامكانیاته ، وتنمو القدرة على التعلم والقدرة على اكتساب المهارات 
ًوالمعلومات ، والتعلیم یصبح منطقیا ال آلیا  ً . 

  وینمو اإلدراك  من المستوى الحسي إلى المستوى المعنوي ، وینمو االنتباه في مدته ومداه 
طیع المراهق استیعاب مشكالته الطویلة المعقدة في یسر وسهولة ، وینمو التذكر ومستواه ، فیست

وتزداد القدرة على التخیل المجرد والمبني على األلفاظ ، وینمو التفكیر المجرد وتزداد القدرة على 
االستدالل واالستنتاج والحكم على األشیاء وحل المشكالت ، وتزداد القدرة على التعمیم وفهم 
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میمات واألفكار العامة ، وتزداد القدرة على التجرید وفهم الرموز أكثر من ذي قبل ، ویتضح التع
 )٣١٤ : ه١٤٠٦زهران ، . (ذلك في بحث المراهق عن معاني األشیاء وقیمتها وأهمیتها 

كما أن المراهق یستطیع باستعداده العقلي أن یدرك معاني الصدق واإلخالص واألمانة وقیم النبل 
ء ، وصفات الحریة والعدل والمسؤولیة ، ویستطیع إدراك األبعاد المتعددة للقضیة  الواحدة ، والوفا

وتنمو القدرات العقلیة وتتمایز وتتضح ، والمقصود بذلك المواهب التي تكمن وراء مجموعة من 
ته النشاطات العقلیة إذ یبدأ في هذه المرحلة اختیار المجال الذي یرى المراهق أنه یناسب قدرا

 ) ٥٤:  هـ ١٤٢٤القرني ، (  .العقلیة الخاصة 
 :  النمو العقلي دور التربیة اإلسالمیة في

كبر نعم هللا تعالى ، وهي میزة تمیز بها عن سائر المخلوقات ، والعقل السلیم یقود أالعقل من 
 .ٕصاحبه إلى اإلیمان ، وان لم یوصل صاحبه إلى اإلیمان فال فائدة منه 
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R�Q � ﴾)  ٤٤: الفرقان ( 
فإن    بهذه السرعة ٕوان كانت القدرات العقلیة عند المراهق في هذه المرحلة من العمر تنمو 

على   استغالل المربي لها من أعظم العوامل التي تساعده على تأسیس قاعدة عقلیة قویة ، قادرة 
 التفكیر   األمور الغامضة ، عن طریق تدریب الشباب على حل معضالت القضایا ، ومناقشة 

السلیم ، والقیاس المنطقي الجید إلى جانب الحفظ والتلقین الذي نشأ علیه في مرحلة الطفولة ، كما 
أن المربي الحاذق هو الذي یستطیع استغالل هذا النمو المراهق لتوجیه سلوكه عن طریق الحوار 

 .ین والتبعیة التي ما تلبث أن تخبوا حینما یغطي العقل هیجان العواطف ًوالمناقشة بعیدا عن التلق
 ) ٥٧٠ هـ ، ١٤١٨الحدري ، (

الشاب في هذه المرحلة قد وصل إلى مرحلة من النضج فإن الطریقة السلیمة للتفاهم معه وبما أن 
 ، وباإلقناع العقلي هو الحوار واإلقناع العقلي ، فباإلقناع العقلي بالخیر ونتائجه یرغب المراهق فیه

بالشر وعواقبه یفر المراهق منه ، وأكثر االنحرافات في مرحلة المراهقة تحصل نتیجة عدم إقناع 
ًالمراهق فكریا بضرورة االلتزام بالقواعد األخالقیة ، فالمربي الناجح هو الذي یعرف كیف یستثمر 

             ائل ، وال شك أن األنشطة قدرة المراهق العقلیة ویوجهها نحو الخیر ویسمو بها نحو الفض
                المتنوعة تهیئ للشاب مواقف تزوده بخبرات ومهارات ضروریة ألداء دوره بنجاح ، وتصمیم 
                 له برامج تتفق مع قدراته العقلیة ، وتساعده على النقد البناء وتنمي أسالیب تفكیره 

 .) ٥٥: هـ  ١٤٢٤القرني ، (. االبتكاري 
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 : ویرى الباحث في هذا الجانب أنه یتوجب على منهج التربیة اإلسالمیة ما یلي 
 والتفكیـر االسـتداللي التفكیـر علـى التـدریب خـالل مـن الطلبـة لـدى اإلیجـابي التفكیـر أنمـاط تنمیـة* 

_�`��  ﴿ : تعـالى كقولـه ، الـشریفة واألحادیـث القرآنیـة باآلیـات ذلـك وربـط ، والتحلیـل الناقـد

c�b�a  ﴾ )  ٢: القیامة (  
إبراز دور العقل في العقیدة واإلیمان ، والتوجیه إلى النظـر فـي اآلیـات الكونیـة ، وأثـر التأمـل فـي * 

 .الهدایة 
 فـي ودورهمـا ، والقیـاس االجتهـاد وخاصـة ، اإلسـالمي الفقـه فـي العقـل أهمیـة إلـى االنتبـاه توجیه* 

 .  الماإلس في الشرعیة األحكام استنباط
  . الغیبیة كالقضایا إدراكها عن العقل لقصور ًنظرا التسلیم تقتضي التي الحدود بیان* 
 للمعرفـة الهامـة المـصادر أحـد العقل إن بل ، ًمطلقا الدین مع یتعارض ال العقل أن على التأكید* 
 .  اإلسالم في
  : االنفعاليالنمو  : ة الثالثالخاصیة) ٣(

یــستطیع المراهــق متهــورة ال تناســب مــع مثیراتهــا والعنیفــة : " راهــق بأنهــا یــصف زهــران انفعــاالت الم
التحكم فیها ، وال في المظاهر الخارجیة لها ، ویالحظ التذبذب االنفعالي في سطحیة االنفعال ، في 
تقلــب ســلوك المراهــق بــین ســلوك األطفــال وتــصرفات الكبــار ، وقــد یالحــظ التنــاقض االنفعــالي حیــث 

زهـــــران ، ( .  "ق بــــین الحـــــب والكـــــره ، والــــشجاعة والخـــــوف ، واالنــــشراح واالكتئـــــابیتذبــــذب المراهـــــ
 ) ٣١٨ : ه١٤٠٦

مواجهـة       ومن مظاهر النمو االنفعالي التي یمـر بهـا المراهـق االرتبـاك وهـو عجـز المراهـق عـن 
خوف لموقف معقد ال یتمكن من التصرف حیاله ، والحساسیة الشدیدة لنقد الكبار ، وتطور مثیرات ا

 ) ٣٤٧:  هـ ١٤١٣عقل ، (. واستجاباته ، وسیطرة العواطف الشخصیة واالهتمام بالذات والغضب والغیرة 

، كما فالمراهق یمر بثورة من االنفعاالت متذبذبة ، ونالحظ الحساسیة االنفعالیة والتناقض الوجداني 
والحـزن واآلالم النفـسیة ، یتعرض بعـض المـراهقین لحـاالت مـن االكتئـاب والیـأس والقنـوط واالنطـواء 

نتیجـة لمـا یالقونـه مـن إحبـاط ومـا یعانونـه مـن صـراع بـین : " ویفسر علماء النفس هذه الحالة بأنها 
الدوافع وبین تقالید المجتمع ومعاییره ، والصراع النـاتج عـن اعتـداده نفـسه ، وبـین خـضوعه للمجتمـع 

 ) ٢٤٨ : ه١٤٠٦زهران ، " . (الخارجي 
  :  النمو االنفعاليسالمیة فيدور التربیة اإل

العمریـة التـي یمـر  ر المرحلـةاالنفعاالت التي یمر بها المراهـق ضـرورة كـأثر مـن آثـاجة كانت موإذا 
بها فإن مهمة المربي تتمثل في تنظیم وتهذیب تلك االنفعاالت ، فال یبقى في حیرة مـن أمـره یتخـبط 

أن تــضبط عــن طریــق محــیط تربــوي شــامل ًبــل یمكــن أن توجــه انفعاالتــه وجهــة صــحیحة ســلیمة ، و
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والنمــاذج الرائعــة فــي تــاریخ  لعلیــا ،متــزن ، لتخــرج الــشاب القــوي الطمــوح المنــضبط المتعلــق بالمثــل ا
االتجـاه الـصحیح لیعـرف المراهــق ستثمر تربیـة انفعاالتـه ووضـعها فـي أمتـه وحاضـرها ، ویمكـن أن تـ

یحــب ؟ ولمــاذا ؟ كیــف یعجــب ؟ ومتــى كیــف یــرحم ؟ ومتــى یــرحم ؟ ولمــاذا ؟ وكیــف یحــب ؟ ومتــى 
یعجب ؟ ولماذا ؟ وهكذا ، وهذه الغزارة یمكن أن تمهـد لبنـاء شـاب ذي عواطـف فیاضـة متفاعلـة مـع 

النغیمـــشي ، ( .الحیـــاة ، متجهـــة للخیـــر واإلصـــالح ، مـــؤثرة فـــي عالقتـــه بأمتـــه فـــي شـــتى مـــستویاتها 
 ) ٢٦ : ه١٤١٤

، فالحـب یوجـه o ورسـوله صـلى هللا علیـه وسـلم ولمـن ًویمكن توجیه انفعاالت المراهق وجهة سلیمة 
كان لهم الیـد الطـولى فـي الـدفاع عـن الـدین ورفـع رایـة الحـق ، ولهـذا فالوسـائل التربویـة مـسئولة عـن 
توجه انفعاالت الشاب الوجهة الصحیحة والسمو بها ، ولعل عدم توجیهها الوجهة الصحیحة یتسبب 

ً لمــستقبله ، لــذا كــان لزامــا علــى التربیــة أن تهیــئ لــه المربــي فــي تــدمیر النفعــاالت الــشاب ، وضــیاع
الصالح الذي یساعده على الفهم الصحیح لذاته ویساعده في بناء أفكاره وتقویمهـا بأسـلوب تربـوي ال 

المباشر شـئونه الخاصـة ، فـإن هـذا المـستوى مـن التوجیـه والتربیـة سـوف یـساعد یشعر معه بالتدخل 
ُمرحلـــة بأمـــان كمـــا یجنـــب مخاطرهـــا النفـــسیة ، كـــالقلق والیـــأس والحـــب علـــى تخطـــي المراهـــق هـــذه ال

 ) ١٢٩:  هـ ١٤١٤الزعبالوي ، ( .المفرط للذات وانفعاالت الغرور والكبر 
ًومهما یكن األمر فإن عواطف المراهق وانفعاالته تنمو نموا سریعا ، لذا فإنها تحتاج من المربي إلى  ً

 ومعرفـــة الطریقـــة المثلـــى للتعامـــل مـــع الشخـــصیات المختلفـــة ، التعقـــل والـــصبر والتحمـــل والمـــداراة ،
والعمــل علــى شــغل أوقــات الفــراغ بالعمــل المفیــد ، وعــدم تــرك الــشاب یتخــبط ویوجــه هــذه االنفعــاالت 

ًوجهة سیئة فتكون دمارا له ولمجتمعه وأمته  ً  ) ٥٧:  هـ ١٤٢٤القرني ، ( .ً
 للنشء االنفعالي التوازن تحقیق اإلسالمیة بیةالتر أهداف أهم ویرى الباحث في هذا الجانب أن من

 ، والقلق  الخوف من وتحریره ، االنفعالیة واالنحرافات ، النفسیة األمراض من ووقایته ، المسلم

�Ü�Û�Ú﴿: ًواإلیمان والثقة في نفسه والشجاعة عمال بقوله تعالى  الطمأنینة وغرس

æ�å�ä�ã�â�á�àß�Þ�Ý �﴾)  ؛ لیتحقق غرض) ٢٨: الرعد 
 . التربیة في إیجاد الشخصیة المسلمة الصالحة التي تقوم بمهام االستخالف في األرض 

 
  : االجتماعيالنمو  : ة الرابعالخاصیة) ٤(

وعالقاتـــه   یمــر المراهـــق بفتـــرة انتقالیـــة مــن عـــالم الطفولـــة وبـــساطته االجتماعیــة إلـــى عـــالم الرجولـــة 
 حیـــث یـــسعد المراهـــق بمـــشاركة اآلخـــرین فـــي المتعـــددة ، إذ یتـــسع االتـــصال الشخـــصي مـــع اآلخـــرین

الخبرات والمشاعر واالتجاهات واألفكار ، وتنمو قدرة المراهـق علـى الحـدیث وینمـو میولـه واتجاهاتـه 
فـــي اختیـــار  ًلمظهر الشخـــصي ، ویبـــدو ذلـــك واضـــحاویوســـع وجهـــات نظـــره ، ویظهـــر االهتمـــام بـــا



 ٥٩

یثــة ، وتبــدأ نزعــة االســتقاللیة ، واالنتقــال مــن المالبــس واالهتمــام بــاأللوان الالفتــة والتفــصیالت الحد
االعتمــاد علــى الغیــر إلــى االعتمــاد علــى الــنفس ، ویالحــظ المیــل إلــى الزعامــة ویظهــر التوحــد مــع 
شخـــــصیات خـــــارج نطـــــاق البیئـــــة المباشـــــرة مثـــــل شخـــــصیات األبطـــــال ، وینمـــــو الـــــوعي بالمـــــسئولیة 

. ل إلى النقد والرغبة في اإلصـالح االجتمـاعي المیاالجتماعیة والشعور بها ، وتتفتح المیول ویزداد 
 ) ٣٢٣ : ه١٤٠٦زهران ، (

توجــه ســلوكه ) فلــسفة للحیــاة(ومــن مظــاهر النمــو لــدى المــراهقین میــل المراهــق إلــى بنــاء نــسق قیمــي 
ًوهــذا النــسق یعتبــر هادیــا لــه فــي تــصرفاته وســلوكه ، إذ یبــدأ الــشاب فــي تكــوین أفكــار مــستقلة عــن 

واختیــار قــیم یــستقل بهــا عـن قــیم اآلخــرین لهــا طابعهــا الممیــز ، فــالمراهق یبــدأ المجتمـع خاصــة بــه ، 
بمزج بین القیم التـي اكتـسبها مـن الوالـدین ، والقـیم التـي اكتـسبها مـن المدرسـة ، والقـیم التـي اكتـسبها 
مــن المــسجد ، أو مــن المجتمــع ، ثــم یخــرج بنــسق قیمــي یقتنــع بــه ویكــاد یكــون هــو الموجــه فــي بقیــة 

 )٥٨:  هـ ١٤٢٤القرني ، ( .حیاته أدوار 
  :  النمو االجتماعيدور التربیة اإلسالمیة في

ویـأتي دور    یبدأ الشاب فـي هـذه المرحلـة التفاعـل مـع المجتمـع ، وتنمـو عالقاتـه بـاآلخرین ، وهنـا 
كــان الجــو    وتنمــي مــا یتلقــاه مــن المجتمــع ، فــإن األســرة لتــساهم فــي رســم الشخــصیة االجتماعیــة 

ًلــــي یــــسوده الحــــب والعطــــف والهــــدوء والثبــــات ، وان كــــان الجــــو المنزلــــي مــــشحونا بالمنازعــــات المنز ٕ
واضطراب العالقات بین أفرادها انعكس ذلـك علـى سـلوك المراهـق ، فیبـدو االضـطراب وعـدم الثبـات 

مـن أسـرته مـا       في سلوكه ویسوء مـع نفـسه ومـع أفـراد المجتمـع ، وقـد ینحـرف المراهـق إذا وجـد 
 . عـــــن الخیــــر ویـــــصده عــــن الـــــصراط المــــستقیم فـــــي تكــــوین عالقاتـــــه االجتماعیــــة باألخیـــــار یعیقــــه

 )١٦٢:  هـ ١٤١٤الزعبالوي ، (
والمراهق یحتاج إلى االندماج مع الجماعة ، ویحتاج إلى مـن یـشعره بأنـه مرغـوب فیـه ومحبـوب مـن 

ظیفــة النفــسیة للمنــزل قبــل اآلخــرین ، وأن األصــدقاء واألقــارب ســیقدمون لــه العــون إن احتــاج ، فالو
وللوالــدین تــتلخص فــي تقــدیم العــون والــسند للمراهــق فــي وقــت یكــون فــي أمــس الحاجــة لهــذا العــون 

 )٣٦٠:  هـ ١٤١٣عقل ، ( .والسند 
والمربي الناجح یبني عالقاته مع المراهق علـى التفاعـل والتـأثیر المتبـادل ، ویتـرك لـه المجـال لألخـذ 

تنفیذ ، ولعل أوجه النشاط المختلفة مفیـدة ، فالمعـسكرات التربویـة تفیـد والعطاء والتفكیر والتصمیم وال
ُالمراهــــق فــــي النمــــو االجتمــــاعي ، وقــــد وجــــد أن المعــــسكرات التربویــــة مفیــــدة فــــي عــــالج المــــراهقین 
ٕالمــضطرین ســلوكیا بــشرط تنظــیم الجماعــات والقیــادة فیهــا واتاحــة الفرصــة للنمــو االجتمــاعي الــسوي  ً

 )٤٧١ : ه١٤٠٤ جمیل ،  ،بد السالمع( .الموجه الهادف 
ًنه على أیة حال فالمراهق یبدأ في تقبل المـسئولیة االجتماعیـة ، فـإذا مـا وجـه توجیهـا أویرى الباحث 

ُسلیما فإنه سیكون نافعا لنفسه ثم مجتمعه ، واإلسالم لم یغفل العالقات االجتماعیة بـل نظمهـا خیـر  ً ً



 ٦٠

معلمیـه وأقاربـه وأخوتـه مـن عامـة المـسلمین وجعلهـا عالقـة تنظیم ، فقـد نظـم عالقـة المـسلم بأسـرته و
 . تكافل ومحبة ومودة 

ُهذه بعض خصائص ومظاهر النمو لدى طالب المرحلـة الثانویـة التـي ینبغـي أن تراعـي عنـد وضـع 
المقررات الدراسیة لهذه المرحلة وعنـد اختیـار أسـالیب تدریـسها ، ألن مراعـاة هـذه الجوانـب مهمـة فـي 

 ًحتـــــوى المناســـــب والوســـــائل األكثـــــر جـــــدوى ، لیخـــــرج الطالـــــب محـــــصنا بـــــالقیم التربویـــــة اختیـــــار الم
 .ًالصحیحة ، مبتعدا عن األفكار الهدامة والضالالت المنحرفة 

 
ًویتبین للباحث أیضا مما سبق وفي ضوء خصائص النمو لطالب المرحلة الثانویة ومتطلباتها في 

 : ضوء التربیة اإلسالمیة ما یلي 
ٕة المراهقة تتمیز بالنمو الجـسمي الـسریع وان هـذا النمـو یـشمل جمیـع أعـضاء البـدن إن مرحل .١

ًویأخذ طریقا نمائیا موحدا متزنا متناسقا فال خلل وال اضطراب  ً ً ً ً. 
إن القـــدرة العقلیـــة فـــي هـــذه المرحلـــة تـــسیر فـــي خـــط نمـــائي متـــوازي للعمـــر الزمنـــي للمراهـــق    .٢

 .ن التربیة والتوجیه ًغالبا ، ومسیرتها المنتظمة مرهونة بحس
ًإن انفعــاالت المراهــق تكثــر وتتنــوع كمــا وكیفــا ، وهــذا یعنــي أن اســتجاباته للمثیــرات تختلــف  .٣ ً

 .عنده عن غیره 
إن النمــو الجــسمي والنفــسي واالجتمــاعي والعقلــي فــي المراهقــة ینــشأ عنــه تغیــر فــي حاجــات  .٤

المراهــق بالراشــدین فــي المراهــق فــالنمو الــسریع فــي هــذه المرحلــة یــؤدي إلــى تــشابه حاجــات 
 .كثیر من جوانبها 

ــــسان  .٥ ــــى اإلن ــــي نظرتهــــا إل ــــوازن ) المراهــــق ( أن التربیــــة اإلســــالمیة اتــــسمت ف ــــشمول والت بال
 .والواقعیة فقد نظرت إلیه ككل متكامل له وجسد وعقل وغرائز ومیول 

 

 : سالمیة النمائیة لطلبة المرحلة الثانویة في التربیة اإلالمضامین المستفادة من الخصائص
ًجـسمیا وعقلیـا وانفعالیـا واجتماعیـا وبیـان : بعد استعراض خصائص نمو الطلبة في المرحلة الثانویة  ً ً ً

 : دور التربیة اإلسالمیة في رعایة هذه الخصائص ، فقد استخلص الباحث ما یلي 
 وجــــوب مراعــــاة منهــــاج التربیــــة اإلســــالمیة فـــــي المرحلــــة الثانویــــة لخــــصائص نمــــو الطلبـــــة  .١

میة والعقلیــة واالنفعالیــة واالجتماعیــة بــشكل متــوازن دون أن یغطــي جانــب منهــا علــى الجــس
 .جانب آخر 

أهمیة تضمین محتوى التربیة اإلسالمیة للموضـوعات والقـضایا التـي تناسـب قـدرات الطلبـة   .٢
 .العقلیة ، والجسمیة ، وتشبع رغباتهم وتلبي حاجاتهم 



 ٦١

ریبات التــــي تتــــیح للطلبــــة وفرصــــة التفكیــــر  التأكیــــد علــــى تــــضمین المحتــــوى األنــــشطة والتــــد .٣
 .ٕوالتأمل ، واتاحة الفرص الستنباط األحكام من النصوص الشرعیة 

 
 :  المرحلة الثانویة لطلبةاألهداف العامة لتدریس مقررات التربیة اإلسالمیة 

ُتعد األهداف ركیزة أساسیة ألي عمل من األعمال ، ومعیارا یحتكم إلیـه عنـد إجـراء عملیـات ً  التقـویم ُ
ًالمختلفــة ، بهــدف تطویرهــا وتحــسینها ، ومــا لــم تكــن تلــك األهــداف واضــحة ومحــددة فــإن كثیــرا مــن 
الجهــود المبذولــة قــد تتعــرض للعدیــد مــن اإلخفاقــات نتیجــة لعــشوائیة العمــل ، ومــن هنــا جــاءت أهمیــة 

سیق جهـودهم تحدید األهداف لكل خطة عمل أو برنامج ، كما أن تحدیـد األهـداف یتـیح للعـاملین تنـ
، والعمــل فــي إطــار منظومــة متكاملــة ، وتمكــنهم مــن اختیــار أنــسب البــرامج والوســائل لتحقیــق تلــك 
ًاألهداف ، ومعرفة نقاط القـوة والـضعف أوال بـأول كنـوع مـن التغذیـة الراجعـة التـي تهـدف إلـى تـدارك 

 .أي نقص أو خلل 
 

 : مفهوم األهداف * 
 مجــال األهـداف أن هنـاك تعریفـات عدیـدة للهـدف التربــوي ، یالحـظ المطلـع علـى أدبیـات التربیـة فـي

 . إال أن مضامینها متقاربة ومعانیها متشابهة إلى حد كبیر –ٕ وان اختلفت في صیاغتها –وهي 
تعبیـــر عـــام عـــن القـــصد أو النیـــة أو الرغبـــة ، وتتـــراوح درجـــة : " فیعـــرف الهـــدف التربـــوي علـــى أنـــه 

حالـة األهـداف طویلـة المـدى ، إلـى األقـل عمومیـة فـي حالـة ًعمومیته أو الخاص جدا من العـام فـي 
  ) ٤٠:  هـ ١٤٢٦العقیل ، " . (األهداف قصیرة المدى 

ما سیكون علیه المتعلم حین تتم خبرة التعلم بنجاح أو بمعنى آخـر : " كما أن الهدف التربوي یعني 
 فهـو الغایـة المقـصودة مـن هو مفهوم یحدد ما هو المقصود الذي یجنیـه الطالـب مـن عملیـة الـتعلم ،

رسم السیاسات التعلیمیة والخطط التربویة الالزمة لحیـاة المجتمـع وتقدمـه ، وهـي لیـست غایـة نهائیـة 
تقف عندها العملیة التربویة ن ولكنهـا محاولـة للتنبـؤ بمـا یمكـن أن تنتهـي إلیـه ، أي استبـصار ذكـي 

 بهذا المعنى یرشد الجهود ویوجه النشاط ، سابق للنهایة المأمولة في ظل الظروف الراهنة ، والهدف
 ) ٧٠ : ه١٤٢٦العیسى ، ( .ویؤثر في الخطوات السلوكیة المؤدیة إلیه 

التغیــر المرغــوب الــذي تــسعى العملیــة التربویــة أو الجهــد : " وكــذلك یعــرف الهــدف التربــوي علــى أنــه 
و فـي حیـاة المجتمـع ، وفـي ًالتربوي إلى تحقیقه سـواء فـي سـلوك الفـرد ، أو فـي حیاتـه الشخـصیة ، أ

البیئة التي یعیش فیها الفـرد ، أو فـي العملیـة التربویـة نفـسها ، وفـي عمـل التعلـیم كنـشاط  أساسـي ، 
 ) ٢٨٢ : ه١٣٩٦الشیباني ، ( " .وكمهنة من المهن األساسیة في المجتمع 

ثـــق مـــن توقعـــات وتطلعـــات مـــستقبلیة تنب: ویـــرى الباحـــث أن الهـــدف التربـــوي مـــن وجهـــة نظـــره هـــو 
 .معتقدات وتصورات یؤمن بها المجتمع ویسعى إلى تحقیقها 



 ٦٢

 
 : أهمیة األهداف * 

تـــساعد األهـــداف الواضـــحة المحـــددة علـــى رســـم معـــالم الطریـــق فـــي العملیـــة التربویـــة ، كمـــا تختلـــف 
للــسیاسیات التربویــة بــاختالف المجتمعــات والبیئــات والعــصور ، وهــي التــي تمثــل المحــور األساســي 

والمــشاریع والمنــاهج والــدروس ، ومــا یتعلــق بهــا مــن إدارة وتمویــل یجیات والخطــط والبــرامج واالســترات
 .ونظم بنیة هیكلیة 

ًولألهداف التربویة أهمیتها في عملیة التعلیم والـتعلم ، فالتأكیـد علـى األهـداف لـیس جدیـدا فـي الفكـر 
بویـة صـیاغة   ومحـددة ، حیـث التربوي ، ولكن التوجه الجدید هو المطالبة بأن تصاغ األهداف التر

أن صلتها مباشرة بـالخطط ، فهـي كالغـذاء ألي عمـل تعلیمـي یـستحیل بـدونها أن توضـع الخطـط أو 
یحـدث الـتعلم ، فـالمعلم ال یعمـل بمعـزل عـن األهـداف ، وطـرق الـتعلم ال تـتم بـدون أهـداف محـددة ، 

رات التربویـــة ال تتخـــذ بمعـــزل والمنـــاهج والوســـائل وغیرهـــا ال تبنـــي أو تـــصاغ بـــدون أهـــداف ، والقـــرا
األهداف ، وهكذا نجد األهداف فـي كـل فكـر وفعـل وتوجـه لـذلك أصـبح العمـل باألهـداف هـو أسـاس 

 )٩٥ : ه١٤٢٣الشراح ، ( .النجاح 
ًوبناء على هـذا فـإن الباحـث یـرى أن أي جهـود سـواء كانـت فردیـة أو مؤسـسیة إن لـم تكـن لهـا رؤیـة 

ف محددة ، فإن هذا الجهـد لـیس لـه قیمـة ألنـه ال یـسیر فـي خطـى مستقبلیة واضحة تنبثق منها أهدا
ســـلیمة نحـــو أهـــداف منـــشودة فتـــصبح هـــذه الجهـــود مبعثـــرة ، وال یمكـــن أن تـــنجح هـــذه الجهـــود بـــدون 

 ســبیل إلــى الوصــول الــسریع إلــى الهــدف بیــسر ىأهــداف ، وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن وضــوح الــرؤ
 . وسهولة وبأقل كلفة وجهد 
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تخدم الدراسـة الحالیـة مـن خـالل عـرض األهـداف التـي تناول الباحث في هذا الفصل الدراسات التي 
قها ، والعینات واألدوات التي استخدمتها إلجراء الدراسة ، ومن النتائج التي توصـلت سعت إلى تحقی

 : محاور كالتالي  ثالثةإلیها ، حیث تم تقسیم هذا الفصل إلى
 

  -: الدراسات العربیة  : األولالمحور 
   ) ه١٤٣٢( ) : م  ٢٠١١( دراسة الشهري ) ١(

ه وأنواعه ومكانته في التربیة اإلسـالمیة والوقـوف علـى هدفت الدراسة إلى تحدید مفهوم اللعب وسمات
مفهــوم التربیــة باللعــب وأهــدافها ودور المعلــم فیهــا وتحدیــد خــصائص األلعــاب التربویــة واألســس التــي 
تقــــوم علیهــــا والعوامــــل المــــؤثرة فیهــــا ومعــــاییر اختیارهــــا ، وبیــــان أهمیــــة المرحلــــة االبتدائیــــة وأهــــدافها 

ٕلعــاب التربویــة ، وایــضاح مفهــوم القــیم الخلقیــة وأهمیتهــا وخصائــصها وخــصائص النمــو لطالبهــا واأل
ونماذجهـــا فـــي المرحلـــة االبتدائیـــة مـــع بیـــان دور المعلـــم والنـــشاط المدرســـي فـــي تنمیـــة القـــیم الخلقیـــة 

 .لطالب المرحلة االبتدائیة 
ـــي لجمـــع المعلومـــات ذات العالقـــة ب اللعـــب اتبـــع الباحـــث فـــي هـــذه الدراســـة المـــنهج الوصـــفي التحلیل

كأسـلوب تربــوي تعلیمــي والقــیم الخلقیــة وخــصائص طــالب المرحلــة االبتدائیــة ، وتقــدیم تــصور مقتــرح 
لــدور المعلــم والنــشاط المدرســي فــي تنمیــة القــیم الخلقیــة لطــالب المرحلــة االبتدائیــة باســتخدام اللعــب 

 .كأسلوب تربوي تعلیمي 
 : وكان من أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة 

ل القــیم الخلقیــة ســلوك اإلنــسان وتــسهم فــي بنــاء شخــصیته وتعریفــه بذاتــه ، وتعتبــر قــیم تــشك .١
 .مكتسبة ومتعلمة یمكن للفرد تعلمها واكتسابها والتخلق بها 

ـــة والـــتعلم باللعـــب مـــن أفـــضل طـــرق التـــدریس المناســـبة لطـــالب المرحلـــة  .٢ تعـــد طریقـــة التربی
 .االبتدائیة في تنمیة القیم في نفوسهم 

ر الــذي یقــوم بــه المعلــم مــن خــالل التربیــة باللعــب لتنمیــة القــیم الخلقیــة فــي نفــوس یعــد الــدو .٣
 .الطالب دور مهم وحاسم 

   ) ه١٤٣٢( ) : م ٢٠١١( دراسة القرشي ) ٢(
هــــدفت الدراســــة إلــــى التعــــرف علــــى مفهــــوم القــــیم األخالقیــــة ، وبیــــان مواقــــف بعــــض الـــــصحابیات   

القیـــة المـــستنبطة مـــن المواقـــف التربویـــة ووضـــع تـــصور الجلـــیالت ، والتعـــرف علـــى أبـــرز القـــیم األخ
لبــة طمقتــرح لكیفیــة تنمیــة القــیم األخالقیــة المــستنبطة مــن مواقــف بعــض الــصحابیات الجلــیالت لــدى 

المرحلـة الثانویـة مـن خـالل المعلمـة والنــشاط غیـر الـصفي ، واسـتخدمت الباحثـة المنهجـین التــاریخي 
 .واالستنباطي 
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 : راسة ما یلي وكان من أهم نتائج الد
اشـتملت مواقــف الــصحابیات الجلـیالت علــى قــیم أخالقیــة متعـددة وأساســها اإلیمــان الــصادق  .١

 .باo وطاعته 
أن المعلمة لها دور كبیـر فـي تنمیـة القـیم األخالقیـة ، وذلـك بتنویـع طـرق وأسـالیب التـدریس  .٢

 .لدى طالبات المرحلة الثانویة 
یمكن للمعلمة تنمیة القـیم األخالقیـة لـدى طالبـات لقد اتضح أن من خالل النشاط الالصفي  .٣

 .المرحلة الثانویة 
  ) ه١٤٣٢( ) : م ٢٠١١ ( دراسة حمد ) ٣(

تهـــدف الدراســـة إلـــى بنـــاء قائمـــة بـــأهم قـــضایا فقــــه الواقـــع التـــي ینبغـــي تـــضمینها فـــي كتـــب التربیــــة 
 الواقـع فـي محتویـات اإلسالمیة للمرحلة الثانویة في فلسطین ، والتحقق من مدى تضمین قضایا فقـه

كتــب المرحلــة الثانویــة ، والوقــوف علــى مــدى أهمیــة دراســة طلبــة المرحلــة الثانویــة لقــضایا فقــه الواقــع 
 . من وجهة نظر المعلمین 

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي ، واستخدمت قائمة بقضایا فقه الواقع الواجـب تـضمینها 
تحلیـل المحتـوى وقـد اسـتهدفت الحكـم علـى مـدى تـضمن محتـوى محتوى التربیة اإلسالمیة ، وبطاقة 

كتــب التربیــة اإلســالمیة للمرحلــة الثانویــة لقــضایا فقــه الواقــع ، واســتبانه اســتهدفت التعــرف علــى آراء 
 .المعلمین حول أهمیة دراسة الطلبة لقضایا فقه الواقع التي طرحتها الباحثة 

 : حثة وكان من أهم النتائج التي توصلت إلیها البا
 . التوصل إلى قائمة نهائیة بقضایا فقه الواقع التي بلغت مائة وثالثین قضیة  .١
خلت معظم محتویات كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلـة الثانویـة مـن قـضایا فقـه الواقـع الـواردة  .٢

 .في القائمة 
حظي محتویات كتاب التربیة اإلسالمیة للصف الثاني عشر بنسبة أعلى من محتـوى كتـاب  .٣

 .ربیة اإلسالمیة للصف الحادي عشر في تضمن قضایا فقه الواقع الت
حظي المجال السیاسي واالقتـصادي والعـسكري بالمرتبـة األولـى فـي أهمیـة دراسـة الطلبـة لـه  .٤

مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــین ثـــم تـــاله مجـــال العبـــادات فمجـــال األحـــوال الشخـــصیة ، واحتلـــت 
 .مجال الفكري المرتبة األخیرة قضایا الطب المرتبة قبل األخیرة بینما احتل ال

   ) ه١٤٣١( ) : م ٢٠١٠( دراسة الحازمي ) ٤(
تهــدف الدراســة إلــى التعریــف بأهمیــة الــسیرة النبویــة ، وتوضــیح مفهــوم التــسامح فــي اإلســالم وأهمیتــه 

 .وأسسه ، وبیان االستفادة من التوجهات التربویة للتسامح في السیرة النبویة في المؤسسات التربویة 
 . استخدمت الباحثة المنهج االستنباطي ، والمنهج الوصفي وأسلوب تحلیل المحتوى و

 : ومن أهم نتائج الدراسة ما یلي 
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 أن التــسامح النبــوي لــم یقتــصر علــى المــسلم – محــل الدراســة –أســفر تحلیــل الــسیرة النبویــة  .١
 .ٕفقط وانما شمل غیر المسلم 

ًتوجیها تربویا یدعو إلى التس) ١٥(استنباط  .٢  .امح في مختلف مجاالت الحیاة ً
وقـد كانـت الخلقیـة ) العقدیـة ، الخلقیـة ، االجتماعیـة: (شمل تصنیف التوجهات فئات ثالث  .٣

 .ًأكثرها تكرارا 
ًتكـرارا علـى التوجهـات الـضمنیة حیـث ) ٢٥٧(تفوق تكرار التوجهـات الـصریحة حیـث بلغـت  .٤

 .ًتكرارا ) ٨٢(بلغت 
  ) ه١٤٣١ () : م ٢٠١٠ ( دراسة المواجده ) ٥(

هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور كتب الثقافة اإلسـالمیة المدرسـیة للـصفین األول الثـانوي والثـاني 
وحاولــت الدراســة تقــدیم تــصنیف . الثــانوي فــي نــشر ثقافــة الحــوار والتــسامح مــع اآلخــر فــي األردن 

اإلسـالمیة المدرسـیة مقترح لمبادئ الحوار والتسامح مع اآلخر التي یمكن تضمینها في كتـب الثقافـة 
وقــد تكــون مجتمــع الدراســة وعینتهــا مــن كتــب الــصف األول الثــانوي والثــاني الثــانوي للمرحلــة الثانویــة 

مبـدأ ) ١٧(وقد قام الباحث بتصمیم تصنیف لمبادئ الحوار والتسامح مع اآلخر بلغـت . في األردن 
داة وعمل الباحـث مـن أجـل بعد أن قام بعرضها على سبعة من المحكمین وذلك للتأكد من صدق األ

التأكـــد مـــن الثبـــات علـــى تحلیـــل كتـــب الثقافـــة اإلســـالمیة مـــع محلـــل ثـــاني فكانـــت نـــسبة االتفـــاق بـــین 
ـــین  ـــة الدراســـة واســـتخراج التكـــرارات والنـــسب  %) ٨٦�١(المحلل ـــل الكتـــب عین ـــام الباحـــث بتحلی ـــم ق ث

ضمین كتب الثقافـة اإلسـالمیة المئویة من أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة وقد أظهرت النتائج عدم ت
المدرســیة للمرحلــة الثانویــة فــي األردن الكثیــر مــن مبــادئ الحــوار والتــسامح وتــدني االهتمــام بــبعض 

 .المبادئ األخرى مع عدم إتباع نظام معین وعدم مراعاة الشمول والتكامل والتوازن 
التــسامح مــع اآلخــر مــع وتوصــي الدراســة بــضرورة تــضمین كتــب الثقافــة اإلســالمیة لمبــادئ الحــوار و

 .ضرورة مراعاة الشمول والتكامل والتوازن بطریقة منظمة ومخطط لها 
 
 ) ه ١٤٣١) : ( م ٢٠١٠( دراسة السلمي ) ٦(

هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى إســـهام المدرســـة فـــي وقایـــة تلمیـــذ المرحلـــة االبتدائیـــة مـــن الـــسلوك 
 .باحث المنهج الوصفي في دراسته العدواني من منظور التربیة اإلسالمیة ، واتبع ال

 : ومن أهم النتائج التي توصل إلیها الباحث ما یلي 
 .تنشئة الطفل الجیدة تؤدي إلى أطفال أسویاء صالحین في بناء المجتمع  .١
 .االهتمام والعنایة بتربیة األبناء التربیة اإلسالمیة تبعد عنهم ممارسة السلوك العدواني  .٢
 المدرســـــة هـــــي أســـــباب مـــــشتركة بـــــین مؤســـــسات التنــــــشئة  أســـــباب الـــــسلوك العـــــدواني فـــــي .٣

 .االجتماعیة 
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لها دور كبیر في تغییر الـسلوك الـسلبي إلـى " تنمیة التفكیر اإلبداعي " برامج تطویر الذات  .٤
 .سلوك إیجابي 

  ) ه١٤٣١( ) : م ٢٠١٠(دراسة المغیري ) ٧(
 التربیـة اإلسـالمیة خاصـة ، تهدف الدراسة إلى التعرف على مفهوم اإلرهـاب عامـة ومـن وجهـة نظـر

 .والتعرف على األسباب المؤدیة إلى شیوع اإلرهاب ، والتوصل إلى كیفیة مواجهة األعمال 
 . واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي والمنهج االستنباطي 

 : ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة 
ًأن هناك تهاونـا كبیـرا فـي تـدریس مقـررات التربیـة الدی .١ نیـة فـي بعـض الـبالد اإلسـالمیة ، ممـا ً

 .هیأ السبیل لبروز هذه المشكلة 
بینــت الدراســة أن المعنــى اللغــوي لإلرهــاب فــي القــرآن الكــریم وهــو یعنــي فــي مجملــة الخــوف  .٢

 .والرهبة 
 
 ) ه١٤٣٠(  ) :م ٢٠٠٩( دراسة المزین ) ٩(

قیم التـسامح لـدى طلبتهـا مـن  هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الجامعات الفلسطینیة في تعزیز 
وجهة نظرهم ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي ، وقام بتصمیم أداة الدراسـة وهـي اسـتبانة 

 .فقرة ، موزعة على ستة محاور تغطي أبعاد الدراسة ) ٨٤(اشتملت على 
ى ، ممن هم وتكون مجتمع الدراسة من طلبة جامعة األزهر ، والجامعة اإلسالمیة ، وجامعة األقص

والمــسجلین فــي الفــصل الدراســي الثــاني مــن العــام ) المــستوى الرابــع أو الخــامس(فــي مرحلــة التخــرج 
ــــــالغ عــــــددهم ) ٢٠٠٨/٢٠٠٩(الجــــــامعي  ــــــا وطالبــــــة ، مــــــنهم ) ٥٨٧٨(والب ــــــا ، ) ٢٣٩٨(ًطالب ًطالب

ًبـــا طال) ٢٩٤(طالبـــة ، وقـــد تـــم تطبیـــق أداة الدراســـة علـــى عینـــة عـــشوائیة طبقیـــة قوامهـــا ) ٣٤٨٠(و
 .من مجتمع الدراسة  %) ٥(وطالبة ما یمثل 

 : ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة 
أن ثقافــة التــسامح تــسود فــي الجامعــات الفلــسطینیة بمحافظــات غــزة بدرجــة متوســطة حــسب  .١

  %) .٧٠�٠٢( الخماسي ، إذ بلغت نسبتها Likertمقیاس لیكرت 
طــاع غــزة فــي تعزیــز قــیم التــسامح لــدى الطلبــة أن دور الجامعــات الفلــسطینیة بمحافظــات ق .٢

  %) . ٦٥�٢١(یتراوح ما بین ضعیف إلى متوسط ، وبنسبة بلغت 

ًوجــود فــروق دالــة إحــصائیا فــي دور الجامعــات الفلــسطینیة بمحافظــات غــزة فــي تعزیــز قــیم  .٣
ُالتـــسامح لـــدى طلبتهـــا تعـــزى لمتغیـــر الجامعـــة ، ولـــصالح جامعـــة األزهـــر ثـــم اإلســـالمیة ثـــم 

 .ى األقص
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   ) ه١٤٣٠( ) : م٢٠٠٩( دراسة العتیبي ) ١٠(
هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى احتــواء مقــررات التربیــة اإلســالمیة فــي المرحلــة الثانویــة فــي 
مضامین األمن الفكري ، والتعرف على مـدى إسـهام مقـررات التربیـة اإلسـالمیة فـي المرحلـة الثانویـة 

معاصــــرة ، والتعــــرف علــــى مــــدى ممارســــة معلمــــي التربیــــة فــــي التــــصدي لتحــــدیات األمــــن الفكــــري ال
 .اإلسالمیة في المرحلة الثانویة لدورهم في إبراز مضامین األمن الفكري وتعزیزها لدى الطالب 

 : واستخدم الباحث المنهج الوصفي في دراسته ، وكان من أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة 
یة فــي المرحلــة الثانویــة علــى مــضامین األمــن الفكــري كــان احتــواء مقــررات التربیــة اإلســالم .١

 .في محورین ) بدرجة متوسطة(في ثالثة محاور ، و) بدرجة كبیرة(
كــان إســهام مقــررات التربیــة اإلســالمیة فــي المرحلــة الثانویــة فــي التــصدي للتحــدیات الفكریــة  .٢

 ) .بدرجة متوسطة(المعاصرة 

 لـدى وتعزیزهـا إبـراز مـضامین األمـن الفكـري كان قیام معلمـي التربیـة اإلسـالمیة بـدورهم فـي .٣
 ) . بدرجة متوسطة(الطالب بمدینة مكة المكرمة 

 

  ) ه١٤٣٠ ( ) : م٢٠٠٩ ( الغامديدراسة ) ١١(
هدفت الدراسة إلى توضیح مفهـوم العمـل االجتمـاعي التطـوعي مـن منظـور التربیـة اإلسـالمیة وبیـان 

مدرســة الثانویــة فــي ترســیخ مفهــوم العمــل االجتمــاعي تطبیقاتــه فــي المدرســة الثانویــة ، وبیــان دور ال
 .التطوعي 

واستخدم الباحث المنهج االستنباطي وذلك لالستفادة مـن اسـتنباط اآلیـات القرآنیـة واألحادیـث النبویـة 
التي تدل على العمـل التطـوعي ، وكـذلك المـنهج الوصـفي الـذي یعتمـد علـى دراسـة العمـل التطـوعي 

 .قررات الدراسیة بدعمه ببرامج العمل التطوعي االجتماعي ًووصفه دقیقا وعالقة الم
 : وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التي كان من أهمها 

ًأن التربیـــة اإلســـالمیة اهتمـــت بالعمـــل االجتمـــاعي التطـــوعي اهتمامـــا بالغـــا ، فـــالقرآن الكـــریم  .١ ً
 .والسنة النبویة تزخران باألدلة التي تؤكد أهمیته وضرورة القیام به 

أن التربیــــة اإلســــالمیة وضــــعت األطــــر العامــــة ، والــــضوابط للعمــــل االجتمــــاعي التطــــوعي  .٢
كــاإلخالص وموافقــة العمــل التطــوعي ألحكــام الــشریعة اإلســالمیة ، والنیــة الــصالحة ، فــأي 
عمل اجتماعي تطوعي یرغب اإلنسان أن یعمل به البد أن یوافق أحكام الشریعة اإلسالمیة 

 .حتى ینال األجر والثواب 
   ) ه١٤٣٠( ) : م٢٠٠٩( دراسة الكناني ) ١٢(

 الـسلوكیة افـاتراالنح مـن األبنـاء وقایـة فـي األسـرة لـدور مقتـرح تـصور وضـع إلـى الدارسـة هـدفت
 وتـصنیفها وحـصرها الـسلوكي فرااالنحـ مظـاهر بعـض لوصـف الوصـفي المـنهج الباحـث واسـتخدم
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 وأسـبابها الـسلوكیة فـاتااالنحر ومفهـوم ، اإلسـالم فـي ومكانتهـا األسـرة مفهـوم الدارسـة فـي وتحـدث
 النتائج أهم إلى سةاالدر وخلصت ، السلوكیة فاتااالنحر بعض وعلى ، والمجتمع الفرد علي وأثارها
 مـن والخـشیة الخـوف جانـب یقـوى ممـا صـحیحة إسالمیة تنشئة وتنشئتهم باألبناء االهتمام : التالیة

 البیئة مع التكیف عدم الفرد على السلوكیة فاتااالنحر رأثا من أن ، فاتااالنحر عن یبعدهم مما هللا
 استخدام مظاهر أبرز من وأن ، النفسي والقلق والیأس باإلحباط والشعور للفرد المحیطة االجتماعیة

 مظـاهر أكثـر مـن ، المنحرفـة األفكـار وبث ، وتعالى سبحانه هللا حرم ما إلى النظر السیئة االنترنت
 المعاكسات وانتشار ، اإلباحیة الفیدیو ومقاطع ، الجنسیة الصور تناقل ألبناءا بین انتشار وثتالبلو

 . والفتیات الشباب بین والمضایقات
 
   ) ه١٤٢٩( ) : م ٢٠٠٨( دراسة الشمري ) ١٣(

هدفت الدراسة لبیان مالمح العالقات اإلنسانیة مع غیر المسلمین في ضوء التربیة اإلسـالمیة وذكـر 
ائمهـا ، وبیـان الحقـوق المعـززة لهـا ، والتعـرف علـى الـضوابط التـي تـضبطها ، أطرها ، وتوضیح دع

 : واقتراح تطبیقات عملیة لتفعیلها ، ومن أهم النتائج التي توصل إلیها الباحث 
ًأن التربیة اإلسالمیة أولت جانب العالقات اإلنسانیة مع غیر المسلمین اهتماما واضـحا فـي  .١ ً

ًت على تعزیزها اقتداء بسیرة السلف الصالح في تعامالتهم مع مختلف جوانبها وأبعادها وأكد
 .غیر المسلمین 

أن التربیة اإلسالمیة حثت على تعزیز عي المسلمین مع غیر المسلمین داخل مجتمع واحد  .٢
 .في سالم ووئام 

أن التربیــة اإلســالمیة رحبــت بإقامــة عالقــات إنــسانیة مــع غیــر المــسلمین داخــل المجتمعــات  .٣
 .وخارجها اإلسالمیة 

أن التربیــة اإلســالمیة أكــدت علــى ضــرورة تربیــة أتباعهــا علــى إقامــة عالقــات إنــسانیة طیبــة  .٤
ومثمــرة وبنــاءة مــع غیــر المــسلمین فــي مختلــف األحــوال التــي تمــر بهــا األمــة حــال ضــعفها 

 .وقوتها 
أن التربیة اإلسالمیة لم تمانع مـن إقامـة عالقـات إنـسانیة مـع غیـر المـسلمین علـى اخـتالف  .٥

 .مواقفهم من األمة المسلمة مسالمین أو حتى أعداء ، فال ظلم وال خیانة وال غدر 
أن التربیــة اإلســالمیة قــررت جملــة مــن األســالیب والــدعائم والحقــوق والــضوابط التــي تعــزز  .٦

 .إقامة عالقات إنسانیة مع غیر المسلمین 
   ) هـ١٤٢٩( ) : م ٢٠٠٨(دراسة المالكي ) ١٤(

تعرف على دور منهج الحـدیث والثقافـة اإلسـالمیة فـي تعزیـز القـیم الخلقیـة لـدى هدفت الدراسة إلى ال
 . طالب الصف األول الثانوي بمحافظة الطائف 
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استخدم الباحث المنهج الوصفي في الدراسة ، وقام بإعداد أداة الدراسـة ، وتمثلـت فـي اسـتبانة تقـیس 
 اإلیمــاني ، الجانــب التعبــدي ، الجانــب الجانــب: ( أربعــة جوانــب رئیــسیة تمثــل القــیم الخلقیــة وهــي 

 ) .السلوكي ، الجانب المعرفي 
 : وكان من أهم نتائج الدراسة ما یلي 

أن درجـة تعزیــز جوانــب القــیم الخلقیـة فــي مــنهج الحــدیث والثقافـة لــدى طــالب الــصف األول  .١
ة الثــانوي مــن وجهــة نظــر مــشرفي ومعلمــي التربیــة اإلســالمیة فــي المرحلــة الثانویــة بمحافظــ

 .الطائف كانت بدرجة متوسطة 
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة حول القیم  .٢

ًالخلقیـــة التـــي یعززهـــا مـــنهج الحـــدیث والثقافـــة اإلســـالمیة وفقـــا لمتغیـــر نـــوع العمـــل ، وكانـــت 
 . الفروق لصالح المشرفین 

 متوسـطات اسـتجابات أفـراد عینـة الدراسـة حـول أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائیة بـین .٣
 .ًالقیم الخلقیة التي یعززها منهج الحدیث والثقافة اإلسالمیة وفقا لمتغیر المؤهل العلمي 

ألنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات اســتجابات أفــراد عینــة الدراســة حــول  .٤
ًمیة وفقا لمتغیر عدد سنوات الخبرة ، القیم الخلقیة التي یعززها منهج الحدیث والثقافة اإلسال

 . وكانت الفروق صالح ذوي الخبرة األعلى 

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة حول القیم  .٥
 .الخلقیة التي یعززها منهج الحدیث والثقافة اإلسالمیة 

لقـیم الخلقیـة التـي یعززهـا مـنهج الحـدیث أن هناك عالقة ارتباطیة موجبـة قویـة بـین جوانـب ا .٦
والثقافة اإلسالمیة لدى طالب الصف األول الثانوي من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربیة 

 . اإلسالمیة المرحلة الثانویة بمحافظة الطائف 

  ) : ه١٤٢٧( ) : م ٢٠٠٦( دراسة الخطیب ) ١٥( 
شــیوعه بـــین التنظیمــات الـــسیاسیة فـــي هــدفت هـــذه الدراســة إلـــى التعــرف علـــى واقـــع التــسامح ومـــدى 

المجتمــع الفلــسطیني ، ودور التربیــة فــي تعزیــز قــیم وثقافــة التــسامح فــي المجتمــع الفلــسطیني ، كمــا 
ُهــدفت إلــى تقــدیم توصــیات ومقترحــات یؤمــل مــن خاللهــا اإلســهام فــي بنــاء مجتمــع فلــسطیني الغــد ، 

ًأكثر وئاما وتسامحا وحریة وتكامال  ً ً. 
 : سة إلى مجموعة من النتائج ، كان منها وقد خلصت الدرا

تراجــع قــیم التــسامح إلــى حــد كبیــر فــي إطــار العالقــات الوطنیــة ، بــین التنظیمــات واألحــزاب  .١
 .السیاسیة الفلسطینیة في السنوات األخیرة 

أنه عندما یحل التسامح والتوافق بین فئات وقوى وأحزاب وتنظیمات الشعب الفلسطیني كان  .٢
 .الزدهار ، وعندما یحل الخالف كان یضطرب المجتمع ویتخلف برمته یتحقق التقدم وا
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أن التربیة بمختلف مؤسـساتها ومـستویاتها بحاجـة إلـى إعـادة النظـر فـي دورهـا ، فیمـا یتعلـق  .٣
ًبنشر وترسیخ ثقافة التسامح ، فكرا ومنهجیة وسلوكا  ً. 

   ) ه١٤٢٥ ( ) :م ٢٠٠٤ ( دراسة أبو زهیره) ١٦(
 التعـرف علـى مـضمون التـسامح فـي منهـاج فلـسطین الدراسـي مـن خـالل اإلجابـة هدفت الدراسـة إلـى

 كیف تسهم المدرسة في تشكیل رؤیة الطفل وتصوره للتسامح ؟ : عن سؤال 
ًوقــد توصــلت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتــائج أهمهــا أن المدرســة تهیــئ الطلبــة عقلیــا ونفــسیا علــى  ً

خــــرى وبخاصــــة مــــع المــــسیحیة ، واحتــــرام دور القــــانون التعــــایش الــــسلمي والتــــسامح مــــع األدیــــان األ
ـــاك توجـــه  ـــة والتـــشریعیة فـــي حـــل األزمـــات والمـــشاكل المختلفـــة ، كمـــا أن هن والمؤســـسات الدیمقراطی
فلسطیني لتعزیز قیم التسامح والمساواة في المنهاج الدراسي الفلسطیني ، كما هـو موضـح فـي نتـائج 

 . الدراسة 
   ) ه١٤٢٤ ( ) :م ٢٠٠٣ ( دراسة الخطیب) ١٧(
هدفت الدراسة النظریة إلى التعرف على واقع التـسامح فـي المجتمـع والتعـرف علـى دور التربیـة مـن  

خــالل مؤســساتها المختلفــة ، فــي إشــاعة وترســیخ التــسامح فــي المجتمــع الفلــسطیني ، واتبــع الباحــث 
 . المنهج الوصفي التحلیلي 

 : ا وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ، كان منه
ــــف المؤســــسات التربویــــة ، الســــیما  .١ ــــسطیني ومــــن خــــالل مختل ــــة فــــي المجتمــــع الفل أن التربی

النظامیــة منهــا ، بحاجــة إلــى تجــاوز منهجیــة التعلــیم المجــرد والتلقــین والتنظیــر إلــى منهجیــة 
 . القدوة الحسنة ، والمثل الحي ، في الممارسة العملیة والسلوك الیومي 

مع وقواه وفئاته وتنظیماته هـو الحـد األدنـى فـي ظـل سـیادة قـیم أن التسامح بین شرائح المجت .٢
 . الصراع والتنافس واالستقطاب الحاد واإلقصاء 

  ) : ه١٤١٤ ( ) :م ١٩٩٣ ( دراسة الخمیسي) ١٨(
هــدفت الدراســة إلــى الكــشف عــن بعــض أوجــه العالقــات بــین ظــاهرة التعــصب الفكــري أو العقائــدي ، 

مـصري المـتعلم بـشكل خـاص ، والـشباب العربـي بوجـه عـام ، وبـین والتطرف والعنف لدى الـشباب ال
ٕالتعلــیم وامكاناتــه وفعالیاتــه الواقعیــة ، والجهــود التربویــة ، والخطــاب التربــوي المعاصــر ، كمــضمون 

 .وآلیات وتوجهات 
ع الباحث في دراسته النظریة منهج التحلیل النفسي ، لإلجابة عن تساؤل الدراسة الـرئیس ، حیـث بات

ـــــشة اإلجـــــراءات زاو ـــــاهیم ، وتفـــــسیر اآلراء ومناق ـــــل واعـــــادة التركیـــــب ، واســـــتجالء المف ـــــین التحلی ٕج ب
ًوالعملیات ومعالجة المادة المتوفرة برؤیة خاصة ، واطار معرفي لتفسیر التعصب والتطرف تربویا ،  ٕ

 .ثم تقدیم الصیغة التربویة والتعلیمیة المقترحة لمواجهة التطرف الفكري 
 : راسة إلى عدة نتائج ، كان من أهمها وقد توصلت الد
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أنه رغم تعدد أسباب شیوع التطرف ، إال أنه في التحلیل النهائي ، یعبر عن مـشكلة تربویـة  .١
ًفـــي نـــشوئها وتنامیهـــا ، ألن التطـــرف یتعلـــق أساســـا بغیـــاب الحریـــة أو تقلـــصها فـــي مختلـــف 

 " . تربیة قیمیة " مناحي الحیاة ، وأن الحریة قضیة 
 وعوامل ظهور مشكلة التطرف الفكري ، لیست جمیعها عوامل داخلیـة محلیـة ، أن مسببات .٢

ًفــاعال فــي ظهروهــا وتنامیهــا وتعقیــد ًحیــث لعبــت وتلعــب المتغیــرات اإلقلیمیــة والعالمیــة دورا 
 .تفاعالتها 

أن الوضع الراهن للواقع الثقـافي والفكـري العربـي العـام ، ال یخلـو مـن أزمـات تـسهم إلـى حـد  .٣
نتاج التعـصب والجمـود الفكـري ، والتطـرف العقـدي علـى حـساب التـسامح الفكـري كبیر في إ
 . والثقافي 

 )  هـ ١٤٠٩) : ( م١٩٨٨ ( دراسة منصور) ١٩(
هدفت الدراسة إلى التعرف على التربیة االجتماعیة المتـضمنة فـي مقـررات الحـدیث للمرحلـة الثانویـة 

التعرف على دور كل من المعلمـة واإلدارة والمـنهج للبنات ودور المدرسة الثانویة في تحقیق ذلك ، و
فــي تمثــل طالبــات المرحلــة الثانویــة مــا جــاء فــي األحادیــث النبویــة المتــضمنة فــي مقــررات الحــدیث 

 .والثقافة اإلسالمیة للبنات من قیم آداب وعالقات اجتماعیة في سلوكیاتهن وتصرفاتهن 
 .وى والمنهج األصولي واستخدمت الباحثة المنهج التحلیلي وتحلیل المحت

 : وخرجت الباحثة بعدة نتائج كان من أبرزها 
أن األحادیـــث المقـــررة علـــى المرحلـــة الثانویـــة للبنـــات تهـــدف إلـــى بنـــاء الشخـــصیة اإلنـــسانیة  .١

 .السلیمة 
إن اإلســالم اعتنــى عنایــة فائقــة بالتربیــة االجتماعیــة فــي مختلــف مــضامینها بــدون إفــراط أو  .٢

 . الثانویة من أخطر المراحل وأهمها لنشر الوعي الدیني تفریط ، وتعتبر المرحلة
 .ترسیخ المبادئ والقیم اإلسالمیة لوقایتهن من االنحراف والوقوع في الضالل  .٣
 .هناك قصور في المنهج أدى إلى عدم تحقیق األهداف كما ینبغي  .٤
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  -: الدراسات األجنبیة  :المحور الثاني
   ) ه١٤٢٦ ( ) :م ٢٠٠٥ ( Tangneyدراسة تاجیني ) ١(

هــــدفت الدراســــة إلــــى التعــــرف علــــى النتــــائج النفــــسیة واالجتماعیــــة لمــــسامحة الــــذات ، والعالقــــة بــــین 
التــسامح مــع الــذات والقــدرة علــى التــسامح مــع اآلخــرین ، كمــا هــدفت إلــى تقــدیم مقترحــات بتــضمین 

 . مناهج التعلیم ، مواد تعلیمیة وتدریبیة ، خاصة بالتسامح مع الذات 
مـسامحة ) أ(اتبع الباحـث المـنهج الوصـفي التحلیلـي ، وأعـد اسـتبانة متعـددة األبعـاد تقـیم النزعـة إلـى 

مسامحة النفس ، مع التركیز علـى البعـد ) جـ(طلب المغفرة والمسامحة من اآلخرین ، ) ب(اآلخرین 
لین الثالــــث ، مــــسامحة الــــنفس ، وتكونــــت عینــــة الدراســــة مــــن طــــالب جــــامعیین فــــي دراســــتین مــــستق

 .وأصدقاء وآباء المشاركین في الدراسة 
 : وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ، كان من أهمها 

ًمیل األشخاص المحترمین عموما للتسامح مع اآلخرین ، مع امتالكهم لقـدرة متطـورة بـشكل  .١
 .جید على ضبط النفس 

هم علـى تجـاوزات ُأن األشخاص سریعي التسامح والغفران مع أنفـسهم ، قـساة فـي ردود أفعـال .٢
اآلخــرین ، ویــسببون الــضیق لمــن حــولهم فــي حــین هــم غیــر منــزعجین ، ویتــصرفون بــشكل 

 . سيء ولكنهم ال یبدون سیئین 

  ) ه١٤٢٦ ( ) :م ٢٠٠٥ ( Lawlerدراسة لویلر ) ٢(
دقـات القلـب (هدفت الدراسة إلى التعرف علـى أثـر التـسامح والـصفح علـى الـصحة البدنیـة والمعنویـة 

 ) .القلق واالكتئاب والغضب(والحالة الفسیولوجیة عامة ، وكذلك ) ة الدمویة وضغط الدمواألوعی
اتبعت الباحثة المنهج التجریبي ، عالجي إكلینیكي ونفسي ، واسـتخدمت الباحثـة المقابلـة الشخـصیة 

الكفــاءة الشخــصیة فـــي إدارة (واســتبانة تــضمنت نمــاذج نظریــة ألربعــة مــسارات وتعــالج أربعــة أبعــاد 
 ) .الصراع ، والروحانیة ، والرفاه النفسي ، والقدرة على االمتصاص وسعة الصدر

 .ًفردا من كبار السن ) ٨١(وكانت عینة الدراسة تتكون من 
 : وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ، كان من أهمها 

 .ٕأن الصفح والتسامح یزید من حجم الطاقة التنبؤیة المقترحة لمواجهة الصراع وادارته  .١
أن هناك عالقة ارتباطیة دالة وموجبة بین التسامح والصفح واستقرار الحالة الصحیة وحالـة  .٢

 .القلب واألوعیة الدمویة 
نوعیــة وعــدد (وجــود عالقــة ارتباطیــة موجبــة بــین الــصفح والتــسامح ومؤشــرات الرفــاه النفــسي  .٣

تــسامح ومجموعــة ، وبــین الــصفح وال) ســاعات النــوم ، والراحــة النفــسیة ، وارتفــاع الروحانیــة
 .كبیرة ومتنوعة من التدابیر الصحیة 
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أن الكفاءة الشخصیة والثقة بالنفس والقیم الروحیة ، عوامل مؤثرة في الحد من سلبیة اآلثار  .٤
 الناجمة عن األذى ، وترفع معدالت السماحة في سلوك األفراد 

   ) ه١٤٢٥ ( ) :م ٢٠٠٤ (Luskinدراسة لوسكن ) ٣(
لكــشف عــن مــدى نجــاح مــشروع ســتانفورد التطبیقــي للتــسامح ، وكــان المــشروع هــدفت الدراســة إلــى ا

ـــر هـــذا  ـــى أث ـــى التـــسامح والغفـــران ، كـــذلك الوقـــوف عل ـــة عل یتـــضمن دراســـات عملیـــة ودورات تدریبی
 . المشروع على حالة المتدربین وعالقاتهم المتبادلة 

 مــن البــالغین فــي منطقــة )٢٥٩(فــي مــشروع ســتانفورد للتــسامح ، طبقــت علــى :  الدراســة األولــى -
ـــة  ـــیم ) ٤١(خلـــیج ســـان فرانسیـــسكو ، وبلـــغ متوســـط أعمـــار أفـــراد العین ســـنة ، واســـتمر البحـــث والتقی

والمتابعـة لمـدة أربعـة أشـهر ونـصف ، بعـد سـتة أسـابیع مـن دورة تدریبیـة ، وكانـت مـدة اللقـاء الواحـد 
 العالقـــــات اإلنـــــسانیة دقیقـــــة ، وانـــــصب البحـــــث علـــــى قیـــــاس آثـــــار التـــــسامح والغفـــــران علـــــى)  ٩٠(

 .واالجتماعیة لدى المتدربین 
 : وقد أفضت نتائج التقییم والمتابعة إلى ما یلي 

،  %) ١٣(، وانخفــــاض معــــدل الغــــضب بنــــسبة  %) ٧٠(انخفــــاض فــــي المــــشاعر الــــسلبیة بنــــسبة 
عـــــودة الوجـــــع ، الدوخـــــة ، األرق ،   (فـــــي أعـــــراض اإلجهــــاد البـــــدني  %) ٢٧(وتخفــــیض مـــــا نـــــسبته 

 ) . ، إفساد المعدة ، إلخ الصداع
في تسامح األشخاص ممن نالهم األذى ، وارتفعت نسبة االستعداد  %) ٣٤(كما حققت زیادة قدرها 

  %) .١٠٥(للتسامح والمغفرة ، في حاالت افتراضیة إلى 
فــي مــشروع ســتانفورد طبقــت علــى أشــخاص مــن ایرلنــدا الــشمالیة ، ثــم اســتقدمهم :  الدراسـة الثانیــة -

انفورد ، وكانـــــت العینـــــة تتكـــــون مـــــن خمـــــس نـــــساء اثنتـــــان مـــــن الكاثولیـــــك ، وثـــــالث مـــــن  إلـــــى ســـــت
البروتـــستانت ، وهـــؤالء النـــسوة كانـــت أربـــع مـــنهن قـــد فقـــدن أحـــد أفـــراد األســـرة فـــي عملیـــة قتـــل ، وقـــم 

 . إخضاع هؤالء النسوة إلى برنامج عالجي لمدة أسبوع ، یتعلمن فیه كیفیة التسامح والمغفرة 
 :  التقییم والمتابعة الذي استمر ستة أشهر ، على الوجه التالي وكانت نتائج

ً، وانخفاضـــا فـــي الـــشعور بالغـــضب  %) ٦٠(حـــدوث انخفـــاض فـــي الـــشعور بـــاألذى والمـــرارة بنـــسبة 
ًانخفاضــا فــي أعــراض  %) ٥٠(ًانخفاضــا فــي االكتئــاب ، و %) ٤٢(، ومــا نــسبته  %) ٢٥(بنــسبة 

زیـــادة فـــي مـــسامحة األشـــخاص  %) ٤٠(، و %) ٢٨(تها اإلجهـــاد وحـــدوث زیـــادة فـــي التفـــاؤل نـــسب
 .الذین تسببوا لهم باألذى واأللم 

ًشخـصا مـن الرجـال والنـساء ) ١٧(فـي مـشروع سـتانفورد للتـسامح ، طبقـت علـى :  الدراسـة الثالثـة -
بروتــستانت ، وكــان قــد قتــل أحــد أفــراد األســرة لكــل رجــل ) ٨(كاثولیــك و) ٩(مــن ایرلنــدا الــشمالیة ، 

 .أة منهم ، وتم إخضاعهم لنفس التدریب ولمدة أسبوع وامر
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 : وجاءت النتائج على النحو التالي 
في مستوى  %) ١١(، وحدوث انخفاض بنسبة  %) ٣٧(انخفاض في الشعور باألذى واأللم نسبته 

في أعراض اإلجهاد الجسدي ، بینما حدث زیادة فـي الحیویـة  %) ٣٥(االكتئاب ، وانخفاض بنسبة 
  %) . ١٢(ة وفي الطاقة والشهیة وأنماط النوم بنسبة الجسدی

فــي مــشروع ســتانفورد للتــسامح ، وكــان التقیــیم فیهــا قــد انــصب علــى دراســة أثــر :  الدراســة الرابعــة -
التدریب على التسامح والصفح لدى العاملین على الخدمات المالیة والمستشارین ، وكانـت العینـة قـد 

س لـثالث عـشرة شـركة أمریكیـة ، وقـد أعطیـت لمـدة یـوم واحـد فـي تكونت من مستـشاري ونـواب للـرئی
مجـــال الحـــاالت العاطفیـــة ، مـــع التركیـــز علـــى التـــسامح والـــصفح ، وقـــد تـــابع كـــل مستـــشار ونائـــب   

 . تزید على السنة رئیس ، أربعة باحثین ولمدة
                                                           : ما یلي وقد أسفرت النتائج ع

 %) ٢٠(، وحــدوث زیــادة إیجابیــة العاطفــة بنـــسبة  %) ٢٥(انخفــاض فــي أعــراض اإلجهــاد بنـــسبة 
ًفي إجمالي المبیعات قیاسا بالشركات األخرى فـي الـسوق ، وزیـادة نـسبتها  %) ١٨.٣(وزیادة قدرها 

 .في المبیعات اإلجمالیة خالل العام للشركات عینها  %) ١٥�٤(
   ) ه١٤٢٤ ( ) :م ٢٠٠٣ ( Stephensدراسة ستفنز ) ٤(

إلــى اختیــار فاعلیــة برنــامج تــدریبي فــي زیــادة مــستویات ثقافــة التــسامح لــدى الطــالب هــدفت الدراســة 
والمعلمــــین فــــي الوالیــــات المتحــــدة األمریكیــــة ، وأشــــارت النتــــائج إلــــى أن االتجــــاه الكلــــي للمجموعــــة 

ًووفقـا لهـذا التغیـر . ى تـأثیر هـذا البرنـامج التجریبیة من الطلبة المعلمین تغیـر بـشكل دال یعكـس مـد
فــي اتجاهــات الطلبــة والمعلمــین ظهــرت أهمیــة البرنــامج وفوائــد اســتخدامه فــي إعــداد المعلمــین وفــي 

 .غرفة الصف 
 ) ه١٤٢٤ () :م ٢٠٠٣ ( Macaskillدراسة ماكاسكل ) ٥(

ین الجنـسین ، وابتعـت هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف االختالفات الظرفیة في التسامح والـصفح بـ
المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي ، واســـتخدمت اســـتبانة اشـــتملت علـــى فقـــرات تعـــالج ثالثـــة أبعـــاد الباحثـــة 

، كمـا اسـتخدمت المقـابالت االفتراضـیة ) الصفح والمسامحة ، والـسعي لالنتقـام ، وعوامـل شخـصیة(
الموقفیــة حیــث یطلــب إلــى القــصیرة لإلجابــة علیهــا مــن قبــل أفــراد العینــة ، باإلضــافة إلــى التجــارب 

ًالمشتركین أن یتفاعلوا تفاعال حقیقیا من خالل وضعهم في مواقف تتطلب صفحا وتسامحا  ً ً ً. 
) ١٠٦(ًطالبـا وطالبـة مــن إحـدى جامعــات المملكـة المتحــدة ) ٢١٤(حیـث تكونـت عینــة الدراسـة مــن 

 .من اإلناث ) ١٠٨(من الذكور و
 : مها وقد توصلت الدراسة إل عدة نتائج ، من أه

أنــه رغــم تــساوي الجنــسین فــي درجــة الوجــع واأللــم ، إال أن النــساء كانــت أكثــر مــسامحة مــن  .١
 .الرجال 
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وجود فروق بین الجنسین فیما یتعلق بالعوامـل الشخـصیة وأنـواع النـزوات العدوانیـة المتـصلة  .٢
 .بالحدث ولصالح الذكور 

 .عدم وجود فروق بین الجنسین في السعي إلى االنتقام  .٣
  ) ه١٤٢٤ () :م ٢٠٠٣ ( Maselkoراسة ماسیلكو د) ٦(
هدفت الدراسة إلى كشف العالقة بین التسامح والـصحة النفـسیة ، واتبعـت الباحثـة المـنهج الوصـفي  

التحلیلي ، المسح االجتماعي ، واستخدمت المقابلة واالستبانة كأدوات للدراسة ، في حین استخدمت 
الــسن ، (لــیالت إحــصائیة باســتخدام النمذجــة متعــددة األبعــاد فــي معالجتهــا اإلحــصائیة للبیانــات ، تح

 ) . التدین ، المعتقدات الدینیةالجنس ، العرق ، الحالة االجتماعیة الزواجیة ، 
وتراوحت أعمار  %) ٥٥(شخص ، مثلت النساء فیها ما نسبته ) ١٤٤٥(وتكونت عینة الدراسة من 

 .سنة ) ٨٩ – ١٨(أفراد العینة ما بین 
 : لت الدراسة إلى عدة نتائج ، كان أهمها وقد توص

وجود عالقة ارتباط هامة بین القدرة على الصفح والتـسامح وكـل مـن درجـة المعانـاة النفـسیة  .١
ــــسامح   ــــأعلى مــــستوى مــــن الت ــــذین یتمتعــــون ب ــــین أن األشــــخاص ال ــــسعادة األســــریة ، وتب وال

 . ًوالصفح ، هم السعداء جدا بالمقارنة مع من هم دونهم 
 .ًاسات من هذا القبیل تساعد كثیرا في التنبؤ بحاالت الصحة النفسیة بشكل حاسم أن الدر .٢

  ) ه١٤٢٤ () :م ٢٠٠٣ ( Mcculloughدراسة مكولوغ ) ٧(
هـــــــدفت الدراســـــــة إلــــــــى التعـــــــرف علـــــــى طبیعــــــــة عملیـــــــة التـــــــسامح نفــــــــسها ، وآثارهـــــــا االجتماعیــــــــة         

ـــى محـــدداتها ، والكـــشف عـــن العال ـــاه  والمعرفیـــة والتعـــرف عل ـــة الفـــسیولوجیة والرف ـــین الحال قـــة فیمـــا ب
 .النفسي بالتسامح 

اتبع الباحث المنهج الوصفي التحلیلي ، واستخدم االستبانة كـأداة للدراسـة ، وقـد اشـتملت علـى ثالثـة 
 ) . التعاطف ، التأمل ، المصالحة(محاور 

 : وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها 
یـــر اإلیجـــابي فـــي الحالـــة النفـــسیة ، وهـــو مـــا یـــستتبع بالـــضرورة تغییـــر أن التـــسامح هـــو التغی .١

 .ًإیجابیا في العالقات اإلنسانیة واالجتماعیة 
أن التــسامح یحیــل الــشعور بــالمرارة واأللــم إلــى شــعور بالراحــة والطمأنینــة ویمكــن مــن إجــراء  .٢

 .تعدیالت في األفكار والمیول السلوكیة بشكل عام 
ي األســاس عملیـــة تفكیــر إیجـــابي ، وطریقــة تفكیـــر ســویة واقعیـــة أن عملیــة التـــسامح هــي فـــ .٣

متفتحـــة ومتأملـــة ، وهــــي بالتـــالي عملیــــة تـــرتبط إلـــى حــــد كبیـــر بــــالوعي واألخـــالق والــــسمو  
 .النفسي 



 ٧٧

 هوجـــود عالقـــة ارتبـــاط إیجابیـــة وطردیـــة بـــین التـــسامح وكـــل مـــن الحالـــة الفـــسیولوجیة والرفـــا .٤
 . النفسي 

 ) ه١٤١٩ () :م ١٩٩٨ ( Tsangدراسة تسانك ) ٨(
هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى أثـــر المـــصالحة والتـــسامح فـــي عملیـــات التغییـــر التـــي تجـــري فـــي 

 .العالقات المتضررة بسبب التجاوزات واالنتهاكات السلوكیة 
ابتعـــت الباحثـــة المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي ، وأعـــدت اســـتبانة تعـــالج مـــن خاللهـــا ثالثـــة أبعـــاد وهـــي 

، وتكونـــت عینــــة )  والعالقــــة بـــین المــــصالحة والتـــسامح ، والرضــــا عـــن الــــنفسفرضـــیات الـــسببیة ،(
 . في تكساس بالوالیات المتحدة األمریكیة Baylorمن طالب جامعة بیلور ) ٢٠١(الدراسة من 

 : وقد توصلت الدارسة إلى عدة نتائج ، كان من أهمها 
فحوصین وأنفسهم من جانب وبینهم ًوجود عالقة قویة جدا بین التسامح والمصالحة فیما بین الم -١

 .وبین اآلخرین من جانب آخر 
 .تأكید الرأي القائل بالعالقة السببیة فیما بین الصفح أو التسامح والمصالحة  -٢
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 -:التعقیب على الدراسات السابقة : ثالمحور الثال
  : یليویتم توضیح عالقة الدراسات السابقة بالدراسة الحالیة من خالل ما

 : األهداف من حیث ًأوال
لــك الدراســات ومثــل تمعظــم الدراســات الــسابقة كانــت فــي واقعهــا موضــعها الرئیــسي هــو التــسامح ،  

ـــى واقـــع التـــسامح ) ه١٤٢٧(دراســـة الخطیـــب  ـــسطیني فكـــان هـــدفها التعـــرف عل ، فـــي المجتمـــع الفل
في تعزیز قیم التسامح  حیث هدفت الى التعرف على دور الجامعات الفلسطینیة) ه١٤٣٠(والمزین 

ـــى توضـــیح مفهـــوم)ه١٤٣١(، والحـــازمي لـــدى طلبتهـــا مـــن وجهـــة نظـــرهم   التـــسامح فـــي وهـــدفت ال
 وهـدفت الـى الكـشف عـن دور كتـب الثقافـة االسـالمیة المدرسـیة فـي )ه١٤٣١(اإلسالم ، والمواجدة 

ر فاعلیـــة وهـــدفت الـــى اختیـــا) ه١٤٢٤( الحـــوار والتـــسامح مـــع اآلخـــر ، ودراســـة ســـتفنر نـــشر ثقافـــة
 ،  فــي الوالیــات المتحــدة االمریكیــةالتــسامح لــدى الطــالب والمعلمــینبرنــامج تــدریبي فــي زیــادة ثقافــة 

،  واالجتماعیــــة لمــــسامحة الــــذات فــــسیةنوهــــدفت الــــى التعــــرف علــــى النتــــائج ال) ه١٤٢٦(وتــــاجیني 
یــة ، أثــر التــسامح والــصفح علــى الــصحة البدنعلــى   وهــدفت الــى التعــرف)ه١٤٢٦ (ودراســة لــویلر

 االختالفـات الظرفیـة فـي التـسامح ، ودراســة  وهـدفت الـى التعـرف علــى)ه١٤٢٤(ودراسـة ماكاسـكل 
 ي العالقة بین التسامح والصحة النفـسیة ، ودراسـة بیـر وهدفت الى التعرف على)ه١٤٢٤(فاسیلكو 

 . موقع قیمة التسامح بین القیم  وهدفت الى التعرف على)ه١٤٢٣(
 اإلســالمیةبمنهــاج التربیـة  التعـرف علــى مـدى تــوفر قـیم التـسامح إلـى هــدفت  الدراسـة الحالیــة فقـدأمـا

 . إلثرائها وتقدیم تصور مقترح  بفلسطینللمرحلة الثانویة
 : من حیث المنهج ًثانیا

 .اتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة بأنهم جمیعا قد استخدموا المنهج الوصفي التحلیلي
 : األدوات من حیث ًثالثا

 .هم استخدموا أداة االستبانة والتحلیل نأیضا اتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة بأ
 : من حیث العینات ًرابعا

 كـــل دراســـة اســـتخدمت عینـــة خاصـــة بهـــا فمـــثال اســـتخدمت دراســـة الخطیـــب أن إلـــىتوصـــل الباحـــث 
صري والعربــي المــتعلم فاســتخدمت الــشباب المــالمجتمــع الفلــسطیني كعینــة لهــا أمــا دراســة الخمیــسي 

 عینـة لهـا األردن والثـاني الثـانوي فـي األولبشكل خاص واستخدمت دراسة المواجدة طالب الصفین 
 . في المرحلة الثانویة اإلسالمیة دراسة العتیبي فقد استخدمت مقررات التربیة أما

 غـــزة وكـــذلك أمـــا الدراســـة الحالیـــة فقـــد اســـتخدمت الخبـــراء المختـــصین مـــن أســـاتذة الجامعـــات بقطـــاع
، وكـــذلك فقـــد اســـتخدمت   للمرحلـــة الثانویـــةاإلســـالمیةبیـــة معلمـــي ومعلمـــات ومـــشرفي ومـــشرفات التر

 . للمرحلة الثانویة اإلسالمیةالدراسة تحلیل محتوى منهاج التربیة 
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 : من حیث النتائج ًخامسا
قـیم التـسامح فـي  الدراسات السابقة هـو أن إلیها أن من أهم النتائج التي توصلت إلىتوصل الباحث 

 الـسیاسیة المختلفـة فـي األحزاب أبناءخصوصا بین  العالقات الوطنیة إطار حد كبیر في إلىتراجع 
وانــه عنــدما یحــل التــسامح بــین فئــات المجتمــع یتحقــق التقــدم واالزدهــار، كمــا  المجتمــع الفلــسطیني ،

ادة قـــیم الـــصراع  فـــي ظـــل ســـیاألدنـــىثبـــت مـــن خـــالل بعـــض الدراســـات أن قـــیم التـــسامح تأخـــذ الحـــد 
یخلو من أزمات تـسهم  م الاوأن الواقع الفكري والثقافي العربي الع ،واإلقصاء والتنافس واالستقطاب 

 التعـصب والجمـود الفكـري والتطـرف علـى حـساب التـسامح الفكـري والثقـافي، إنتـاجفـي   حد كبیرإلى
سطینیة بمحافظـات غـزة وأن وان قیم وثقافة التسامح تسود بدرجة متوسطة بین طالب الجامعات الفلـ

، وأن  متوسـط إلـىدور الجامعات الفلسطینیة بغزة في تعزیز قیم التسامح یتـراوح بـین درجـة ضـعیف 
 یعمــل علــى شــمول العــالم بقــیم التــسامح وأنهــا لــم تقتــصر علــى المــسلمین فقــط، كمــا أن اإلســالمدیــن 

 .التعامل البشري  على غیرها من سبل اإلنسانیة أولت العالقات اإلسالمیةالتربیة 
 فـي فلـسطین بواقـع اإلسـالمیةضـعف اتـصال منـاهج التربیـة :  إلـىأما الدراسة الحالیة فقد توصلت 

 ىالتأكیــد علــوقــصورها فــي تلبیــة حاجــاتهم فــي هــذا الجانــب وأنــه البــد مــن الطلبــة مــن قــیم التــسامح 
م التـــسامح وحیـــاة  بـــشكل خـــاص بقــیواإلســالمیةضــرورة وأهمیـــة ربــط المقـــررات الدراســـیة بــشكل عـــام 

 . الطلبة في جمیع المجاالت التي تم دراستها وهي التسامح الدیني، والعلمي، واالجتماعي، والسیاسي
 

ٕ الباحــث مــن الدراســات الــسابقة فــي اإلطــار النظــري واجــراءات الدراســة وكــذلك فــي نتــائج فــادوقــد أ
 : وذلك على النحو التالي وتوصیات الدراسة 

ًكبیـرة مـن الدراسـات التـي تناولـت موضـوع قریـب مـن الدراسـة الحالیـة ، فمـثال فاد الباحث بدرجة أ. ١
 ) .ه١٤٣٢(، ودراسة حمد ) ه١٤٢٥(دراسة أبو زهیرة 

ً أیــضا مــن الدراســات الــسابقة فــي الوقــوف علــى بعــض قــیم التــسامح وفهمهــا ومجاالتــه ، كمــا أفــاد. ٢
 .ات استفاد من التوصیات والمقترحات التي تناولتها هذه الدراس

 ً الباحث من الدراسات السابقة مجمال من الجانب النظري واإلجراءات والتوصیات كما أفاد. ٣
  .والنتائج 

كانت بعض الدراسات مطبقة على منهاج التربیة اإلسالمیة وربطها بقیمة التسامح ، والتـي منهـا . ٤
، ودراسـة ) ه١٤٣٢ (، ودراسـة الـشهري) ه١٤٣١(، ودراسة المواجدة ) ه١٤٢٥(دراسة أبو زهیرة 

، ودراســـــــة  ) ه١٤٣٠(، ودراســـــــة الغامـــــــدي ) ه١٤٣٠(، ودراســـــــة العتیبـــــــي ) ه١٤٣١(المغیـــــــري 
 ) .ه١٤٢٨(، ودراسة شاهین ) ه١٤٣٢(، ودراسة حمد ) ه١٤٢٩(الشمري 
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 :ما تمیزت به هذه الدراسة عن غیرها 
 التربیـة اإلسـالمیة بكتـمـدى تـضمن محتـوى " في حدود علم الباحث فإن موضوع هذه الدراسة . ١ 

لـــم تـــتم دراســـته مـــن قبـــل فـــي قطـــاع غـــزة  " للمرحلـــة الثانویـــة لقیمـــة التـــسامح وتـــصور مقتـــرح إلثرائهـــا
 .بفلسطین ، إذ لم یجد الباحث أي دراسة عربیة لمثل هذا الموضوع في فلسطین 

طین ، فلـم یعثـر تبین للباحث قلة الدراسات في مناهج التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة فـي فلـس. ٢
التـــي تـــسعى للتعـــرف علـــى مـــضمون التـــسامح فـــي منهـــاج ) ه١٤٢٥(ســـوى علـــى دراســـة أبـــو زهیـــرة 

 .فلسطین الدراسي 
 تناولت الموضوع بـشكل مباشـر ممـا یـشكل – حسب علم الباحث –أنها أول دراسة في فلسطین . ٣

شة حیـاتهم وكـذلك لتـربطهم ًسبقا في تحدیث منهاج التربیة اإلسالمیة لیواكب مستویات الطلبـة ومعایـ
ًارتباطا حیاتیا  ً. 

أسهمت هذه الدراسة في إثراء منهاج التربیة اإلسـالمیة بالمجـاالت المتعلقـة بقیمـة التـسامح وذلـك . ٤
بتقدیم قائمة بهذه البنود والتي تعتبـر شـاملة لجمیـع مجـاالت التربیـة اإلسـالمیة مجـاالت قـیم التـسامح 

 .جتماعي والمجال العلمي والمجال السیاسي من المجال الدیني والمجال اال
تمیزت هذه الدراسة في تحدید مدى توفر قیمة التـسامح فـي الـدروس المقـررة علـى منهـاج التربیـة . ٥

 ) . ین الحادي عشر والثاني عشرللصف(اإلسالمیة في المرحلة الثانویة 
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 الطريقة واإلجراءات
 

 .منهج الدراسة  •
 .دراسة مجتمع ال •
 .عینة الدراسة  •
 . الدراسة ااتأد •
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، في تنفیذ الدراسـة إلجراءات الدراسة التي اتبعها الباحث ًمفصال ًعرضا یتناول هذا الفصل 
ً فــإن هــذا الفــصل یتنــاول مــنهج الدراســة المتبــع ووصــفا لمجتمــع الدراســة وعینتهــا ، وكیفیــة ومــن ذلــك

، وكــذلك  والتأكــد مــن صــدقها وثباتهــا ، وبیــان إجــراءات الدراســة ختیارهــا وأدوات الدراســة وتطبیقهــاا
المعالجات اإلحصائیة المستخدمة وذلك للتحقق من فروض الدراسـة واإلجابـة عـن أسـئلتها باسـتخدام 

  .SPSSالبرنامج اإلحصائي 
 

 :منهج الدراسة 
كون هذا المـنهج هـو تحقیق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحلیلي من أجل 

أنــسب المنــاهج للتعامــل مــع إجــراءات البحــث الحــالي ، وذلــك للوصــول إلــى اســتنتاجات تــساعد فــي 
 )٢٢٠ : ه١٤٢٣عبیدات ، (. الذي تقوم بدراسته تطویر المحتوى أو الواقع 

 فالمنهج الوصفي التحلیلي یقوم بوصف الظاهرة موضوع الدراسة وتحلیل بیاناتهـا وبیـان العالقـة بـین
 .مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعملیات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها 

 التربیة اإلسـالمیة بالمرحلـة الثانویـة كمـا هـي ، والقیـام بتحلیـل محتواهـا للتعـرف حیث تصف مقررات
علــى قـــیم التـــسامح المتـــضمنة بهـــا ، ومقارنتهـــا بقائمـــة قـــیم التـــسامح التـــي أعـــدها الباحـــث ، ومـــن ثـــم 
التوصل إلى استنتاجات تـساعد علـى فهـم مـشكلة الدراسـة وتقـدیم المقترحـات المناسـبة لهـا ، والمـنهج 

التحلیلي هو أحد أشكال التحلیل والتفسیر العلمـي المـنظم لوصـف ظـاهرة أو مـشكلة محـددة الوصفي 
ًوتـــصویرها كمیـــا عــــن طریـــق جمــــع بیانـــات ومعلومـــات مقننــــة عـــن الظــــاهرة أو المـــشكلة وتــــصنیفها 

 .ٕتحلیلها واخضاعها للدراسات الدقیقة و
وقــد تــم الحــصول علــى البیانــات الالزمــة مــن خــالل المــصادر الثانویــة المتمثلــة فــي الكتــب والمراجــع 
ـــــة والدراســـــات الـــــسابقة المتعلقـــــة بموضـــــوع البحـــــث والـــــدوریات والمجـــــالت العلمیـــــة والمهنیـــــة  العلمی

األولیة عن طریق المفـاهیم العلمیـة والتـي المتخصصة ، كما تم الحصول على البیانات والمعلومات 
 SPSSتــم اإلعــداد لهــذا الغــرض لتحلیــل البیانــات واألدوات للبحــث عــن طریــق البرنــامج اإلحــصائي 

 .دون تدخل من الباحث 
 

 :مجتمع الدراسة 
" لكل بحث من البحوث التربویة مجتمعـه الخـاص الـذي یتعامـل معـه ، ویطلـق مجتمـع البحـث علـى 

 ) ٦٦ : ه١٤٣٠حلس ، (" .  تعمم علیه نتائج البحث ن أنكل من یمك
 :وفي ضوء هذا المفهوم ، فإن مجتمع الدراسة الحالیة یتكون من 
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ـــــة ) أ( ـــــة اإلســـــالمیة للمرحلـــــة الثانوی ـــــة بقـــــسمیها       : كتـــــب التربی ـــــة الثانوی ـــــى طلبـــــة المرحل المقـــــررة عل
، وبیـــــان هـــــذه ) ه١٤٣٢( فلـــــسطین –العلـــــوم اإلنـــــسانیة والعلمـــــي ، طباعـــــة وزارة التربیـــــة والتعلـــــیم 

 : المقررات كالتالي 
 .الجزء األول ) : ه١٤٣٢(كتاب التربیة اإلسالمیة للصف الحادي عشر . ١
 .الجزء الثاني ) : ه١٤٣٢( عشر يكتاب التربیة اإلسالمیة للصف الحاد. ٢
 ) .ه١٤٣٢(كتاب التربیة اإلسالمیة للصف الثاني عشر . ٣
ویشمل جمیع معلمي ومعلمات التربیة اإلسالمیة للمرحلـة : یة اإلسالمیة معلمي ومعلمات الترب) ب(

ًمعلمــــا  ) ٨٤(  والبــــالغ عــــددهم ه١٤٣٣/ه١٤٣٢الثانویــــة بمحافظــــة خــــان یــــونس للعــــام الدراســــي 
 . ومعلمة 

 
 :عینة الدراسة 

 :  عینة الدراسة من تكونت
 ) . عشر ، الثاني عشر الحادي(  التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة محتویات كتب) أ(
 .معلمو ومعلمات التربیة اإلسالمیة ) ب(

من معلمي التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة بمحافظة خان یونس  ) ٤٠( تكونت عینة الدراسة من 
  .ه١٤٣٣/ه١٤٣٢للعام الدراسي 

 
 :أدوات الدراسة 

 :لتحقیق أهداف الدراسة تم إعداد األدوات التالیة 
م التــــسامح الالزمــــة لطلبــــة المرحلــــة الثانویــــة والتــــي ینبغــــي تــــضمینها منهــــاج التربیــــة قائمــــة بقــــی) ١(

اإلســـالمیة لهـــذه المرحلـــة ، والتـــي تـــم تقـــسیمها إلـــى أربعـــة مجـــاالت ، وقـــد تـــم عرضـــها علـــى الـــسادة 
ًمحكما متخصصا ) ٢١(المحكمین والبالغ عددهم  ً. 

 .یة بطاقة تحلیل لمحتوى كتب التربیة اإلسالمیة للثانو) ٢(
 : وفیما یلي شرح مفصل حول أدوات الدراسة وخطوات تطبیقها 

 : قیم التسامح مجاالت قائمة : ًأوال 
 : الهدف من القائمة . ١

مجاالت قیمة التسامح المتضمنة في محتـوى كتـب " فالهدف األساسي من الدراسة هو التعرف على 
 التـــسامح التـــي یعاصـــرها طلبـــة المرحلـــة ةستهدف القائمـــة تحدیـــد قیمـــفبالتـــالي تـــ" التربیـــة اإلســـالمیة 

 .ًالثانویة واتخاذها معیارا لتحلیل مقررات التربیة اإلسالمیة التي یدرسها هؤالء الطلبة 
 



 ٨٤

 : مصادر اشتقاق القائمة . ٢
 : اعتمد الباحث في بناء القائمة على العدید من المصادر هي 

 . الدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة الحالیة -أ
 .  المصادر والمراجع واألدبیات التي تناولت قیم التسامح -ب
 ) .ه١٤٣٠( الخطوط العریضة لمنهاج التربیة في فلسطین -ج
 . الخصائص النمائیة لطلبة المرحلة الثانویة -د

 : وصف القائمة . ٣
مـصطلح استهل الباحث القائمة بمقدمة توضح عنوان الدراسة ، والهدف منها ، والتعریـف اإلجرائـي ل

قیمــة التــسامح ، والمــصادر التــي اســتند إلیهــا الباحــث فــي بنــاء القائمــة ، ومــا ترجــو فیــه مــن الــسادة 
 : المحكمین إبداء آرائهم فیه حول 

 . مدى انتماء قیم التسامح الفرعیة للمجال الرئیس الذي تنتمي إلیه -أ
 . مدى أهمیة هذه القیم لطلبة المرحلة الثانویة -ب
 .یة وسالمة الصیاغة لعبارات القائمة  الدقة اللغو-ج
 . ً تعدیل أو حذف أو إضافة ما یرونه مناسبا للقائمة -د 

المجـال ،   وقد تكونت القائمـة فـي صـورتها األولیـة مـن خمـس مجـاالت ینـدرج تحتهـا تقـسیمات هـذا 
 حیـث  ،فقـرات ) ٨(ویتفرع من كل تقسیم عبارات فرعیة تنتمي إلیه ، وقد بلغـت عبـارات كـل مجـال 

، وبعـــد عـــرض القائمـــة علـــى موزعـــة علـــى مجـــاالت التـــسامح  فقـــرة) ٤٠(بلغـــت العبـــارات اإلجمالیـــة 
ٕ، واجــراء التعــدیالت والحــذف واإلضــافة ) ) ١(ق رقــم حــمل( الــسادة المحكمــین فــي صــورتها األولیــة 

یمــة ، وقــد جــاءت مجــاالت ق) ) ٢(ملحــق رقــم ( والتعــدیل تــم التوصــل إلــى الــصورة النهائیــة للقائمــة 
  : في الجدول التاليالتسامح كما 

 
 عدد فقرات القائمة حسب كل مجال من مجاالتها) : ٤ : ١(جدول رقم               

 عدد فقرات كل مجال المجال
 ١٠ التسامح الدیني المجال األول
 ١١ التسامح العلمي المجال الثاني
 ١٠ التسامح االجتماعي المجال الثالث
 ١٠ سامح السیاسيالت المجال الرابع

 ٤١ مجموع الفقرات
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 : ضبط القائمة . ٤
 : صدق األداة ) أ(

للتأكد من صدق القائمة وشمولها وصالحیتها لتحقیق هدف الدراسة اعتمـد الباحـث علـى نـوعین مـن 
 : وهما الصدق 

 :  الصدق الظاهري -١
ه ، بمعنــى أن الفقــرات أو ویقــصد بــه مــدى انتمــاء القائمــة إلــى المجــال المعرفــي نفــسه الــذي توجــد فیــ

  ) ١١٣ : ه١٤٢٩لكي ، االم(  .المجاالت ال تنتمي إلى مجال آخر 
 : صدق المحكمین -٢

فقـرة كمـا هـي فـي ) ٤٠( والتـي تحتـوي علـى –حیث قام الباحث بعرض القائمة في صـورتها األولیـة 
 : على مجموعة من المحكمین والمختصین من ) ١(الملحق رقم 

 .ي الفقه والشریعة وأصول الدین أساتذة ومختصین ف -
 .أساتذة ومختصین في المناهج وطرق التدریس العامة  -
 .التربیة اإلسالمیة / أساتذة ومختصین في المناهج وطرق تدریس  -
 .أساتذة ومختصین في أصول التربیة  -
 .مشرفین تربویین في التربیة اإلسالمیة  -
 .نویة معلمي ومعلمات التربیة اإلسالمیة في المرحلة الثا -

مــن المحكمــین أن القائمــة صــالحة لتحقیــق أهــداف الدراســة ، وقــد ووزع الباحــث  % ) ٨٦( وقــد رأى 
 .ًعلى المحكمین جمیعا 

ٕوبعد استرجاع القائمة واجراء التعدیالت علیها ، قام الباحـث بإعـادة التحكـیم بهـدف اإلخـراج النهـائي 
علـى عـدد مـن المحكمـین والـذین أجمعـوا باحـث بعرضـها للقائمـة بأفـضل صـورة ممكنـة ، حیـث قـام ال
 . على صالحیة القائمة لتحقیق هدف الدراسة 
 : وقد أبدى بعض المحكمین آرائهم كما یلي 

أشار بعض المحكمین بأن بعض فقرات المجاالت لیست مستجدة ولكن ال مانع من بحـث مـدى . ١
 أن الفقــرات المــشار إلیهــا فــي ًتــضمن منهــاج التربیــة اإلســالمیة لهــا نظــرا ألهمیتهــا ، ویــرى الباحــث

مجاالت التسامح ال زالت تتفاعـل فـي وقتنـا الحاضـر ، وأنهـا إن كانـت معروفـة لـدى المختـصین فـي 
الفقه إال أنها غیر واضحة لدى طلبة المرحلة الثانویة ، وتحتاج إلى جالء الغموض عنهـا ، كمـا أن 

 .میة للواقع المحیط بالطلبة هدف الباحث هو الكشف عن مدى مواكبة منهاج التربیة اإلسال
ًرأى بعض المحكمین تقسیم المجاالت إلى أربعة مجاالت بدال من خمسة مجاالت رئیسیة ، وقد . ٢

المجــال الــدیني ، المجــال االجتمــاعي ، المجــال ( اســتجاب الباحــث إلــى تقــسیم المجــاالت فأصــبحت 
 ) .العلمي ، المجال السیاسي 
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ات جدیدة وفـصل الجمـل المركبـة إلـى فقـرات جدیـدة ، واسـتجاب رأى بعض المحكمین إضافة فقر. ٣
 .الباحث إلى ذلك األمر 

أشـــار بعـــض المحكمـــین بتعـــدیل بعـــض فقـــرات مجـــاالت التـــسامح ، وقـــد اســـتجاب الباحـــث إلـــى . ٤
 .التعدیل المقترح من قبل المحكمین 

 
  : بطاقة تحلیل المحتوى : ًثانیا

، ومـن ثـم البـدء بتحلیـل محتـوى ) ٣( جـاءت فـي الملحـق رقـم قام الباحث بإعـداد بطاقـة التحلیـل كمـا
 : كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة بفلسطین ، وذلك من خالل اإلجراءات التالیة 

 : تحدید الهدف من التحلیل ) أ(
یهدف تحلیل محتوى كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة بفلسطین إلى تحدید مـدى وفائهـا بقیمـة 
التــسامح التــي ینبغــي علــى طلبــة المرحلــة الثانویــة اإللمــام بهــا ، وبیــان مــدى إســهام كــل محتــوى مــن 

 .محتویات الكتب الثالثة في تزوید الطلبة بأكبر قدر ممكن بهذه القیم 
 : تحدید فئات التحلیل ) ب(

ـــــــى عـــــــدة عوامـــــــل مـــــــن أهمهـــــــا  ـــــــل عل ـــــــل ، : یعتمـــــــد نجـــــــاح التحلی ـــــــات التحلی ـــــــدقیق لفئ ـــــــد ال                     التحدی
ــــــــــــصد وتــــــــــــستخدم  ــــــــــــي الوصــــــــــــف الموضــــــــــــوعي لمــــــــــــضمون المــــــــــــادة الدراســــــــــــیة ، ویق                            الفئــــــــــــات ف

ـــات التحلیـــل  ـــشابه أو تـــضمینات مـــشتركة : " بفئ  ، وتعـــرف " مجموعـــة مـــن الكلمـــات ذات معنـــى مت
كلمـة أو موضـوع أو ( فیهـا العناصر الرئیسیة أو الثانویـة التـي یـتم وضـع وحـدات التحلیـل : " ًأیضا 

والتـي یمكـن وضـع كـل صـفة مـن صـفات المحتـوى فیهـا ، وتـصنف علـى ) إلى غیر ذلـك . . . قیم 
  ) ٢٧٢ : ه١٤٢٥طعیمة ، " . ( أساسها 

 : معاییر فئات التحلیل ) ج(
الباحـــث مجموعـــة مـــن المعـــاییر عنـــد تحدیـــدها لفئـــات تحلیـــل محتـــوى كتـــب التربیـــة اإلســـالمیة  ىاعـــر

 :  الثانویة ، ومن هذه المعاییر للمرحلة
حیــث اختــار الباحــث مجموعــة مــن قــیم التــسامح ذات صــلة بالمجــال : اإلنتمــاء للمجــال المعرفــي . ١

 .المعرفي الذي تنتمي إلیه 
إذ أن الباحث حدد بنود قائمة قیم التسامح لیتم في ضوئها التحقق من مدى تـضمن هـذه : الدقة . ٢

 . اإلسالمیة المقررة على طلبة المرحلة الثانویة القیم في محتوى كتب التربیة
حیث صنف الباحث مجاالت قیم التسامح في فئات ، حیـث ارتبطـت كـل فئـة : التمایز والتحدید . ٣

ــــدیني ومجــــال التــــسامح  ــــسامح والتــــي منهــــا مجــــال التــــسامح ال بمجــــال معــــین ، فهنــــاك مجــــاالت الت
لسیاسي ، حیث صنف الباحـث هـذه المجـاالت االجتماعي ومجال التسامح العلمي ومجال التسامح ا
 .في فئات عامة ویندرج تحتها بنود فرعیة تنتمي إلیها 
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اإلحاطة بمجاالت قیم التسامح ، دون إغفال أي جانب حاول الباحث قدر االستطاعة : الشمول . ٤
ثــراء ًمــن جوانــب الحیــاة المحیطــة ، وذلــك بهــدف تبــصیر طلبــة المرحلــة الثانویــة بهــا إنطالقــا نحــو إ

ًالحصیلة المعرفیة للطلبة ، ووصوال إلى تحصینهم من التیـارات الغریبـة المخالفـة للـشرع ، وتطـویرهم 
 .لیعیشوا عصرهم الحدیث بتقدمه وتطوره ضمن ضوابط الشریعة اإلسالمیة 

لمعرفــة التقــدیر الكمــي للظــاهرة المــراد تحلیلهــا ، یجــب أن یــتم ذلــك فــي : تحدیــد وحــدات التحلیــل . ٥
العتمـاد علـى وحـدات تحلیلیـة یمكـن مـن خاللهـا عـد هـذه الظـواهر ، وتعـرف وحـدات التحلیـل ضوء ا
وحــــدات المحتــــوى التــــي یمكــــن إخــــضاعها للعــــد والقیــــاس بــــسهولة ، ویعطــــي وجودهــــا أو            : " أنهــــا 

ـــــاك خمـــــس وحـــــدات أساســـــیة للتحلیـــــل كمـــــا            ـــــسیر النتـــــائج الكمیـــــة وهن      غیابهـــــا دالالت تفیـــــد فـــــي تف
  ) : ١٣٥ : ه١٤٢٥طعیمة ، ( یشیر 

وهي أصغر وحدة في التحلیل ، حیث یقوم بإحصاء تكرار كلمة معینة فـي  ) : Word( الكلمة . أ
 .هیكل المحتوى ، ومثل ذلك إحصاء المفاهیم السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتربویة 

ة بعــد الكلمــة ، وتعــد مــن أكثــر وحــدات وهــي الوحــدة الثانیــ ) : Theme(  الفكــرة أو الموضــوع . ب
 .التحلیل فائدة ، وهي جملة تدور حول مفهوم معین 

وتقــوم علــى الحــصر الكمــي لخــصائص وســمات محــددة ترســم  ) : Character(  الشخــصیة . ج
 .شخصیة معینة ، وتناسب تحلیل القصص والمسرحیات 

ًنـــاول الموضـــوع باتـــساعه وتتخـــذ صـــورا ًفالوحـــدة المـــستخدمة غالبـــا هـــي الفقـــرة ، فهـــي تت: الفقـــرة . د
ًكتابا أو مجلة أو قصة أو برنامجا إذاعیا مختلفة ، فقد تكون  ً ً. 

حیـــث تلجـــأ بعـــض الدراســـات إلـــى تقـــدیر  ) : Space & Time( وحـــدة المـــساحة والـــزمن . ه
المساحة التي یشغلها موضوع التحلیل كأن یحسب عـدد األعمـدة واألسـطر والـصفحات التـي یـشغلها 

وضوع ، وتلجأ دراسات أخرى إلى حساب الزمن الذي یستغرقه الموضـوع ، وتلجـأ دراسـات أخـرى الم
 . إلى حساب الزمن یستغرقه احد البرامج أو الخطابات 

وقــد اعتمــدت هــذه الدراســة علــى الفقــرة كوحــدة للتحلیــل باعتبارهــا وحــدة ذات معنــى وباعتبارهــا لیــست 
التالي یمكن أن یشتمل على قضیة أو أكثر من قـضیة مـن صغیرة كالكلمة وال كبیرة كالموضوع ، وب

 .قضایا فقه الواقع في محتوى كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة 
تمثلت عینـة التحلیـل فـي كتـب التربیـة اإلسـالمیة للمرحلـة الثانویـة لألقـسام : تحدید عینة التحلیل . ٦

الجـــزأین ( یـــة اإلســـالمیة للـــصف الحـــادي عـــشر العلمـــي والعلـــوم اإلنـــسانیة ، وتتمثـــل فـــي كتـــاب الترب
 .والصف الثاني عشر ) األول والثاني 

 : قام الباحث بعرض موضوعات كل كتاب ، كالتالي : توصیف كتب التربیة اإلسالمیة . ٧
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 كتاب التربیة اإلسالمیة للصف الحادي عشرموضوعات ) : ٤ : ٢(جدول رقم 
 الجزء الثاني: كتاب التربیة اإلسالمیة للصف الحادي عشر  الجزء األول: شر كتاب التربیة اإلسالمیة للصف الحادي ع

 )١٠-١(سورة النور  )١(إعجاز القرآن 
 )٢٦-١١(سورة النور  )٢(إعجاز القرآن 
 )٣٤-٢٧(سورة النور  )١١-١(سورة اإلسراء 
 )٤٦-٣٥(سورة النور  )٢٢-١٢(سورة اإلسراء 
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ة ا
وحد

ال
 : ف 

شری
ث ال

حدی
ال

ومه
وعل

) صــلى هللا علیــه وســلم(مــن وصــایا الرســول  
ثة  .للشباب 

لثال
ة ا

وحد
ال

 :
ث 

حدی
ال ومه
وعل

ف 
شری

ال
حــــدیث تعظــــیم حرمــــات المــــسلمین وبیــــان  

 حقوقهم
 علي بن أبي طالب 

ـــــه (مـــــن صـــــحابة رســـــول هللا  )١(الرسول القدوة  صـــــلى هللا علی
 )وسلم

 )٢(الرسول القدوة 

عة 
لراب

ة ا
وحد

ال
 :

جم 
لترا

ا سیر
وال

 

ـــــه (مـــــن صـــــحابة رســـــول هللا  صـــــلى هللا علی
 )وسلم

دة 
وح

ال
عة 

لراب
ا

 :
رة 

لسی
ا

ة ال
بوی

الن
 یفةشر

 النظام االجتماعي عثمان بن عفان 
 )١(الزواج  نظام العقوبات في اإلسالم

 ) ٢(الزواج  الحدود 
 المحرمات من النساء القصاص 

سة 
خام

ة ال
وحد

ال
 : مي

سال
 اإل

فقه
ال

 التعزیز 

سة 
خام

ة ال
وحد

ال
 :

قه 
الف

مي
سال

اإل
 

 القضاء في اإلسالم
 األمن في اإلسالم تحریم اإلضرار بالنفس

 موقف اإلسالم من العولمة  تحمل المسؤولیة
 أدب االختالف والخطاب  امنالتض

 المعرفة في التصور اإلسالمي اإلسالم والعالقات الدولیة
 اإلسالم واإلعالم

سة 
ساد

ة ال
وحد

ال
 :

ر 
لفك

ا یب
تهذ

 وال
مي

سال
اإل

 

 موقف اإلسالم من التعصب

سة 
ساد

ة ال
وحد

ال
 :

ر 
لفك

ا یب
تهذ

 وال
مي

سال
اإل

 التسامح الدیني في اإلسالم 
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  عشرالثانيكتاب التربیة اإلسالمیة للصف موضوعات ) : ٤ : ٣(جدول رقم 
  عشريالثانكتاب التربیة اإلسالمیة للصف 

صـلى هللا علیـه (من مواقف صحابة رسول هللا  أساسیات في فهم القرآن الكریم 
 )وسلم

 دور المرأة في عصر النبوة والخالفة الراشدة  التربیة اإلیمانیة
 عمر بن عبد العزیز وحدة األمة اإلسالمیة

 ابن تیمیه یق المعلومات توث
 من علماء المسلمین في العصر الحدیث )دروس وعبر(قصة آدم علیه السالم 

 قصة موسى والعبد الصالح

دة 
وح

ال
بعة

الرا
 : 

جم
لترا

 وا
سیر

ال
 من علماء فلسطین 

 مقاصد الشریعة اإلسالمیة  )٨٣ – ٧٦القصص (قصة قارون 
ــــي المجتمعــــات كمــــا یعرضــــها  ســــنن هللا ف

 لقرآن الكریم ا
 االجتهاد 

 تاریخ االجتهاد في اإلسالم أثر القرآن الكریم على البشریة 
 )١٣-١(سورة الرعد 

دة 
وح

ال
سة

خام
ال

 : 
قه 

الف
وله

ص
وأ

  

 نظام العبادات في اإلسالم 
 تنظیم اإلسالم للعالقة بین الرجل والمرأة  ) ٢٩-١٤(سورة الرعد 

ى 
ألول

ة ا
وحد

ال
 :

ریم
الك

ن 
لقرآ

ا
 

 القالط ) ٤٣-٣٠(سورة الرعد 
مــــنهج القــــرآن الكــــریم فــــي عــــرض قــــضیة 

 األلوهیة
 التفریق بین الزوجین 

علــــیهم (التــــصور اإلســــالمي عــــن الرســــل 
 ) السالم

قـــضایا معاصــــرة فـــي فقــــه األحـــوال الشخــــصیة 
)١( 

قـــضایا معاصــــرة فـــي فقــــه األحـــوال الشخــــصیة 
)٢( 

 اإلیمان حقیقته ونواقضه

دة 
وح

ال
سة

ساد
ال

 :  
عي

تما
الج

م ا
ظا

الن
 

 عنایة اإلسالم بذوي االحتیاجات الخاصة
 النظام االقتصادي في اإلسالم الوالء والبراء

یة 
لثان

ة ا
وحد

ال
 :

میة
سال

 اإل
یدة

لعق
ا

 

 موقف اإلسالم من الربا أثر اإلیمان في الحیاة 
 )١(معامالت قضایا معاصرة في فقه ال أساسیات في فهم السنة النبویة

ــــــة العلمــــــاء الوضــــــع فــــــي الحــــــدیث  محارب
 الشریف

دة 
وح

ال
بعة

لسا
ا

:  
 

ظام
الن

 
دي

صا
القت

ا
 

 )٢(قضایا معاصرة في فقه المعامالت 

فـي ) صلى هللا علیـه وسـلم(منهج الرسول 
 التربیة

 توجیهات نبویة في المسئولیة واإلدارة
 األعمال التي ال ینقطع ثوابها

ثة 
لثال

ة ا
وحد

ال
 :

ومه
وعل

ف 
شری

ث ال
حدی

ال
 موقف اإلسالم من البدع 
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  :المحتوى خطوات تحلیل . ٨
یمكــن أن تكــشف عــن مــدى تــضمنها لقــیم اعتبــار كتــب العینــة وحــدة واحــدة ، فهــي بمجموعهــا . أ

 .التسامح في كتب المرحلة الثانویة 
قــام الباحــث بعمــل دراســة اســتطالعیة للكتــب الــثالث قبــل البــدء بعمــل خطــة الدراســة للوقــوف . ب

 .على مدى تناول هذه الكتب لقیم التسامح 
 .ة للتحلیل اعتماد الفقرة وحد. ج
ـــیم التـــسامح التـــي توصـــلت إلیهـــا الدراســـة. د ـــم تـــضمینها مجـــاالت ق   تـــصمیم بطاقـــة للتحلیـــل ، وت

الحالیة ، وخصصت بها فراغات لرصد تواجد كل قیمـة مـن قـیم التـسامح فـي المجـاالت ، وحـسب 
دة النـــسبة المئویـــة للقـــیم المتواجـــدة ، ثـــم بیـــان ترتیبهـــا ، وجـــرى قیـــاس صـــدقها بعرضـــها علـــى الـــسا

 .المحكمین 
 .اعتبار كل قیمة من قیم التسامح المتضمنة في بطاقة التحلیل وحدة للعد . ه
تحلیل محتوى كل كتاب على حدة ، حیث تم تحلیل كل فقراته ، وتحدید كونها متـضمنة للقـیم . و

 .المذكورة في القائمة أم ال 
 . لثالثة تفریغ نتائج التحلیل في جدول لكل محتوى من محتویات الكتب ا. ز

 
  : صدق أداة تحلیل المحتوى

اعتمد الباحث صدق القائمة كصدق لبطاقة التحلیل كون بنود القائمة هي ذاتهـا بنـود بطاقـة التحلیـل 
 .وألن التحلیل جرى بناء على اعتماد القائمة 

 
  : ثبات أداة تحلیل المحتوى

 عــدة مــرات بإتبــاع القواعــد نفــسها یقــصد بثبــات التحلیــل الوصــول إلــى النتــائج نفــسها إذا تــم التحلیــل
واإلجـــراءات مـــن قبـــل الباحـــث نفـــسه ، أو الوصـــول إلـــى النتـــائج نفـــسها إذا أجـــرى التحلیـــل أكثـــر مـــن 
ًباحث في وقت واحد متبعا القواعد واإلجراءات نفسها ، على أن یقوم كل باحث بالعمل مـستقال عـن  ً

 .اآلخر 
 : كما یلي )  ٢٥٥ : ه١٤٢٥طعیمة ، ( وهناك طریقتان حددهما 

وفي مثل هذه الحالة یلتقي الباحثان في بدایة : أن یقوم بتحلیل المادة ذاتها باحثان أو أكثر : األول 
ٕالتحلیــل لالتفـــاق علـــى أســـسه واجراءاتـــه ، ثـــم ینفـــرد كـــل منهمـــا بتحلیـــل المـــادة موضـــع الدراســـة ، ثـــم 

 . إلیها كل منهما إلیها یلتقیان في نهایة التحلیل لبیان العالقة بین النتائج التي توصل
، وفــي مثــل أو أكثــر أن یقــوم الباحــث بتحلیــل المــادة نفــسها مــرتین علــى فتــرتین متباعــدتین : الثــاني 

 .هذه الحالة یستخدم عامل الزمن في قیاس ثبات التحلیل 



 ٩١

وقد اعتمد الباحث الطریقة األولى لحساب ثبات التحلیل ، مع إجراء تعـدیل بـسیط لـضمان الدقـة فـي 
مـع تحلیـل  تائج بشكل أكبر ، إذ قام الباحـث بتحلیـل كـل محتـوى مـن المحتویـات الثالثـة بـالتزامن الن

ٕمعلمین خبیرین ومتمیـزین بحیـث یكـون كـل تحلیـل منفـردا وان كـان علـى ذات األسـس والقواعـد التـي  ً
ة م تحلیلـه ثـالث مـرات ، ثـم حـساب درجـتـاتفق علیها الباحث مع المعلمین ، بمعنى أن كـل محتـوى 

 .االتفاق بین التحلیالت الثالثة 
وقــد أســفرت عملیــات التحلیــل عــن وجــود اتفــاق كبیــر بــین النتــائج فــي المــرات الــثالث التــي قــام بهــا 

 : الباحث كما في الجدول التالي 
 

 نتائج عملیات التحلیل الثالثة) : ٤ : ٤(جدول رقم 
 النسبة المئویة لالتفاق راتالزیادة في عدد الفق عدد فقرات قیمة التسامح عملیة التحلیل

 ٠ ٠ ٣٩ األولى
  %٩٤�٨٧ ٢ ٤٠ الثانیة
  %٩٧�٥٦ ١ ٤١ الثالثة

 
ویتضح من الجدول أن نسبة االتفاق كانت عالیة بین كل من عملیتي تحلیل متتـالین ، حیـث بلغـت 

یـة وهـي نـسبة تـدل علـى ثبـات عمل % ٩٧�٥٦وبین الثانیـة والثالثـة  % ٩٤�٨٧بین األولى والثانیة 
 . التحلیل عبر الزمن 

ویقــصد بــه مــدى االتفــاق بــین نتــائج التحلیــل التــي قــام الباحــث بحــساب ثبــات االتــساق عبــر األفــراد و
توصــل إلیهــا الباحــث وبــین نتــائج التحلیــل التــي توصــل إلیهــا المختــصون فــي مجــال تــدریس التربیــة 

رة فــي تــدریس التربیــة اإلســالمیة اإلسـالمیة ، وقــد اختــار الباحــث اثنــین مــن المعلمــین اللـذین لهمــا خبــ
للــصف الحــادي عــشر والثــاني عــشر ، وطلــب مــنهم القیــان بعملیــة التحلیــل بــشكل مــستقل ، وأســفرت 
النتــائج عــن وجــود اتفــاق كبیــر فــي عملیــات التحلیــل وهــذا یــدل علــى صــدق عملیــة التحلیــل وتــم ذلــك 

 :  ، والتي تنص على Holestyباستخدام معادلة هولستي 
= فاق لهولستي معامل االت

نن

ق٢

١٢ ++++
 ) ١٧٨ : ه١٤٠٨طعیمة ،  .                          (

 .تعني عدد نقاط االتفاق في مرات التحلیل : ق :         حیث أن 
 .تعني مجموع الفئات التي تم تحلیلها في مرات التحلیل  : ٢ن + ١            ن
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 ) الجزء األول ( اق في تحلیل كتاب الصف الحادي عشر معامل االتف) : ٤ : ٥(جدول رقم 
 معامل االتفاق مجموع النقاط نقاط االختالف نقاط االتفاق المحللون

  %٩٥�١٢ ٤١ ٢ ٣٩ الباحث والمحلل األول
  %٩٧�٥٦ ٤١ ١ ٤٠ الباحث والمحلل الثاني

  %٩٢�٥٠ ٤٠ ٣ ٣٧ المحلل األول والمحلل الثاني
  %٩٥�٠٦ معامل الثبات الكلي

 
، وبـین  % ٩٥�١٢ ت كانـ بـین الباحـث األول والمحلـل الثـاني االتفـاقنسبةیبین الجدول السابق أن 
، فــي حــین كانــت النــسبة وبــین المحلــل األول والمحلــل الثــاني  % ٩٧�٥٦الباحــث والمحلــل الثــاني 

صـدق علـى  ممـا یؤكـد وهـذه نـسبة عالیـة %  ٩٥�٠٦، ولقد كان معامل الثبـات الكلـي  % ٩٢�٥٠
  .تحلیل الباحث

 
 ) الجزء الثاني ( معامل االتفاق في تحلیل كتاب الصف الحادي عشر ) : ٤ : ٦(جدول رقم 

 معامل االتفاق مجموع النقاط نقاط االختالف نقاط االتفاق المحللون
  %٩١�٣٠ ٤٦ ٤ ٤٢ الباحث والمحلل األول
  %٩١�٤٩ ٤٧ ٤ ٤٣ الباحث والمحلل الثاني

  %٩٢�٦٨ ٤١ ٣ ٣٨ المحلل الثانيالمحلل األول و
  %٩١�٨٣ معامل الثبات الكلي

 
، وبـین  % ٩١�٣٠یبین الجدول السابق أن نسبة االتفـاق بـین الباحـث األول والمحلـل الثـاني كانـت 

، فــي حــین كانــت النــسبة وبــین المحلــل األول والمحلــل الثــاني  % ٩١�٤٩الباحــث والمحلــل الثــاني 
وهـذه نـسبة عالیـة ممـا یؤكـد علـى صـدق  %  ٩١�٨٣الثبـات الكلـي ، ولقد كان معامل  % ٩٢�٦٨

 .تحلیل الباحث 
وبعــد التأكــد مــن ثبــات تحلیــل المحتــوى تــم وضــع مجــاالت وفقــرات قیمــة التــسامح فــي قائمــة توضــح 

 .تكرارها في كتاب التربیة اإلسالمیة للصف الحادي عشر 
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 ي تحلیل كتاب الصف الثاني عشرمعامل االتفاق ف) : ٤ : ٧(جدول رقم               
 معامل االتفاق مجموع النقاط نقاط االختالف نقاط االتفاق المحللون

  %٩٣�٧٥ ٤٨ ٣ ٤٥ الباحث والمحلل األول
  %٩١�٦٦ ٤٨ ٤ ٤٤ الباحث والمحلل الثاني

  %٩٢�٨٥ ٤٢ ٣ ٣٩ المحلل األول والمحلل الثاني
  %٩٢�٧٥ معامل الثبات الكلي

 
، وبـین  % ٩٣�٧٥السابق أن نسبة االتفـاق بـین الباحـث األول والمحلـل الثـاني كانـت یبین الجدول 

، فــي حــین كانــت النــسبة وبــین المحلــل األول والمحلــل الثــاني  % ٩١�٦٦الباحــث والمحلــل الثــاني 
وهـذه نـسبة عالیـة ممـا یؤكـد علـى صـدق  %  ٩٢�٧٥، ولقد كان معامل الثبـات الكلـي  % ٩٢�٨٥

 .تحلیل الباحث 
عــد التأكــد مــن ثبــات تحلیــل المحتــوى تــم وضــع مجــاالت وفقــرات قیمــة التــسامح فــي قائمــة توضــح وب

 . عشر الثانيتكرارها في كتاب التربیة اإلسالمیة للصف 
ویــرى الباحــث أنــه مــن ثبــات تحلیــل المحتــوى للــصفین الحــادي عــشر والثــاني عــشر مــن حیــث نــسب 

، معامــل ) الجــزء األول(ب الــصف الحــادي عــشر ًمعامــل الثبــات الكلــي متقاربــة جــدا ففــي تحلیــل كتــا
، معامـــل ) الجـــزء الثـــاني(، وفـــي تحلیـــل كتـــاب الـــصف الحـــادي عـــشر  %) ٩٥�٠٦(الثبـــات الكلـــي 
، وفـــــي تحلیـــــل كتـــــاب الـــــصف الثـــــاني عـــــشر معامـــــل الثبـــــات الكلـــــي                       %) ٩١�٨٣(الثبـــــات الكلـــــي 

  . ، وهذا یدل على صدق تحلیل الباحث %) ٩٢�٧٥(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩٤

%+
 حتليل النتائج وتفسريها

 
 

 .النتائج المتعلقة بالسؤال األول  •
  .الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال  •
  .الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال  •
 .توصیات الدراسة  •
 .مقترحات الدراسة  •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩٥

 الفصل الخامس
 تحلیل النتائج وتفسیرها

تــائج التــي تــم التوصــل إلیهــا فــي هــذه الدراســة وتفــسیرها ، حیــث یهــدف هــذا الفــصل إلــى مناقــشة الن
 .تناولت هذه الدراسة مجموعة من الفرضیات جرى اختبارها وسیعرض الباحث هذه النتائج 

 : نتائج الدراسة 
 : النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ینص على ما یلي : ًأوال 

التربیـــة اإلســـالمیة علـــى تعزیزهـــا لـــدى طلبـــة ب كتـــمـــا مجـــاالت التـــسامح التـــي یفتـــرض أن یعمـــل " 
 " المرحلة الثانویة ؟ 

 التـسامح ، وهـي التـي یـرى الباحـث ةقـد أجـاب الباحـث عـن هـذا الـسؤال بإعـداد قائمـة بمجـاالت قیمـف
إعـداد القائمـة علـى حاجة طلبة المرحلة الثانویة إلى معرفتها والوقوف عیها ، وقد استند الباحـث فـي 

كتابات المتخصصین في الفقـه ومنـاهج التربیـة اإلسـالمیة واالطـالع علـى الدراسـات األدب التربوي و
السابقة ، حیث تم تصنیفها إلى أربعة مجاالت تنقسم إلى مجاالت فرعیة تندرج تحتها مجاالت قیمة 

 . التسامح الالزم توفرها في محتوى التربیة اإلسالمیة 
 ألي مجــال مــن مجــاالت – مــا أمكــن –إغفــال وهــذا مــا یــضمن الــشمول واالتــساع بحیــث ال یحــدث 

التــسامح التــي یتعایــشها الطالــب بكــل مــا تمــوج بــه متغیــرات وتطــورات ، وقــد تــم تحكــیم هــذه القائمــة 
 ًمحكمــا مــن تخصــصات مختلفــة فــي الفقــه ، وأصــول الــدین ، والمنــاهج وطــرق) ٢١(بعرضــها علــى 

ة ، وأصول التربیـة ، ومـن مـشرفي التربیـة التدریس العامة ، والمناهج وطرق تدریس التربیة اإلسالمی
) ٤٠(اإلسالمیة ، ومعلمي التربیة اإلسالمیة في المرحلة الثانویة ، وكـان عـدد الفقـرات قبـل التحكـیم 

یوضـــــح ذلــــك ، ثـــــم وصـــــلت بعـــــد التحكـــــیم       ) ١(فقــــرة موزعـــــة علـــــى خمـــــس مجــــاالت والملحـــــق رقـــــم 
ٕواعادة التحكیم واجراء التعدیالت والحذف واإلضاف فقرة موزعة على أربع فقرات والملحق ) ٤١(ة إلى ٕ

 .یظهر القائمة في صورتها النهائیة ) ٢(رقم 
 

 :  والذي ینص على ما یلي الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال  : ًثانیا
 "التربیة اإلسالمیة المقرر على طلبة المرحلة الثانویة ؟ كتب ما مدى توفر هذه المجاالت في " 

ا السؤال قام الباحث بتحلیل محتوى كتاب التربیة اإلسالمیة للمرحلـة الثانویـة والـذي ولإلجابة عن هذ
یشتمل الجزء األول والجزء الثاني للصف الحـادي عـشر وكتـاب الـصف الثـاني عـشر ، للكـشف عـن 

 : مدى تواجد لمجاالت قیمة التسامح فیه ، والجداول التالیة توضح ذلك 
 
 



 ٩٦

  :يالتسامح الدین: المجال األول 
 في منهاج التربیة اإلسالمیة ) التسامح الدیني(توفر المجال األول ) : ٥ : ٨(جدول رقم 

 مجاالت التسامحمن 
الحادي عشر 
 الجزء األول

الحادي عشر 
 الجزء الثاني

 الثاني عشر

  : الديني التسامح: ا4ال األول 
 موجودة

غیر 
 موجودة

 موجودة
غیر 
 موجودة

 موجودة
غیر 
 موجودة

 X   X  X .مل على نبذ العنف والتطرف الدیني الع ١
  X   X X . سواسیة في اإلنسانیةالوعي بأن الجمیع ٢
احتـــــرام عقائـــــد اآلخـــــرین الخاصـــــة تعزیـــــز  ٣

 X  X  X  . بهم

ــــي  ٤ ــــدال ف ــــاهیم الوســــطیة واالعت ترســــیخ مف
  X   X X   .المجتمع

احتـــــرام القـــــیم اإلیمانیــــــة الـــــصحیحة عنــــــد  ٥
 . اآلخرین 

X   X X  

الحـــــــث علـــــــى التعامـــــــل وفـــــــق األخـــــــالق  ٦
 .اإلسالمیة الكریمة 

X  X  X  

  X   X X .ترسیخ مبادئ األخوة في الدین  ٧
  X  X  X .تنمیة القیم اإلیمانیة المرتبطة بالعقیدة  ٨
المــــــساعدة علــــــى الفهــــــم الــــــصحیح للــــــدین  ٩

 .ومقاصده الشرعیة 
X  X  X  

ف مـــــع تنمیــــة القــــدرة علــــى الحــــوار الهــــاد ١٠
 .أصحاب الدیانات األخرى 

 X  X  X 

 
الجـــزء (بقـــراءة الجـــدول الـــسابق یتـــضح أن محتـــوى كتـــاب التربیـــة اإلســـالمیة للـــصف الحـــادي عـــشر 

تعزیـــز (كـــان غنـــي بمجـــال التـــسامح الـــدیني ، إال أن محتـــوى المنهـــاج كـــان ال یحتـــوي علـــى ) األول
 الحـــوار الهـــادف مـــع أصـــحاب الـــدیانات تنمیـــة القــدرة علـــى(، ) احتــرام عقائـــد اآلخـــرین الخاصـــة بهـــم

 .  )األخرى
، فقـــد كـــان یفتقـــر إلـــى        ) الجـــزء الثـــاني(أمـــا محتـــوى كتـــاب التربیـــة اإلســـالمیة للـــصف الحـــادي عـــشر 

            الحــــث علــــى التعامــــل وفــــق األخــــالق اإلســــالمیة (قــــیم التــــسامح الــــدیني إال أنــــه كــــان یحتــــوي علــــى 



 ٩٧

ــــة القــــیم اإلی(، ) الكریمــــة ــــدةتنمی ــــة المرتبطــــة بالعقی ــــدین (، ) مانی ــــصحیح لل ــــى الفهــــم ال المــــساعدة عل
 ) .ومقاصده الشرعیة

غنـي بقـیم التـسامح الـدیني ، إال كـان أما محتوى كتاب التربیة اإلسالمیة للـصف الثـاني عـشر ، فقـد 
تعزیـز احتـرام (، ) العمـل علـى نبـذ العنـف والتطـرف الـدیني(أن محتوى المنهاج كان ال یحتوي علـى 

 . ) تنمیة القدرة على الحوار الهادف مع أصحاب الدیانات األخرى(، ) قائد اآلخرین الخاصة بهمع
 

  :التسامح العلمي : الثانيالمجال 
 في منهاج التربیة اإلسالمیة ) التسامح العلمي(توفر المجال الثاني ) : ٥ : ٩(جدول رقم 

 مجاالت التسامحمن 
الحادي عشر 
 الجزء األول

 الجزء الحادي عشر
 الثاني

 الثاني عشر

  :التسامح العلمي : ا4ال الثاني 
 موجودة

غیر 
 موجودة

 موجودة
غیر 
 موجودة

 موجودة
غیر 
 موجودة

نــشر أســالیب النقــد العلمــي والحــوار البنــاء  ١
 . والتواصل الفكري مع اآلخرین 

 X  X X  

  X  X X  .إكساب قیم الحوار الثقافي وآلیاته  ٢
 X  X  X  . بآلیات التعامل الحضاري تنمیة الوعي ٣
تنمیة القدرة على التفكیر العلمي المنهجـي  ٤

 .وسعة الصدر للرأي األخر 
 X X   X 

المـــساهمة فـــي تنقیـــة ثقافـــة المجتمـــع مـــن  ٥
 .مظاهر التعصب 

X   X  X 

تعزیـــــــز قـــــــیم االنفتـــــــاح الفكـــــــري واألمانـــــــة  ٦
 .العلمیة 

 X  X  X 

 التطــــــــرف حمایــــــــة الثقافــــــــة مــــــــن أفكــــــــار ٧
 .واالنغالق العقلي 

 X  X  X 

ــــــــة فــــــــي العقــــــــل  ٨ ــــــــشر المــــــــسئولیة العلمی ن
 .والوجدان 

 X  X  X 

  X   X X .إتاحة الفرصة للتفكیر بحریة  ٩
ــــــــــات التهمــــــــــیش  ١٠ التحــــــــــصین ضــــــــــد عملی

 .والتسطیح والتشویه الثقافي 
 X  X X  

العمـــل علـــى تطهیـــر المجتمـــع مـــن ثقافــــة  ١١
 .البدع والخرافات 

X  X  X  



 ٩٨

الجـــزء (بقـــراءة الجـــدول الـــسابق یتـــضح أن محتـــوى كتـــاب التربیـــة اإلســـالمیة للـــصف الحـــادي عـــشر 
المـــساهمة فـــي تنقیـــة ثقافـــة (كـــان یفتقـــر إلـــى قـــیم التـــسامح العلمـــي إال أنـــه كـــان یحتـــوي علـــى ) األول

ع من العمل على تطهیر المجتم(، ) إتاحة الفرصة للتفكیر بحریة(، ) المجتمع من مظاهر التعصب
 ) .ثقافة البدع والخرافات

، فقـــد كـــان یفتقـــر إلـــى        ) الجـــزء الثـــاني(أمـــا محتـــوى كتـــاب التربیـــة اإلســـالمیة للـــصف الحـــادي عـــشر 
تنمیــة القــدرة علــى التفكیــر العلمــي المنهجــي وســعة (قــیم التــسامح العلمــي إال أنــه كــان یحتــوي علــى 

 .)  ثقافة البدع والخرافاتالعمل على تطهیر المجتمع من(، ) الصدر للرأي األخر
  قـیم التـسامح كـان یحتـوي علـى بعـض أما محتوى كتاب التربیة اإلسالمیة للصف الثاني عشر ، فقـد 

، ) نــشر أســالیب النقــد العلمــي والحــوار البنــاء والتواصــل الفكــري مــع اآلخــرین (والتــي منهــاالعلمــي ، 
التحــصین ضــد عملیــات ( ، )تفكیــر بحریــةإتاحــة الفرصــة لل(، ) إكــساب قــیم الحــوار الثقــافي وآلیاتــه(

 . ) العمل على تطهیر المجتمع من ثقافة البدع والخرافات(، ) التهمیش والتسطیح والتشویه الثقافي
 

  :االجتماعيالتسامح  : الثالثالمجال 
 في منهاج التربیة اإلسالمیة ) التسامح االجتماعي(توفر المجال الثالث ) : ٥ : ١٠(جدول رقم 

 ت التسامحمجاالمن 
الحادي عشر 
 الجزء األول

الحادي عشر الجزء 
 الثاني

 الثاني عشر

 : االجتماعي   التسامح : ا4ال الثالث 
 موجودة

غیر 
 موجودة

 موجودة
غیر 
 موجودة

 موجودة
غیر 
 موجودة

تهیئــــة فــــرص المــــشاركة فــــي مــــساعدة المجتمــــع  ١
 .ورعایة فئاته المختلفة 

 X  X X  

  X  X  X .  االجتماعي تعزیز قیم التماسك ٢
غـــــرس روح المـــــسئولیة االجتماعیـــــة فـــــي العقـــــل  ٣

 .والوجدان 
X   X  X 

  X  X  X .تنمیة قیم التكافل والترابط االجتماعي  ٤
 X   X  X .تعزیز قیم التماسك بآداب السلوك االجتماعي  ٥
 X   X  X .تنمیة الشعور بالمصلحة العامة  ٦
  X  X  X .لعطاء ترسیخ قیم التضحیة وا ٧
  X  X X  .عاون والعمل بروح الفریق الواحدالحث على الت ٨
 X  X  X  .التمسك بالعادات والتقالید الحسنة  ٩
 X  X  X  .معالجة وتقویم العادات الغیر حسنة  ١



 ٩٩

الجـــزء (بقـــراءة الجـــدول الـــسابق یتـــضح أن محتـــوى كتـــاب التربیـــة اإلســـالمیة للـــصف الحـــادي عـــشر 
ـــة فـــرص المـــشاركة فـــي (غنـــي بقـــیم التـــسامح االجتمـــاعي إال أنـــه كـــان ال یحتـــوي علـــى ) األول تهیئ

، ) الحـــث علـــى التعـــاون والعمـــل بـــروح الفریـــق الواحـــد(، ) مـــساعدة المجتمـــع ورعایـــة فئاتـــه المختلفـــة
 ) .معالجة وتقویم العادات الغیر حسنة(، ) التمسك بالعادات والتقالید الحسنة(

، فقـــد كـــان یفتقـــر إلـــى        ) الجـــزء الثـــاني(یـــة اإلســـالمیة للـــصف الحـــادي عـــشر أمـــا محتـــوى كتـــاب الترب
تنمیــة قــیم (، ) تعزیــز قــیم التماســك االجتمــاعي(قــیم التــسامح االجتمــاعي إال أنــه كــان یحتــوي علــى 

 ) .ترسیخ قیم التضحیة والعطاء(، ) التكافل والترابط االجتماعي
الثاني عشر ، فقـد كـان یحتـوي علـى بعـض قـیم التـسامح   أما محتوى كتاب التربیة اإلسالمیة للصف 

، ) تهیئــة فــرص المــشاركة فــي مــساعدة المجتمــع ورعایــة فئاتــه المختلفـــة(االجتمــاعي ، والتــي منهــا 
ترسـیخ قـیم التـضحیة (، ) تنمیة قیم التكافـل والتـرابط االجتمـاعي(، ) تعزیز قیم التماسك االجتماعي(

 ) . والعمل بروح الفریق الواحدالحث على التعاون (، ) والعطاء
 

  :السیاسيالتسامح  : الرابعالمجال 
 في منهاج التربیة اإلسالمیة ) التسامح السیاسي(توفر المجال الرابع ) : ٥ : ١١(جدول رقم 

 مجاالت التسامحمن 
الحادي عشر 
 الجزء األول

الحادي عشر الجزء 
 الثاني

 الثاني عشر

 : سي السياالتسامح : ا4ال الرابع 
 موجودة

غیر 
 موجودة

 موجودة
غیر 
 موجودة

 موجودة
غیر 
 موجودة

 X   X  X .نشر ثقافة السلم في المجتمع  ١
ـــــسیاسیة  ٢ ـــــة ال ـــــات التبعی الحـــــصانة ضـــــد عملی

 .للغرب 
 X  X  X 

 X  X  X  .بث روح الدیمقراطیة في النفوس  ٣
 X  X  X  .إنماء القدرة على المعارضة المتفهمة  ٤
 X  X  X  . قیم الحریة المنضبطة تنمیة ٥
 X  X  X  .تعزیز القیم المرتبطة بمفاهیم المواطنة  ٦
ـــــــة فـــــــي  ٧ ـــــــشعور بالمـــــــسئولیة الوطنی ـــــــة ال تنمی

 .الوجدان 
 X  X  X 

 X  X  X  .ترسیخ قیم السالم في النفوس  ٨
 X  X  X  .تعزیز قیم المشاركة السیاسیة  ٩

 X  X  X  .ع عن النفسة المقاومة وحق الدفانشر ثقاف ١٠



 ١٠٠

الجـــزء (بقـــراءة الجـــدول الـــسابق یتـــضح أن محتـــوى كتـــاب التربیـــة اإلســـالمیة للـــصف الحـــادي عـــشر 
 . )نشر ثقافة السلم في المجتمع(یحتوي على ال  إال أنه كان السیاسيقیم التسامح ب یفتقر) األول

 ، فقـــد كـــان یفتقـــر إلـــى        )الجـــزء الثـــاني(أمـــا محتـــوى كتـــاب التربیـــة اإلســـالمیة للـــصف الحـــادي عـــشر 
 .السیاسي قیم التسامح 

الـسیاسي  قـیم التـسامح فقد كـان یفتقـر إلـىأما محتوى كتاب التربیة اإلسالمیة للصف الثاني عشر ، 
 .ًأیضا 

 
ومن خالل النتائج السابقة یتضح لدى الباحث ضعف اتصال مناهج التربیة اإلسـالمیة فـي فلـسطین 

سامح ، ویتبدى قصورها في تلبیة حاجاتهم فـي هـذا الجانـب ، وهنـا البـد مـن بواقع الطلبة من قیم الت
التأكیــد علــى أهمیــة ربــط المقــررات بقــیم التــسامح وحیــاة الطلبــة ، وترســیخ مبــدأ التــسامح لكــل زمــان 
ّومكان ، وتحري تدریس المواضیع المتعلقة بالتسامح واألحكام الشرعیة المتعلقـة بـذلك ، فكـل عـصر 

 . من مشاكل ، فال یعقل أن تقتصر معرفة الطلبة على قضایا األزمنة السابقة فحسب له ما یعانیه
 

ٕواذا أدرنا أن نطل على مناهج التربیة اإلسالمیة بالمرحلـة الثانویـة بـشكل عـام ، نجـد أنهـا تفتقـر 
 :  في الجوانب التالیة ًكلیا

 
 سالمیة لمجاالت قیم التسامحالفقرات الغیر متوفرة في منهاج التربیة اإل) : ٥ : ١٢(جدول رقم 

 من مجاالت التسامح
الحادي عشر 
 الجزء األول

الحادي عشر 
 الجزء الثاني

 الثاني عشر

 موجودة  :التسامح الديني : ا4ال األول 
غیر 
 موجودة

 موجودة
غیر 
 موجودة

 موجودة
غیر 
 موجودة

 X  X  X  . تعزیز احترام عقائد اآلخرین الخاصة بهم ١
درة علـــــــى الحـــــــوار الهـــــــادف مـــــــع تنمیــــــة القـــــــ ٢

 .أصحاب الدیانات األخرى 
 X  X  X 

 : التسامح العلمي : ا4ال الثاني 
 X  X  X  .تنمیة الوعي بآلیات التعامل الحضاري  ١
 X  X  X  .تعزیز قیم االنفتاح الفكري واألمانة العلمیة  ٢
حمایــة الثقافــة مــن أفكــار التطــرف واالنغــالق  ٣

 .العقلي 
 X  X  X 

 X  X  X  .نشر المسئولیة العلمیة في العقل والوجدان  ٤



 ١٠١

 : التسامح االجتماعي   : ا4ال الثالث 
 X  X  X  .التمسك بالعادات والتقالید الحسنة  ١
 X  X  X  .معالجة وتقویم العادات الغیر حسنة  ٢

 : التسامح السياسي : ا4ال الرابع 
ـــــة ١ ـــــات التبعی ـــــسیاسیة الحـــــصانة ضـــــد عملی  ال

 .للغرب 
 X  X  X 

 X  X  X  .بث روح الدیمقراطیة في النفوس  ٢
 X  X  X  .إنماء القدرة على المعارضة المتفهمة  ٣
 X  X  X  .تنمیة قیم الحریة المنضبطة  ٤
 X  X  X  .تعزیز القیم المرتبطة بمفاهیم المواطنة  ٥
ـــــــة الـــــــشعور بالمـــــــسئولیة الوطنیـــــــة فـــــــي  ٦ تنمی

  .الوجدان
 X  X  X 

 X  X  X  .ترسیخ قیم السالم في النفوس  ٧
 X  X  X  .تعزیز قیم المشاركة السیاسیة  ٨
 X  X  X  .نشر ثقافة المقاومة وحق الدفاع عن النفس ٩

 
 
 :  والذي ینص على ما یلي الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال  : ًثالثا

بیة اإلسالمیة المقرر على طلبة المرحلة الثانویـة بقیمـة التركتب  ما التصور المقترح إلثراء محتوى "
 " .التسامح ؟ 

مجــاالت قیمــة التــسامح المتمركــزة فــي منــاهج ً نقــول ، أنــه نظــرا لمحدودیــة ولإلجابــة عــن هــذا الــسؤال
 التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة ، وفي ظل الواقع الفلسطیني خاصة والمستوى العربي عامة ، فقد

صور مقتــرح إلثــراء محتــوى منهــاج التربیــة اإلســالمیة المقــرر حــث أنــه مــن الــضرورة وضــع تــوجـد البا
علــى طلبــة المرحلــة الثانویــة بقیمــة التــسامح ، والتــي قــد تــسهم فــي تطــویر محتویــات الكتــب مــن هــذا 

رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمـع الفلـسطیني ، ومـن خـالل مـا سـبق مـن نتـائج لالجانب ، وذلك 
 : المقترح التالي نستخلص 

یجــــب زیــــادة االهتمــــام بكتــــب التربیــــة اإلســــالمیة للمرحلــــة الثانویــــة والتركیــــز علــــى الجوانــــب الدینیــــة 
واالجتماعیــة والعلمیــة والــسیاسیة المتعلقــة بقیمــة التــسامح ، والتــي تفتقــر إلیهــا محتویــات كتــب التربیــة 

 والطلبــة المتعایــشون فــي فلــسطین یــتالءما ًاإلســالمیة للمرحلــة الثانویــة كلیــا ، والعمــل علــى إثرائهــا بمــ
 : ووضعها الخاص 



 ١٠٢

ففــي المجــال الــدیني یــرى الباحــث أنــه یجــب إثــراء المنــاهج الدراســیة للمرحلــة الثانویــة بموضــوعین * 
 : أساسیین وهما 

 .  تعزیز احترام عقائد اآلخرین الخاصة بهم -
 .خرى تنمیة القدرة على الحوار الهادف مع أصحاب الدیانات األ -
 

ًوفــي المجــال العلمــي یــرى الباحــث أیــضا أنــه یجــب إثــراء المنــاهج الدراســیة للمرحلــة الثانویــة بــأربع * 
 : مواضیع أساسیة وهي 

 .تنمیة الوعي بآلیات التعامل الحضاري  -
 .تعزیز قیم االنفتاح الفكري واألمانة العلمیة  -
  .حمایة الثقافة من أفكار التطرف واالنغالق العقلي -
 .نشر المسئولیة العلمیة في العقل والوجدان  -
 

ًوفــي المجــال االجتمــاعي یــرى الباحــث أیــضا أنــه یجــب إثــراء المنــاهج الدراســیة للمرحلــة الثانویــة * 
 : بموضوعین أساسیین وهما 

 .التمسك بالعادات والتقالید الحسنة  -
 .معالجة وتقویم العادات الغیر حسنة  -
 

ًیاسي یرى الباحث أیـضا أنـه یجـب إثـراء المنـاهج الدراسـیة للمرحلـة الثانویـة بتـسع وفي المجال الس* 
 : مواضیع أساسیة وهي 

 .الحصانة ضد عملیات التبعیة السیاسیة للغرب  -
 .بث روح الدیمقراطیة في النفوس  -
 .إنماء القدرة على المعارضة المتفهمة  -
 .تنمیة قیم الحریة المنضبطة  -
 .لقیم المرتبطة بمفاهیم المواطنة تعزیز ا -
 .تنمیة الشعور بالمسئولیة الوطنیة في الوجدان  -
 .ترسیخ قیم السالم في النفوس  -
 .تعزیز قیم المشاركة السیاسیة  -
 . نشر ثقافة المقاومة وحق الدفاع عن النفس -
 
 
 



 ١٠٣

 قترحاتالتوصیات والم
 

 : ات الدراسة توصی : ًأوال
 : السابقة خلصت الدراسة إلى التوصیات التالیة في ضوء النتائج 

 : توصیات تتعلق بمحتوى كتب التربیة اإلسالمیة بالمرحلة الثانویة ) أ(
ضرورة بناء محتوى كتاب التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة في ضوء قیمة التسامح لیكون منها . ١

 .جتمع بهذه القیم ًجزءا ال یتجزأ بهدف تلبیة متطلبات وحاجیات الطلبة والم
الحــادي عــشر والثــاني (ضــرورة تكامــل مقــررات التربیــة اإلســالمیة فــي صــفوف المرحلــة الثانویــة . ٢

 .بحیث یتم طرح قیم التسامح بشكل متدرج ، ووفق تنظیم هرمي متوازن ) عشر
 .ضرورة مراعاة التوازن بین مجاالت قیمة التسامح والمجاالت األخرى في الحیاة . ٣
الج المحتـــوى قـــیم التـــسامح بـــصورة صـــریحة وكافیـــة تلبـــي حاجـــة الطلبـــة للمعرفـــة ، وتـــشبع أن یعـــ. ٤

 .رغباتهم في الفهم العمیق ، فال یكتفي باإلشارات العریضة والعابرة لها 
االهتمــام بعــرض قــیم التــسامح بــصورة تثیــر تفكیــر الطالــب ، وتنمــي مهــارات التفكیــر العلیــا لدیــه . ٥

ویم والنقــد والتمییــز والمقارنــة ، ویتــأتي ذلــك بتــضمین المحتــوى أنــشطة تثیــر كالتحلیــل والتركیــب والتقــ
 .التفكیر 

 .االستعانة بالفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهیة المتخصصة في عرض قیم التسامح . ٦
 .تزوید المعلمین والمعلمات بأدلة إرشادیة توضح كیفیة تدریس قیم التسامح . ٧
غة عصریة سلسة واضحة ومفهومة لدى الطلبة واستخدام اصـطالحات أهمیة عرض هذه القیم بل. ٨

 .فقهیة مناسبة 
ٕحذف الموضوعات التي ال یحتاج الطالب إلیها في هذه المرحلة العمریـة ، واحـالل قـیم التـسامح . ٩

 .التي تستحوذ على اهتمامه ، والتي یرغب في دراستها والتعرف علیها 
 : إلسالمیة توصیات تتعلق بمعلم التربیة ا) ب(
ًاألخذ بتنویع طرائق التدریس ، واستخدام الحـدیث منهـا تجاوبـا مـع تطـور الواقـع ، وبحیـث یكـون . ١

 .ًقادرا على عرض القضایا المستجدة بنجاح 
 .استخدام تقنیات التعلیم الحدیثة التي تساعد في تحقیق الهدف من دراسة هذه الموضوعات . ٢
 هــذه الموضــوعات مــن قــیم للتــسامح ، لیتــصل بواقعــه وواقــع االطــالع علــى كــل مــا یــستجد حــول. ٣

 .الطلبة 
عقد الدورات التدریبیة للمعلمین والمعلمات لرفع كفایتهم العلمیة ، والنهـوض بمـستواهم فـي مجـال . ٤

 .تحلیل محتوى الكتب المدرسیة المقررة 
 



 ١٠٤

 : مقترحات الدراسة : ًثانیا 
 : رح الباحث ما یلي ًاستكماال لنتائج الدراسة وتوصیاتها یقت

فـــي مقـــررات التربیـــة ) قیمـــة التـــسامح(إجـــراء المزیـــد مـــن البحـــوث التـــي تتنـــاول موضـــوع الدراســـة . ١
 .اإلسالمیة في المرحلة األساسیة والثانویة في ضوء نماذج التعلیم 

إجــراء دراســة تقویمیــة لمحتــوى كتــاب التربیــة اإلســالمیة فــي المراحــل الدراســیة األخــرى فــي ضــوء . ٢
 .جاالت قیمة التسامح م
) األهـداف ، األنـشطة وطرائـق التـدریس ، والتقـویم(إجراء دراسات تقویمیة لبقیة منظومة المنهاج . ٣

 .في ضوء مجاالت قیمة التسامح 
إعداد تصور مقترح لتـدریس محتـوى كتـب التربیـة اإلسـالمیة للمرحلـة الثانویـة فـي ضـوء مجـاالت . ٤

 .تدریسیة قیمة التسامح وقیاس فعالیته ال
تقـــویم أهـــداف تـــدریس التربیـــة اإلســـالمیة للمرحلـــة الثانویـــة فـــي ضـــوء حاجـــات الطلبـــة فـــي ضـــوء . ٥

 .مجاالت قیمة التسامح 
دراســـة اتجاهـــات طلبـــة المرحلـــة الثانویـــة نحـــو مـــادة التربیـــة اإلســـالمیة فـــي ضـــوء نمـــاذج الـــتعلم . ٦

 .والمواضیع المتعلقة بها 
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 عـــــراجــــالم
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 :المراجع العربیة : ًأوال 
 .القرآن الكریم 

عبد الحمید : ، تحقیق " الشكوك على بطلیموس ) : " ه١٣٩٢(ابن الهیثم ، محمد بن الحسن ) ١(
 . صبرة ونبیل الشهابي ، مطبعة دار الكتاب ، القاهرة 

 . ـ دار المعرفة ، بیروت ٩فسیر القرآن الكریم ، ط ت) :  هـ١٤١٧(ابن كثیر ، إسماعیل ) ٢(
عبد هللا :  ، تحقیق ٣لسان العرب ، ج ) : ت. د ( ابن منظور ، جمال الدین محمد بن مكرم ) ٣(

 .علي الكبیر وآخرون ، دار المعارف ، القاهرة 
للطفل في  ؟ التنشئة االجتماعیة أطفالناكیف نربي "   :)ه١٤١٥( وآخرون إسماعیل ، محمد )٤(

 . دار النهضة المصریة ، القاهرة ، " األسرة العربیة 

 السنة –، مجلة النبأ " الالعنف والتسامح قمة التوازن النفسي ) : " ه١٤٢٦(اإلمارة ، أسعد ) ٥(
 . م ٢٠٠٥/  ه ١٤٢٦محرم ) ٧٥(الحادیة عشرة ، العدد 

 ، ٣میة في القرآن الكریم ، ط فلسفة التربیة اإلسال) : ه١٤٠٩(أبو العینین ، علي خلیل ) ٦(
 . مكتبة إبراهیم الحلبي ، المدینة المنورة 

القیم اإلسالمیة والتربیة ، مكتبة إبراهیم الحلبي ، المدینة ) :  هـ١٤٠٨(أبو العینین ، علي خلیل ) ٧(
 . المنورة ، السعودیة 

 غزة ، ، آفاق مكتبة ، " اإلسالميدراسات في الفكر التربوي "  :) ه١٤٣٠( أبو دف ، محمود )٨(
 فلسطین

 . ، مكتبة آفاق ، غزة ٣، ط " مقدمة في التربیة اإلسالمیة ) " ه١٤٢٨(أبو دف ، محمود ) ٩(
  ، مجلة " التسامح والمساواة في المنهاج الفلسطیني " ، ) ه١٤٢٥(أبو زهیره ، عیسى ) ١٠(

  . ٨٠ – ٦٩، ص ص ) ٤ (٢تسامح 
مهارات التفكیر في محتوى منهاج التربیة اإلسالمیة للصف " ) : ه١٤٣١(أبو نحل ، جمال ) ١١(

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، " العاشر األساسي ومدى اكتساب الطلبة لها 
 .الجامعة اإلسالمیة ، غزة 

طرق تعلیم التربیة اإلسالمیة ، مكتبة النهضة المصریة ، ) : ه١٤٠١(أحمد ، عبد القادر ) ١٢(
 . رة القاه

 . الریاض، ، دار المریخ " القیم والتربیة "   :)ه١٤٠٤( أحمد ، لطفي بركات )١٣(

، ) ٢٠٩٠(، الحوار المتمدن ، العدد " التسامح والتعصب ) : " ه١٤٢٨(أحمد ، مهند ) ١٤(
  .http://www.ahewar.org ، ه٧/١١/١٤٢٨
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 النـداء القرآنـي للمـؤمنین آیـاتفـي القـیم التربویـة المتـضمنة "   :)ه١٤٢٨(األسطل ، سماهر ) ١٥(
 .  ، غزة اإلسالمیةوسبل توظیفها في التعلیم المدرسي ، رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة ، الجامعة 

   ، المؤســــسة العربیــــة للدراســـــات" الموســـــوعة الفلــــسفیة "  :) ه١٤٠٥ ( بــــدوي ، عبــــد الــــرحمن)١٦(
 . والنشر ، بیروت 

الثقافة اإلسالمیة ، منشورات جامعة القدس المفتوحة ، ) : ه١٤١٧(جامعة القدس المفتوحة ) ١٧(
 . عمان ، األردن 

تربیة البشر وتخلف التنمیة ، سلسلة المعرفة ،  ) : ت. د (الجالل ، عبد العزیز عبد هللا ) ١٨(
 . ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، الكویت ) ٩١(لعدد 

األصول الحدیث لتدریس اللغة العربیة والتربیة   ) : ه١٣٩٢(الجنبالطي ، علي وزمیله ) ١٩(
 . الدینیة ، دار الفكر ، القاهرة 

السیرة (التوجهات التربویة للتسامح من خالل كتاب ) " ه١٤٣١(الحازمي ، منال جابر ) ٢٠(
 .، رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة ، جامعة أم القرى ، السعودیة " البن هشام ) النبویة

دور التربیة الوقائیة في اإلسالم ومدى استفادة ) : هـ١٤١٨(لحدري ، خلیل بن عبد هللا ا) ٢١(
المدرسة الثانویة منها ، رسالة ماجستیر منشورة ـ قسم التربیة اإلسالمیة والمقارنة ، كلیة التربیة ، 

 .جامعة أم القرى 
 التنظیمي لدى طالب     العوامل المؤثرة على االلتزام) : " ه١٤٢٢(حسن ، أحمد شحاتة ) ٢٢(

م ، ٢٠٠١ یولیو –العدد األول ) ١٥(كلیة التربیة ، مجلة البحث في التربیة وعلم النفس ، المجلد 
 .  ، األمانة للطباعة ، جامعة المنیا ، مصر ٢٦٩ – ٢١١ص ص 

،  " اإلسالمیةمحاضرات في طرائق تدریس التربیة "   :)ه١٤٣٠(  درویشداود،  حلس )٢٣(
  . آفاق ، غزة ، مكتبة اإلسالمیةالجامعة 

، " محاضرات في طرائق تدریس التربیة اإلسالمیة ) " ه١٤٣١(حلس ، داود درویش ) ٢٤(
 .الجامعة اإلسالمیة ، مكتبة آفاق ، غزة 

، دار المریخ للنشر  " اإلسالمیةأسالیب تدریس التربیة "   :)ه١٣٩٩(الحمادي ، یوسف ) ٢٥(
 . الریاض، والتوزیع 

مـــدى تـــضمن محتــوى التربیـــة اإلســالمیة للمرحلـــة الثانویـــة ) : " ه١٤٣٢( حمــد ، هیـــام أحمــد )٢٦(
 .، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، الجامعة اإلسالمیة ، غزة " لقضایا فقه الواقع 

التربیة من أجل التسامح بین التنظیمات السیاسیة في ) : " ه١٤٢٧(الخطیب ، عامر ) ٢٧(
دراسة نظریة قدمت للمؤتمر الشعبي من أجل تشكیل حكومة الوحدة الوطنیة "  الفلسطیني المجتمع

 .  بمركز رشاد الشوا ، غزة ، فلسطین ه٥/١١/١٤٢٦المنعقد في 
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، بحث " التربیة من أجل التسامح في المجتمع الفلسطیني ) : " ه١٤٢٤(الخطیب ، عامر ) ٢٨(
 مارس ٦ – ٤والمسیحیین الفلسطینیین ، المنعقد في الفترة من مقدم للملتقى الفكري الثالث للمسلمین 

 . م ، قاعة المؤتمرات بجمعیة الهالل األحمر الفلسطیني ، غزة ، فلسطین ٢٠٠٣
             ، مكتبة" محاضرات في مناهج البحث العلمي "   :)ه١٤٢٤( الخطیب ، عامر یوسف )٢٩(

 . القدس ، غزة فلسطین 

 صنعة تربویة مقترحة –تربیة التسامح الفكري ) : " ه١٤١٤(سید سالمة الخمیسي ، ال) ٣٠(
، سلسلة أبحاث تصدر عن رابطة التربیة الحدیثة ، العدد السادس والعشرون ، " لمواجهة التطرف 

 . ، دار المعرفة الجامعیة ، األسكندریة ، مصر ه١٤١٤السنة العاشرة مارس 
التربیة اإلسالمیة مبادئ وتطبیقات ، جامعة ) : ه١٤٢٤(الخولي ، عبد البدیع عبد العزیز ) ٣١(

 . األزهر ، كلیة التربیة ، القاهرة 
أسالیب تدریس التربیة ) " ه١٤٢٤(الدلیمي ، طه علي حسین والشمري ، زینب حسن ) ٣٢(

 .  ، دار الشروق للنشر والتوزیع ١، ط " اإلسالمیة 
 المراهق بین التربیة وعلم النفس ، مكتبة  التوبة ، تربیة) : هـ١٤١٤(الزعبالوي ، محمد السید ) ٣٣(

 .الریاض ، السعودیة 
 ، ٢أسس التربیة اإلسالمیة في السنة النبویة ، ط ) : ه١٤١٤(الزنتاني ، عبد الحمید الصید ) ٣٤(

 . لیبیا ، الدار العربیة للكتاب 
 ، عالم ٥مراهقة ، ط علم نفس النمو الطفولة وال) : ه١٤٠٦(زهران ، حامد عبد السالم ) ٣٥(

 . الكتب ، القاهرة 
 .  ، فلسطین غزة، المنارة  دار ، " اإلسالمیةالثقافة "   :)ه١٤٢٨( وآخرون الزیات ، رمضان )٣٦(

المدرسة الثانویة العامة في المملكة العربیة  السعودیة ، ) : هـ١٤٠٢(زیدان ، محمد مصطفى ) ٣٧(
 . دار الشروق ، جدة 

، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان ) هـ١٤٢٤(د الرحمن بن ناصر السعدي ، عب) ٣٨(
 . ، دار األخبار للنشر والتوزیع ، الریاض ٢ تحقیق عبد الرحمن بن معال اللویحق ، ط –
إسهام المدرسة في وقایة تلمیذ المرحلة االبتدائیة من ) " ه١٤٣١(السلمي ، فهد محسن ) ٣٩(

، رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة ، جامعة أم القرى ، " ور التربیة اإلسالمیة السلوك العدواني من منظ
 .السعودیة 

 ، مكتبة األنجلو   ٢فن تدریس التربیة الدینیة ، ط ) : ه١٣٩٩(سمك ، محمد صالح ) ٤٠(
 . المصریة ، القاهرة ، جمهوریة مصر العربیة 

لتعلیم في المملكة العربیة السعودیة ، مكتبة نظام ا) : هـ١٤١٢(السنبل ، عبد العزیز وآخرون ) ٤١(
 . الخریجي ، الریاض 
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 ، ٣تعلیم الدین اإلسالمي بین النظریة والتطبیق ، ط ) : ه١٤١٩(شحاته ، حسین سید ) ٤٢(
 . الدار العربیة للكتاب ، القاهرة 

 .ت .داألجوبة األصولیة في نقض األصول اإلرهابیة ، ) : ت. د (الشراح ، خالد حامد ) ٤٣(
العالقات اإلنسانیة مع غیر المسلمین في ضوؤ التربیة ) : ه١٤٢٩(الشمري ، محمد مطلق ) ٤٤(

اإلسالمیة وتطبیقاتها في الواقع المعاصر ، رسالة دكتوراة غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة أم 
 .القرى 

الشروق ، عمان ، طرق تدریس التربیة اإلسالمیة ، دار ) : ه١٤٢٤(الشمري ، هدى علي ) ٤٥(
 . األردن 

دور التربیة باللعب في تنمیة القیم الخلقیة لطالب ) " ه١٤٣٢(الشهري ، أحمد عوض ) ٤٦(
، رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة ، " المرحلة االبتدائیة ، تصور مقترح في ضوء التربیة اإلسالمیة 

 .جامعة أم القرى ، السعودیة 
وة نسان نداإلمركز لحقوق ، " حملة تعزیز ثقافة التسامح  : " )ه١٤٢٨(صافي ، یوسف ) ٤٧(

 . فلسطین ، غزة  جامعة القدس المفتوحة ،  ه١٤٢٨ حول مناصرة الشعب الفلسطیني ،
القیم اإلسالمیة المتضمنة في كتاب القراءة للصف ) : ه١٤١١(الصاوي ، محمد وجیه ) ٤٨(

 .  ، جامعة قطر الثالث االبتدائي في مصر وقطر ، مجلة كلیة التربیة
أدوار المدرسة الحدیثة في التفاعل مع قضایا المجتمع ) : ه١٤١٤(ضحاوي ، بیومي محمد ) ٤٩(

 .، مركز التنمیة البشریة والمعلومات ، القاهرة ) ٣(والبیئة المحیطة ، مجلة التربیة والتنمیة ، العدد 
 بین التألیف والتدریس ، دار الثقافة العربیة اإلسالمیة) : ه١٤٢٩(طعیمة ، رشدي أحمد ) ٥٠(

 .الفكر العربي ، القاهرة 
مفهومه وأسسه : تحلیل المحتوى في العلوم اإلنسانیة ) : ه١٤٢٥(طعیمة ، رشدي أحمد ) ٥١(

 .واستخداماته ، دار الفكر العربي ، القاهرة 
فكري ، دار ال، " القسیم التربویة في القصص القرآني "   :)ه١٤١٧(طهطاوي ، سید أحمد ) ٥٢(

 .القاهرة 
مطبعة دار  الطبعة الثانیة ، ، "المیسر في التربیة المقارنة  ) : "ه١٤٢٢(العاجز ، فؤاد ) ٥٣(
 . مقداد ، غزة فلسطین ال

 ورقة مقدمة –التسامح في القرآن الكریم ) : هـ١٤٣٠(العبادلة ، حسن عبد الجلیل عبد الرحیم ) ٥٤(
هـ ، جامعة ١٤٣٠ رجب ٢٠-١٩اإلسالمیة المقام في الفترة في مؤتمر التسامح الدیني في الشریعة 

 .دمشق ، كلیة الشریعة ، دمشق 
النمو من الطفولة إلى المراهقة ، تهامة ) : ه١٤٠٤(عبد السالم ، فاروق ، جمیل ، محمد ) ٥٥(

 . للنشر والتوزیع ، جدة 
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یة اإلسالمیة وطرق مدخل إلى الترب) " ه١٤٢١(عبد هللا ، عبد الرحمن صالح ، وآخرون ) ٥٦(
 .، دار الفرقان ، األردن " تدریسها 

، " البحث النوعي والبحث الكمي " البحث العلمي ) : ه١٤٢٢(عبیدات ، ذوقان ، وآخرون ) ٥٧(
 .دار الفكر ، عمان 

األمن الفكري في مقررات التربیة اإلسالمیة في المرحلة ) : ه١٤٣٠(العتیبي ، سعد صالح ) ٥٨(
 .، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة أم القرى ) ة میدانیةدراس(الثانویة 

 النمو اإلنساني الطفولة والمراهقة ، دار الخریجي ، ) : هـ١٤١٣(عقل ، محمود عطا ) ٥٩(
 . الریاض 

 سیاسة التعلیم ونظامه في المملكة العربیة السعودیة ،) : هـ١٤٢٦(العقیل ، عبد هللا بن عقیل ) ٦٠(
 . مكتبة الرشد ، الریاض 

،             " التربیة اإلسالمیة المقومات والتطبیقات ) " ه١٤٢٦(علي ، سعید إسماعیل وآخرون ) ٦١(
 . ، مكتبة الرشد ٢ط 
تقویم محتوى كتاب التربیة اإلسالمیة للصف السادس  "  :)ه١٤١٤(العوامي ، أحمد یحیى ) ٦٢(

رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة ، جامعة الزقازیق ، "  الیمنیة بالمرحلة االبتدائیة في الجمهوریة
 .جمهوریة مصر العربیة 

العمل االجتماعي التطوعي من منظور التربیة ) : ه١٤٣٠(الغامدي ، عبد العزیز محمد ) ٦٣(
اإلسالمیة وتطبیقاته في المدرسة الثانویة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة أم 

 .القرى 
 حقوق غیر المسلم في المجتمع           –حقوق المواطنة ) : " ه١٤١٤(الغنوشي ، راشد ) ٦٤(

، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ، فرجینیا ، ) ٩(، سلسلة قضایا الفكر اإلسالمي " اإلسالمي 
 . الوالیات المتحدة األمریكیة 

 التربیة لمنهاج العریضة الخطوط) : ه١٤٢٠(الفریق الوطني لمبحث التربیة اإلسالمیة ) ٦٥(
 .، مركز تطویر المناهج ، فلسطین  ) ١٢ – ١( للصفوف اإلسالمیة

 ، عالم ١، ط " التربیة اإلسالمیة بین األصالة والمعاصرة ) : " ه١٤٢٥(القاضي ، سعید ) ٦٦(
 .الكتب ، القاهرة 

 ، عالم الكتاب ، ١، ط " میة أصول التربیة اإلسال) " ه١٤٢٣(القاضي ، سعید إسماعیل ) ٦٧(
 . القاهرة 

تنمیة القیم األخالقیة لدى طالبات المرحلة الثانویة ) : ه١٤٣٢(ُالقرشي ، شكریة عویض ) ٦٨(
 منشورة ، ، رسالة ماجستیر غیر) تصور مقترح(باالستفادة من مواقف بعض الصحابیات الجلیالت 

 . كلیة التربیة ، جامعة أم القرى 



 ١١١

القیم التربویة المتضمنة في النصوص الشرعیة المقررة ) : هـ١٤٢٤(، حسن عبد هللا القرني ) ٦٩(
 . في أدب المرحلة الثانویة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة أم القرى 

  ،مطبعة دار الشرق الطبعة الثانیة ،، " نحو مجتمع اسالمي ) : "ه١٣٩٦(قطب ، سید ) ٧٠(
 .القاهرة 

التربیة الوقائیة وأسالیبها في وقایة األبناء من االنحرافات ) : ه١٤٣٠(الكناني ، أحمد ) ٧١(
السلوكیة من منظور التربیة اإلسالمیة ، رسالة ماجستیر ، جامعة أم القرى ، كلیة التربیة ، 

 .السعودیة 
 . ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان " الموطأ "   :)ه١٤٠٥ ( مالك)٧٢(

تقویم مقررات الفقه في المرحلة الثانویة في ضوء ) " ه١٤٢٩(المالكي ، عدنان بن بخیت ) ٧٣(
رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة ، جامعة أم القرى ، المملكة العربیة " المستجدات الفقهیة المعاصرة 

 .السعودیة 
سه وتطبیقاته تدریس التربیة اإلسالمیة أس) : هـ١٤١١(مجاور ، محمد صالح الدین علي ) ٧٤(

 . دار القلم :  ، الكویت ٤التربویة ، ط 
            دار ابن كثیر ،،  " اإلسالمأصول الفكر التربوي في "   :)ه١٤٠٨(محجوب ، عباس ) ٧٥(

 . بیروت 
مركز دراسات  ،  "األهلي السلم وأفاقفي معني التسامح   : ")ه١٤٢٦(محفوظ ، محمد ) ٧٦(

 .  فلسفة التربیة ، بغداد

دور الجامعات الفلسطینیة في تعزیز قیم التسامح لدى ) " ه١٤٣٠(المزین ، محمد حسن ) ٧٧(
 .رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة ، جامعة األزهر ، غزة " طلبتها من وجهة نظرهم 

شرح األمام زكریا یحیي بن ، " صحیح مسلم "  :) ه١٤٢١(  الحسن بن حجاجأبو مسلم ، )٧٨(
 . ، بیروت  الفكرشرف النووي ، دار 

 . أصول التربیة ، دار المعارف ، مصر ) : ت. د (مطاوع ، إبراهیم عصمت ) ٧٩(
مفهوم اإلرهاب من وجهة نظر التربیة اإلسالمیة ) : ه١٤٣١(المغیري ، فاطمة عبد هللا ) ٨٠(
 .، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة أم القرى ) دراسة تحلیلیة(
الترغیـــب والترهیـــب مـــن "   :)ه١٤٢١(لمنـــذري ، زكـــي بـــن عبـــد القـــوي الـــدین عبـــد العظـــیم  ا)٨١(

 .  ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بیروت  ٣  ج ،"الحدیث الشریف 
التربیـــة االجتماعیـــة المتـــضمنة فـــي مقـــررات الحـــدیث ) : هــــ١٤٠٩(منـــصور ، رســـمیة محمـــد ) ٨٢(

ة الفتیات المسلمات ، رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة ، مكـة للمرحلة الثانویة للبنات ، ودورها في تربی
 . كلیة التربیة ، جامعة أم القرى : المكرمة 

 



 ١١٢

دور كتب الثقافة اإلسالمیة المدرسیة في حوار الحضارات من ) : " ه١٤٣١(المواجده ، بكر ) ٨٣(
العلوم ( لألبحاث ، مجلة جامعة النجاح" خالل نشر ثقافة الحوار والتسامح مع اآلخرین في األردن 

 ) . ٨ (٢٤، مجلد ) اإلنسانیة
 ، دار  ٣ط، "  وأسـالیبها اإلسـالمیةأصـول التربیـة "   :)ه١٤٣٠(الـنحالوي ، عبـد الـرحمن ) ٨٤(

 . دمشق ، الفكر
: ســنن النــسائي الكبــرى ، تحقیــق ) : هـــ١٤١١(النــسائي ، أحمــد بــن شــعیب أو عبــد الــرحمن ) ٨٥(

 .  دار الكتب العلمیة ، بیروت عبد الغفار سلیمان البنداري ،
 . المراهقون ، دار المسلم ، الریاض ) : هـ١٤١٤(النغمیشي ، عبد العزیز ) ٨٦(
نظر محمد  الفاریاني ، : صحیح مسلم ، تحقیق ) : هـ١٤٢٧(النیسابوري ، مسلم بن الحجاج ) ٨٧(

 .  ، دار طیبة ، الریاض ١ ، ط ٢ج 
، موقع معابر ، إصدارات  " التسامح والتعددیة : " ) ه١٤٢٨(الهاشمي ، محمود منقذ ) ٨٨(

  .  http://www.maaber.org . ه١٤٢٥خاصة ، اإلصدار الثاني 
التربیة اإلسالمیة كیف نرغبها ألبنائنا ، مكة ، ) : هـ١٤١١(وزان ، سراج محمد عبد العزیز ) ٨٩(

 . رابطة العالم اإلسالمي 
، مجلة التسامح للدراسات " بیة على قیم التسامح التر) : " ه١٤٢٦(وطفة ، على أسعد ) ٩٠(

 ، وزارة األوقاف والشؤون الدینیة ، سلطة ه١٤٢٦الفكریة واإلسالمیة ، العدد الحادي عشر صیف 
 . عمان 

 ، مكتبــة الخــانجي ، "االتجــاه األخالقــي فــي الفكــر االســالمي  ) : "ه١٣٩٤(مقــداد  یــالجن ،) ٩١(
 . القاهرة 
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 استطالع رأيقائمة 
مـدى تـضمن محتـوى منهـاج التربیـة اإلسـالمیة : یقوم الباحث بإجراء دراسـة بعنـوان 

ًذلك استكماال لمتطلبات الحـصول و.  التسامح وتصور مقترح إلثرائها ةللمرحلة الثانویة لقیم
      تربیـــــة إســـــالمیة بالجامعـــــة / علـــــى درجـــــة الماجـــــستیر مـــــن قـــــسم المنـــــاهج وطـــــرق التـــــدریس 

 . غزة –اإلسالمیة 
ًوقـــد وضـــع الباحـــث قائمـــة بـــین أیـــدیكم لتمثـــل جـــزءا مـــن الدراســـة المیدانیـــة والتـــي تعتبـــر ركنـــا  ً

ًضروریا ومكمال رئیسیا للبحث العلمي ، في قیم و ً  : مجاالت التسامح وهي ً
 ) . العلمي - الدیني – االجتماعي – السیاسي –) الثقافي ( الفكري ( 

 
          أســفل  ) X( ولــذا نرجــو مــن ســیادتكم التكــرم فــي ضــوء خبــرتكم الكریمــة وضــع إشــارة 

      ، ) كبیـرة ، متوسـطة ، قلیلـة ( للمجـال المـذكور وأهمیتهـا أحد الخیارات الثالثـة لدرجـة انتمائهـا 
 : ًوكذلك أیضا 

  .القائمة من الناحیة العلمیةصیاغة عبارات  •
 .صیاغة عبارات القائمة من حیث التركیب البنائي  •
 .ًصیاغة عبارات القائمة لغویا  •
 .ًوما ترونه مناسبا  •

 ًشاكرين لكم حسن تعاونكم وداعيا املوىل عز وجل أن جيعله يف ميزان حسناتكم
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   ثالباح        

              محمد صالح السیقلي                                      

    بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم
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 االنتماء واألهمیةدرجة 
 الفقرة م المجال 

 قلیلة متوسطة كبیرة
    .افي یتضمن المنهاج مواضیع قیم وآلیات الحوار الثق ١

٢ 
ــــات التواصــــل  ــــة بآلی ــــة وعــــي الطلب ــــضمن المنهــــاج مواضــــیع لتنمی یت

 .الثقافي والتعامل الحضاري 
   

٣ 
یتـــضمن المنهـــاج المـــساهمة فـــي تنقیـــة ثقافـــة المجتمـــع مـــن مظـــاهر 

 .التعصب 
   

٤ 
یتــضمن المنهــاج مواضــیع تعمــق قــیم التــسامح الفكــري والثقــافي لــدى 

 .الطلبة 
   

    .هاج أسس ومتطلبات التعامل الحضاري یتضمن المن ٥

٦ 
یتــضمن المنهــاج مواضــیع لتحــصین الطلبــة ضــد عملیــات التهمــیش 

 . والتسطیح والتشویه الثقافي 
   

٧ 
یتـــــــضمن المنهـــــــاج مواضـــــــیع لتطهیـــــــر ثقافـــــــة الطلبـــــــة مـــــــن البـــــــدع   

 .والخرافات 
   

ح 
سام

الت
ري

لفك
ا

 ) 
ي 

قاف
الث

( 

٨ 
رف یتــضمن المنهــاج مواضــیع لحمایــة ثقافــة الطلبــة مــن أفكــار التطــ

 .واالنغالق العقلي 
   

١ 
یتـــضمن المنهـــاج مواضـــیع تـــضم ثقافـــة الـــسلم فـــي البیئـــة المحیطــــة 

 .والمجتمع 
   

٢ 
ـــــــات االســـــــتقطاب    ـــــــة ضـــــــد عملی یتـــــــضمن المنهـــــــاج حـــــــصانة الطلب

 .السیاسي 
   

    .یبث المنهاج روح الدیمقراطیة في نفوس الطلبة خالل مواضیعه  ٣

٤ 
ــــــى المعارضــــــة الملتزمــــــة خــــــالل   ینمــــــي الم نهــــــاج قــــــدرة الطلبــــــة عل
 .مواضیعه 

سي   
سیا

 ال
مح

سا
الت

 

    .ینمي المنهاج قیم الحریة لدى الطلبة خالل مواضیعه  ٥
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٦ 
یعــزز المنهــاج القــیم المرتبطــة بمفــاهیم المواطنــة والمــسؤولیة الوطنیــة 

 .خالل مواضیعه 
   

    .عه یغرس المنهاج قیم السالم في وجدان الطلبة خالل مواضی ٧
    .یدفع المنهاج الطلبة إلى المشاركة السیاسیة خالل مواضیعه  ٨

١ 
یهیئ المنهـاج للطلبـة فـرص المـشاركة فـي مـساعدة المجتمـع ورعایـة 

 .فئاته المختلفة خالل مواضیعه 
   

٢ 
یعــــــزز المنهــــــاج قــــــیم التماســــــك االجتمــــــاعي لــــــدى الطلبــــــة خــــــالل   

 .مواضیعه 
   

٣ 
یغرس المنهاج روح المـسؤولیة االجتماعیـة فـي عقـل ووجـدان الطلبـة 

 .خالل مواضیعه 
   

٤ 
ینمــي المنهـــاج قــیم التكافـــل والتــرابط االجتمـــاعي لــدى الطلبـــة خـــالل 

 .مواضیعه 
   

٥ 
یعــزز المنهــاج قــیم التمــسك بــآداب الــسلوك االجتمــاعي لــدى الطلبــة 

 .خالل مواضیعه 
   

    . التضحیة والتطوع لدى الطلبة خالل مواضیعه یعزز المنهاج قیم ٦

٧ 
ینمــــــي المنهــــــاج الــــــشعور بالمــــــصلحة العامــــــة لــــــدى الطلبــــــة خــــــالل 

 .مواضیعه 
   

عي
تما

الج
ح ا

سام
الت

 

٨ 
ینمــي المنهــاج قــیم التعــاون والعمــل بــروح الفریــق لــدى الطلبــة خــالل   

 .مواضیعه 
   

١ 
یني خــــالل یتــــضمن المنهــــاج توجیهــــات لنبــــذ العنــــف والتطــــرف الــــد

 .مواضیعه 
   

٢ 
ُیرســــخ المنهــــاج الــــوعي بــــأن الجمیــــع سواســــیة أمــــام هللا فــــي وجــــدان 

 .الطلبة خالل مواضیعه 
   

٣ 
یعـــزز المنهــــاج شــــرعیة احتـــرام عقائــــد اآلخــــرین لـــدى الطلبــــة خــــالل 

 .مواضیعه 
   

٤ 
یحـــث المنهـــاج علـــى التعامـــل وفـــق األخـــالق الكریمـــة المـــستمدة مـــن 

 .ل مواضیعه سماحة الدین خال
   

٥ 
یعــزز المنهــاج القــیم اإلیمانیــة الــصحیحة الــسمحة لــدى الطلبــة خــالل 

 .مواضیعه 
   

٦ 
ینمـــي المنهـــاج القـــیم المرتبطـــة بالعقیـــدة كـــالحوار الـــدیني والوســـطیة 

 .واالعتدال خالل مواضیعه 
   

ني
لدی

ح ا
سام

الت
 

٧ 
   یساعد المنهاج الطلبة على الفهم الـصحیح للـدین ومقاصـده الـشرعیة 
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 .اضیعه خالل مو

٨ 
ـــــدى الطلبـــــة خـــــالل  ـــــاد بـــــاألخوة اإلنـــــسانیة ل ّیرســـــخ المنهـــــاج االعتق

 .مواضیعه 
 

   

١ 
یتــــــضمن المنهــــــاج أســــــالیب النقــــــد العلمــــــي والحــــــوار البنــــــاء خــــــالل 

 .مواضیعه 
   

٢ 
ـــة ومعلمـــیهم  ـــین الطلب یتـــضمن المنهـــاج التواصـــل العلمـــي والفكـــري ب

 .خالل مواضیعه 
   

٣ 
مـــي المنهـــاج قـــدرة الطلبـــة علـــى التفكیـــر العلمـــي والمنهجـــي خـــالل ین

 .مواضیعه 
   

    .یعزز المنهاج قیم االنفتاح الفكري خالل مواضیعه  ٤
    .یعزز المنهاج األمانة العلمیة لدى الطلبة خالل مواضیعه  ٥

٦ 
یغــرس المنهــاج المــسؤولیة العلمیــة فــي عقــل ووجــدان الطلبــة خــالل 

 .مواضیعه 
   

    .یعزز المنهاج سعة الرأي لدى الطلبة خالل مواضیعه  ٧

مي
لعل

ح ا
سام

الت
 

    .یتیح المنهاج الحریة العقلیة والفكریة لدى الطلبة خالل مواضیعه  ٨
 

 ***   القائمة انتهت  ***  
 

 : مالحظات أخرى 
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 
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 )٢(ملحق رقم 
 لنهائیةقائمة قیم التسامح في صورتها ا

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 .حفظه هللا ورعاه .................................  ......األستاذ  / كتور السید الد

 : ...............................سنوات الخبرة .............  : .......الدرجة العلمیة 
 

�
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 أياستطالع رقائمة 
مـدى تـضمن محتـوى منهـاج التربیـة اإلسـالمیة : یقوم الباحث بإجراء دراسـة بعنـوان 

ًوذلك استكماال لمتطلبات الحـصول .  التسامح وتصور مقترح إلثرائها ةللمرحلة الثانویة لقیم
      تربیـــــة إســـــالمیة بالجامعـــــة / علـــــى درجـــــة الماجـــــستیر مـــــن قـــــسم المنـــــاهج وطـــــرق التـــــدریس 

 . غزة –اإلسالمیة 
ًوقـــد وضـــع الباحـــث قائمـــة بـــین أیـــدیكم لتمثـــل جـــزءا مـــن الدراســـة المیدانیـــة والتـــي تعتبـــر ركنـــا  ً

ًضروریا ومكمال رئیسیا للبحث العلمي ، في قیم ومجاالت التسامح وهي  ً ً : 
 ) .  السیاسي– العلمي - االجتماعي – الدیني (

 
          أســفل  ) X( ة ولــذا نرجــو مــن ســیادتكم التكــرم فــي ضــوء خبــرتكم الكریمــة وضــع إشــار

 ، غیــــر منتمیــــة ، منتمیــــة( للمجــــال المـــذكور وأهمیتهــــا  لدرجـــة انتمائهــــا الــــستةأحـــد الخیــــارات 
ًصحیحة علمیا ، غیر صحیحة ، سلیمة لغویا ، غیر سلیمة  : ًوكذلك أیضا  ، ) ً

  .القائمة من الناحیة العلمیةصیاغة عبارات  •
 .بنائي صیاغة عبارات القائمة من حیث التركیب ال •
 .ًصیاغة عبارات القائمة لغویا  •
 .ًوما ترونه مناسبا  •



 ١٢٠

 ًشاكرين لكم حسن تعاونكم وداعيا املوىل عز وجل أن جيعله يف ميزان حسناتكم
           

   الباحث        
              محمد صالح السیقلي                                      

    بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم

1�א���***�	�0	&****��

 منتمیة 
غیر 
 منتمیة

سلیمة 
 ًلغویا

غیر سلیمة 
 ًلغویا

صحیحة 
 ًعلمیا

غیر صحیحة 
 ًعلمیا

 :الدیني من قیم التسامح  : الديني التسامح: ا4ال األول 

       .التطرف الدیني العمل على نبذ العنف و ١

       .الوعي بأن الجمیع سواسیة في اإلنسانیة  ٢

       . حترام عقائد اآلخرین الخاصة بهم تعزیز ا ٣

         .ترسیخ مفاهیم الوسطیة واالعتدال في المجتمع ٤

       . احترام القیم اإلیمانیة الصحیحة عند اآلخرین  ٥

ــــــى التعامــــــل وفــــــق األخــــــالق اإلســــــالمیة  ٦ الحــــــث عل
 .الكریمة 

      

       .ترسیخ مبادئ األخوة في الدین  ٧

       .لقیم اإلیمانیة المرتبطة بالعقیدة تنمیة ا ٨

ـــــدین ومقاصـــــده  ٩ ـــــصحیح لل ـــــى الفهـــــم ال المـــــساعدة عل
 .الشرعیة 

      

تنمیــــة القـــــدرة علـــــى الحــــوار الهـــــادف مـــــع أصـــــحاب  ١٠
 .الدیانات األخرى 

      

   : العلمي من قیم التسامح  :التسامح العلمي : ا4ال الثاني 

والحــوار البنــاء والتواصــل نــشر أســالیب النقــد العلمــي  ١
 . الفكري مع اآلخرین 

      

       .إكساب قیم الحوار الثقافي وآلیاته  ٢

       .تنمیة الوعي بآلیات التعامل الحضاري  ٣

تنمیـــة القـــدرة علـــى التفكیـــر العلمـــي المنهجـــي وســـعة  ٤
 .الصدر للرأي األخر 
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هر المــــساهمة فــــي تنقیــــة ثقافــــة المجتمــــع مــــن مظــــا ٥
 .التعصب 

      

       .تعزیز قیم االنفتاح الفكري واألمانة العلمیة  ٦

       .حمایة الثقافة من أفكار التطرف واالنغالق العقلي  ٧

       .نشر المسئولیة العلمیة في العقل والوجدان  ٨

       .إتاحة الفرصة للتفكیر بحریة  ٩

ح والتـشویه التحصین ضد عملیات التهمیش والتـسطی ١٠
 .الثقافي 

      

العمــــــل علــــــى تطهیــــــر المجتمــــــع مــــــن ثقافــــــة البــــــدع  ١١
 .والخرافات 

      

  :اإلجتماعيمن قیم التسامح : االجتماعي   التسامح : ا4ال الثالث 

تهیئة فـرص المـشاركة فـي مـساعدة المجتمـع ورعایـة  ١
 .فئاته المختلفة 

      

        .تعزیز قیم التماسك االجتماعي  ٢

ــــــــي العقــــــــل  ٣ ــــــــة ف غــــــــرس روح المــــــــسئولیة االجتماعی
 .والوجدان 

      

       .تنمیة قیم التكافل والترابط االجتماعي  ٤

       .تعزیز قیم التماسك بآداب السلوك االجتماعي  ٥

       .تنمیة الشعور بالمصلحة العامة  ٦

       .ترسیخ قیم التضحیة والعطاء  ٧

       .لتعاون والعمل بروح الفریق الواحد الحث على ا ٨

       .التمسك بالعادات والتقالید الحسنة  ٩

       .معالجة وتقویم العادات الغیر حسنة  ١٠

   :السیاسي من قیم التسامح : السياسي التسامح : ا4ال الرابع 
       .نشر ثقافة السلم في المجتمع  ١

       .یة السیاسیة للغرب الحصانة ضد عملیات التبع ٢

       .بث روح الدیمقراطیة في النفوس  ٣

       .إنماء القدرة على المعارضة المتفهمة  ٤

       .تنمیة قیم الحریة المنضبطة  ٥

       .تعزیز القیم المرتبطة بمفاهیم المواطنة  ٦



 ١٢٢

       .تنمیة الشعور بالمسئولیة الوطنیة في الوجدان  ٧

       .رسیخ قیم السالم في النفوس ت ٨

       .تعزیز قیم المشاركة السیاسیة  ٩

       .نشر ثقافة المقاومة وحق الدفاع عن النفس  ١٠

 
 : مالحظات أخرى 

--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 
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 : الفصل الدراسي :                                         الصف 
 غیر موجودة موجودة مجاالت التسامح

   :الدیني امح من قیم التس : الديني التسامح: ا4ال األول 
   .العمل على نبذ العنف والتطرف الدیني  ١
   .الوعي بأن الجمیع سواسیة في اإلنسانیة  ٢
   . تعزیز احترام عقائد اآلخرین الخاصة بهم  ٣
     .ترسیخ مفاهیم الوسطیة واالعتدال في المجتمع ٤
   . احترام القیم اإلیمانیة الصحیحة عند اآلخرین  ٥
   .على التعامل وفق األخالق اإلسالمیة الكریمة الحث  ٦
   .ترسیخ مبادئ األخوة في الدین  ٧
   .تنمیة القیم اإلیمانیة المرتبطة بالعقیدة  ٨
   .المساعدة على الفهم الصحیح للدین ومقاصده الشرعیة  ٩

   .تنمیة القدرة على الحوار الهادف مع أصحاب الدیانات األخرى  ١٠
   : العلمي من قیم التسامح  :التسامح العلمي : لثاني ا4ال ا

نــــشر أســــالیب النقــــد العلمــــي والحــــوار البنــــاء والتواصــــل الفكــــري مــــع  ١
 . اآلخرین 

  

   .إكساب قیم الحوار الثقافي وآلیاته  ٢
   .تنمیة الوعي بآلیات التعامل الحضاري  ٣
الـــصدر للـــرأي تنمیـــة القـــدرة علـــى التفكیـــر العلمـــي المنهجـــي وســـعة  ٤

 .األخر 
  

   .المساهمة في تنقیة ثقافة المجتمع من مظاهر التعصب  ٥
   .تعزیز قیم االنفتاح الفكري واألمانة العلمیة  ٦



 ١٢٤

   .حمایة الثقافة من أفكار التطرف واالنغالق العقلي  ٧
   .نشر المسئولیة العلمیة في العقل والوجدان  ٨
   .ة إتاحة الفرصة للتفكیر بحری ٩

   .التحصین ضد عملیات التهمیش والتسطیح والتشویه الثقافي  ١٠
   .العمل على تطهیر المجتمع من ثقافة البدع والخرافات  ١١

  :اإلجتماعيمن قیم التسامح : االجتماعي   التسامح : ا4ال الثالث 
   .تهیئة فرص المشاركة في مساعدة المجتمع ورعایة فئاته المختلفة  ١
   . تعزیز قیم التماسك االجتماعي  ٢
   .غرس روح المسئولیة االجتماعیة في العقل والوجدان  ٣
   .تنمیة قیم التكافل والترابط االجتماعي  ٤
   .تعزیز قیم التماسك بآداب السلوك االجتماعي  ٥
   .تنمیة الشعور بالمصلحة العامة  ٦
   .ترسیخ قیم التضحیة والعطاء  ٧
   .ث على التعاون والعمل بروح الفریق الواحد الح ٨
   .التمسك بالعادات والتقالید الحسنة  ٩

   .معالجة وتقویم العادات الغیر حسنة  ١٠
  :السیاسي من قیم التسامح : السياسي التسامح : ا4ال الرابع 

   .نشر ثقافة السلم في المجتمع  ١
   .ة للغرب الحصانة ضد عملیات التبعیة السیاسی ٢
   .بث روح الدیمقراطیة في النفوس  ٣
   .إنماء القدرة على المعارضة المتفهمة  ٤
   .تنمیة قیم الحریة المنضبطة  ٥
   .تعزیز القیم المرتبطة بمفاهیم المواطنة  ٦
   .تنمیة الشعور بالمسئولیة الوطنیة في الوجدان  ٧
   .ترسیخ قیم السالم في النفوس  ٨
   .عزیز قیم المشاركة السیاسیة ت ٩

   .نشر ثقافة المقاومة وحق الدفاع عن النفس  ١٠
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 مكان العمل والمسمى الوظیفي االسم م
 اإلسالمیة الجامعة –أستاذ دكتور أصول التربیة  محمود أبو دف.د. أ ١
  الجامعة اإلسالمیة– تور أصول الدینأستاذ دك  الزمیليإبراهیمزكریا . د. أ ٢
  الجامعة اإلسالمیة– مناهج وطرق تدریس دكتوراه إبراهیم األسطل. د   ٣ 

 اإلسالمیة الجامعة – مناهج وطرق تدریس دكتوراه محمد زقوت. د ٤
  جامعة القدس المفتوحة–دكتوراة أصول الدین  إسماعیل صالح الفرا. د ٥
  جامعة القدس المفتوحة–كتوراة علم النفس د خالد عبد القادر. د ٦
  الجامعة اإلسالمیة–أستاذ دكتور أصول التربیة  حمدان الصوفي. د. أ ٧
  الجامعة اإلسالمیة–دكتوراة أصول التربیة  فایز شلدان. د ٨
  جامعة القدس المفتوحة–دكتوراة الشریعة  طالل النجار. د ٩
  الجامعة اإلسالمیة–تور أصول الدین أستاذ دك محمود یوسف الشوبكي. د ١٠
  جامعة األقصى–دكتوراة علم النفس  محمود إبراهیم خلف هللا. د ١١
  جامعة األقصى–دكتوراة علم النفس التربوي  نافذ سلیمان الخطیب. د ١٢
  الجامعة االسالمیة-دكتوراه مناهج وطرق تدریس محمود الرنتیسي. د ١٣
  الجامعة اإلسالمیة– الشریعة دكتوراه صادق قندیل. د ١٤
  جامعة األقصى–دكتوراة الصحة النفسیة  یحیى محمود النجار. د ١٥
 ماجستیر شریعة ، مشرف تربوي بوزارة التربیة والتعلیم تمیم سالم شبیر. أ ١٦
 بكالوریوس أصول دین ، مشرف تربوي بوزارة التربیة والتعلیم جهاد شكري األغا . أ ١٧
 ماجستیر شریعة ، معلم ثانوي ن أبو مصطفىسلیما. أ ١٨
 ماجستیر أصول دین ، معلم ثانوي عبد اللطیف األسطل. أ ١٩
 ماجستیر أصول دین ، معلم ثانوي جمال أبو سحلوب. أ ٢٠
 ماجستیر شریعة ، معلم ثانوي محمد إسماعیل النجار. أ ٢١
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