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توطئة

من  ا  انطالقاً العربّية،  املجتمعات  يف  ال�ضليمة  املواطنة  اأ�ض�س  تر�ضيخ  ح��ول  التفّكر  مواكبة  يف 

من  الديني  للخطاب  -ملا  لالأديان  الجتماعّية  امل�ضوؤولّية  على  وبناء  الإن�ضانّية،  القيم  على  التن�ضئة 

امل�ضيحي  بجزَءْيه  الدليل  هذا  ياأتي  الآخرين-  مع  وتعاملهم  الجتماعّية  حياتهم  يف  املوؤمنني  يف  تاأثري 

العامة  احلياة  قيم  على  الرتبية  تعزيز  بهدف  الديني،  التعاون  يف  ا  رائ��داً ا  منوذجاً ليقّدم  والإ�ضالمي، 

امل�ضرتكة، والإ�ضهام يف حتقيق املواطنة احلا�ضنة للتنّوع. 

وقبول  التنّوع،  ثقافة  تدعم  موارد  من   
ّ

الديني الرتاث  يحتويه  ما  اإب��راز  يف  املقاربة  هذه  ُت�ضهم 

الآخر على اختالفه، وبناء العي�س امل�ضرتك، وتر�ضيخ العدل وال�ضالم، ون�رش روح الأخّوة وامل�ضاحلة، 

معانيها  وتف�ضري  و�رشحها  الدينّية،  املراجع  اإىل  ال�ضتناد  خالل  من  الجتماعّية،  امل�ضوؤولّية  وحمل 

بهدف  املوؤمنني  ُيخاطب  متكافئ،  تربوّي  منهج  يف  م�ضامينها  ب�ضكب  املهّمة  هذه  وتكتمل  البليغة. 

ا. كما ت�ضاعد هذه  تعزيز فهمهم لإميانهم وقَيمه احلقيقّية، بالأخ�ّس فيما يتعّلق باملواطنة والعي�س معاً

ا بها، ب�ضبب الذين ينتهجون  ا على حترير الأديان من �ضورة التطّرف التي تل�ضق اأحياناً املقاربة اأي�ضاً

الع�ضبّية واإق�ضاء الآخر، وميار�ضون العنف با�ضم الدين. 

كنائ�س  جمل�س  من  الر�ضمّية  الدينّية  املوؤ�ّض�ضات  مع  بال�رشكة  املبادرة،  اأديان  موؤ�ّض�ضة  اأخذت 

ال�رشق الأو�ضط الذي ي�ضّم خمتلف الكنائ�س امل�ضيحّية، ودار الفتوى يف اجلمهورّية اللبنانّية، واملجل�س 

تاأليف  على  اجلميع  وعمل  ال��دروز،  املوّحدين  لطائفة  املذهبي  واملجل�س  الأعلى،  ال�ضيعي  الإ�ضالمي 

اإىل م�ضاحة للتالقي والتعارف، وبناء  هذا الدليل الرتبوي امل�ضرَتك؛ ما حّول العمل البحثي والفكري 

املجتمعّية  امل�ضوؤولّية  يف  ال�رشكة  �ضياق  يف  املتبادلة  الثقة  اأ�ضا�س  على  اخلرباء،  بني  الأخوّية  العالقات 

والوطنّية. 

جمموعة  على  واتفقوا  للمواطنة،  ا  جامعاً ا  تعريفاً اخلرباء  و�ضع  ق،  املعمَّ والنقا�س  التداول  بعد   

والتعليم،  والوعظ  للخطابة  كم�ضتند  ت�ضلح  مقّدمات  يف  عر�ضها  على  وعملوا  بها،  املرتبطة  القيم  من 
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بالإ�ضافة اإىل مقاربة تربوّية ت�ضتهدف الفئات العمرّية التالية: 7-11 �ضنة، 12-15 �ضنة، وما فوق 

مع  القيم،  هذه  حول  النموذجّية  الدينّية  والتن�ضئة  الرتبية  اأن�ضطة  من  بعدد  اإليها  للتوّجه  �ضنة،   16

ا للكفايات املحّددة.  مراعاة قدرة الطالب على ال�ضتيعاب والتحليل، حتقيقاً

واإبرازه،  امل�ضرَتك  وبلورة  لالأفكار،  الوا�ضح  التاأ�ضيل  على  مبنّية  للعمل  العامة  املنهجّية  اأتت 

واحرتام اخل�ضو�ضّيات. وقد جرى العتماد على ما هو م�ضرتك �ضمن كل ديانة بني خمتلف مذاهبها، 

على اأن يعود للمن�ّضط، اأو الواعظ، اأو املعّلم، اأن ي�ضيف من الرتاث املذهبي اخلا�س به، ليغني امل�ضمون 

الدليل بجزَءْيه عن امل�ضيحّية والإ�ضالم، مع تنظيم  مبا يتنا�ضب مع املعنّيني بذلك. ويرتافق ن�رش هذا 

ِوَر�س تدريبّية خا�ضة باملعنيِّني يف ال�ضاأن الرتبوي الديني، تهدف اإىل ن�رش هذه املبادئ وتر�ضيخ قيم 

ا من الأ�ض�س الدينّية الإ�ضالمّية وامل�ضيحّية.  املواطنة، انطالقاً

اأمل يف زمن كرثت فيه ال�رشاعات واحلروب  نعترب �ضدور هذا الدليل عالمة رجاء، وب�ضي�س 

جديدة  اأ�ض�س  على  الوطنّية  وحدتها  بناء  اإعادة  عن  تبحث  جمتمعاتها  غالبّية  واأ�ضبحت  منطقتنا،  يف 

ت�ضكيل  يف  العمل  هذا  ُي�ضهم  اأن  نتمّنى  لذلك  وِقَيمها.  للمواطنة  وم�ضرتكة  وا�ضحة  ومقاربة  وثابتة، 

ا  معاً والعي�س  املواطنة  بناء  يف  العامة  وم�ضوؤولّياتهم  الجتماعي،  بدورهم  املوؤمنني،  لدى  العام  الوعي 

ا مع التعاليم الدينّية ال�ضامية. ويبقى هذا العمل يف اإطار التجربة التي حتتاج  ب�ضالم واحرتام، ان�ضجاماً

اأن  اأمل  التمحي�س والتطوير، عرب الختبار امليداين، وتقييم امل�ضتفيدين واملدّربني واخلرباء، على  اإىل 

ي�ضّكل حمطة اأوىل، من م�ضرية اإميانّية ووطنّية رائدة، وواعدة مب�ضتقبل اأف�ضل. 

واهلل ويّل التوفيق!
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مقّدمة عاّمة

مفهوم املواطنة

وقيم احلياة العامة امل�شرتكة
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مفهوم املواطنة

للمواطنة،  التعريف  هذا  ُنقّدم  املتعّددة،  ومقارباته  وعنا�رشه،  مبعانيه،  امل�ضطلح  ت�ضّعب  رغم 

لي�ضّكل قاعدة مفاهيمّية وا�ضحة وم�ضرتكة للبحث، وللموارد الرتبوّية املقّدمة يف هذا الدليل. 

املواطنة هي النتماء الفاعل اإىل كيان وطني عام، توؤّمن التمّتع باحلقوق واحلرّيات، وت�شّكل 

حّيًزا للتفاعل الإيجابي بني املواطنني، وامل�شاركة امل�شوؤولة يف احلياة العامة، بهدف حتقيق اخلري 

العام، على اأ�شا�س احرتام القانون، ومنظومة القيم العامة امل�شرتكة. 

وللمواطنة ُبعدان اأ�ضا�ضّيان. الأول: ذو طابع قانوين- تعاقدي، والثاين: ذو طابع وجداين- ثقايف.

ها،  الفرد/املواطن والدولة، وعرْبَ اأّنها تعاقد بني  البعد القانوين- التعاقدي املواطنة على  ُيقّدم 

مع �ضائر املواطنني، وذلك على اأ�ضا�س الد�ضتور، والقانون الذي ي�ضّكل ن�س هذا العقد، ويحّدد حقوق 

الطرفني وم�ضوؤولّياتهما. وي�ضمل هذا البعد العنا�رش الآتية:

اأ(      الوطن: وهو امل�ضتقّر اجلغرايف، حيث يكون ت�ضاُرك الأر�س عامل انتماء اإىل جمال عامٍّ م�ضرَتك.

ب(  الدولة: وهي جمموع املوؤ�ّض�ضات الثابتة والر�ّضمية، التي ُتّكون الإطار الناظم حلياة املواطنني، 

وتعمل على تاأمني م�ضلحتهم العامة امل�ضرتكة.

ج(   احلقوق: وُتق�ضم اإىل ثالثة عناوين: 

•� املدنّية: ت�ضمل احلريات الأ�ضا�ضّية للفرد.
•� وال�شيا�شّية: ت�ضمل حّق امل�ضاركة يف ال�ضلطة عرب القرتاع، والرت�ّضح، وتاأليف اجلمعّيات 

والأحزاب والن�ضمام اإليها، اإلخ.   

وتاأمني  وال�ضكن،  ال�ضيخوخة  و�ضمان  وال�ضت�ضفاء،  التعّلم،  حّق  ت�ضمل  •��والجتماعّية: 
متطّلبات العي�س الكرمي الأ�ضا�ضّية، اإلخ.

د (   امل�شاركة: تعني التزام املواطن دوره الفاعل يف احلياة العامة، وتتميمه لواجباته وم�ضوؤولّياته 

ال�ضيا�ضّية،  املمار�ضة  خالل  من  امل�ضتدامة،  والتنمية  العام،  اخلري  حتقيق  بهدف  الوطنّية، 
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يف  وامل�ضاهمة  الوطن،  عن  والدفاع  ال�رشائب،  ودفع  القانون،  واح��رتام  ال�ضلطة،  وحما�ضبة 

تطوير احلياة الجتماعّية، وتثبيت العدل وحتقيق الإن�ضاف وال�ضالم، عرب مبادرات املجتمع 

املدين.

اأّما البعد الثقايف للمواطنة، فيدور حول ال�ضعور الوجداين بالنتماء اإىل الوطن، وقيمه، ور�ضالته 

للمواطنة  الُبعد  الد�ضتور، والذاكرة اجلماعّية. وتتجّلى مظاهر هذا  التي يعرّب عنها  الإن�ضانّية اخلا�ضة 

عرب: 

اأ(      النتماء: هو الرتباط بجذور تاريخّية، وروابط اجتماعّية، واأر�س، وتراث، وذاكرة، والتعبري 

عن ذلك بالتم�ّضك بهذه العنا�رش والعتزاز بها. ويتناغم هذا ال�ضعور بالنتماء الوطني مع 

اجلامعة.  الوطنّية  الهوّية  �ضمن  الطائفة...(،  )العائلة،  للفرد  الأخ��رى  اخلا�ضة  النتماءات 

واللتزام  للحدود،  العابرة  الإن�ضانّية  الق�ضايا  مع  بالت�ضامن  ا  عامليًّ ا  ُبعداً املواطنة  تاأخذ  كما 

بامل�ضوؤولّية البيئّية الكونّية، والتنمية العادلة وامل�ضتدامة.

مع  امل�����ض��رتك،  الإرث  وت��ط��وي��ر  ال��ع��اّم��ة،  احل��ي��اة  يف  الن��خ��راط  يعني  الثقايف:  ب(  التفاعل 

واحرتامها،  للمجتمع،  املكّونة  والدينّية  الثقافّية  اجلماعات  خ�ضو�ضّيات  على  النفتاح 

والإغتناء  واإغنائه  الثقايف،  الإن�ضانّية  واإرث  العامل،  ح�ضارات  على  ا  اأي�ضاً والنفتاح 

لبنان"  يف  ا  معاً العي�س  على  للرتبية  الوطنّية  "ال�رشعُة  ت  اعَترَبَ ال�ضياق،  هذا  ويف  منه. 

خَطَري  من  بالتحّرر  تتحّقق  لبنان،  يف   
ّ

الديني للتنّوع  احلا�ضنة  املواطنة  اأّن   ،)2013(

بوتقة  يف  اجلميع  ذوبان  اأ�ضا�س  على  الوطنّية  الوحدة  تكون  فال  والطائفّية.  الن�ضهار 

على  املنغلقة  الطائفّية  الذهنّية  اأ�ضا�س  على  ول  التنّوع،  غنى  جمتمعنا  ُيفقد  ما  واحدة، 

على  وامل�ضوؤولّية  ال�رشكة  هام�س  وُتفقدهم  الع�ضبّيات،  يف  املواطنني  ت�ضجن  التي  ذاتها، 

اعتبار  يف  للمواطنة،  ال�ضليمة  املقاربة  تكمن  حني  يف  اجلامعة.  الوطنّية  الثوابت  اأ�ضا�س 

امل�ضرتكة  العامة  والثقافة  الوطنّية  الهوّية  من  ا  ج��زءاً لبنان  يف   
ّ

والديني الثقايّف  التنّوع 

الهوّية  لَتجلِّي  امل�ضرتك،  احليوّي  املجال  اأخ��رى  جهة  من  املواطنة  واعتبار  جهة،  من 

العامة. احلياة  يف  املواطنني  وم�ضاركة  الوطنّية، 

الجتماعي،  الرتابط  ُتعّزز  م�ضرتكة،  اإن�ضانّية  قيمّية  مبنظومة  اللتزام  اأي  العامة:  ج(   القيم 

ا، يربط  ا روحيًّ والثقة املتبادلة، والأُلفة بني املواطنني، وَتكت�ِضب من التاأ�ضيل الديني لها ُبعداً

بني الإميان، وامل�ضوؤولّية املواطنّية.  
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قيم احلياة العامة امل�شرتكة

م�ضرتكة،  ِقَيم  ثماين  اختيار  مّت  ا،  معاً والعي�س  املواطنة  ملفهوم  امل�ضرتكة  املقاربة  هذه  على  بناء 

للتعريف بها وتاأ�ضيلها يف الرتاثني الإميانيني: امل�ضيحي والإ�ضالمي، وهي كالآتي: 

الإن�ضانّية •�الكرامة 
الآخر •�قبول 

•�الأمانة
والعهود  القوانني  •�احرتام 

•�العدل
والت�ضامن •�التكافل 

والغفران •�العفو 
العام  •�اخلري 
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الف�شل الأول

الكرامة الإن�شانّية
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اأفكاٌر لإعداد عظة اأو حديث روحّي

حول قيمة الكرامة الإن�شانّية

املقّد�س والالهوت  الكتاب  يف 

على  الإن�ضان  اأّن  وَيعترب  املقّد�س،  الكتاب  على  الإن�ضانّية  الكرامة   
ّ

امل�ضيحي الفكر  ُيوؤ�ّض�س 

اأْي حباُه  الإن�ضان على �ضورته ومثاله،  اهلل  لقد خلق  لُي�رشكه يف حياته.  الذي خلقه  �ضلٍة باهلل تعاىل 

احلرّية،  ا�ضتعمال  �ضوء  خطر  عن  ينجم  قد  مّما  الرغم  على  والإرادة،  واحلرّية،  وال�ضمري،  العقل، 

ا"  "مِلكاً الإن�ضان  تعاىل  ن�ّضب  وقد  ال�ضمري.  اإغفال  اأو  العقل،  ا�ضتكبار  وعن  الإرادة،  انحراف  اأو 

وَرِتنا  �ضُ على  الإن�ضاَن  "ِلَن�ضَنِع  اهلُل:  "وقاَل  التكوين:  �ِضفر  لنا  يروي  كما  باأ�رشها  اخلليقة  على 

ماِء، والبهائِم وجميِع ُوحو�ِس الأر�ِس، وُكِلّ ما َيِدبُّ  َكِمثاِلنا، ولَيَت�َضَلّْط على �ضَمِك البحِر، وَطرِي ال�ضَّ

واأُنثى خَلَقُهم"  َذَكرااً   ، الب�رَشَ اهلِل خَلَق  الإن�ضاَن على �ضوَرِته، على �ضورِة  اهلُل  فَخَلَق  الأر�ِس".  على 

.)27-26 )تكوين1: 

اخلليقة  عنا�رش  جميع  بني  والتناغم  وامل�شاواة  الكرامة 

ا  جميعاً ّنهم  لأ الكرامة؛  يف  مت�ضاوون  الب�رش  ّن  اأ وَتعترب  الب�رشّية،  احلياة  امل�ضيحّية  ُتقّد�س 

ودون  ا،  �ضيوخاً اأو  اأط��ف��الاً   ، ن�ضاءاً اأو  رج��الاً  كونهم  عن  النظر  بغ�ّس  اهلل،  �ضورة  على  ُخلقوا 

من  تاأتي  الإن�ضانّية  فالكرامة  الفنّية.  ملواهبهم  اأو  العلمّية،  اأو  الجتماعّية،  ملرتبتهم  ّويّل  اأ اعتباٍر 

�ضخ�ٍس  كّل  بها  خ�ّس  التي  الفرادة  مع  وترتافق  الالمتناهي،  كرمه  ومن  اخلالق،  اهلل  مبادرة 

وكاأيّن  واملواهب.  اخل�ضائل  اأم   ،
ّ

اخلارجي املظهر  حيث  من  �ضواٌء  �ضعيٍد،  من  اأكرث  على  ب�رشّي 

ا،  خا�ضًّ ا  حتقيقاً ذات��ه  حتقيق  اإىل  ودع��وَت��ه  ة،  خا�ضّ حمّبةاً  واح��ٍد  لكّل  حّبه  عن  التعبرَي  يبغي  به 

اإىل  باأ�رشه،  بالكون  الو�ضول  �ضبيل  يف  جمعاء،  الب�رشّية  واإغناء  وال�ضعادة  الر�ضى  اإىل  به  ي�ضل 

بالتنّوع  ّل  اإ  ،
ّ

امل�ضيحي املفهوم  يف  تتحّقق  ل  الكرامة  يف  فامل�ضاواة  خلقه.  اأجلها  من  التي  غايته 
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احرتام   
ّ

امل�ضيحي  
ّ

الروحي اخلطاب  يف  يعني  الإن�ضان،  كرامة  ِحفظ  ّن  واإ �ضخ�ٍس.  كّل  وف��رادة 

اآخ��ر،  لإن�ضاٍن  ى  اأذاً ذل��ك  يف  يكون  اأن  دون  ومواهبه،  ال�ضخ�ضّية،  وخياراته  وحرّيته،  فكره، 

اخلليقة  كرامة  مع  بالتناغم  مرتبطةاً  الإن�ضان  كرامة  تكون  وب��ه��ذا،  للطبيعة.  اأو  حل��ي��واٍن،  اأو 

يده. وعمل  تعاىل  اهلل  �ضنع  من  ّنها  لأ باأ�رشها؛ 

الإن�شانّية والكرامة  امل�شيح  ال�شّيد 

كما  وت��دب��ريه،  ت��ع��اىل  اهلل  ��ِد  ق�����ضْ م��و���ض��وع  ه��ي  ن�����ض��ان��ّي��ة  الإ ال��ك��رام��ة  ّن  اأ امل�ضيحّية  تعتقد 

يف  �ضخ�ٍس  ك��لِّ  قيمة  ُيظهر  ب�ضارته،  ط��وال  ينفّك،  مل  ال��ذي  امل�ضيح  ي�ضوع  ال�ضّيد  ذل��ك  اأظهر 

ينادي  كان  الذي  امللكوت  عن  ا  اأحداً ُيق�ضي  و  اأ ا،  اأحداً يدين  اأو  ا،  اأحداً يحتقر  اأن  دون  اهلل،  عيني 

الرحيم،  ال�����ض��ام��رّي  م��ث��ال  اأ يف  احل�����رش،  ل  امل��ث��ال  �ضبيل  على  ��ا،  ج��ل��يًّ ي��رتاءى  م��ا  ه��ذا  بحلوله. 

ا  مراراً امل�ضيح  ي�ضوع  يرّدد  حيث  لوقا،  القّدي�س  اإجنيل  يف  ال�ضاّل،  واخلروف  ال�ضاطر،  والبن 

املقّد�ضة  ر�ضالته  جوهر  ّن  اأ على  ا  م�ضّدداً  ،
)1 (

مّلني واملتاأ واملر�ضى،  ة،  اخلطاأ اأجل  من  اأُر�ضل  ّنه  اأ

خالل  م��ن  ���ض��ع��ادت��ه،  �ُضبل  اكت�ضاف  على  وم�ضاعدته  ن�����ض��ان،  الإ خ��ال���س  حتقيق  على  ي��ق��وم 

الب�رش. وباإخوته  بخالقه،  العالقة 

 )5 اأقوال القدي�س يوحّنا الذهبّي الفم )ق  من 

 الفم على وجوب اعتالن الكرامة الإن�ضانّية، والكرامة امل�ضيحّية، 
ّ

ُي�ضّدد القدي�س يوحّنا الذهبي

اإن�ضاٍن. يقول  اإن�ضاٍن، وبفعل اخلري لكّل  اأي اأن َتظهر بعالمات احلياة اجلديدة من خالل احرتام كّل 

عالماٍت  بوا�ضطة   ،
ّ

طبيعي ب�ضكل  تظهر  اأن  يجب  الإن�ضان  كرامة  اأّن  "كما  الن�ضاأة:   
ّ

الأنطاكي القدي�س 

اأن تكون مميزةاً وظاهرةاً بوا�ضطة  )امل�ضيحّية( يجب  اأهدافها، كذلك كرامتنا  خارجّية تكون يف خدمة 

الروح. هذا يعني اأّن املوؤمن ل ُيعرف بوا�ضطة املوهبة التي فيه فح�ضب، بل بوا�ضطة احلياة اجلديدة 

ا فيه".  للعامل، وِملحاً ا  اأن يكون نوراً اإذ يتوّجب عليه  التي يحياها، 

لوقا. القّدي�س  اإجنيل  من  الرابع،  الف�ضل  راجع   
1
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الدوؤوب  الروحّي  وال�شعُي  الإن�شان  كرامة 

حياته،  يف  ي��وم  ك��ّل  ب��ه،  ب��ال��ت��م��ّث��ل  اأي  امل�����ض��ي��ح،  ّت��ب��اع  ب��ا ك��رام��ت��ه   
ّ

امل�����ض��ي��ح��ي م��ن  امل��وؤ ي��ح��ّق��ق 

الكني�ضة  ُت��دع��ى  امل��ح��ّب��ة.  و�ضّية  �ضّيما  ول  لو�ضاياه،  وال��ط��اع��ة  ب��اأخ��الق��ه،  التخّلق  خ��الل  م��ن 

خدمتهم  تنّوَعت  ولو  عينها،  الكرامة  لهم  اأع�ضاٌء  املوؤمنني  اأن  يعني  وهذا  امل�ضيح"،  "ج�ضد 
اإىل  الر�ضالة  يف  الر�ضول  بول�س  يقول  الواحد.  الب�رشّي  اجل�ضد  يف  الأع�ضاء  كما  ومواهبهم، 

امَل�ضيِح،  يف  ا  جميعاً دمُت  تَعمَّ ُكم  نَّ لأ َي�ضوَع،  ِبامَل�ضيِح  بالإمياِن  اهلِل  بناُء  اأ ُكُلُّكم  نُتم  "اأ الغالطينّي: 

ٍة،  وامراأ َرُجل  َبنَي   ، وُحٍرّ َعبٍد  َبنَي   ، َيهوِدٍيّ وغرِي  َيهوِدٍيّ  َبنَي  َن  الآ َفرَق  ول  امَل�ضيَح،  فَلِب�ضُتم 

ج�ضد  يف  ع�ضٍو  ِلكّل  اإذن  ينبغي   .)28 -26  :3 )غالطية  َي�ضوع"  امَل�ضيِح  يف  واحٌد  ُكُلُّكم  نُتم  فاأ

بول�س  ويعود  كّله.  اجل�ضد  عمُل  يتنا�ضق  حّتى  املالئم  بال�ضكل  بوظيفته  يقوم  اأن  امل�ضيح، 

َنح�ضبُه  "وما  الكورنثيني:  اإىل  الأوىل  الر�ضالة  يف  بقوله  تنّوعها،  على  الأع�ضاء  كرامة  فيبنّي 

ِمَن  زيٍد  مِبَ ُه  َنُخ�ضُّ الذي  هَو  ِبه  َن�ضَتحي  وما  كرمِي،  التَّ ِمَن  زيٍد  مِبَ ُه  َنُخ�ضُّ الذي  هَو  َكراَمةاً  َقَلّها  اأ

َتزيُد  ِبطريقٍة  اجَل�َضَد  �ضَنَع  اهلَل  ولِكن  ذِلَك.  اإىل  ِبها  حاَجَة  فال  الكرمَيُة،  الأع�ضاُء  ا  مَّ اأ الَوقاِر. 

امل�ضيحّيون  ينظر  وكما   .)24 -23  :12 كورنث�س   1 (  " كرامٍة ِب��ال  التي  ع�����ض��اِء  الأ ك��رام��ِة  يف 

ينظروا  اأن  ��ا  ي�����ضاً اأ عليهم  م  يتحتَّ ق��دره��ا،  ح��ّق  كرامتهم  رون  وي��ق��دِّ الكني�ضة،  يف  اإخ��وت��ه��م  اإىل 

حّق  والروحّية  ن�ضانّية  الإ كرامته  يقّدروا  واأن  الدين،  يف  عنهم  يختلف  من  اإىل  الحرتام  بعني 

الواحدة. ن�ضانّية  بالإ اهلل  بناء  اأ ا  جميعاً ّننا  لأ قدرها؛ 

يف  وتعمل  العاّم،  ال�ضاأن  جم��الت  يف  واملدنّية  الدينّية  املوؤ�ّض�ضات  مع   ، دائبةاً الكني�ضة  ت�ضعى 

التعليم، والرتبية، والعناية ال�ضحّية، وخدمة الأيتام واملهَملني،   يف جمالت 
ّ

 الجتماعي
ّ

�ضبيل الرقي

خالل  من  ك��ان،  من  ا  كائناً الإن�����ض��ان،  كرامة  على  احلفاظ  اإىل  ت�ضعى  ت��زال  ول  امل�ضّنني...  ورع��اي��ة 

له.  امل�ضاعدة  وتقدمي  �ضعفه،  يف  م�ضاندته 

اإىل كنائ�س متنّوعة،  التي تنتمي  املوؤ�ّض�ضات  العالقات بني  اأكرث من خم�ضني �ضنة، تطّورت  منذ 

على  انفتحت  كما  املظلوم،  ومنا�رشة  الإن�ضان،  خدمة  �ضبيل  يف  املبذول  امل�ضكويّن  اجلهد  اإط��ار  يف 

اأّن مثل هذا الأمر، ي�ضاعد امل�ضيحّيني على  التعاون مع املوؤ�ّض�ضات من الديانات املختلفة. ول ريب يف 

هي  �ضخ�ٍس،  لكّل  التي  الكرامة  واأّن  النا�س،  جميع  فيه  َي�ضرتك  اأمٌر  الإن�ضانّية  باأّن  العميق،  الوعي 
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اأو مّت ال�ضتيالء على قراره،  اأو اغُت�ضبت حّريته،  اإن�ضاٌن وتعّر�س للذّل،  اأهني  للب�رشّية جمعاء. فاإذا 

الإن�ضان،  حياة  عن  الدفاع  ق�ضّية  الكنائ�س  تلتزم  لذلك  كرامتها.  يف  ُجرحت  قد  بالب�رشّية  فكاأيّن 

العنف  فُتدين  والو�ضائل،  ال�ضبل  ب�ضّتى  احلياة  هذه  احرتام  اإىل  وت�ضعى  ا،  جنيناً يزال  ل  وهو  حّتى 

احلرّية،  على  تعدٍّ  كّل  وت�ضتنكف  احلديثة،  العبودّية  اأنواع  و�ضّتى  وال�ضتغالل،  الأ�ضخا�س،  �ضّد 

واجلماعّية.   الفردّية،  واحلقوق 

بني اخلطاب والواقع

القيم  بهذه  الل��ت��زام  ّن  ب��اأ ق��رار  الإ من  ب��ّد  ل  ولكن  ا،  ج��دًّ جميٌل  التعليم  ه��ذا  ّن  اأ يف  ري��ب  ل 

اجنّرت  التاريخ،  جتارب  خ�ضّم  يف  الواقع.  اأر�س  على  التنفيذ  �ضعب  اأمٌر  والروحّية،  الإن�ضانّية 

التمييز  تناه�س  ومل  العامل،  هذا  يف  والأقوياء  ال�ضيا�ضّيني  مواقف  اإىل  ا  اأحياناً املجتمعات  بع�س 

انتمائه  وفق  اأو  العلمّية،  اأو  الجتماعّية،  مرتبته  اإىل  بالنظر  اآخ��ر،  واإن�ضاٍن  اإن�ضاٍن  كرامة  بني 

 .
ّ

الديني اأو   
ّ

العرقي

اأّن بع�س املجتمعات �ضاغت القوانني املدنّية، التي تعرّب عن امل�ضاواة  اأّيامنا احلا�رشة، نرى  يف 

كرُث  وقد  الإن�ضانّية.  وملبادئها  للمواطنة،  ومتطّور  عميق  فهٍم  من  ا  انطالقاً الإن�ضانّية،  الكرامة  يف 

حرّيته  على  واحلفاظ  احلياة،  يف  ل�ضتمراره  ال�رشورّية  الأم��ور  تاأمني  حيث  من  بالفرد،  الهتمام 

اإىل  بلٍد  من  تختلف  التاأمينات  وه��ذه  اأترابه.  من  الآخرين  مع  امل�ضرتكة  وحقوقه  �ضخ�ضه،  وقيمة 

تزال على موقفها  ، ل 
ّ

الإيجابي التطّور  تقّر مبثل هذا  اإذ  الكني�ضة  اأخرى. ولكّن  اإىل  اآخر، ومن حقبٍة 

ا على �ضورة  ا خملوقاً اأّن اأ�ضا�س كرامة الإن�ضان، تقوم على كونه اإن�ضاناً ، الذي يوؤّكد 
ّ

الأنرثوبولوجي

اأن يرّم بفي�س حّبه �ضورته يف الإن�ضان.  اهلل ومثاله. وهي تب�رّش باأّن اهلل تعاىل، يريد 

العربّي امل�رشق  الإن�شان يف  كرامة 

ميّر ال�رشق يف اأيامنا احلا�رشة، مبوجٍة من العنف تثري الرعب يف نفو�س الكثريين؛ لأّنها ت�رشب 

اأر�ضهم،  ترك  على  اإكراٍه  اإىل  ال�رشق  يف  النا�س  يتعّر�س  احلائط.  ُعر�س  الب�رشّي  ال�ضخ�س  بكرامة 
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لقد  و�ضيا�ضّية.  ودينّيٍة  عرقّيٍة  لعتباراٍت  ا  نظراً وال�ضتعباد،  والذّل،  التهجري،  دروب  على  والهرب 

رها  اأَْعطب الإن�ضان بعنفه �ضورة اهلل فيه، و�ضّوه �ضورته يف الآَخر اأخيه؛ لأّنه مل يحرتمها، ومل يقدِّ

ولذلك،  الديانات.  اأبناء  بني  الأخوّي  التعاي�س  و�رُشب  بالعنف،  جماعات  ا�ضتْقَوت  لقد  قدرها.  حّق 

الب�رشّية  للكرامة  العتبار  لإعادة  قواهم،  بكّل  العمل  الإميان،  اأبناء  اهلل،  يّتقون  من  على  ا  حمّتماً بات 

بت�ضويهها. اليوم  بعد  ت�ضمح  ول  حتميها،  اأطٍر  يف 
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درو�س تربوّية للتعليم 

الدينّي امل�شيحّي

يف

قيمة الكرامة الإن�شانّية
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

الكرامة الإن�شانّية يف املفهوم امل�شيحّي

املاّدة: التعليم الدينّي امل�شيحّيالفئة العمرّية: 7-11 �شنة

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: الكرامة الإن�ضانّية يف املفهوم امل�ضيحي

الأهداف الرتبوّية: يف نهاية الدر�س ينبغي للتلميذ اأن يكون قادًرا على اأن:

-   يتعّرف اأّن اهلل خلق الإن�ضان على �ضورته، واأعطاه احلرّية، الهدف املعريّف:

والإرادة، والتفكري، ودعاه اإىل م�ضاركته يف اخللق.

اإىل  ا  اأي�ضاً الإن�ضان، وهو يدعونا  اهلل احرتم حرّية  اأن  -   يعي 

احلفاظ على حرية وكرامة كّل اإن�ضان.

-   ي�ضف الكرامة باأّنها عطّية من اهلل، واأنها تقوم على احرتام الهدف املهاراتّي: 

ة. الإن�ضان لذاته، ولالآخر، واأّن اهلل اأحّبنا حمّبة خا�ضّ

ال�ضاّل، ويحّلل معاين رموزه، ويعلن  البن  َمَثَل  -   يتعرف 

التزامه باحلفاظ على كرامته، وكرامة الآخرين.

الإن�ضان،  حرّية  باحرتام  تتحّقق  الكرامة  اأّن  -   ي�ضتنتج 

واحلفاظ على حياته وحقوقه.

-   يدافع عن حرّيته، وعن حرّية كّل مظلوم.الهدف الأدبّي/القيمّي: 

-   يقّرر اللتزام بتعاليم اهلل، من خالل تطبيق كلمته يف حياته.

-   يحرتم ذاته، ويحرتم الآخر، ويتبّنى عي�س احلّب لتحقيق 

الكرامة الإن�ضانّية.

الكرامة الإن�ضانّية – الذات – الآخر – الإن�ضان – العطّيةاملفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

)راجع معجم امل�ضطلحات(

والقيم، نقاط انتباه والف�ضائل  العاّم،  اخلري  على  والتوعية  التن�ضئة  بدء 

باأمثلٍة عملّية، بهدف قبول املواطن ال�رشيك يف الوطن.
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)10 دقائق(

يف  يت�ضاجرا  اأن  على  التالميذ  من  اثنني  مع  املعّلمة  تّتفق   

ال�ضّف.  خارج  ويخرجه  الآخر،  اأحدهما  يدفع  واأن  ال�ضف، 

دون  بق�ضوٍة،  الثاين  وتوّبخ  الأّول،  عن  املعّلمة  ُتدافع  عندها 

فح�ٍس اأو ا�ضتف�ضار . 

لو كنتم مكاين ماذا  راأيكم يف ما ح�ضل؟  ما  التالمذة:  ت�ضاأل 

كنتم تفعلون؟ مناق�ضة احلالة...

براأيكم، كيف كان امل�ضيح �ضيت�رّشف؟

الأن�شطة / التمارين 

)25 دقيقة(

عمل جماعّي

الن�شاط الأّول )5 دقائق(

عر�س �ضوٍر �ضمعّية ب�رشّية/الن�ّس الإجنيلي

عر�س �ضور مرّكبة، �ضمعّية ب�رشّية، عن البن ال�ضاّل، واإذا 

مل تتوافر، فقراءة الإجنيل عن البن ال�ضاّل )لوقا 15: 11-

)24

)امل�ضتند 1(

الن�شاط الثاين )7 دقائق(

عمل يف جمموعات

ع التالمذة اإىل خم�س جمموعاٍت،  بعد امل�ضاهدة، اأو القراءة، ُيوزَّ

لالإجابة عن اأ�ضئلة:

)اإجنيل لوقا 15: 24-11( 

)امل�ضتند 1(

املجموعة الأوىل:

م��ا معنى  م��ا معنى ���ض��اّل؟ 

�ضاطر؟ ماذا �ضطر براأيك؟ 

قبل  البن  حالة  كانت  كيف 

اأن يرتك اأباه؟
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املجموعة الثانية:

البن  حالة  اأ�ضبحت  كيف 

بعد اأن �رشف ماله؟

ت��رك��ه  اأن  ب���ع���د  ���ض��ع��ر  مب 

اجلميع واأح�سَّ بالعوز؟

املجموعة الثالثة:

براأيك، فيَم فّكر البن عندما 

رجع اإىل ذاته؟

وم��������اذا ق������رر؟ ه����ل خ���اف 

وترّدد؟ ملاذا؟

املجموعة الرابعة:

ب��راأي��ك، م��ا ال��ذي دف��ع الأب 

بهذه  ابنه  مع  الت�رّشف  اإىل 

الطريقة؟

ماذا يعّلمني هذا الن�ّس؟

املجموعة اخلام�شة:

ب����راأي����ك، م���ا ال����ذي خ�����رشه 

البن برتِكِه الأب؟

م��ا  الأب  ل����ه  اأع��������اد  وه�����ل 

خ�رشه؟ كيف؟

الن�شاط الثالث )5 دقائق(

تقوم املعّلمة باإعادة �ضياغة ال�ضتنتاجات، اأي اإعالن كلمة اهلل 

بطريقٍة تربوّيٍة تعليمّية، بح�ضب تطابقها مع اأهداف الدر�س.

الن�شاط الرابع )5 دقائق(

�شالة

 •��ضالٌة فردّية: يتيح املعّلم للتلميذ اأن يعربِّ بعفوّيٍة.

 •��ضالٌة جماعّية: ترنيمة "يا اأبانا ل�ضت اأدري".
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التقومي 

)7 دقائق(

عمٌل فردّي

�ضع كلمة )�ضح(، اأو )خطاأ( اأمام العبارات التالية:

________ اهلّل.  من  عطّيٌة  هي  •��الكرامة 
________ الآخر.  باحرتام  تتحّقق  •��الكرامة 

_______ اأبيه.  اىل  عودته  عند  ال�ضاّل  البن  •��َحِزن 
اأبيه.  بيت  اىل  عودته  عند  كرامته  ال�ضاّل  البن  •��ا�ضتعاد 

________

ح  ت�ضحَّ ثم  ا،  ثنائياًّ رفاقهم  مع  اإجاباتهم  التالمذة  يناق�س 

ا. الإجابات جماعياًّ

اخلتام

)3 دقائق(

ماذا َتعلَّمنا اليوم؟ 

اأحد  يقدر  ل  التي  الكرامة  واأعطانا  ة،  خا�ضّ حمّبةاً  اأحّبنا  اهلل 

على اأن ياأخذها مّنا؛ لأّنها عطّيٌة منه، وعلينا اأن نحافظ عليها، 

وندافع عنها.

امل�شتندات واملراجع

 اإجنيل لوقا 15: 11-24 م�شتند 1

البن ال�شاّل

الأ�ضَغُر:  َلُه  12فقاَل  ابناِن،  ِلَرجل  كاَن  َي�ضوُع  11وقاَل 

اأمالَكُه.  لُهما  فَق�َضم  الأمالِك.  ِمَن  تي  ِح�ضَّ اأعِطني  اأبي،  يا 

13وَبعَد اأّياٍم َقليلٍة، جَمَع البُن الأ�ضَغُر ُكَلّ ما مَيِلُك، و�ضاَفَر 

 14 ِح�ضاٍب.  ِبال  الَعي�ِس  يف  ماَلُه  َد  َبدَّ وُهناَك  َبعيَدٍة،  ِبالٍد  اإىل 

ا اأنَفَق ُكَلّ �ضيٍء، اأ�ضاَبت ِتلَك البالَد جَماعٌة قا�ِضَيٌة، فوَقَع  فلمَّ

الِبالِد،  ِتلَك  اأهِل  ِمْن  َرُجل  ِعنَد  الَعَمِل  اإىل  فَلجاأ   15 �ضيق.  يف 

اأْن  َي�ضَتهي  وكاَن   16 اخلنازيَر.  لرَيعى  ُحقوِلِه  اإىل  فاأر�َضَلُه 

ُيعطيِه  فال  تاأُكُلُه،  اخلنازيُر  كاَنِت  الذي  اخُلرُنوِب  ِمَن  َي�ضَبَع 

َيف�ُضُل  اأبي  ِعنَد  اأَجرٍي  كم  وقاَل:  َنف�ِضِه  اإىل  فَرَجَع   17 اأحٌد. 

واأرِجُع  �ضاأقوُم   18 ِمَن اجلوِع.  اأموُت  ُهنا  واأنا  عاُم،  الَطّ َعنُه 

اإىل ال�ضماِء واإَليَك، 19 ول  اأخَطاأُت  اأبي،  َله: يا  اأبي واأقوُل  اإىل 

 20 ِعنَدَك.  كاأَجرٍي  فعاِمْلني  ا،  ابناً لَك  دعى  اأُ اأْن  َبعُد  اأ�ضتِحقُّ 
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ا ِمْن َبعيٍد، فاأ�ضَفَق عَليِه  اأبوُه قاِدماً اأبيِه. َفراآُه  اإىل  فقاَم ورَجَع 

ُلُه. 21 فقاَل َلُه البُن: يا اأبي، اأخَطاأُْت  واأ�رَشَع اإَليِه ُيعاِنُقُه وُيَقِبّ

ا. 22 فقاَل  دعى لَك ابناً ماِء واإَليَك، ول اأ�ضَتِحقُّ َبعُد اأْن اأُ اإىل ال�ضَّ

ُعوا  و�ضَ واأَْلِب�ضوُه،  ثوٍب  اأفَخَر  هاُتوا  اأ�رِشعوا!  خَلَدِمِه:  الأُب 

َن  موا الِعجَل املُ�ضمَّ ا يف اإ�ضَبِعِه وِحذاءاً يف ِرجَليِه. 23 وَقِدّ خاَتاً

ا فعا�َس،  واذَبحوُه، فَناأُكَل وَنفَرَح، 24 لأَنّ ابني هذا كاَن َمْيتاً

وكاَن �ضاّل َفُوِجَد. فاأخذوا َيفَرحوَن.

- الأدوات والو�شائل التعليمّية  اأبانا  يا  وترنيمة  ال�ضاّل،  البن  فيلم  يحوي  مدمج  �رشيٌط 

اأقالم – م�ضتندات – اأوراق - LCD - حا�ضوب

اأبعد من ال�شّف

)5 دقائق(

عن  تدافع  جمموعةاً  ي�ضّكلوا  اأن  التالميذ،  على  املعّلمة  تقرتح 

الأولد الذين ُتنتهك كرامتهم يف امللعب، وُيختار ا�ضٌم منا�ضٌب 

للمجموعة. 
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة 

الكرامة الإن�شانّية يف املفهوم امل�شيحّي

املاّدة: التعليم الدينّي امل�شيحّيالفئة العمرّية: 12-15 �شنة

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: الكرامة الإن�ضانّية يف املفهوم امل�ضيحي

الأهداف الرتبوّية: يف نهاية الدر�س ينبغي للتلميذ اأن يكون قادًرا على اأن:

-   يتعّرف اأّن اهلل خلق الإن�ضان على �ضورته، لكّن الإن�ضان الهدف املعريّف:

�ضّوه هذه ال�ضورة مبوقفه الراف�س ملحّبة اهلل.

-   يعِرف اأّن الكرامة هي احرتام املرء لذاته، ولالإن�ضان 

الآَخر.

ع يف حلظة الهدف املهاراتّي:  -   ي�ضتنتج نظرة ي�ضوع لالإن�ضان، التي جعلته يتمتَّ

الراف�س  موقفه  من  الرغم  على  ت�ّس،  ل  بكرامٍة  تكوينه 

ملحبته.

ا؛ لأّن الكرامة   اأن يدين اأحداً
ّ

-   يكت�ضف اأّنه لي�س على امل�ضيحي

ا،  فريداً ا  �ضخ�ضاً اإن�ضاٍن  كّل  من  جتعل  اهلل  من  عطّيٌة  هي 

ا منه.  وحمبوباً

-   يحّلل ويوجز، من خالل م�ضهد الزانية يف الإجنيل: اأّن اهلل 

من  ا  احرتاماً ذواتنا،  فقط  ولي�س  الآخر،  احرتام  اإىل  دعانا 

دون احلكم عليه.

اإعادة الهدف الأدبّي/القيمّي:  على  ويعمل  مظلوم،  اإن�ضاٍن  كّل  كرامة  عن  -   يدافع 

العتبار لكرامة كّل اإن�ضاٍن، كما فعل الرّب ي�ضوع.

-   يتبّنى موقف الكني�ضة، التي تدعونا اإىل معرفة اأّن اجلميع 

مت�ضاوون يف الكرامة الإن�ضانّية.

الكرامة الإن�ضانّية، �ضورة اهلل، الحرتام.املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

)راجع معجم امل�ضطلحات(



21

ذاته؛ نقاط انتباه يف  قيمٌة  اإن�ضاٍن  كّل  اأّن  على  تقوم  الإن�ضانّية  -   الكرامة 

اأي  اأحواله،  تنّوع  عن  النظر  بغ�ّس  وحّر،  عاقٌل  كائٌن  لأّنه 

عن حالته اجل�ضدّية، والعقلّية، والروحّية.

كلِّ  قيمة  ُيظهر  ب�ضارته،  طوال  امل�ضيح،  ال�ضّيد  ينفّك  -   مل 

اأو  ا،  اأحداً يدين  اأو  ا،  اأحداً يحتقر  اأن  دون  يلتقيه،  �ضخ�ٍس 

ا عن امللكوت الذي كان ينادي بحلوله. ُيق�ضي اأحداً

اإعادة  على  قوانا  بكّل  العمل  الإميان-  اأبناء  -نحن  -   علينا 

ول  القوانني،  حتميها  اأطٍر  يف  الب�رشّية،  للكرامة  العتبار 

ت�ضمح بت�ضويهها بعد اليوم.

اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)10 دقائق(

ا تعربِّ عن م�ضاهد عنف بحّق الإن�ضانّية   -   توّزع املعّلمة �ضوراً

  photo language
 وت�ضاأل: ما تعليقكم؟ 

ا: ما راأيكم لو اأّن الرّب ي�ضوع  -   بعد اأخذ الأجوبة، ت�ضاأل اأي�ضاً

اأو  ليقول  كان  ماذا  ال�ضور؟  هذه  وراأى  اليوم،  معنا  كان 

يفعل؟

الأن�شطة / التمارين 

)20 دقيقة(

عمل جماعّي

ماذا يقول لنا الإجنيل يف هذا املو�ضوع؟

الن�شاط الأّول )5 دقائق(

ّ
عر�س �ضوٍر �ضمعّية ب�رشّية/ الن�ّس الإجنيلي

الزانية  امل���راأة  عن  ب�رشّية،  �ضمعّية  مرّكبة  �ضور  م�ضاهدة 

)يوحّنا 8(. واإذا مل تتوافر، يقراأ ن�ّس )يوحّنا 8: 11-1(

)امل�ضتند 1(

الن�شاط الثاين )8 دقائق( 

عمل يف جمموعات

الأ�ضئلة  عن  لالإجابة  جمموعاٍت  اأرب��ع  اإىل  التالمذة  ي��ت��وّزع 

بح�ضب امل�ضتندات املنا�ضبة.
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املجموعة الأوىل: اإجنيل يوحّنا 8: 11-1 

)امل�ضتند1(

م�����ا م���ع���ن���ى ك��ل��م��ة 

نامو�س؟

م�����ن ه�����م ال��ك��ت��ب��ة 

وال���ف���ري�������ض���ّي���ون؟ 

م���ا م��ع��ن��ى زان��ي��ة؟ 

وم��������ا ع���ق���وب���ت���ه���ا 

ب���ن���ظ���ر امل���ج���ت���م���ع 

والنامو�س؟ وكيف 

كانت نظرة  النا�س 

اإليها؟

ا��������������رشح م���ع���ن���ى 

ج������������واب ال����������رّب 

ي�ضوع للجمع "من 

خطيئة،  ب��ال  منكم 

اأولاً  ف����ل����ريم����ه����ا 

بحجر".

ف ما و�ضلت  �ضِ

اإليه حالة 

الإن�ضانّية اليوم؟

ملاذا مل يحا�ضب 

امل�ضيح املراأة 

بح�ضب ال�رشيعة، 

وتقاليد املجتمع؟

) اجلواب: اإىل 

اخلبث – الكره – 

املكر – ا�ضتعباد 

اجل�ضد – املتاجرة 

باجل�ضد(.

املجموعة الثانية: اإجنيل يوحّنا 8: 1-11 وتكوين 1: 27

)امل�ضتند 1( و )امل�ضتند2( 

ما الفرق بني حالة 

الإن�ضان عندما 

خلقه اهلل، واحلالة 

التي و�ضل اإليها؟

براأيك ما ال�ضيء 

املهّم الذي 

اغُت�ضب، وانُتهك، 

و�ُضّوه، عند املراأة 

يف هذا املثل؟

ماذا ت�ضتنتج؟

)اجلواب: خلق 

اهلل الإن�ضان 

ا، لكّنه �ضار  حراًّ

ا. اختفت  م�ضتعبداً

اإن�ضانّيته وابتعد 

عن اآدميته(.

)اجلواب: 

الكرامة(.
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املجموعة الثالثة: اإجنيل يوحّنا 8: 11-1

)امل�ضتند 1( 

ماذا اأراد ال�ضعب 

من ي�ضوع اأن 

يفعل باملراأة؟ ما 

الذي اأراد ال�ضعب 

اأن يدّمره عند هذه 

املراأة؟

ما كان جواب 

ي�ضوع؟

وكيف كانت رّدة 

فعل ال�ضعب؟

ماذا ت�ضتنتج؟

)اجلواب: اأن 

يحكم عليها 

ويدينها(.

)اجلواب: 

كرامتها(.

 

 املجموعة الرابعة: اإجنيل يوحّنا 8: 11-1 

)امل�ضتند 1(

ملاذا قال ي�ضوع 

للمراأة: "ول اأنا 

اأدينك، اذهبي"؟

عندما نظر ي�ضوع 

اإىل املراأة، براأيك 

مباذا �ضعرت؟ وما 

الذي ا�ضتعادته يف 

نف�ضها؟

ما راأيك يف موقف 

ي�ضوع من املراأة؟

هل موقف 

الكني�ضة م�ضابه 

ملوقف ي�ضوع؟ 

ح�ضب راأيك، 

اإىل ماذا تدعو 

الكني�ضة اليوم؟

لأّن  )اجل������������واب: 

ليغفر  جاء  امل�ضيح 

خطايانا، وليعطينا 

فر�ضة ثانية(.

)اجل����������������������واب: 

كرامتها(.

 

الن�شاط الثالث )8 دقائق(

عر�س عمل املجموعات

- يعر�س كّل فريٍق خال�ضة اإجاباته.

-  ُتكتب الإجابات على اللوح، وُيعاد ترتيبها بطريقٍة تربوّيٍة 

تعليمّية، بح�ضب تطابقها مع اأهداف الدر�س.
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الن�شاط الرابع )10 دقائق(

التاأّمل وال�شالة

تدعو املعّلمة التالميذ اإىل الرجوع اإىل الذات، والتاأّمل يف مواقفهم 

جتاه اأنف�ضهم، وجتاه الآخرين، على �ضوت مو�ضيقى منا�ضبة، 

مع اإ�ضعال �ضمعة اأمام اأيقونٍة للرّب ي�ضوع اإذا اأمكن، ثم تالوة 

�ضالٍة حّرة نابعة من القلب، مع ترنيمٍة بح�ضب اختيار املعّلمة 

)ترنيمة نزار فار�س: هل اأطرق بابك اأو...(.

التقومي 

)5 دقائق(

الإن�ضان،  كرامة  انتهاكات  من  للتخّل�س  عملّية  حلولاً  اقرتح 

من خالل جملٍة، اأو ر�ضٍم، اأو حركة...

 تعّلمنا امل�ضيحّية اأّن اهلل خلقنا على �ضورته، واأعطانا الكرامة، اخلتام

فالرّب  الإن�ضانّية.  قيمتنا  اأعطانا  اأي  والتفكري،  واحلرّية، 

ي�ضوع نظر اإىل كّل اإن�ضاٍن نظرة احرتام؛ لأّنه يتمّتع بكرامٍة، 

ول اأحد ي�ضتطيع اأن ينتزعها منه؛ لأّنها عطّيٌة من اهلل. ونحن 

بدورنا، علينا اأن نحرتم ذواتنا، والآخرين، واأن نعيد العتبار 

لكّل �ضخ�ٍس انُتهكت كرامته؛ لأّننا مت�ضاوون يف الكرامة.

امل�شتندات واملراجع

اإجنيل يوحّنا 8: 1-11م�شتند 1

اإىل  َرَجَع  الَفجِر  وِعنَد  يتوِن.  الزَّ جَبِل  اإىل  فخَرَج  َي�ضوُع  ا  اأمَّ

ُيَعِلُّمُهم.  واأَخَذ  فَجَل�َس  ُه.  ُكُلّ عُب  ال�ضَّ اإَليِه  فاأقَبَل  الَهيَكِل، 

َبع�ُس  اأم�َضَكها  بامراأٍة  وَن  ي�ضيُّ والَفِرّ يعِة  ال�رشَّ ُمَعِلّمو  وجاَءُه 

وقالوا  احلا�رشيَن،  َو�ْضِط  يف  َفاأوقفوها  َتزين،   
َ

وهي النا�ِس 

اأو�ضى  ومو�ضى  نى.  الِزّ يف  امَلراأَة  هِذِه  اأم�َضكوا  ُم،  ُمَعِلّ يا  َله: 

ذِلَك  يف  وكانوا  اأنَت؟  َتقوُل  فماذا  اأمثاِلها،  ِبَرْجِم  �رَشيعِتِه  يف 

باإ�ضَبِعِه  يكُتُب  َي�ضوُع  فانَحنى  ِهموُه.  لَيتَّ اإحراَجُه  ُيحاِولوَن 

وؤاِل، رَفَع راأ�َضُه وقاَل لُهم:  وا عَليِه يف ال�ضُّ ا اأحُلّ يف الأر�ِس. فلمَّ

ِمها باأّوِل حَجر. وانحنى ثانَيةاً  َمْن كاَن ِمنُكم ِبال َخطيَئٍة، َفلرَيْ

ماِئُرُهم  اأخَذت �ضَ الكالَم،  ا �َضِمعوا هذا  يكُتُب يف الأر�ِس. فلمَّ

غاِرِهم،  ا َبعَد واحٍد، وِكباُرُهم َقبَل �ضِ ُتُهم، فَخرجوا واحداً ُتبِكّ

وقاَل  َي�ضوُع  فَجَل�َس  مكاِنها.  يف  واملراأُة  وحَدُه،  َي�ضوُع   
َ

وَبِقي

لها: اأيَن ُهم، يا امراأُة؟ اأما حَكَم عَليِك اأحٌد ِمنُهم؟ فاأجاَبت: ل، 

ول  اذَهبي  عَليِك.  اأحُكُم  ل  واأنا  َي�ضوُع:  لها  فقاَل  دي!  �ضِيّ يا 

ُتخِطئي َبعَد الآَن.
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تكوين 1: 27 م�شتند 2

خَلَق  اهلِل  �ضورِة  على  �ضوَرِته،  على  الإن�ضاَن  اهلُل  "فَخَلَق 
، َذَكرااً واأُنثى خَلَقُهم." الب�رَشَ

�رشيٌط مدمج يحتوي على فيلم الزانية – �ضور م�ضاهد عنف الأدوات والو�شائل التعليمّية 

- اأوراق – اأقالم – كرتون –  LCD - حا�ضوب- امل�ضتندات

فيه اأبعد من الدر�س وي�ضارك  الأهل،  اليه  ُيدعى    
ٍّ

روحي احتفاٍل  حت�ضري 

التالمذة الأجانب.

املو�ضيقى. �ضوت  على  •�الدخول 
•��ضالة.

املقّد�س. الكتاب  من  اأوىل  •�قراءٌة 
تاأّمٍل. •�فرتة 

اإيقاع.  +
ٌ
•�ترنيمة 

التالمذة. من  ة  حم�رشَّ •��ضلواٌت 
.

ّ
تثيلي •�م�ضهٌد 

•�ترنيمة.
اإلخ. التذكارات،  اأو  احللوى،  •�توزيع 
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املاّدة: التعليم الدينّي امل�شيحّيالفئة العمرّية: 16 �شنة وما فوق

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: الكرامة الإن�ضانّية يف املفهوم امل�ضيحي

الأهداف الرتبوّية: يف نهاية الدر�س ينبغي للتلميذ اأن يكون قادًرا على اأن:

-  يتعّرف اأّن اهلل خلق الإن�ضان على �ضورته ومثاله، واأعطاه الهدف املعريّف:

ا�ضتعمال  اأ�ضاء  الإن�ضان  احلرّية، والكرامة، والإرادة، لكّن 

هذه ال�ضورة.

-  يتعّرف راأي الآباء الالهوتّيني، وراأي الكني�ضة، يف الكرامة 

الب�رشّية.

-  يكت�ضف من خالل الن�ضو�س املقّد�ضة، اأّن الكرامة الإن�ضانّية الهدف املهاراتّي: 

هي قيمة الإن�ضان العليا، ويعلن اأّن احرتامها هو احرتام كّل 

اإن�ضان.

-  ي�ضتنتج اأّن اهلل مل ي�ضاأ اأن يزيل الكرامة من الإن�ضان، وهي 

ا موجودٌة فيه. دائماً

-  يدافع عن كرامة كّل اإن�ضان.الهدف الأدبّي/القيمّي: 

وعدم  الإن�ضانّية،  الكرامة  احرتام  يف  الكني�ضة  راأي  -  يتبنى 

دينونة الآخرين.

واخلري  ال�ضالم  لن�رش  الف�ضيلة  متطّلبات  بح�ضب  -  يعي�س 

واملحّبة.

 الكرامة الإن�ضانّية– الحرتام – اخلطيئة – الدينونة – املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

 حلقوق الإن�ضان.
ّ

الإعالن العاملي

)راجع معجم امل�ضطلحات(

برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة 

الكرامة الإن�شانّية يف املفهوم امل�شيحّي
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ذاته؛ نقاط انتباه يف  قيمٌة  اإن�ضاٍن  كّل  اأّن  على  تقوم  الإن�ضانّية  -  الكرامة 

لأّنه كائٌن عاقٌل وحّر، بغ�ّس النظر عن تنّوع اأحواله، اأي عن 

حالته اجل�ضدّية، والعقلّية، والروحّية.

كلِّ  قيمة  ُيظهر  ب�ضارته،  طوال  امل�ضيح،  ال�ضّيد  ينفّك  -  مل 

اأو  ا،  اأحداً يدين  اأو  ا،  اأحداً يحتقر  اأن  دون  يلتقيه،  �ضخ�ٍس 

ا عن امللكوت الذي كان ينادي بحلوله.  ُيق�ضي اأحداً

اإعادة  على  قوانا  بكّل  العمل  الإميان-،  اأبناء  -نحن  -  علينا 

ول  القوانني،  حتميها   اأطٍر  يف  الب�رشّية،  للكرامة  العتبار 

ت�ضمح بت�ضويهها بعد اليوم.

اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)10 دقائق(

اأو  الطفل،  �ضّد  اأو  املراأة،  �ضّد  عنف  م�ضاهد  املعّلمة  تعر�س 

مب  راأيكم؟  ما  التالمذة:  وت�ضاأل  موت،  اأو  تهجري  م�ضاهد 

�ضعرمت؟ 

اأ�ضئلة  على  حتتوي  ا،  �ضابقاً ت  اأُعدَّ ا  �ضوراً عليهم  تعر�س  ثم 

واأجوبة �ضادرة عن الآخرين، حول عباراٍت خمتلفة يرّددها 

النا�س عن الكرامة، تقول:"كرامتي ل ت�ضمح يل باأن اأفعل كذا 

وكذا"- "جمعت اأموايل بكرامتي"- "اأنا اأ�ضبحت على ما اأنا 

عليه بكرامتي" - " اأنا اأعي�س بكرامتي"- "اإّنه يهني كرامتي، 

اأنا ل اأقبل".

هي  ما  العبارات؟  هذه  معنى  ما  التالميذ:  املعّلمة  ت�ضاأل  ثم 

الكرامة براأيكم؟ وكيف تتحّقق؟

الأن�شطة / التمارين 

)30 دقيقة(

 عمل جماعّي

الن�شاط الأّول )10 دقائق(

عمل يف جمموعات

اأ�ضئلٍة خمتلفة  اإىل جمموعاٍت، ملعاجلة  التالمذة  املعّلمة  ع  توزِّ

حول الكرامة الإن�ضانّية، وتطلب منهم اأن يعاجلوها.



28

الإعللالن   /  11-1  :8 يوحّنا  اإجنيل  الأوىل:  املجموعة 

العاملي حلقوق الإن�شان 

)امل�ضتند 1(

هل لدى الزاين، اأو ما م�ضدر الكرامة؟

القاتل، 

امل���غ���ت�������ض���ب،  اأو 

كرامة؟

هل يفقد الإن�ضان 

كرامته، عندما 

يخطئ ويرف�س 

اهلل؟

ما الكرامة الإن�ضانّية بح�ضب فكر الرّب ي�ضوع؟

املجموعة الثانية:

)امل�ضتند 2(

الكرامة  ع��الق��ة  م��ا 

بالأديان؟

ما نظرتي للكنائ�س 

وللدين  الأخ����رى، 

 
ّ

امل�ضيحي الآخ����ر، 

 ،
ّ

امل���������ض����ي����ح����ي  /

 / 
ّ

وامل���������ض����ي����ح����ي

امل�ضلم؟

هل الكرامة تخ�ّس 

الإن�ضان فقط؟

ماذا ن�ضتنتج؟

املجموعة الثالثة:

)امل�ضتند 3(

اهلل  ع������الق������ة  م��������ا 

بكرامة الإن�ضان؟

ي�ضوع  م��وق��ف  م��ا 

من القهر والذّل؟

ملاذا جَت�ّضد 

ي�ضوع؟ وما  

جوهر ر�ضالته؟

ماذا ن�ضتنتج؟

املجموعة الرابعة:

)امل�ضتند 4(

الآب�������اء  راأي  م�����ا 

ال�����اله�����وت�����ّي�����ني يف 

اأه���م���ي���ة ال���ك���رام���ة 

هل  الإن�������ض���ان���ي���ة؟ 

اأنت مع اأو �ضّد هذا 

املفهوم؟

 ماذا يق�ضد بول�س 

اأننا اأع�ضاء  بعبارة 

امل�ضيح،  ج�ضد  يف 

وه�����������ذا اجل�������ض���د 

ع��ن  ي���ن���ف�������ض���ل  ل 

اجل�����ض��م ال��ب�����رشّي 

باأ�رشه؟

ماذا ن�ضتنتج؟
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املجموعة اخلام�شة:

)امل�ضتند 5(

ما موقف الكني�ضة 

 من اأمل 
ّ

الفعلي

النا�س، وتعّر�ضهم 

للذّل والقهر؟

 هل ترى اأّن 

الكني�ضة تعمل 

ملواجهتها؟ كيف؟

 
ّ

ما دور امل�ضيحي

يف الدفاع عن 

الكرامة الإن�ضانّية 

اليوم؟

املجموعة ال�شاد�شة:

)امل�ضتند 6(

براأيك، ما ال�ضبيل 

اإىل اخلال�س، 

واحلفاظ على 

كرامة الإن�ضان؟

ما دور الدولة 

واملجتمع يف هذا 

اخل�ضو�س؟

وما دور كلٍّ مّنا 

يف اإحقاق الكرامة 

الإن�ضانّية؟

الن�شاط الثاين )15 دقيقة(

عر�س عمل املجموعات

لت اإليه اأمام املجموعة الأخرى. تقّدم كلُّ جمموعٍة ما تو�ضّ

الن�شاط الثالث )10 دقائق(

بطريقٍة  ترتيبها  وُيعاد  اللوح،  على  الإجابات  املعّلمة  تكتب 

اأهداف  تربوّيٍة تعليمّية، فتعلن كلمة اهلل بح�ضب تطابقها مع 

الدر�س.

الن�شاط الرابع

د كّل واحٍد الكلمة  �ضالة : ُيوّزع مزمور: ارحمني يا اأهلل، فريدِّ

اأو اجلملة التي اأّثرت فيه.

التقومي 

)5 دقائق(

الكرامة؟  التي تتبّناها للدفاع عن  الفكرة  بعد هذا ال�ضّف، ما 

اللوحة  على  ال�ضّف  يف  وتعّلق  كرتوٍن،  على  الأفكار  ُتكتب 

اجلدارّية.
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اخلتام

)5 دقائق(

لكّل  اأّن  على  تقوم  الإن�ضانّية،  الكرامة  اأّن  امل�ضيحّية  تعّلمنا   

النظر  بغ�ّس  وحّر،  عاقٌل  كائٌن  لأّنه  ذاته؛  يف  قيمةاً  اإن�ضاٍن 

وتعترب  الب�رشّية،  احلياة  تقّد�س  هي  اأحواله.  تنّوع  عن 

اأن نظهر قيمة كّل  النا�س مت�ضاوين يف الكرامة. لذلك، علينا 

ا. اأحداً اأو ندين  ا،  اأحداً اأن نحتقر  �ضخ�س نلتقيه، من دون 

امل�شتندات واملراجع

اإجنيل يوحّنا 8: 1-11م�شتند 1

اإىل  َرَجَع  الَفجِر  وِعنَد  يتوِن.  الزَّ اإىل جَبِل  َي�ضوُع فخَرَج  ا  اأمَّ

ُيَعِلُّمُهم.  واأَخَذ  فَجَل�َس  ُه.  ُكُلّ عُب  ال�ضَّ َليِه  اإ فاأقَبَل  الَهيَكِل، 

اأم�َضَكها  ٍة  بامراأ وَن  ي�ضيُّ والَفِرّ يعِة  ال�رشَّ ُمَعِلّمو  وجاَءُه 

َو�ْضِط احلا�رشيَن،  َفاأوقفوها يف   َتزين، 
َ

النا�ِس وهي َبع�ُس 

نى.  الِزّ يف  امَلراأَة  هِذِه  اأم�َضكوا  ُم،  ُمَعِلّ يا  َله:  وقالوا 

َتقوُل  فماذا  اأمثاِلها،  ِبَرْجِم  �رَشيعِتِه  يف  اأو�ضى  ومو�ضى 

فانَحنى  ِهموُه.  لَيتَّ اإحراَجُه  ُيحاِولوَن  ذِلَك  يف  وكانوا  اأنَت؟ 

يف  عَليِه  وا  اأحُلّ ا  فلمَّ الأر�ِس.  يف  باإ�ضَبِعِه  يكُتُب  َي�ضوُع 

ِبال َخطيَئٍة،  ِمنُكم  َمْن كاَن  لُهم:  وؤاِل، رَفَع راأ�َضُه وقاَل  ال�ضُّ

ا  الأر�ِس. فلمَّ ثانَيةاً يكُتُب يف  باأّوِل حَجر. وانحنى  ِمها  َفلرَيْ

فَخرجوا  ُتُهم،  ُتبِكّ ماِئُرُهم  �ضَ اأخَذت  الكالَم،  هذا  �َضِمعوا 

َي�ضوُع   
َ

وَبِقي غاِرِهم،  �ضِ َقبَل  وِكباُرُهم  واحٍد،  َبعَد  ا  واحداً

اأيَن  لها:  وقاَل  َي�ضوُع  فَجَل�َس  مكاِنها.  يف  واملراأُة  وحَدُه، 

يا  ل  فاأجاَبت:  ِمنُهم؟  اأحٌد  عَليِك  حَكَم  اأما  امراأُة؟  يا  ُهم، 

ول  اذَهبي  عَليِك.  اأحُكُم  ل  واأنا  َي�ضوُع:  لها  فقاَل  دي!  �ضِيّ

الآَن. َبعَد  ُتخِطئي 
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الإعالن العاملّي حلقوق الإن�شان

ا  جميعاً النا�س  اأّن  الإن�ضان،  حلقوق   
ّ

العاملي الإعالن  يف  ورد 

ا،  مت�ضاوون يف الكرامة واحلقوق: "يولد جميع النا�س اأحراراً

ا،  الكرامة واحلقوق، وقد ُوهبوا عقالاً و�ضمرياً مت�ضاوين يف 

)املاّدة  الإخاء".  بروح  ا  بع�ضاً بع�ُضهم  ُيعامل  اأن  وعليهم 

الأوىل(.

ويف  احلقوق،  يف  الت�ضاوي  اإذن  يعني  الكرامة،  يف  الت�ضاوي 

�ضوائب،  من  الأمر  هذا  اعرتى  مّما  الرغم  على  الواجبات، 

هذه  اأّن  كما  الب�رشّية.  للعائلة  التاريخّية  امل�ضرية  خالل 

الرفات،  احرتام  خالل  من  املوت،  بعد  حّتى  تبقى  الكرامة 

واحلفاظ على الأثر الطّيب، والذكر ال�ضالح.  

ذاته؛ م�شتند 2 يف  قيمٌة  اإن�ضاٍن  كّل  اأّن  على  تقوم  الإن�ضانّية  الكرامة 

لأّنه كائٌن عاقٌل وحّر، بغ�ّس النظر عن تنّوع اأحواله، اأي عن 

ا كان  حالته اجل�ضدّية، والعقلّية، والروحّية. كّل اإن�ضاٍن، ذكراً

، له الكرامة  ا كهالاً اأم �ضيخاً ا،  ا يانعاً ، فتى، �ضابًّ اأنثى، طفالاً اأم 

عينها. واحرتام الكرامة الب�رشّية، يعني احرتام كّل فرٍد على 

حياته،  وخ�ضو�ضّية  وحرّيته،  اإرادته،  واحرتام  فرادته، 

جماعةاً  اأو  اآخر،  ا  اإن�ضاناً يوؤذي  ول  م�رشوٌع،  هو  ما  �ضمن 

 
ّ

ب�رشّية، اأو الطبيعة، اأو اأحد مكّوناتها. ورد يف الإعالن العاملي

الكرامة  يف  مت�ضاوون  ا  جميعاً النا�س  اأّن  الإن�ضان،  حلقوق 

ا، مت�ضاوين يف الكرامة  واحلقوق: "يولد جميع النا�س اأحراراً

ُيعامل  اأن  وعليهم  ا،  و�ضمرياً عقالاً  ُوهبوا  وقد  واحلقوق، 

يف  الت�ضاوي  الأوىل(.  )املاّدة  الإخاء".  بروح  ا  بع�ضاً بع�ُضهم 

الواجبات،  ويف  احلقوق،  يف  الت�ضاوي  اإذن  يعني  الكرامة، 

على الرغم مّما اعرتى هذا الأمر من �ضوائب، خالل امل�ضرية 

حّتى  تبقى  الكرامة  هذه  اأّن  كما  الب�رشّية.  للعائلة  التاريخّية 

الأثر  على  واحلفاظ  الرفات،  احرتام  خالل  من  املوت،  بعد 

الطّيب، والذكر ال�ضالح.    
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الإن�شانّيةم�شتند 3 ال�شيد امل�شيح والكرامة 

مل ينفّك ال�ضّيد امل�ضيح، طوال ب�ضارته، ُيظهر قيمة كّل �ضخ�ٍس 

ا  اأحداً اأو ُيق�ضي  ا،  اأحداً اأو يدين  ا،  اأحداً اأن يحتقر  يلتقيه، دون 

�ضبيل  على  راجع   - بحلوله  ينادي  كان  الذي  امللكوت  عن 

املثال ل احل�رش اأمثال ال�ضامرّي الرحيم )لوقا 10(، والبن 

ال�ضاطر )لوقا 15(، واخلروف ال�ضاّل )لوقا 15(... وق�ضة 

زّكا  وق�ّضة   ،)8 )يوحّنا   
ّ

علني  
اً

زنى يف  اأُخذت  التي  املراأة 

ا  مراراً امل�ضيح  ال�ضّيد  رّدد  لقد   - اإلخ.   ...)19 )لوقا  الع�ّضار 

الذين  واملتاأمّلني،  واملر�ضى،  اخلطاأة،  اأجل  من  اأُر�ضل  اأّنه 

الإن�ضانّية،  ا يف �ضبيل تعزيز كرامتهم  ا خا�ضًّ اهتماماً اأولهم 

بالحرتام، ورّد العتبار، واملوؤا�ضاة، كما يف )لوقا 4: 18 ( 

َ امل�ضاكنَي،  ُه َم�ضحني لأَُب�رِشّ  لأنَّ
َّ

ِبّ عَلي حيث يعلن: "ُروُح الرَّ

اأر�َضَلني لأُنادَي ِلالأ�رشى باحُلرّية، وللُعمياِن ِبَعوَدِة الب�رَشِ 

املقّد�ضة،  ر�ضالته  جوهر  اإّن  امَلظلومنَي...".  َر  لأَُحِرّ اإليِهم، 

على  وم�ضاعدته  الإن�ضان،  خال�س  حتقيق  على  اإذن  يقوم 

اكت�ضاف �ضبل �ضعادته، من خالل العالقة الوطيدة بخالقه، 

وبالكون.

الكرامة م�شتند 4 اأهمّية  على  واملعّلمون،  والالهوتّيون،  الآباء،  �ضّدد 

على  نقتطف  والقدا�ضة.  بالف�ضيلة  عليها  واحلفاظ  الب�رشّية، 

الفم   
ّ

الذهبي يوحّنا  القدي�س  من  املقطع  هذا  املثال،  �ضبيل 

"كما   :
ّ

الأنطاكي  
ّ

امل�رشقي تراثنا  اإىل  ينتمي  الذي   ،)410+(

بوا�ضطة   ،
ّ

طبيعي ب�ضكٍل  تظهر  اأن  يجب  الإن�ضان  كرامة  اأّن 

عالمات خارجّية تكون يف خدمة اأهدافها، كذلك كرامتنا يجب 

، وظاهرةاً بوا�ضطة الروح. هذا يعني اأّن املوؤمن  اأن تكون ممّيزةاً

بوا�ضطة  بل  فح�ضب،  فيه  التي  املوهبة  بوا�ضطة  ُيعرف  ل 

ا  اأن يكون نوراً اإذ يتوّجب عليه  التي يحياها،  احلياة اجلديدة 

ا فيه". للعامل، وِملحاً
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كرامة الإن�شان وال�شعي الروحّي الدوؤوب 

بامل�ضيح،  التمّثل  خالل  من  كرامته،   
ّ

امل�ضيحي املوؤمن  يحّقق 

و�ضّية  �ضّيما  ول  لو�ضاياه،  والطاعة  باأخالقه،  والتخّلق 

 واحٍد، 
ٍّ

املحّبة. ففي الكني�ضة، اجلميع اأع�ضاٌء يف ج�ضٍد روحي

واإن  عينها  الكرامة  ولهم  الب�رشّي،  اجل�ضد  يف  الأع�ضاء  كما 

 ،
ّ

 الكن�ضي
ّ

تنّوعت خدمتهم، ومواهبهم. وهذا اجل�ضم الروحي

جزٌء ل ينف�ضل البّتة عن اجل�ضم الب�رشّي باأ�رشه. لذلك، ينبغي 

حّتى  املالئم،  بال�ضكل  بوظيفته  يقوم  اأن  ب�رشّي  ع�ضٍو  لكّل 

كرامة  الر�ضول  بول�س  ويبنّي  كّلها.  الب�رشّية  عمل  يتنا�ضق 

الأع�ضاء على تنّوعها، وعلى اأّن اجلميع مت�ضاوون يف الكرامة 

-23  :12( الكورنثيني  اإىل  الأوىل  الر�ضالة  راجع  الإن�ضانّية، 

اإذن مت�ضامنون مع اجلماعة الإن�ضانّية يف  24(. امل�ضيحّيون 

ا من وحدة الكرامة الإن�ضانّية.  كّل الأمور الأ�ضا�ضّية، انطالقاً

ا  اأي�ضاً هي  و�ضّيقاتهم،  واأحزانهم،  واأفراحهم،  الب�رش،  اآمال 

اأفراح امل�ضيحّيني، واآمالهم، واأحزانهم، و�ضّيقاتهم... وما من 

�ضيٍء اإن�ضايّن باحلقيقة، اإّل وله �ضداه يف قلوبهم.

الكني�شة واحرتام الكرامة الإن�شانّيةم�شتند 5

طاملا �ضعت الكني�ضة اإىل احرتام الكرامة الإن�ضانّية، ويف احلقبة 

املعا�رشة، اجتهدت يف جمالت ال�ضاأن العام املتعّددة، و�ضعت 

اختالفها،  على  الإن�ضانّية  واملوؤ�ّض�ضات  والدول  الأديان  مع 

اأكرث من خم�ضني �ضنة، انفتحت  . ومنذ 
ّ

 الجتماعي
ّ

اإىل الرقي

ا،  بع�ضاً بع�ضها  مع  التعاون  على  الكن�ضّية  املوؤ�ّض�ضات 

الكنائ�س  بني  املبذول  امل�ضكويّن  اجلهد  اإطار  يف  �ضّيما  ول 

املتنّوعة، ويف اإطار العالقات بني اأتباع الديانات املختلفة، ويف 

ي�ضاعد  الأمر  هذا  ومثل  والعامل.  املجتمع  يف  الندماج  اإطار 

امل�ضيحّيني على الوعي العميق، باأن الإن�ضانّية اأمٌر ي�ضرتك فيه 

للب�رشّية  هي  �ضخ�ٍس،  لكّل  التي  الكرامة  واأن  النا�س،  جميع 
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جمعاء. فاإذا اأهني اإن�ضاٌن وتعّر�س للذّل، اأو اغت�ضبت حّريته، 

يف  ُجرحت  قد  بالب�رشّية  فكاأيّن  قراره،  على  ال�ضتيالء  مّت  اأو 

كرامتها. ونرى الكنائ�س وموؤ�ض�ضاتها يف العامل، تلتزم الدفاع 

اإىل  وت�ضعى  ا،  جنيناً يزال  ل  وهو  حّتى  الإن�ضان  حياة  عن 

العنف  فتدين  والو�ضائل،  ال�ضبل  ب�ضّتى  احلياة  هذه  احرتام 

العبودّية  اأنواع  و�ضّتى  وال�ضتغالل،  الأ�ضخا�س،  �ضّد 

احلديثة، وت�ضتنكف كّل تعدٍّ على احلرّية، واحلقوق الفردّية، 

واجلماعّية. 

العنف م�شتند 6 من  مبوجٍة  احلا�رشة،  اأيامنا  يف  ال�رشق  ميّر 

بكرامة  ت�رشب  لأّنها  الكثريين؛  نفو�س  يف  الرعب  تثري 

يف  النا�س  يتعّر�س  احلائط.  ُعر�س  الب�رشّي  ال�ضخ�س 

دروب  على  والهرب  اأر�ضهم،  ترك  على  اإكراٍه  اإىل  ال�رشق 

عرقّية،  لعتباراٍت  ا  نظراً وال�ضتعباد،  والذّل  التهجري، 

باأ�رش  ويغّيبون  الكثريون،  ُيخطف  و�ضيا�ضّية.  ودينّية، 

الإن�ضان  طم�س  لقد  حياتهم.  على  والق�ضاء  حرّيتهم، 

يحرتمها،  مل  لأّنه  اأخيه؛  الآَخر  ويف  فيه،  اهلل  �ضورة  بعنفه 

بالعنف  جماعاٌت  ا�ضتْقَوت  لقد  قدرها.  حّق  يقّدرها  ومل 

اأبناء  بني  الأخوّي  التعاي�س  ف�رُشب  اأخرى،  جماعاٍت  على 

على  ا  حمّتماً بات  ولذلك  انتماءاتهم.  اختالف  على  املجتمع 

لإعادة  قواهم،  بكّل  العمل  الإميان،  اأبناء  اهلل،  يّتقون  من 

ول  القوانني،  حتميها  اأطٍر  يف  الب�رشّية  للكرامة  العتبار 

الديانات  جميع  كانت  ا  فلمَّ اليوم.  بعد  بت�ضويهها  ت�ضمح 

واأن  بّد  فال  الإن�ضانّية،  الكرامة  وحترتم  جتّل  ال�ضماوّية 

الب�رشّي،  ال�ضخ�س  كرامة  تعزيز  يف  بارٌز  دوٌر  لها  يكون 

يف كّل وقٍت، ويف كّل مكان

.
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ا عن العنف الأدوات والو�شائل التعليمّية  ا عن الكرامة، و�ضوراً �رشيط مدمج يحوي �ضوراً

واآلة  – حا�ضوب -  اأهلل  يا  الإن�ضانّية، ومزمور ارحمني  �ضّد 

الق�ضائم.  - مّلونة  – اأقالم  للعر�س    LCD
 

دعوة اإىل النخراط يف جمعّيٍة مدنّية، ُتعنى باحلقوق والكرامة اأبعد من الدر�س

اأو ال�ضرتاك يف ندواٍت تتناول مو�ضوع الكرامة،  الإن�ضانّية، 

حيث يتبادل التالمذة الأراء والأفكار. 
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الف�شل الثاين

قبول الآخر
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الكتاب املقّد�س الآخر يف  قبول 

الذي  الغريب  على  الكالم  يرد  عندما  ا،  غالباً املختِلف  الآخر  على  القدمي  العهد  اأ�ضفار  تتكّلم 

والغربة  التغّرب  اخترب  اهلل  �ضعب  واأّن  �ضّيما  ل  اإل��خ،  قبيلتي،  اأو  �ضعبي،  اأو  ديني،  اإىل  ينتمي  ل 

)خروج  امل�رشّيون  ا�ضتعبده  حني  غريبٍة  اأر�س  يف  مبرارٍة  الغربة  عا�س  تاريخه.  يف  عديدٍة  مّرات 

ولذلك  وال�ضطهاد.  والحتقار  املذّلة  اأبناوؤه  عانى  حيث  بابل  اإىل  الكبري  ال�ضبي  ويف   ،)20  :22

الذي  الغريب  نبِذ  فِمن  ا.  خا�ضًّ ا  اهتماماً وا�ضت�ضافته  الغريب  قبول  م�ضاألة  املقّد�ضة  الأ�ضفار  ُتويل 

َتطّور  م�ضتغربة،  اأموٍر  من  يحمله  مبا  وهوّيته،  ودينه،  وح�ضارته،  ال�ضعب،  على  ا  خطراً ُي�ضّكل 

يف  يلقى  ا  اأمراً ا�ضت�ضافته  اعتبار  واإىل  منه،  اخلوف  عدم  اإىل  القدمي،  العهد  يف  الآخر  قبول  مفهوم 

 :19 "وحتّب الغريب كنف�ضك" )لوّيني  عيني اهلل تعاىل القبول والثناء. فقد ورد يف �ضفر الالوّيني: 

 .)34

وا�ضت�ضافاهم  الغرباء،  املالئكة  �ضارة  وزوجته  اإبراهيم  ا�ضتقبل  كيف  التكوين  �ضفر  يروي 

ي��ل��ّي��ا،  اإ  
ّ

ال��ن��ب��ي ���رشف��ن��د  اأرم��ل��ة  وا���ض��ت�����ض��اف��ت   ،)18 )ت��ك��وي��ن  م��ورا  ب��ل��وط��ة  حت��ت  مائدتهما  ع��ل��ى 

هذان   .)16 -1  :17 ملوك   1 ( حياته  فاأنقذت  والزيت،  الدقيق  من  لها  تبّقى  ما  اآخر  وتقا�ضما 

من  ا  انطالقاً الغريب،  اأو  املختِلف،  الآخر  قبول  فهم  على  ت�ضاعدنا  الأمثلة،  من  وغريهما  املثالن 

املقّد�س. الكتاب 

وتعليمه امل�شيح  ال�شّيد  حياة  يف  الآخر  قبول 

اأم  ا،  غريباً اأم  ا،  مري�ضاً اأم  ا،  ع�ّضاراً اأم  كان،  ا  اأخاطئاً �ضواٌء  هو  كما  الآخر  امل�ضيح  ي�ضوع  َقِبل   

قائد  وغالم   ،)28-21  :15 )مّتى  الكنعانّية  امل��راأة  ابنة  �ضفى  دينه.  عن  خمتلٍف  ديٍن  اإىل  ا  منتمياً

اأفكاٌر لإعداد عظة اأو حديث روحّي

حول قيمة قبول الآخر
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حقيقة  لها  ا  مظهراً وحاورها  يعقوب،  بئر  على  ال�ضامرّية  املراأة  والتقى   ...)13-5  :8 )مّتى  املئة 

ُيعر�س  ومل  "اأحّبة"،  تالميذه  دعا  وقد   .)40-4  :4 )يوحّنا  بها  ينادي  التي  والر�ضالة  �ضخ�ضه، 

اإن�ضاٍن.  عن  بوجهه 

الإن�ضان،  اإىل  النا�س  اأقرب  ّن  اأ وي�رشح   ،
ّ

غني �ضابٍّ  �ضوؤال  عن  ي�ضوع  يجيب  لوقا،  اإجنيل  يف 

اليهودّي  ن�����ض��ان  الإ على  َح��َن��ا  الغريب  ال�ضامرّي  ّن  اأ كيف  وي��روي  اخل��ري.  معه  ي�ضنع  م��ن  ه��و 

ا  قريباً له  ف�ضار  ا،  �رشباً واأو�ضعوه  وعّروه،  الل�ضو�س،  �ضلبه  الذي  الطريق،  قارعة  على  املعّذب 

بوُه،  و�رَشَ وُه  فَعرَّ اللُّ�ضو�ِس،  باأيدي  فوَقَع  اأريحا،  اإىل  اأُوُر�ضليَم  ِمْن  ن��اِزلاً  َرُج��ٌل  "كاَن  ��ا:  واأخاً

وَم�ضى  َعنُه  م��اَل  ُه  راآ ا  فلمَّ ��ري��ِق،  ال��طَّ تِلَك  يف  ن��َزَل  ا  كاِهناً اأنَّ  َفَق  وَمْيٍت. وا تَّ  
ٍّ

ح��ي َب��نَي  َت��َرك��وُه  ُث��مَّ 

�ضاِمرّيا  طريِقِه. ولِكنَّ  يف  وَم�ضى  َعنُه  فماَل  ُه  ف��َراآ املكاَن  جاَء  الاّلوّينَي،  َحُد  اأ طريِقِه. وكذِلَك  يف 

ُثمَّ  َدها،  مَّ و�ضَ ِجراِحِه  على  ا  وَخمراً ا  َزيتاً و�ضَكَب  ِمنُه  عَليِه. فَدنا  �ْضَفَق  اأ ُه  َراآ ا  فلمَّ ِبِه،  َمرَّ  ا  ُم�ضاِفراً

وَدفَعُهما  ديناَريِن،  ال�ضاِمريُّ  اأخَرَج  الَغِد  باأمِرِه. ويف  وا عَتنى  ُفنُدق  اإىل  ِبِه  وجاَء  ِتِه  دابَّ على  َحَملُه 

عوَدتي. فاأيُّ  ِعنَد  وفيَك  اأُ ذِلَك  على  زياَدةاً  نَفْقَت  اأ وَمهما  باأمِرِه،  ا عَتِ  َلُه  وقاَل  الُفنُدِق  �ضاِحِب  اإىل 

يعِة  ال�رشَّ ُمَعلُِّم  اللُّ�ضو�ِس. فاأجاَبُه  باأيدي  وَقَع  الذي  قريَب  ِيَك  راأ يف  كاَن  الثالثِة  َهوؤلِء  ِمْن  واحٍد 

وي�رشح   .)37 -30  :10 ِمثَلُه")لوقا  وا عَمْل  اأنَت  ا ذَهْب  َي�ضوُع  َلُه  فقاَل  حَمِة.  بالرَّ عاَمَلُه  الذي 

ويُهّب  الب�رشّية،  من  قريٌب  اهلل  ّن  اأ لنا،  يبنّي  اأن  اأراد  امل�ضيح  ي�ضوع  اأن  املقّد�س  الكتاب  مف�رّشو 

تييٍز. دون  من  اجلميع  يحّب  ّنه  لأ خلال�ضها؛ 

ويعّلمنا  النا�س،  بني  للقربى  مفهومنا  حول  نت�ضاءل  يجعلنا  الإجنيل،  من  الن�ّس  هذا 

و  اأ ل��وط��ن،  ا و  اأ ئ��ل��ة،  ل��ع��ا ا و  اأ ل��دم،  ا �ضلة  ع��ل��ى  تقت�رش  ت��ع��د  مل  امل�����ض��ي��ح،  ل�����ض��ّي��د  ا تعليم  يف  ّن��ه��ا  اأ

املحّبة  عن  تعبرٍي  بلغ  اأ ّن  لأ وروحّية؛  اإميانّية  بعاد  اأ ذا  �ضامالاً  ى  معناً اكت�ضبت  بل  الدين،  حتى 

عن  النظر  بغ�ّس  واحلاجة،  ال�ضيق  يف  يكون  عندما  وجندته  الآخر  عانة  اإ يف  يتجّلى  والقربى، 

ئ��ل،  وا الأ امل�ضيحّيني  املثل  بهذا  ي�ضوع  خ��رج  اأ لقد  ومثاله.  اهلل  �ضورة  على  ّن��ه  لأ انتماءاته، 

جميع  على  النفتاح  على  وحّثهم  مة،  املقدَّ فكار  والأ اليهودّية،  اجلماعات  بع�س  تقوقع  من 

هو.  فعل  كما  الب�رش 
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الأوىل الكني�شة  خربة 

بي�ضوع  الإمي��ان  ب�ضبب  ال�ضطهاد  لقت  عندما   ،
ّ

الديني الختالف  الأوىل  الكني�ضة  اختربت 

الأق��رب  امل�ضيح  اأ�ضبح  ما  بقدر  الإن�ضان،  لأخيه  قريٌب  الإن�ضان  اأّن  فقهت  ما  و�رشعان  امل�ضيح. 

بطر�س  اأقبل  الر�ضل،  اأعمال  �ضفر  يف  مّنا.  ا  واح��داً و�ضار  طبيعتنا،  يف  �ضيٍء  كّل  يف  �ضابهنا  اإذ  اإلينا، 

بيته  اأهل  جميع  وعّمد  الرومايّن،  املئة  قائد  كورنيليو�س  بيت  اإىل  القد�س،  الروح  من   
ٍ

بوحي الر�ضول 

يف  الثامن(.  )الإ�ضحاح  احلب�ضة  ملكة  كنداكه  خادم  عّمد  ال�ضّما�س  وفيلّب�س  العا�رش(.  )الإ�ضحاح 

جميع  على  النفتاح  اإىل  وقادها  الأوىل،  امل�ضيحّية  اجلماعة  على  القد�س  الروح  حّل  العن�رشة،  يوم 

ال�ضعوب. ويف الإ�ضحاح اخلام�س ع�رش من �ضفر اأعمال الر�ضل، عربت الكني�ضة الأوىل اإىل اجلامعّية، 

ُوجد. اأينما  اإن�ضاٍن  لكّل  الإجنيل  ب�رشى  لتحمل  ال�ضّيقة،  وبالدها  اليهودّية  الديانة  حدود  متخّطيةاً 

والقربى  التكامل  يحّقق  عنده  وباخلري  بالآخر  العرتاف 

بالتفاعل  ذات��ه  الإن�����ض��ان  فيها  يحّقق  اجتماعّية،  حياة  بطبيعتها  ه��ي  الإن�ضانّية  احل��ي��اة  اإّن 

منه،  للتقّرب  ن��داء  الإجنيل  وف��ق  هو  الآخ��ر،  عند  اأج��ده  ال��ذي  والخ��ت��الف  الآخ��ري��ن.  مع  والتكامل 

اإذااً ل ُي�ضّكل بتمايزه  اإن�ضانّيٍة وروحّيٍة ممّيزة. فالآخر  اإليه، والغتناء مبا ميّثله من خرٍبة  والتعّرف 

يف  الآخر  يفوُق  قد  لزدرائ��ه.  يل  حّجةاً  التمايز  هذا  ُي�ضّكل  ل  كما  لذاتي،  تهديد  اأو  قلق  م�ضدر  عّني 

اإىل النفتاح والتالقي لكي  اإمياِنه اإمياين. من هنا الدعوة  �ضالِحه �ضالحي، ويف حمّبِته حمّبَتي، ويف 

فهم  اإىل  اأ�ضعى  اأن  ا  اإذاً يعنى  باختالفه،  الآخر  اأقبل  اأن  بخرباتي.  هو  ويغتني  الآخر،  بخربات  اأغتني 

اأعّزز احلوار والت�ضامن معه. اأعمايل يف املجتمع، واأن  اأو  اأفكاري  َمن ل ي�ضاركني 

اهلل  اإىل  والتقّرب  احلقيقة  لكت�شاف  �شبيل  وم�شاعدته  الآخر  حمّبة 

املعنى  اأدرك  بذلك  اهلل.  حّب  مو�ضوع  الآخر  يف  اأرى  عندما  حياتي،  يف  الأخّوة  حقيقة  تنك�ضف 

ُه  اإنَّ قاَل  "َمْن  الأوىل:  القدي�س يوحّنا  القريب، كما جاء يف ر�ضالة  الذي يربط حمّبة اهلل مبحّبة  العميق 
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وِر"  وِر، َفال َيعرِثُ يف النُّ الِم. وَمْن اأَحبَّ اأخاُه َثَبَت يف النُّ وِر وهَو يكَرُه اأخاُه، كاَن حتى الآَن يف الظَّ يف النُّ

اهلِل، ول يكوُن  ِمَن  الرِبَّ ل يكوُن  َيعَمُل  "َمْن ل   : القدي�س يوحّنا قائالاً 9-10(. وي�ضيف   :2 )1يوحّنا 

ا" )1يوحّنا 3: 10(. وهو يعترب اأّن من ل يحّب الآخر،  وا بع�ضكم بع�ضاً ِمَن اهلِل َمْن ل ُيِحبُّ اأخاُه. اأِحبُّ

يِر فَقَتَل اأخاُه. فمحّبة الآخرين هي عالمة احلياة اجلديدة، وَمْن  ِّ يكون ِمثَل قاينَي الذي كاَن ِمَن ال�رشِّ

ا من خلق اهلل.  ا من اهلل، باأن يكون قريباً اأن يكون قريباً اإىل   يف املوِت. لذلك ي�ضعى املوؤمن 
َ

َبِقي ُيِحبُّ  ل 

باللتزام  بل  بامل�ضاعر،  يكتمل  ل  والت�ضامن  الإن�ضان.  يخدم  واأن  بّد  فال  اهلل،  يخدم  اأن  ُي��ِرْد  فمن 

ال�ضياق  هذا  ويف  وتنّوعهم.  اختالفهم  على  الآخرين،  خري  اأجل  من  والفاعل،  وامل�ضوؤول،  اجل��ّدي، 

باأّن  كبري،   
ٍ

وعي اإىل  ل  التو�ضّ يف  وي�ضهمان  العدل،  بقيمة  ا،  اأي�ضاً معه  والت�ضامن  الآخر  قبول  يرتبط 

اهلل. اأمام  بع�س  عن  بع�ُضهم  م�ضوؤولون  النا�س 

خامتة

وكما  منه.  اخلوف  وعدم  مالقاته  يف  التوا�ضع  من  الكثري  اختالفه،  يف  الآخر  قبول  يتطّلب 

نحن  علينا  عنه،  ا  خمتلفاً كان  من  وكّل  ال�ضامرّيني،  عن  تف�ضله  التي  احلواجز  جميع  ي�ضوع  تخّطى 

يف  �ضّيما  ول  عّنا،  املختِلف  الآخر  من  تقّربنا  دون  حتول  التي  احلواجز،  اإزالة  اإىل  ن�ضعى  اأن  ا  اأي�ضاً

�ضار  حني  لنا،  مبحّبته  الإن�ضان  من  قربه  عن  ي�ضوع  عرّب  لقد  احلقيقّية.  الأخّوة  �رّش  لنعي�س  دينه، 

اأن  اأردنا  اإذا  حمّبتنا،  عليه  تكون  اأن  يجب  ملا  ا  حيًّ مثالاً  للم�ضيحّيني  ف�ضار  جمعاء،  لالإن�ضانّية  ا  اأخاً

به.  نت�ضّبه 

توا�ضالاً  ت�ضتوجب  الأو�ضط،  ال�رشق  يف  واجلغرافّية  والتاريخّية  الإثنّية  القربى  �ضالت  اإن 

عمق  اإىل  ب�ضعوبنا  للبلوغ  وال��روح��ّي��ة،  الإن�ضانّية  اأبعادها  فهم  يف  ا  وت��ط��ّوراً ال��واق��ع،  اأر���س  على 

املبتغى  ي�ضري  حني  وال�ضالم،  واملحّبة  العدل  بهناءة  ا  معاً والعي�س  بع�س،  مع  بع�ضها  القربى 

اهلل.  م�ضيئة  وفق  الإن�ضان،  كرامة 
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درو�س تربوية للتعليم

الدينّي امل�شيحّي

يف 

قيمة قبول الآخر
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املاّدة: التعليم الدينّي امل�شيحّيالفئة العمرّية: 7-11 �شنة

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: قبول الآخر يف املفهوم امل�ضيحي

الأهداف الرتبوّية: يف نهاية الدر�س ينبغي للطالب اأن يكون قادًرا على اأن:

 يعرف اأّن الإجنيل يعّلم:الهدف املعريّف:

-  اأّن اهلل خلقنا خمتلفني بع�ضنا عن بع�س.

-  واأّن الختالف ُيغني اجلميع.

-  ميّيز نقاط الختالف مع الآخر.الهدف املهاراتّي: 

-  يعّدد العنا�رش الإيجابّية يف هذا الختالف.

-  يفهم، ويقبل اأّن حمّبة الآخر املختِلف، والعي�س ب�ضالٍم معه، الهدف الأدبّي/القيمّي: 

تتميٌم لإرادة اهلل.

الآخر، القريب، الختالف، الفرادة، املبادرة باملحّبة، املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

ال�ضالم.

)راجع معجم امل�ضطلحات(

حمّبة نقاط انتباه ع��ن  تنف�ضل  ل  اهلل،  حم��ّب��ة  اأّن  الإجن��ي��ل  -  ي��ع��ّل��م��ن��ا 

عّني.  اختلف  مهما  اإن�ضاٍن،  كّل  هو  قريبي  واأّن  القريب، 

بالآخر. عالقتنا  اأمام  ا،  حاجزاً ي�ضّكل  ل  الختالف     -

�ضاعد  ال�����ض��ام��رّي  ب��امل��ح��ّب��ة:  امل��ب��ادرة  ال��ن�����ّس  ه��ذا  -  يعّلم 

عن  ي�ضاأل  اأن  دون  قريبه  واعتربه  اجلريح،  الإن�ضان 

هوّيته.

-  ق��ب��ول الآخ����ر امل��خ��ت��ِل��ف، ُي��رتَج��م ب��امل��واق��ف والأع��م��ال 

جتاهه. اجلّيدة 

برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

قبول الآخر يف املفهوم امل�شيحّي
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)10 دقائق(

قما�س  قطعة  على  اإبهامه،  ب�ضمة  بو�ضع  طالب  كّل  يقوم 

األوان متعّددة، ويكتب ا�ضمه على ب�ضمته.  بي�ضاء، بوا�ضطة 

اأّن  وكيف  الب�ضمات،  اختالف  الطاّلب  مع  املعّلم  يناق�س  ثّم 

لكّل واحٍد ب�ضمةاً فريدة. 

الأن�شطة / التمارين 

)30 دقيقة(

عمل جماعّي

الن�شاط الأّول )10 دقائق(

الن�ّس الإجنيلّي )اإجنيل لوقا 10: 37-25(

ثّم ير�ضم  العامّية.  باللغة  اأو يرويه  امل�ضتند،  املعّلم ن�ّس  يقراأ 

مرّبعاٍت على اللوح، وي�ضاأل الطاّلب اأن يختاروا الكلمات التي 

املربعات  بها  وميالأ  يفهموها،  مل  التي  اأو  الن�ّس،  يف  اأحّبوها 

الق�ّضة،  اأو  الن�ّس  م�ضمون  الطاّلب  مع  يناق�س  ثّم  الفارغة. 

لإبراز معنى الختالف.

)امل�ضتند 1( 

الن�شاط الثاين )10 دقائق(

عمٌل يف جمموعاٍت  

يتوّزع التالمذة اإىل جمموعات، لالإجابة عن الأ�ضئلة.

)امل�ضتند 1(

مباذا يختلف 

ال�ضامرّي عن 

الرجل اجلريح، 

وعن الكاهن، 

والالوي؟ 

ومباذا 

يت�ضابهون؟ 

ماذا فعل 

ال�ضامرّي؟ 

ماذا يريد 

ي�ضوع اأن 

يعّلمنا يف هذا 

املثل؟ 

الن�شاط الثالث )10 دقائق(

عمل تطبيقّي

بطريقة  ال��ن�����ّس  رواي���ة  اإع����ادة  على  ب، 
ّ

ال��ط��ال امل��ع��ّل��م  ي�ضاعد 

تثيلّية.
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التقومي 

)5 دقائق(

املعّلم كّل طالب ورقةاً بي�ضاء، مق�ضو�ضة على �ضكل  يعطي 

�ضخ�ٍس  ا�ضم  الطالب  عليها  ليكتب  الوردة،  اأوراق  من  ورقة 

ببع�س  بع�ضها  الأوراق  تلك  املعّلم  يل�ضق  ثّم  عنه،  خمتلٍف 

حّتى ُي�ضّكل منها وردة كاملة. ويطلب من بع�س الطاّلب اأن 

ي�رشحوا ملاذا هذا ال�ضخ�س خمتلٌف عنهم، وكيف �ضيتعاملون 

مع هذا الختالف.

على  الطاّلب  ب�ضمها  التي  القما�س،  قطعة  املعّلم  يعّلق  ا  اأخرياً

احلائط.

اخلتام

)5 دقائق(

على  ويحّثنا  عّنا،  اختلف  مهما  الآخر  قبول  الإجنيل  يعّلمنا 

اأن نقوم مب�ضاعدته وخدمته عندما يحتاج اإلينا؛ لأّنه اأٌخ لنا يف 

اخللق ويف الإن�ضانّية.

 ، حلقةاً وي�ضّكلون  ا،  بع�ضاً بع�ضهم  باأيدي  الطالب  مُي�ضك 

. ة، ثّم يرمّنون ترنيمةاً يَّ ا ال�ضالة الربِّ ويتلون معاً

امل�شتندات واملراجع

 اإجنيل لوقا 10: 25-37م�شتند 1

ال�شامرّي ال�شالح

ُمَعلُِّم،  يا  لُيحِرَجُه:  َلُه  فقاَل  يعِة،  ال�رشَّ ُعَلماِء  اأَحُد  25. وقاَم 

َي�ضوُع:  َة؟  26. فاأجاَبُه  الأبِديَّ احلياَة  اأِرَث  حتى  اأعَمُل  ماذا 

ُجُل: اأِحبَّ  ُه؟  27. فقاَل الرَّ ُ يعُة؟ وكيَف ُتف�رشِّ ماذا َتقوُل ال�رشَّ

ِتَك، وِبُكلِّ ِفكِرَك،  بَّ اإلَهَك ِبُكلِّ َقلِبَك، وِبُكلِّ َنف�ِضَك، وِبُكلِّ ُقوَّ الرَّ

َي�ضوُع:  َلُه  َنف�َضَك.  28. فقاَل  بُّ  حُتِ ِمثَلما  َقريَبَك  واأِحبَّ 

يَعِة  واِب اأجبَت. ا عَمْل هذا فَتحيا.  29. فاأراَد ُمعلُِّم ال�رشَّ بال�ضَّ

َقريبي؟ 30. فاأجاَبُه  ِلَي�ضوَع: وَمْن هَو  َنف�َضُه، فقاَل  َر  ُيربِّ اأْن 

فوَقَع  اأريحا،  اإىل  اأُوُر�ضليَم  ِمْن  ناِزلاً  َرُجٌل  كاَن  َي�ضوُع: 

 
ٍّ

حي َبنَي  َتَركوُه  ُثمَّ  بوُه،  و�رَشَ وُه  فَعرَّ اللُّ�ضو�ِس،  باأيدي 

راآُه  ا  فلمَّ ريِق،  الطَّ تِلَك  يف  نَزَل  ا  كاِهناً اأنَّ  َفَق  وَمْيٍت.  31. وا تَّ

جاَء  الاّلوّينَي،  اأَحُد  طريِقِه.  32. وكذِلَك  يف  وَم�ضى  َعنُه  ماَل 

ا  �ضاِمريًّ َعنُه وَم�ضى يف طريِقِه.  33. ولِكنَّ  فَراآُه فماَل  املكاَن 

و�ضَكَب  ِمنُه  عَليِه.  34. فَدنا  اأ�ْضَفَق  َراآُه  ا  فلمَّ ِبِه،  َمرَّ  ا  ُم�ضاِفراً
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ِتِه وجاَء  َدها، ُثمَّ َحَملُه على دابَّ مَّ ا على ِجراِحِه و�ضَ ا وَخمراً َزيتاً

ال�ضاِمريُّ  اأخَرَج  الَغِد  باأمِرِه.  35. ويف  وا عَتنى  ُفنُدق  اإىل  ِبِه 

باأمِرِه،  ا عَتِ  َلُه  الُفنُدِق وقاَل  اإىل �ضاِحِب  وَدفَعُهما  ديناَريِن، 

ِعنَد عوَدتي.  36. فاأيُّ  اأُوفيَك  ذِلَك  اأنَفْقَت زياَدةاً على  وَمهما 

وَقَع  الذي  قريَب  راأِيَك  يف  كاَن  الثالثِة  َهوؤلِء  ِمْن  واحٍد 

عاَمَلُه  الذي  يعِة:  ال�رشَّ ُمَعلُِّم  اللُّ�ضو�ِس؟  37. فاأجاَبُه  باأيدي 

حَمِة. فقاَل َلُه َي�ضوُع: ا ذَهْب اأنَت وا عَمْل ِمثَلُه. بالرَّ

 خا�ّس بالطبع على القما�س، قطعة الأدوات والو�شائل التعليمّية 
ّ

اأقالم تلوين، تلويٌن مائي

قما�س بي�ضاء، وكرتون اأبي�س. 

الوردة،  اأوراق  ب�ضكل  مق�ضو�ضة  ِبي�ٍس  اأوراٍق  جتهيز 

وجتهيز مركز الوردة املكتوب عليها "قبول الآخر". 

ترنيمة ال�ضامرّي ال�ضالح على قر�ٍس مدمج.

اأحد اأبعد من ال�شّف جتاه  وحمّبة،  اهتماٍم  مببادرة  القيام  على  الطاّلب  حّث 

الأ�ضخا�س الذين يعتربونهم خمتلفني: يف ال�ضكل، اأو الدين...
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املاّدة: التعليم الدينّي امل�شيحّيالفئة العمرّية:12-15 �شنة

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: قبول الآخر يف املفهوم امل�ضيحي

الأهداف الرتبوّية: يف نهاية الدر�س ينبغي للطالب اأن يكون قادًرا على اأن:

خمتلفني الهدف املعريّف: جتعلهم  متعددة،  انتماءات  للنا�س  اأّن  -  يعرف 

بع�ضهم عن بع�س )جن�س، لون، دين ...(

-  يعرف اأّن الإجنيل يعّلمنا النفتاح على اجلميع.

-  يقبل الآخر املختِلف، واأن يعّدد العنا�رش الإيجابّية يف هذا الهدف املهاراتّي: 

الختالف. 

-  ي�ضتنتج نظرة ي�ضوع اإىل الآخر، املختِلف يف دينه. 

-  ينظر لالآخر املختلف عنه )يف دينه( نظرة احرتاٍم وتقدير.الهدف الأدبّي/القيمّي: 

-  يقبل الآخر، واأن ي�ضعى اإىل العي�س معه ب�ضالٍم.

 الآخراملفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

ّ
 الختالف الديني

 العي�س امل�ضرتك

)راجع معجم امل�ضطلحات(

 الرتكيز يف الن�ضاط، على اأن قائد املئة كان من ديٍن غري الدين نقاط انتباه

ا لهم. مع ذلك، مل يتوّقف ي�ضوع  اليهودّي، وكان ُيعترَب عدوًّ

عند هذا احلاجز، بل نظر اإىل قلب هذا الإن�ضان ال�ضادق، واإىل 

حاجته.

برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

قبول الآخر يف املفهوم امل�شيحّي
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

 )10 دقائق(

طالَبني  بني  الراأي  يف  الختالف  حول   
ّ

تثيلي م�ضهٍد  اإعداد   

يف ال�ضّف، ب�ضبب م�ضادقة اأحدهما ل�ضخ�ٍس خمتلف عنه يف 

حول  النقا�س  يدور  ثّم   .
ّ

اخلارجي �ضكله  اأو  دينه،  اأو  وطنه، 

ا ي�ضاألهم املعّلم: كيف ميكن اأن  هذا امل�ضهد بني الطاّلب. واأخرياً

يكون ت�رّشف ي�ضوع يف مثل هذه احلالة؟ 

الأن�شطة / التمارين 

)30 دقيقة(

عمل جماعّي

الن�ّس الإجنيلّي )3 دقائق(

يقراأ املعّلم الن�ّس. )اإجنيل مّتى 8: 13-5(

)امل�ضتند 1(

الن�شاط الأول )10 دقائق(

عمل يف جمموعات

ينق�ضم التالمذة اإىل جمموعات لالإجابة عن الأ�ضئلة.

)اإجنيل مّتى 8: 13-5(.  

)امل�ضتند 1(

ملاذا مل يكن قائد 

املئة مقبولاً لدى 

النا�س؟ 

م�����ا امل�����ب�����ادرات 

ال����ت����ي ق�����ام ب��ه��ا 

ي���������ض����وع جت����اه 

قائد املئة؟ 

ماذا يريد 

ي�ضوع اأن 

يعّلمنا من خالل 

هذا احلدث؟

 الن�شاط الثاين )7 دقائق(

عر�س عمل املجموعات 

ل على اللوح.  تقّدم كّل جمموعة خال�ضة عملها، وُت�ضجَّ

الن�شاط الثالث )5 دقائق(

ا الفوارق الدينّية  يعيد املعّلم رواية لقاء ي�ضوع بقائد املئة، مبّيناً

لقاء  اإىل  امل��ب��ادرة  من  املئة  قائد  تنع  مل  التي  والجتماعّية، 

ي�ضوع، ومل تنع ي�ضوع من التجاوب معه، والتنويه باإميانه. 
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الن�شاط الرابع )5 دقائق(

ال�شالة

ا، ويطلبون من اهلل اأن ي�ضاعدهم  ا اأو جماعيًّ ي�ضّلي الطاّلب فرديًّ

ا، على الرغم من الختالف، وعلى  على قبول بع�ضهم بع�ضاً

اأن يقوموا مببادرات حمّبة جتاه الآخرين املختلفني. يطلبون 

ا من اهلل اأن ينري نظرتهم، اإىل الأ�ضخا�س املختلفني عنهم  اأي�ضاً

يف دينهم، حّتى ت�ضبه نظرة ي�ضوع اإليهم.

التقومي 

)5 دقائق(

املختِلف،  الآخر  قبول  حول  ال�ضّف  دفرت  يف  �ضعاٍر  كتابة 

واملخلوق على �ضورة اهلل.

يقراأ كّل طالب اأمام رفاقه يف ال�ضّف، ال�ضعار الذي كتبه على 

دفرته اخلا�ّس.

اخلتام

)5 دقائق(

الآخر مهما اختلف عّنا، واأن ُنربز  اأن نقبل  امل�ضيحّية  تعّلمنا 

واإىل  لقائه،  اإىل  نبادر  واأن  وقيم،  جماٍل  من  يحمله  ما  ونقّدر 

ا كيف نحّل امل�ضاكل بطريقٍة  العي�س معه ب�ضالٍم، واأن نتعّلم معاً

�ضلمّية.

امل�شتندات واملراجع

اإجنيل مّتى  8: 5-13م�شتند 1

لقاء ي�شوع وقائد املئة الرومايّن

َل  ٌّ وَتَو�ضَّ ِ
 5. ودَخَل َي�ضوُع َكْفَرناحوَم، فجاَءُه �ضاِبٌط روماين

الَبيِت  يف  الِفرا�ِس  َطريُح  خاِدمي  ُد،  �ضيِّ ِبقوِلِه:  6. "يا  اإَليِه 

َي�ضوُع:  َله  َك".  7. فقاَل  َيتحرَّ اأْن  َيقِدُر  ول  ا  كثرياً ُع  َيتَوجَّ

، يا  اأ�ضتِحقُّ "اأنا ل  "اأنا ذاهٌب لأ�ضِفَيُه".  8. فاأجاَب ال�ّضاِبُط: 
�ضيِّدي، اأْن َتدُخَل حَتَت �ضقِف َبيتي. ولِكْن يكفي اأْن َتقوَل َكِلَمةاً 

اأمري،  حَتَت  ُجنوٌد  ويل  َمروؤو�ٌس،  خاِدمي.  9. فاأنا  فُي�ضفى 

وخِلاِدمي  فيجيُء،  َتعاَل  وِلالآَخِر  فيذَهُب،  اذَهْب  ِلهذا  اأقوُل 

وقاَل  كالِمِه  ِمْن  َي�ضوُع  َب  فَيْعَمُل". 10. فتعجَّ هذا،  اعَمْل 

ِللَّذيَن َيتَبعوَنُه: "احلقَّ اأقوُل لُكم، ما وَجدُت ِمثَل هذا الإمياِن
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ا�ِس  النَّ ِمَن  كثريوَن  لُكم  اإِ�رْشائيَل.  11. اأقوُل  يف  اأَحٍد  ِعنَد 

مَع  املائدِة  اإىل  وَيجِل�ضوَن  وامَلغِرِب،  امَل�رِشِق  ِمَن  �ضَيجيئوَن 

ماواِت.  12. واأّما  اإبراهيَم، واإ�ضحَق، ويعقوَب، يف َملكوِت ال�ضَّ

وُهناَك  لَمِة،  الظُّ يف  ا  خاِرجاً فُيْطَرحوَن  امَللكوُت،  َلُهُم  كاَن  َمْن 

لل�ّضاِبِط:  َي�ضوُع  الأ�ضناِن".  13. وقاَل  و�رَشيُف  الُبكاُء 

ِتلَك   اخلاِدُم يف 
َ

ف�ُضِفي اإمياِنَك".  َقْدِر  لَك على  ولَيُكْن  "اذَهْب، 
ال�ّضاعِة.

الكتاب املقّد�س، دفرت، واأقالم.الأدوات والو�شائل التعليمّية 
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة 

قبول الآخر يف املفهوم امل�شيحّي

املاّدة: التعليم الدينّي امل�شيحّيالفئة العمرّية: 16 �شنة وما فوق

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: قبول الآخر يف املفهوم امل�ضيحي

الأهداف الرتبوّية: يف نهاية الدر�س ينبغي للطالب اأن يكون قادًرا على اأن:

-  يعرف اأّن اهلل هو الذي خلق النا�س خمتلفني، ومتمايزين الهدف املعريّف:

بع�ضهم عن بع�س، باأجنا�ضهم، واأعراقهم، واأ�ضكالهم.

-  يفهم اأّن التمايز من دواعي تطّور الب�رشّية.

-  يعي اأّن قبول الآخر هو تتميم لإرادة اهلل، وانفتاٌح على 

غنى احلياة.

 -  ي�ضتخرج نقاط اللتقاء مع اأ�ضخا�ٍس خمتلفني عنه.الهدف املهاراتّي: 

د امل�ضاكل التي حتول دون تقّبل الآخر املختِلف. -  ُيعدِّ

ى فكرة اأّن َمن هو خمتلف عّني يغنيني.الهدف الأدبّي/القيمّي:   -  يتبنَّ

-  يقبل اأن العي�س ب�ضالٍم مع الآخر، واملبادرة باملحّبة 

جتاهه، هما تتميمان لإرادة اهلل. 

 النفتاح، الت�ضامن، الأ�رشة الب�رشّية، املحّبة ال�ضاملة، اإرادة املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

 والثقايّف.
ّ

اهلل، النتماء الديني

)راجع معجم امل�ضطلحات(

الذين نقاط انتباه النا�س  على  ي�ضوع  انفتاح  على  الرتكيز   :1 -  امل�ضتند 

يلتقيهم، رغم اختالفهم عنه. 

هذه  اإطار  خارج  لأنه  التب�ضريّي،  البعد  على  الرتكيز  عدم 

احل�ّضة. 

اأّي  يحّده  ل  اأن  يجب  النا�س،  بني  الت�ضامن   :2 -  امل�ضتند 

...
ّ

، اأو اجتماعي
ّ

، اأو مذهبي
ّ

اختالٍف ديني

ج�ضد  الكني�ضة  على  اأ�ضالاً  ينطبق  املثل  هذا   :3 -  امل�ضتند 

�ضمن  التنّوع  عن  للتعبري،  ا  اأي�ضاً ي�ضلح  ولكّنه  امل�ضيح، 

جميع  بني  التكامل  وعن  واملجتمع،  الب�رشّية  الأ�رشة 

اأع�ضائه. 
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)5 دقائق(

-  تقدمي �ضور تبنّي الختالف يف ال�ضكل بني النا�س )رجل/

)كبري/�ضغري(،  بي�ضاء(،  �ضوداء/ب�رشة  )ب�رشة  امراأة(، 

جماعة ت�ضّلي يف )م�ضجد/ كني�ضة(.

بني  اجلامع،  هو  ما  ي�ضتخرجوا  اأن  الطاّلب  من  -  الطلب 

املتمايزين يف ال�ضورة الواحدة.

الأن�شطة / التمارين 

)30 دقيقة(

عمل يف جمموعات

ا،  كتابيًّ ا  ن�ضاًّ جمموعة  كّل  تناق�س  جمموعاٍت  ثالث  �ضمن 

حول قبول الآخر املختِلف:

وعدم   ،
ّ

الديني الخ��ت��الف  على  النفتاح  الأوىل:  املجموعة 

امل�ضيح  ي�ضوع  لقاء  بالآخرين.  العالقة  اأم��ام  ا  ح��اج��زاً جعله 

باملراأة ال�ضامرّية. اإجنيل يوحّنا4: 5– 15

)امل�ضتند1(

عّدد الأمور 

التي كانت تقف 

ا اأمام لقاء  حاجزاً

ي�ضوع املراأة 

ال�ضامرّية.

كيف تخّطى 

ي�ضوع هذه 

الأمور؟

ماذا يريد 

ي�ضوع اأن 

يعّلمنا من لقائه 

املراأة ال�ضامرّية؟

اأ�ضا�س  على  اإن�ضاٍن  كّل  مع  الت�ضامن  الثانية:  املجموعة 

املحّبة ال�ضاملة، وتقدير عمل اخلري لدى الآخرين. اإجنيل لوقا 

37-25 :10

)امل�ضتند 2( 

 من قريبي 

بح�ضب راأي 

ي�ضوع؟ 

 ماذا فعل 

ال�ضامرّي 

باجلريح 

ِد  املرتوك؟ اُ�رْشُ

الأعمال التي 

قام بها.

 اإىل اأي مدى 

قد يوؤّثر 

اختالف الآخر، 

يف ت�رّشفك 

جتاهه؟ 
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احلياة  يف  والتكامل  بالتنّوع  العرتاف  الثالثة:  املجموعة 

املجتمعّية. الر�ضالة الأوىل اإىل اأهل كورنثو�س.

كورنثو�س الأوىل 12: 14- 26

)امل�ضتند 3( 

ماذا يقول الن�ّس 

الأع�����������ض�����اء  يف 

ودوره�������م؟ ويف 

بع�ضهم  ع��الق��ة 

ببع�س؟

ك�����ي�����ف ت�����ك�����ّون 

الأع�����������������ض��������اء 

ا  ج�ضداً املختلفة 

ا؟ واحداً

كيف ينطبق هذا 

املثل على

 امل��ج��ت��م��ع؟ م��اذا 

ن�ضتنتج منه؟

التقومي 

)10 دقائق(

�ضياغة �رشعة قبول الآخر املختِلف يف 4 نقاط.

اخلتام

)5 دقائق(

اأو  اإدانِته،  دون  الآخر  نقبل  باأن  امل�ضيح  ي�ضوع  -  اأو�ضانا 

رف�ِس طريقة عي�ضه، اأو ال�ضتهزاء بعاداته، على الرغم من 

اإىل  ل  لنتو�ضّ املوروثة،  ال�ضلبّية  والأحكام  الفوارق  جميع 

ا ب�ضالٍم َوْفق اإرادة اهلل. العي�س معاً

الآخر،  مع  بالعي�س  يغتني  الإن�ضان  اأّن  امل�ضيحّية  -  تعّلمنا 

وباحلوار معه، ويغنيه بدوره.

باملحّبة،  الب�رشّية،  الأ�رشة  وحدة  اأجل  من  �ضالة  -  �ضياغة 

والحرتام املتبادل، وال�ضالم.

امل�شتندات واملراجع

 اإجنيل يوحّنا4: 5– 15م�شتند 1

ة  املراأة ال�شامريَّ

ِمَن  بالُقرِب  �ُضوخاُر،  ا �ضُمها  ٍة  �ضامِريَّ مدينٍة  اإىل  َل    5. فو�ضَ

ِبئُر  يو�ُضَف،  6. وفيها  ل بِنِه  َيعقوُب  وَهَبها  التي  الأر�ِس 

َفِر، فَقَعَد على حاَفِة البئِر.  َيعقوَب. وكاَن َي�ضوُع َتِعَب ِمَن ال�ضَّ

َت�ضَتقي  ٌة  �ضامريَّ ا مراأٌة  هِر.  7. فجاَءِت  الظُّ نحَو  الَوقُت  وكاَن 

ِمْن ماِء الِبئِر، فقاَل لها َي�ضوُع: "اأعطيني لأ�رَشَب".  8. وكاَن 
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"اأنَت  املراأُة:  ا.  9. فاأجاَبِت  َطعاماً وَن  َي�ضرَتُ املدينِة  يف  تالميُذُه 

ي اأْن اأ�ضِقَيَك؟" قاَلت هذا؛  ٌة، فكيَف َتطُلُب ِمنِّ َيهوديٌّ واأنا �ضامِريَّ

َي�ضوُع:  لها  ال�ّضاِمرّينَي.  10. فقاَل  ُيخاِلطوَن  ل  الَيهوَد  لأنَّ 

اأعطيني  َة اهلِل، وَمْن هَو الذي َيقوُل لِك  "لو ُكنِت َتعِرفنَي َعِطيَّ
َله  اأنِت ِمنُه فاأعطاِك ماَء احلياِة".  11. قاَلت  َلَطَلبِت  لأ�رَشَب، 

امَلراأُة: "ل َدلَو مَعَك، يا �ضيِّدي، والِبئُر َعميَقٌة، فِمْن اأيَن لَك ماُء 

َب ِمنها هَو  احلياِة؟  12. اأبونا َيعقوُب اأعطانا هِذِه الِبئَر، و�رَشِ

واأولُدُه وموا�ضيِه، فَهْل اأنَت اأعَظُم ِمْن َيعقوَب؟" 13. فاأجاَبها 

ا َمْن  ،  14. اأمَّ َي�ضوُع: "ُكلُّ َمْن َي�رَشُب ِمْن هذا املاِء َيعَط�ُس ثانيةاً

ا. فاملاُء الذي  اأبداً اأنا، فَلْن َيعَط�َس  اأُعطيِه  َي�رَشُب ِمَن املاِء الذي 

ِة".  15. قاَلت َله  ا َيفي�ُس ِباحلياِة الأبديَّ اأُعطيِه َي�ضرُي فيِه َنبعاً

املراأُة: "اأَعِطني ِمْن هذا املاِء يا �ضيِّدي، فال اأعَط�َس ول اأعوَد اإىل 

 ."
َ

ُهنا لأ�ضتِقي

اإجنيل لوقا 10: 25-37.م�شتند 2

ال�شامرّي ال�شالح 

ُمَعلُِّم،  "يا  لُيحِرَجُه:  َلُه  يعِة، فقاَل  ال�رشَّ ُعَلماِء  اأَحُد  25. وقاَم 

َي�ضوُع:  َة؟"  26. فاأجاَبُه  الأبِديَّ احلياَة  اأِرَث  حتى  اأعَمُل  ماذا 

ُجُل:  الرَّ ُه؟"  27. فقاَل  ُ ُتف�رشِّ وكيَف  يعُة؟  ال�رشَّ َتقوُل  "ماذا 
ِتَك،  ُقوَّ وِبُكلِّ  َنف�ِضَك،  وِبُكلِّ  َقلِبَك،  ِبُكلِّ  اإلَهَك  بَّ  الرَّ "اأِحبَّ 
َنف�َضَك".  28. فقاَل  بُّ  حُتِ ِمثَلما  َقريَبَك  واأِحبَّ  ِفكِرَك،  وِبُكلِّ 

فَتحيا".  29. فاأراَد  هذا  ا عَمْل  اأجبَت.  واِب  "بال�ضَّ َي�ضوُع:  َلُه 

هَو  "وَمْن  ِلَي�ضوَع:  فقاَل  َنف�َضُه،  َر  ُيربِّ اأْن  يَعِة  ال�رشَّ ُمعلُِّم 

َقريبي؟" 30. فاأجاَبُه َي�ضوُع: "كاَن َرُجٌل ناِزلاً ِمْن اأُوُر�ضليَم 

بوُه، ُثمَّ َتَركوُه  وُه و�رَشَ اإىل اأريحا، فوَقَع باأيدي اللُّ�ضو�ِس، فَعرَّ

ا  ريِق، فلمَّ ا نَزَل يف تِلَك الطَّ َفَق اأنَّ كاِهناً  وَمْيٍت.  31. وا تَّ
ٍّ

َبنَي حي

راآُه ماَل َعنُه وَم�ضى يف طريِقِه.  32. وكذِلَك اأَحُد الاّلوّينَي، جاَء 

ا  �ضاِمريًّ َعنُه وَم�ضى يف طريِقِه.  33. ولِكنَّ  فَراآُه فماَل  املكاَن 

و�ضَكَب  ِمنُه  عَليِه.  34. فَدنا  اأ�ْضَفَق  َراآُه  ا  فلمَّ ِبِه،  َمرَّ  ا  ُم�ضاِفراً

ِتِه وجاَء  َدها، ُثمَّ َحَملُه على دابَّ مَّ ا على ِجراِحِه و�ضَ ا وَخمراً َزيتاً

ال�ضاِمريُّ  اأخَرَج  الَغِد  باأمِرِه.  35. ويف  وا عَتنى  ُفنُدق  اإىل  ِبِه 

ديناَريِن، وَدفَعُهما اإىل �ضاِحِب الُفنُدِق وقاَل َلُه: ا عَتِ باأمِرِه، 
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ِعنَد عوَدتي.  36. فاأيُّ  اأُوفيَك  ذِلَك  اأنَفْقَت زياَدةاً على  وَمهما 

واحٍد ِمْن َهوؤلِء الثالثِة كاَن يف راأِيَك قريَب الذي وَقَع باأيدي 

عاَمَلُه  "الذي  يعِة:  ال�رشَّ ُمَعلُِّم  الُل�ضو�ِس؟"  37. فاأجاَبُه 

بالَرحَمِة". فقاَل َلُه َي�ضوُع: "ا ذَهْب اأنَت وا عَمْل ِمثَلُه".

ر�شالة كورنثو�س الأوىل 12: 14- 26م�شتند 3

15. َفَلو  كثريٌة.  اأع�ضاٌء  َبْل  ا،  واحداً ا  ُع�ضواً اجَل�َضُد   14. وما 

ا، َفما اأنا ِمَن اجَل�َضِد؟"  16. وَلو قاَلِت  ْجُل: "ما اأنا َيداً قاَلِت الرِّ

تكوَن  اأْن  اأَتبُطُل  اجَل�َضِد؟"،  ِمَن  اأنا  فما  ا،  عيناً اأنا  "ما  الأُُذُن: 

فاأيَن  ا،  عيناً ُه  ُكلُّ اجَل�َضُد  كاَن  اجَل�َضِد؟  17. فَلو  يف  ا  ُع�ضواً

؟  18. ولِكنَّ اهلَل  مُّ ا، فاأيَن ال�ضَّ ُه اأُذناً ْمُع؟ وَلو كاَن اجَل�َضُد ُكلُّ ال�ضَّ

ا  ها ُع�ضواً جَعَل ُكلَّ ُع�ضٍو يف اجَل�َضِد كما �ضاَء.  19. َفَلو كاَنت ُكلُّ

واجَل�َضد  كثريٌة  الأع�ضاَء  اجَل�َضُد؟ 20. ولِكنَّ  فاأيَن  ا  واحداً

واحٌد. 21. فال َتقِدُر العنُي اأن َتقوَل ِللَيِد: "ل اأحتاُج اإَليِك". ول 

جَلنِي: "ل اأحتاُج اإَليُكما!" 22. فما َنح�ضبُه اأ�ضعَف  الراأْ�ُس ِللرِّ

،  23. وما َنح�ضبُه  ها �رشوَرةاً اأع�ضاِء اجَل�َضِد هَو ما كاَن اأ�َضدَّ

كرمِي، وما َن�ضَتحي  زيٍد ِمَن التَّ ُه مِبَ اأَقلَّها َكراَمةاً هَو الذي َنُخ�ضُّ

الأع�ضاُء  ا  الَوقاِر.  24. اأمَّ ِمَن  زيٍد  مِبَ ُه  َنُخ�ضُّ الذي  هَو  ِبه 

اجَل�َضَد  �ضَنَع  اهلَل  ولِكنَّ  ذِلَك.  اإىل  ِبها  حاَجَة  فال  الكرمَيُة، 

كرامٍة،  25. ِلَئالَّ  ِبال  التي  الأع�ضاِء  كرامِة  يف  َتزيُد  ِبطريقٍة 

َبع�ُضها  ها  ُكلُّ الأع�ضاُء  ِلَتهَتمَّ  َبْل  �ِضقاٌق،  اجَل�َضِد  يف  َيقَع 

َت مَعُه جميُع الأع�ضاِء، واإذا  َ ُع�ضٌو تاأملَّ ِبَبع�س.  26. فاإذا تاأملَّ

اأُكِرَم ُع�ضٌو َفِرَحْت مَعُه �ضاِئُر الأع�ضاِء.

امل�ضتندات، لوائح 3 جمموعات، �ضور مر�ضومة.الأدوات والو�شائل التعليمّية 

القيام مببادرات حمّبٍة وقبوٍل لالأ�ضخا�س اأبعد من ال�شّف حّث الطاّلب على 

اأعمال  يف  ُذكرت  التي  الو�ضائل  باإحدى  عنهم،  املختلفني 

املجموعات.
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الف�شل الثالث

الأمانة
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الأمانة يف الكتاب املقّد�س

على  احلفاظ  اإىل  متوا�ضل   
ٌ

�ضعي وكاأّنه  العربايّن،  ال�ضعب  تاريخ  املقّد�س  الكتاب  لنا  ي�ضّور 

خالل  كما  مبقت�ضياته،  اللتزام  �ضعوبة  ومن  الظروف،  اختالف  من  الرغم  على  للعهد،  الأمانة 

ي�ضاأل  التكوين  �ضفر  يف  منها.  وال��ع��ودة  بابل  اإىل  ال�ضبي  ويف  منها،  وخروجهم  م�رش  يف  اإقامتهم 

الأخ،  جتاه  بامل�ضوؤولية  ترتبط  اهلل،  لتعليم  الأمانة  اأّن  بو�ضوٍح  فَيظهر  هابيل،  اأخيه  عن  قايني  اهلل 

اإخوته للم�رشّيني، ولكّنه ثبت  باعه  الذي  الباّر  ال�ضفر عينه �ضرية يو�ضف  الآخر. ونقراأ يف  الإن�ضان 

على اإميانه باهلل، ومل ينجّر اإىل اإغراءات فرعون واأتباعه، ومل ينبهر باملال اأو بال�ضلطة، ومل ي�ضت�ضلم 

تعاىل،  باهلل  العالقة  على  للحفاظ  ال�رشيعة،  مبوجب  ال�ضري  بوجوب  الأنبياء  ذّكر  وقد  منهما.  لأيٍّ 

ل  عليه،  مكتوبةاً  ف�ضارت  قلبه،  يف  اهلل  �رشيعة  و�ضع  من  هو  الأمني  املوؤمن  العهد.  يف  وال�ضتمرار 

اأو من خ�ضب.  األواح من حجٍر،  على 

الأمانة يف اأقوال ال�شيد امل�شيح والكني�شة الأوىل

وخلفاء  اأو�ضياء  اهلل  عليه  اأقامنا  ملا  الأمانة  على  مو�ضٍع،  من  اأك��رث  يف  امل�ضيح  ال�ضيد  ي�ضّدد 

ا، كما يف َمَثل الوزنات يف الإ�ضحاح اخلام�س والع�رشين من اإجنيل القدي�س مّتى، على �ضبيل  وحّرا�ضاً

الإ�ضحاح  يف  �ضفره،  اأثناء  الآخرين  باخلّدام  العتناء  �ضّيُده  اإليه  عهد  الذي  اخلادم  َمَثل  ويف  املثال، 

الَقليِل،  على  ا  اأميناً كاَن  "َمْن   : الأمني  الوكيل  مدحه  يف  ويقول  لوقا.  القدي�س  اإجنيل  من  ع�رش  الثاين 

يف  اأُمناَء  َغرَي  ُكنُتم  واإذا  الَكثرِي.  يف  الأماَنَة  اأ�ضاَء  الَقليِل،  يف  الأماَنَة  اأ�ضاَء  وَمْن  الَكثرِي.  على  ا  اأميناً كاَن 

هذا  يف  امل�ضيح  ال�ضيد  ويعطي   .)11-10  :16 ؟" )لوقا  احَلِقّ الِغنى  يف  ياأَتُنُكم  فَمْن  الباِطِل،  املاِل 

اأهل  من  واحٍد  كّل  يعطي  ا  �ضاهراً ال�ضفر،  من  عودته  عند  �ضّيده،  يجده  الذي  للعبد  الطوبى  الن�ّس، 

يف  ا  اأميناً يكون  القليل  يف  ا  اأميناً كان  من  لأّن  خادمه؛  يكافئ  ال�ضّيد  هذا  اأّن  ويعلن  اإليه،  يحتاج  ما  بيته 

الكثري.  القليل، ُيخّل بها يف  اأخّل بالأمانة يف  الكثري، ومن 

اأفكاٌر لإعداد عظة اأو حديث روحّي

حول قيمة الأمانة
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الأمانة يف تعليم الكني�شة 

والإخال�س  الأمانة  اإىل  وتدعو  وال�رشكة،  املحّبة  عهد  والإن�ضان،  اهلل  بني  بالعهد  امل�ضيحّية  توؤمن 

من جانب الإن�ضان؛ لأّن اهلل اأمنٌي على الدوام، ويف جميع الأحوال. ومن اأُوىل جتّليات الأمانة الإن�ضانّية، 

ا بعد يوٍم لي�ضمل جميع م�ضامري  ا يتو�ّضع يوماً الطاعة للو�ضايا املقّد�ضة، والتزام العي�س مبوجبها، التزاماً

اأْن  الُوكالِء  ِمَن  ُيطَلُب  "وُكُلّ ما   : الر�ضول  العالقات مع الآخرين. يقول بول�س  احلياة، ول �ضّيما جمال 

اإىل �ضمريه، واأن يعمل  ا بالإ�ضغاء  اأميناً اأن يكون  اأْي  ا" )1 كورنثّيني 4: 2(،  اأميناً ُكُلّ واحٍد ِمنُهم  يكوَن 

 م�ضتمرٌّ 
ٌ

اإذن �ضعي الأمانة  ا �ضعبة يف �ضبيلها.  اأم��وراً لها، ويتحّمل ب�ضرٍب  ي�ضهد  واأن  اأجل احلقيقة،  من 

يف التزام احلقيقة لأّن الإن�ضان لي�س م�ضدرها بل �ضاهٌد عليها. واإنَّ ت�رّشف الإن�ضان بخالف ما يوحي 

اإليه �ضمريه، ُيفقد الأمانة، وي�ضّوه احلقيقة.

الأمانة يف تاريخ الكني�شة

َتعترب الكني�ضة اأّنها حُتّقق يف التاريخ ا�ضتمرار ح�ضور امل�ضيح، من خالل اإعالن كلمته، والأمانة 

ا املوؤمنني على التمّثل بامل�ضيح يف اأمانته، حّتى املوت لر�ضالته. فرناه  لتعاليمه وو�ضاياه. وهي حتّث دوماً

اأجله.  اأُر�ضل من  ا بتحقيق ما  النا�س وحمّبتهم، وملتزماً ا يداأب على خدمة  ا واأميناً الأناجيل، خمل�ضاً عرب 

حّد  اإىل   
ّ

امل�ضيحي التزامهم  ويف  لإميانهم،  اأمانتهم  يف  امل�ضيحّيني  من  الكثري  ذهب  معّلمهم،  خطى  وعلى 

ا حّتى املوت، واأنا اأعطيَك اإكليَل احلياة" )روؤيا 2: 10(.  ال�ضت�ضهاد، وح�ضلوا على ما وعد به: " كْن اأميناً

وقد �ضهد النا�س على نقاء حياة هوؤلء الأ�ضخا�س، واأمانتهم اخلال�ضة يف اّتباع امل�ضيح، ويف حمّبة الب�رش، 

فاأعلنوا قدا�ضتهم، ونادوا بهم مناذج حُتتذى يف الإخال�س، وال�ضدق، والثبات على الإميان والف�ضيلة، 

والثبات على احلقيقة. 

الإن�ضان  ينجّر  اإذ  وو�ضاياه،  اهلل  ل�رشيعة  اأمٍر  كّل  يف  الأمانة  �ضعوبة  ا  اأي�ضاً لنا  يبنّي  التاريخ  لكّن 

ويخّل  بالعهد،  امل�رّشة  الأم��ور  ولبع�س  كثرية،  ملغرياٍت  وينقاد  وجمتمعّية،  ب�رشّية  عوامل  مع  ا  اأحياناً

، اأي اإىل   يبقى على يقنٍي باأّن الأمانة تتّد اإىل جمالت احلياة كافةاً
ّ

بالإخال�س هلل، ولذاته. واملوؤمن امل�ضيحي

ن الإن�ضان عليه: على اأولده، واأ�رشته، ووظيفته، وخدمته، وعلى اخلري، والف�ضيلة. وهو يعرف  ما اوؤُْتِ

ا على حياة الآخرين، وكرامتهم، ومالهم، ورزقهم، وم�ضريهم.  حّق املعرفة، اأّن الإن�ضان موؤتٌن اأي�ضاً

 .
ّ

ا عن حتقيق هدفه الب�رشّي والروحي وما مل يكن على هذا القدر من ال�ضهر وامل�ضوؤولّية، فال يزال بعيداً

غري اأّنه يف هذا كّله، ويف خ�ضّم �ضعفه، يّتكل على روح اهلل الذي يجّدده على الدوام، ويقوده اإىل التوبة، 

واإىل اإ�ضالح اأحوال جماعته الب�رشّية.
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خامتلة 

اإّن اأكرث ما نفتقد اإليه يف منطقة ال�رشق الأو�ضط، يف هذه الظروف احلالكة من تاريخنا، هو بدون 

�ضكٍّ الأمانة هلل، وللذات، ولالآخر ال�رشيك يف الإن�ضانّية. فما اأحوجنا اإىل الإخال�س لإمياننا ومعتقداتنا، 

ولذواتنا يف اأبهى ما هي عليه، من فطرٍة على ال�ضدق، وتراٍث را�ضخ يف الثبات على املحّبة. وما مل نعد اإىل 

الأمانة للو�ضايا الإلهّية، والعهود، والأخالق، والف�ضائل، وقيم اخلري وال�ضالح، فال م�ضتقبل م�ضرتك 

ل�ضعوبنا واأوطاننا، ول خال�س ملنطقتنا من العنف واحلرب والدمار. لذلك، ل بّد من التن�ضئة على روح 

الأمانة يف الأ�رشة، والكني�ضة، واجلامع، واخللوة؛ ويف املدر�ضة، واجلامعة... لأّن التن�ضئة حني ترتافق 

ا، واللتزام يقود اإىل الأمانة، وي�ضونها. ا �ضادقاً مع الوعي، توّلد التزاماً
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درو�س تربوّية للتعليم 

الدينّي امل�شيحّي

يف 

قيمة الأمانة



61

برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

الأمانة يف املفهوم امل�شيحّي

املاّدة: التعليم الدينّي امل�شيحّيالفئة العمرّية: 7-11 �شنة

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: الأمانة يف املفهوم الإ�ضالمي

الأهداف الرتبوّية: يف نهاية الدر�س، ينبغي للتلميذ اأن يكون قادًرا على اأن:

وهذا الهدف املعريّف: باهلل،  الإميان  من  تنبع  الأمانة  اأّن  ويعلن  -  يتعّرف، 

ا. الإميان يجعله �ضادقاً

-  يكت�ضف اأّن قدي�ضني كثريين، عا�ضوا املحّبة والأمانة.

-   ميّيز بني الأمانة وما ينتج منها، وعدم الأمانة وعواقبها.الهدف املهاراتّي: 

الوكيل  اأفكاره يف �ضوء ن�ّس  -  يعمل �ضمن فريق، ويناق�س 

الأمني. 

كالمه الهدف الأدبّي/القيمّي:  يف  وَي�ضُدق  الآخرين،  مع  الأمانة  موقف  -  يّتخذ 

واأفعاله، حتى العادّية منها.

الأمانة – ال�ضدق – الثبات. املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

)راجع معجم امل�ضطلحات(

عليها نقاط انتباه وال�ضهادة  الآخرين،  اإىل  الُب�رشى  نقل  يف  -  الأمانة 

بالكالم والأفعال.

-  الطاعة لتعليم الكني�ضة، وللو�ضايا املقّد�ضة.

واللتزام،  وال�ضدق،  بالأمانة،  والتوعية  التن�ضئة،  -  بدء 

بهدف  عملّية،  اأمثلة  عرب  والقيم،  والف�ضائل،  والأخالق، 

قبول املواطن ال�رشيك يف الوطن.
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)10 دقائق(

يدخل معّلم ال�ضّف ومعه �ضندوق، ويقول للتالمذة ما يلي :

ولكني  ا،  جدًّ �ضارة  مفاجاأة  ال�ضندوق  هذا  يف  اإليكم  "اأحمل 
من  لإح�ضاره  الذهاب  اإىل  م�ّضطر  واأنا  ا،  مهمًّ ا  �ضيئاً ن�ضيت 

على  ليحافظ  منكم  ا  واحداً اأختار  �ضوف  لذلك،  املدير.  مكتب 

ا، ويطلب منه عدم فتح ال�ضندوق،  ال�ضندوق". ثّم يختار تلميذاً

اأو الك�ضف عن املفاجاأة. ويرتك املعّلم التالميذ وحدهم ملعرفة 

رّدة فعلهم، وفعل التلميذ )ويقف املعّلم مبحاذاة الباب(.

َوَفى  التلميذ  اأّن  وجد  فاإذا  دقائق.  ب�ضع  بعد  املعّلم  يعود  ثّم 

لهم  ويقول  ال�ضّف  يهّنئ  املفاجاأة.  عن  يك�ضف  ومل  بالوعد، 

الكلمة(  اللوح  على  )ويكتب  ي�ضّمى  فعلتموه،  اأو  فعله،  ما  اإّن 

الأمانة.

واأّما اإذا ك�ضف التلميذ عّما يوجد يف ال�ضندوق، في�ضاألهم:

ملاذا؟"  خطاأ؟  اأم  �ضحيٌح  فعلتموه  الذي  اأّن  تعتقدون  "هل 
ويناق�س الإجابات. ماذا ن�ضّمي هذا ال�ضلوك؟ )عدم الأمانة(

ثّم يت�ضاءل: "لو كان ي�ضوع معنا، فكيف كان ت�رّشف؟ ملاذا؟"

الأن�شطة / التمارين 

)25 دقيقة(

عمل جماعّي

عر�س �ضوٍر مت�ضل�ضلة �ضمعّية ب�رشّية )10 دقائق(

– 46(، َمَثل العبد الأمني. واإذا مل  عن )اإجنيل لوقا 12: 40 

تتوافر، تق�ّس املعّلمة على م�ضامعهم َمَثل العبد الأمني. 

ع�شف ذهنّي

ت�ضاأل املعّلمة التالمذة: ما الكلمات التي مل تفهموها يف الن�ّس؟ 

 - –  احلكيم  – الأم���ني  )العبد   : م��ث��الاً ال��ل��وح،  على  وتكتبها 

طوبى(.

�رشح الكلمات ال�شعبة يف املثل 

العبد: اإن�ضان م�ضلوب احلرّية، يعمل حتت اإمرة �ضّيده. 

الأمني: الذي ي�ضمع كلمة �ضّيده ويعمل بها.

ا له. طوبى: تعني هنيئاً
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عمل يف جمموعات )15 دقيقة(

تناق�س املجموعات اأ�ضئلةاً من:

)اإجنيل لوقا 12: 35 – 44(.

)امل�ضتند1(

املجموعة الأوىل:

ملن قال ي�ضوع: "طوبى" 

يف هذا الن�ّس؟

 وملاذا قال الرّب ي�ضوع: 

الأمني"؟ للعبد  "طوبى 

املجموعة الثانية:

اإىل من يرمز ال�ضّيد يف هذا 

الن�ّس؟

ا  مّتى اأكون وكيالاً اأميناً

مثل العبد الأمني؟

املجموعة الثالثة:

ما م�ضري الوكيل الذي مل 

ي�ضمع كلمة �ضّيده؟

هل ن�ضتطيع اأن نقول له 

ملاذا؟ "طوبى"؟ 

املجموعة الرابعة:

اإىل من يرمز ال�ضّيد يف هذا 

الن�ّس؟

هل اأنا اأ�ضبه هذا العبد؟ 

كيف؟

عر�س عمل املجموعات

يعر�س التالمذة الإجابات، ويناق�ضونها.

ي�ضاأل املعّلم: ماذا يريد الرّب ي�ضوع اأن يعّلمنا من خالل هذا 

املثل؟

ا. ثم ي�ضّوب الإجابات بح�ضب الأهداف املحّددة �ضابقاً

�شالة 

)5 دقائق(

على �ضوت مو�ضيقى هادئة.

اأن  اأعرف  لكي  �ضاعدين  ي�ضوع،  رّبي  "يا  فردّية:  �شالة 

مثل  اأكون  اأن  اأريد  رّب،  يا  قلبي.  يف  واأحفظها  كلمتك  اأ�ضمع 

رب،  يا  بها.  واأعمل  كلمتك،  واأحفظ  اأحّبك،  الأمني،  الوكيل 

ا معهم". عّلمني اأن اأحّب جميع النا�س، واأن اأكون اأميناً

ونور  خُلطايا  م�ضباٌح  "َكِلمتك  ترنيمة  جماعّية:  �شالة 

ل�ضبيلي".
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التقومي 

)5 دقائق(

اأمناء  اأ�ضخا�س  على  اأمثلة  اإعطاء  التالمذة،  من  املعّلم  َيطلب 

ا عن اأمانتهم. يعرفونهم، وق�ض�ضاً

كيف نكون نحن اأمناء يف حياتنا، مثل القّدي�ضني، اأو مثل اأمني 

ال�ضندوق يف امل�رشف، اأو اأمني ال�رّش يف املدر�ضة؟ 

الأمني  الوكيل  اأنا  يل  :"طوبى  التالية  الآية  التالميذ  يكتب 

�ضفات،  من  ا  منا�ضباً يرونه  ما  اإليها  وي�ضيفون  عندما..."، 

على  ويل�ضقونها  الآخرين..."،  اأغرا�س  على  "اأحافظ  مثل: 

اللوحة اجلدارّية يف ال�ضّف.

اخلتام

)5 دقائق(

ماذا َتعلَّمنا اليوم؟

كلمته،  ن�ضمع  اأن  اأي  اأمناء،  نكون  اأْن  ي�ضوع  الرب  يعّلمنا 

الآخرين،  ونحّب  نحّبه  عندما  وذلك  حياتنا،  يف  ونحفظها 

ونعاملهم ب�ضدق.

امل�شتندات واملراجع

اإجنيل لوقا 12: 35 – 44م�شتند 1

مثل الوكيل الأمني

وَم�ضابيُحُكم  َم�ضدوَدٌة  اأو�ضاُطُكم  ا�ضِتعداٍد،  على  كونوا 

الُعر�ِس،  ِمَن  ِدِهم  �َضيِّ ُرُجوَع  َينَتظروَن  كِرجال   36 ُموَقَدٌة، 

ا  َهنيئاً  37 احلاِل.  يف  َله  َيفَتحوَن  الباَب  وَدقَّ  جاَء  اإذا  حتى 

�ضاِهريَن.  وَجَدُهم  ُدُهم  �ضِيّ رَجَع  متى  الذيَن  اخَلَدِم  ِلَهوؤلِء 

للطعاِم  وُيجِل�ُضُهم  �ضاِعِدِه  َعْن  ُر  ُي�َضِمّ ُه  اإنَّ لُكم  اأقوُل  احلقَّ 

ا َلُهم اإذا جاَء َقبَل ِن�ضِف الليِل  وَيقوُم بِخدَمِتِهم. 38 بل َهنيئاً

اأو َبعَدُه فَوَجَدُهم على هِذِه احلاِل. 39 واعَلموا اأَنّ ربَّ الَبيِت 

 40 َبيَتُه.  َينُقُب  تَرَكُه  مَلا  اللِّ�سُّ  َيجيُء  �ضاَعٍة  ِة  اأيَّ يف  عَرَف  َلو 

ا على ا�ضِتعداٍد، لأَنّ ابَن الإن�ضاِن َيجيُء يف �ضاَعٍة ل  فكونوا اإذاً

، األنا َتقوُل هذا املَثَل اأم  َتنتِظروَنها.  41 فقاَل َله ُبطُر�ُس: يا ربُّ

بُّ َي�ضوُع: َمْن هَو الَوكيُل الأمنُي  جِلميِع النا�ِس؟ 42 فاأجاَبُه الرَّ

ِمَن  وجَبَتُهم  َخدَمُه   
َ

ُيعِطي اأْن  ُدُه،  �ضِيّ اإَليِه  ُيوِكُل  الذي  العاِقُل 

ُدُه  �ضِيّ َيجُدُه  الذي  اخلاِدِم  لذِلَك  ا  َهنيئاً  43 ِحيِنها؟  يف  عاِم  الَطّ

ُيوِكُل  ُه  اإنَّ لُكم:  اأقوُل  احلقَّ   44 هذا.  ِبعَمِلِه  َيقوُم  عودِتِه  ِعنَد 

اإَليِه جميَع اأمواِله.
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مدمج الأدوات والو�شائل التعليمّية �رشيط  الإجنيل(-  اأو  اجلديد،  )العهد  املقّد�س  الكتاب 

يحوي م�ضهد الوكيل الأمني – امل�ضتندات – اأوراق واأقالم - 

لوح – طب�ضور – �ضموع – بخور- كرتون – اأقالم تلوين.

ّف ويطلبون اأبعد من ال�شّ النهار،  هذا  يف  تعّلموه  مبا  اأهلهم  التالمذة  يخرب 

يف  بنبتٍة  الهتمام  مثل  ما،  مب�ضوؤولية  توكيلهم  منهم 

البيت، اأو اأمٍر اآخر لكي يختربوا اأمانتهم، وبعدها يخربون 

عنها. رفاقهم 
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املاّدة: التعليم الدينّي امل�شيحّيالفئة العمرّية: 12-15 �شنة

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: الأمانة يف املفهوم امل�ضيحي

الأهداف الرتبوّية: يف نهاية الدر�س ينبغي للتلميذ اأن يكون قادًرا على اأن:

-  يتعّرف اأّن الأمانة مرتبطٌة بال�ضدق، والإخال�س، والثبات الهدف املعريّف:

على الإميان بكلمة اهلل.

ا�ضطفانو�س، الهدف املهاراتّي:  القّدي�س  ا�ضت�ضهاد  ق�ّضة  خالل  من  -  يكت�ضف 

اأّن الأمانة حتّقق ا�ضتمرار ح�ضور امل�ضيح من خالل كلمته، 

واإتام و�ضاياه، رغم ال�ضعوبات التي قد تواجهنا.

جمموعاٍت،  �ضمن  اأفكاره  ويعر�س  مكت�ضفاته،  -  يدّون 

ويناق�ضها.

هلل، الهدف الأدبّي/القيمّي:  اأمانته  خالل  من  بالأمانة،  يّت�ضف  ا  موقفاً -  يّتخذ 

ولالآخرين.

-  يتمّثل بامل�ضيح يف اأمانته لر�ضالته حتى املوت، فينال "اإكليل 

احلياة" .

-  يتحّمل امل�ضوؤولية الناجمة عن كالمه، واأفعاله.

الأمانة، ال�ضدق، الثبات. املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

)راجع معجم امل�ضطلحات(

اندماجه نقاط انتباه ويف  الإن�ضان،  حياة  يف  اأ�ضا�ضّية  قيمٌة  -  الأمانة 

 .
ّ

الجتماعي

-  ترتبط الأمانة بوجٍه خا�ّس، بالثبات، والإخال�س، وال�ضدق 

مع الذات. 

به،  يِعدون  ما  يف  النا�س  بني  الأمانة  على   
ٌّ

مبني -  املجتمع 

ويتعّهدون بتحقيقه؛ لأّن الأمانة التزاٌم بالكالم، والفعل. 

برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

الأمانة يف املفهوم امل�شيحّي
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)10 دقائق(

ا عن البوؤ�س، والفقر، والأمل. يعر�س املعّلم �ضوراً

ثّم يطلب من التالميذ التعليق على ما �ضاهدوه، والإجابة عن 

ال�ضوؤال التايل: ملاذا ُوجد البوؤ�س، والفقر، والأمل؟ براأيكم، من 

امل�ضبِّب؟

لبع�س  اقرتاح  وهنا  اللوح.  على  الإجابات  املعلم  يكتب 

الإجابات املمكنة:

حّب الذات – عدم الإ�ضغاء لكالم اهلل - لأّن الإن�ضان و�ضع اهلل 

خارج حياته - قّلة املحّبة. 

اأردنا اأن نخت�رش كّل ذلك بجملة، فماذا نقول؟ )اجلواب:  اإذا 

عدم الأمانة هلل، ولتعاليمه(

يف املقابل، ماذا فعل الر�ضل بعد قيامة الرّب ي�ضوع؟ هل كانوا 

اأمناء لكالمه وتعاليمه؟

الأن�شطة / التمارين 

)24 دقيقة(

عمل جماعّي )15 دقيقة(

ا�شت�شهاد  حلدث  فيلٍم  من  مل�شهد  ب�رشّي  �شمعّي  عر�س 

القدي�س ا�شطفانو�س. 

ُيظهر لنا كيف كان الر�ضل اأمناء للرّب ي�ضوع، على الرغم من 

كّل ال�ضعوبات التي واجهتهم.

عمل يف جمموعات

اأ�ضئلة  ملناق�ضة  جمموعاٍت،  اإىل  ال�ضّف  ُيق�ّضم  العر�س  بعد 

امل�ضتند املعطى لهم. 

)اأعمال الر�ضل 6: 8- 15 و 7: 1 - 2 و51 – 60( 

)امل�ضتند 1(

املجموعة الأوىل: 

اليهود  قتل  مل��اذا 

ا�ضطفانو�س؟

جعل  ال�����ذي  م���ا 

ا����ض���ط���ف���ان���و����س 

ول  ي�ضت�ضهد، 

ي�������رتاج�������ع ع���ن 

اأمانته؟

ت�ضتطيع  كيف   

تكون  اأن  ال��ي��وم 

ا لكلمة اهلل؟ اأميناً
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املجموعة الثانية: 

م������������������اذا ق��������ال 

يف  ا�ضطفانو�س 

حل���ظ���ة م���وت���ه؟ 

مبن تذّكرك هذه 

ال���ك���ل���م���ات؟ ه��ل 

للرّب  ا  اأميناً ك��ان 

ي�ضوع؟ واأنا؟

ه�����ل اأ���ض��ت��ط��ي��ع 

ال���رب  اأح�����ّب  اأن 

اأن  دون  ي�ضوع 

ي��ت��ب��ّدل ���ض��يٌء يف 

ح���ي���ات���ي؟ ح����ّدد 

اأن   
ّ

علي الذي  ما 

اأبّدله؟

ماذا تتطّلب مّني 

الأم������ان������ة حل���ّب 

الرّب ي�ضوع؟

 

املجموعة الثالثة: 

ما املمّيز يف موت 

ا�ضطفانو�س؟

ه������������ل ع����ي���������س 

ي�ضّبب  الأم���ان���ة 

واحل�����زن  الأمل 

لالإن�ضان؟ 

ي���دع���ون���ا ال�����رّب 

ي�ضوع اإىل الفرح 

كيف  وامل���ح���ّب���ة، 

اأحّقق ذلك؟

�شالة 

)5 دقائق(

مو�ضيقى  -على  والتاأّمل  ال�ضالة  اإىل  التالميذ  املعّلم  يدعو 

هادئة، واإ�ضعال ال�ضموع والبخور-، والتفكري فيما يلي: اأفّكر 

اأمانٍة، ورف�ٍس  اإج��راٍم، وقّلة  فيما يح�ضل اليوم يف العامل من 

ملحبة اهلل...

اإليه الكني�ضة، من التزاٍم بكلمة  –باملقابل- فيما تدعونا  اأفّكر 

اهلل، وحمّبة كّل اإن�ضاٍن... 

اأجل  من  الذين  والقّدي�ضني،  بالر�ضل  نتمّثل  اأن  رب��ي  اأَْعِطنا 

اإىل  معه  احلياة  �ضبيل  يف  ا�ضت�ضهدوا  ي�ضوع،  للرّب  اأمانتهم 

الأبد.

�شالة جماعّية اأو ترنيمة: "من ذا الذي يف�ضلني عن حّبك؟"

اخلتام

)3 دقائق(

ماذا َتعلَّمنا اليوم؟

فعندما  بالإن�ضان.  تتعّلق  الأمانه  اأّن  ي�ضوع  الرّب  ُيعّلمنا 

اأن نقوم مبهّماٍت  نحّب اهلل، والآَخر، ب�ضدٍق، واأمانٍة، ميكننا 

ر�ضولّية، مهما كانت الظروف.

 على الرغم من كّل ما يح�ضل يف العامل، نلتزم باأمانتنا لالآخر، 

ون�ضلي للرّب من اأجل �ضالحنا، و�ضالح اجلماعة الب�رشّية؛ 

الفرح  وتبعث  القلب،  باأمان  ال�ضعور  اإىل  توؤدي  الأمانة  لأّن 

وال�ضالم يف النف�س. 
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التقومي

)8 دقائق(

عمٌل فردّي

ا مل  خالل حفلة عيد ميالد �ضديقك، لحظت اأّن هناك اأ�ضخا�ضاً

تعرفهم من قبل، وغري م�ضيحّيني. وب�ضبب ان�ضغال �ضديقك 

اأن  فقّررت  الأ�ضخا�س،  بهوؤلء  الهتمام  منك  طلب  ِبِعيده، 

تت�رّشف. اأخربنا ماذا تفعل؟ 

   . ا، او كتابةاً يعر�س التالمذة �ضلوكهم املفرت�س �ضفهيًّ

امل�شتندات واملراجع

 اأعمال الر�شل 6: 8- 15 م�شتند 1

اعتقال ا�شطفان�س 

ا ِمَن الّنعَمِة والُقدَرِة، فاأَخَذ َي�ضَنُع  8 وكاَن اإ�ضتفاُنو�ُس مُمتِلئاً

الَعجاِئَب والآياِت الَعظيمَة َبنَي ال�ّضعِب.  9فقاَم َبع�ُس اأع�ضاِء 

ِمْن  وَيهوٌد  املَُحّرِريَن،  الَعبيِد  جَمِع  مِبَ امَلعروِف  امَلجَمِع 

واأَخذوا  واآ�ضيَة،  ِمْن كيليكيَة  ِقرييَن والإ�ضَكندِرّيِة، و�ِضواُهم 

اإ�ضِتفانو�َس  اأعطى  الّروَح  اإ�ضِتفانو�َس،10ولِكّن  ُيجاِدلوَن 

11َفَر�َضوا  ُمقاَوَمِتِه،  َعْن  عاِجزيَن  جَعَلُهم  ما  احِلكمِة  ِمَن 

على  ُيَجّدُف  الّرُجَل  هذا  "�َضِمعنا  لَيقولوا:  الّنا�ِس  َبع�َس 

مو�ضى وعلى اهلل. !" 12فَهّيجوا ال�ّضعَب وال�ّضيوَخ وُمَعّلمي 

 13  . امَلجِل�ِس  اإىل  ِبه  وجاوؤوا  وَخطُفوُه  باَغُتوُه  ُثّم  ال�رّشيعِة. 

واأح�رَشوا �ضهوَد زوٍر َيقولوَن: "هذا الّرُجُل ل يُكّف َعْن �َضْتِم 

الَهيَكِل املَُقّد�س وال�رّشيعِة 14 وَنحُن �َضِمعناُه َيقوُل: �ضَيهِدُم 

َي�ضوُع الّنا�رشّي هذا املكاَن وُيغرّيُ التقاليَد التي وِرثناها َعْن 

مو�ضى!". 15 فَنَظَر اإَليِه جميُع احلا�رِشيَن يف امَلجِل�ِس، فَراأوا 

وجَهُه كاأّنُه َوجُه مالٍك.
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 اأعمال الر�شل 7: 1 - 2 و51 – 60 

ا�شت�شهاد ا�شطفان�س اأّول ال�شهداء

 2 �ضحيٌح؟"  "اأهذا  لإ�ضِتفانو�َس:  الَكهَنِة  َرئي�ُس  فقاَل   1

فاأجاَب: "اإ�ضَمعوا، اأّيها الإخَوُة والآباُء: "ظَهَر اإلُه املجِد لأبينا 

ّم الآذاِن!  الِرقاِب والُقلوِب ويا �ضُ ]...  51 يا ُق�ضاَة  اإبراهيَم 

الُقُد�َس. 52اأما  الّروَح  ُتقاِوموَن  ِزلُتم  ما  اآباِئُكم،  ِمثُل  اأنُتم 

الذي  الباّر  جيِء  مِبَ اأنباأُوا  الذيَن  وَقتلوا   ،
ّ

َنبي ُكّل  ا�ضَطَهدوا 

اأيدي  ِمْن  اهلِل  َت�َضّلمُتم �رشيعَة  اأ�ضَلْمُتموُه وَقَتْلُتموُه؟  53اأنُتم 

املالئكِة وما َعِملُتم ِبها". 54 فلّما �َضِمَع اأع�ضاُء املجِل�ِس كالَم 

باأ�ضناِنِهم.  عَليِه  فوا  و�رَشَ ُقلوَبُهم  الغيُظ  َمالأَ  اإ�ضِتفانو�َس 

فَراأى  الُقُد�ِس،  الّروِح  ِمَن  مُمتلٌئ  وهَو  ال�ّضماِء،  اإىل  فَنَظَر   55

ا َعْن مَينِي اهلل.  56فقاَل: "اأرى ال�ّضماَء  جَمَد اهلِل وَي�ضوَع واِقفاً

اهلِل!".  57ف�ضاحوا  مَينِي  َعْن  ا  واِقفاً الإن�ضاِن  وَابَن  َمفتوَحةاً 

َدفعةاً  ُكّلُهم  عَليِه  وَهَجُموا  اآذاَنُهم،  و�َضّدوا  اأ�ضواِتِهم،  باأعلى 

ال�ّضهوُد  وخَلَع  لرَيجُموه.  املدينِة  ِمَن  ،  58فاأخَرجوُه  واِحدةاً

 59 �ضاُوُل.  َا�ْضُمُه  ى  َفتاً َقَدمي  ِعنَد  اأماَنةاً  عوها  وَو�ضَ ثياَبُهم 

واأَخذوا َيرُجموَن اإ�ضِتفانو�َس وهَو َيدعو، َفيقوُل: "اأّيها الّرّب 

َي�ضوُع، َتقّبْل ُروحي!". 60و�َضَجَد و�ضاَح باأعلى �ضوِتِه: "يا 

َرّب، ل حَت�ُضْب عَليِهم هِذِه اخلطيَئَة!" قاَل هذا وماَت.

عن الأدوات والو�شائل التعليمّية )�ضوٌر  الإجنيل(،  اأو  اجلديد،  )العهد  املقّد�س  الكتاب 

البوؤ�س والأمل – �رشيط مدمج يحوي ا�ضت�ضهاد ا�ضطفانو�س 

 – لوح  واأقالم-  اأوراق   - – بخور  – �ضمعة  – امل�ضتندات 
.)LCD – طب�ضور – كرتون – اأقالم تلوين- حا�ضوب

ّف ين�ضئ التالمذة جلنةاً تن�رش قيم الأمانة يف املدر�ضة، واملحافظة اأبعد من ال�شّ

عليها، من خالل تعليق عباراٍت تدعو اإىل الأمانة هلل، ولالإن�ضان، 

والتعّرف اإىل التالمذة املختلفني يف اللون، اأو الدين، اأو ال�ضكل، 

واإدماجهم يف اللجنة، اأو النادي.
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

الأمانة يف املفهوم امل�شيحّي

املاّدة: التعليم الدينّي امل�شيحّيالفئة العمرّية: 16 �شنة وما فوق

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: الأمانة يف املفهوم امل�ضيحي

الأهداف الرتبوّية: يف نهاية الدر�س ينبغي للطالب اأن يكون قادًرا على اأن:

الندماج الهدف املعريّف: ُح�ضِن  يف  اأ�ضا�ضّية،  قيمٌة  الأمانة  اأّن  -  يعرف 

.
ّ

الجتماعي

 على الأمانة بني النا�س، يف ما يِعدون 
ٌّ

-  يعي اأّن املجتمع مبني

بالكالم،  التزاٌم  الأمانة  لأّن  بتحقيقه؛  ويتعّهدون  به، 

والفعل. 

-  يتعّرف اإىل اأّن امل�ضيحّية حتّث على الأمانة. 

الأمانة، الهدف املهاراتّي:  بني  املقّد�س  الكتاب  ن�ضو�س  خالل  من  -  ميّيز 

والت�رّشف بخالف ما يو�ضي به ال�ضمري. 

التي  الإن�ضانّية  احلقيقة  ي�ضّوه  الأمانة،  فقدان  اأّن  -  يكت�ضف 

ُخِلق عليها الإن�ضان.

 على الأمانة بني النا�س.الهدف الأدبّي/القيمّي: 
ّ

-  يلتزم باملجتمع املبني

-  يلتزم ويحّقق ما َيِعد به، مهما كانت الظروف.

-  يثبت على حّب الآخر، مهما تغرّيت عوامل الزمان واملكان.

هو  لي�س  لأنه  احلقيقة؛  نحو  امل�ضتمر  بال�ضعي  -  يلتزم 

م�ضدرها، بل �ضاهٌد عليها.

)راجع املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة الطاعة.  العهد،  اللتزام،  الثبات،  ال�ضدق،  الأمانة، 

معجم امل�ضطلحات(

، والتزاٌم ِجّدّي.نقاط انتباه
ّ

-  الأمانة هي خيار حياة �ضخ�ضي

تناغٍم  يف  الب�رشّية،  الذات  يف  للعنا�رش  تكامٌل  هي  -  الأمانة 

احلياة  يف  اأم   ،
ّ

الزوجي الرباط  يف  اأكان  �ضواء  و�ضالٍم، 

وكذلك  ال�ضيا�ضّية...  والأفعال  العمل،  عقود  يف  اأم  الدينّية، 

على �ضعيد العالقات، ول �ضّيما مع الآخر املختِلف.



72

-  �رشورة التن�ضئة على روح الأمانة، والإخال�س، والثبات، 

يف الأُ�رش، والكنائ�س، واملدار�س، واجلامعات.

ا،  �ضادقاً ا  التزاماً توّلد  الوعي،  مع  ترتافق  حني  -  التن�ضئة، 

واللتزام يقود اإىل الأمانة.

-  اأمانة اهلل لوعوده، منذ العهد القدمي، وحتى اليوم.

واللتزام،  وال�ضدق،  الأمانة،  على  والتوعية  -  التن�ضئة 

لَتطول  عملّية،  اأمثلٍة  َعرْب  والقيم،  والف�ضائل،  والأخالق، 

املختلفني  ا  خ�ضو�ضاً الوطن،  يف  معهم  نعي�س  الذين  جميع 

عنا يف الإميان. 

اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)10 دقائق(

عر�س ب�رشّي 

يعر�س املعّلم بع�س امل�ضاهد عن:

-  )الأمانة للوطن، اأو الأمانة للبيئة( 

-  زوٍج يخون زوجته. )الأمانة الزوجّية(

على  اأو  العمل،  يف  )الأمانة  ال�رشكة.  مال  ي�رشق  -  رجٍل 

الأموال(

-  امراأٍة تهمل واجباتها. )اأمانة الرجل واملراأة جتاه اأولدهما(

الق�ضرية،  امل�ضاهد  على  التعليق  التالمذة  من  يطلب  ثّم 

واكت�ضاف ما يجمع بينها.

حواٌر ومناق�شة

– الت�رّشف بعك�س  اقرتاح بع�س الإجابات: ال�ضلوك ال�ضيء 

ما ميليه ال�ضمري – غياب اهلل يف حياتي – عدم حّب الآخر – 

اإذلل الذات.

يكتب املعّلم الإجابات )التي ذكرها التالمذة( على اللوح، من 

دون تعليق.

عدم  هو  ال�ضخ�ضيات،  هذه  بني  يجمع  الذي  اأّن  ي�ضتنتج 

التزامهم بوعودهم، اأي النق�س يف الأمانة.
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الأن�شطة / التمارين 

)30 دقيقة(

عمل جماعّي )15 دقيقة(

عر�س م�شهد �شمعّي-ب�رشّي

اجلبل  اإىل  �ضعد  ��ة،  يَّ ال��ربِّ يف  �َضعبه  يقود  مو�ضى  ك��ان  عندما 

وتاأّخر، فانقلبوا عليه.

مقدمة قبل عر�س امل�شهد:

لقد كّلم اهلل مو�ضى، وقال له: "وجهي َي�ِضرُي فاأُريُحك" )خروج 

م�رش،  اأر����س  م��ن  �ضعبي  ُت��خ��رج  اأن  اأري���دك  اأي   ،)14  :33

و�ضوف اأرافقكم اأنت و�ضعبي، بعد خروجكم .

ويكّر�ضه  ل�ضعبه،  �رشيعته  يعلن  اأن  مو�ضى  من  الرّب  وطلب 

خالل  وم��ن  �ضعبه.  وم��ع  مو�ضى،  مع  ا  عهداً اهلل  قطع  لقد  ل��ه. 

ة، معّر�ضة  ا مع جماعٍة ب�رشيَّ هذا العهد، جعل اهلل نف�ضه واحداً

لل�ضعف واخليانة. 

�ضعٍب  اإىل  وحتّولوا  ليعبدوها،  غريبة  اآلهٍة  وراء  �ضاروا  لقد 

 فَقَد كّل �ضيء.
ّ

م�ضبي

ا على عهده، على الرغم من خيانتهم. هذا  ولكن اهلل بقي اأميناً

-الب�رشّي.
ّ

ما �ضرناه يف العر�س ال�ضمعي

عمل يف جمموعات )15 دقيقة(

تعالج  جمموعاٍت،  اإىل  التالميذ  املعّلم  يوّزع  العر�س،  بعد 

موا�ضيع الأمانة من خالل امل�ضتندات.

املجموعة الأوىل: خروج 32: 15 – 24

)امل�ضتند 1(

ما الفرق بني 

موقف مو�ضى، 

وموقف �ضعب 

اهلل؟

ما الذي جعل 

هذا ال�ضعب 

يبتعد عن اهلل؟

حّدد كيف ظهر 

ذلك يف الفيلم.

ماذا ت�ضتنتج؟
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 املجوعة الثانية: 1كورنثو�س 4: 2 

)امل�ضتند 2(

ق���������اِرن ب�����ني م��ا 

م��ن  اهلل  ي��ط��ل��ب��ه 

الإن�ضان املوؤمن، 

وم�����������ا ي����ق����ول����ه 

بول�س،  القّدي�س 

وم�����������ا ي���ف���ع���ل���ه 

الإن���������ض����ان ع��رب 

التاريخ.

م����اذا ن��ع��م��ل كي ماذا ت�ضتنتج؟

التن�ضئة  ن��ع��ّزز 

ع��ل��ى الأم���ان���ة يف 

جمتمعنا؟ 

املجموعة الثالثة: اإجنيل لوقا 12: 35 – 44

)امل�ضتند 3(

من يق�ضد الرّب 

ي�ضوع بال�ضّيد، 

واخلدم؟ 

هل تظّن اأّن 

اخلدم هم 

املوؤمنون بالرّب 

ي�ضوع فقط، اأم 

جميع النا�س 

الذين نعمل 

ونعي�س معهم؟

ملن اأعطى الرّب 

ي�ضوع الطوبى؟

كيف ن�ضتطيع 

اأن نكون اأمينني 

على حمّبة 

�رشكائنا يف 

ا؟  الوطن اأي�ضاً

عر�س عمل املجموعات

ل اإليه، ثم ي�ضاأل املعّلُم:  بعد املعاجلة، َيعر�س كّل فريق ما َتو�ضّ

يخون  فتجعله  الإن�ضان،  على  ُتفر�س  التي  ال�ضعوبات  ما 

التالمذة،  اإليه  ل  يتو�ضّ مل  اإِْن  اجلواب،  املعّلم  يعطي  اأمانته؟ 

وي�ضّدد على نقاط الرتكيز، واأهداف الدر�س...
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�شالة 

)5 دقائق(

املعّلم  يطلب  ال�ضموع،  واإ�ضاءة  خافتة،  مو�ضيقى  اأنغام  على 

هلل،  الأمانة  مو�ضوعها  عفوّية،  �ضلواٍت  تاأليف  التالمذة  من 

: مثالاً

-  رّبي ي�ضوع نحن نثق بك.

-  �ضاحمنا يا رّب على عدم اأمانتنا لك.

التوبة،  اإىل  ل��ي��ج��ّددن��ا، وي��ق��ودن��ا  ال��ق��ّدو���س  -  اأَْع��ِط��ن��ا روح���ك 

والأمانة.

عّنا،  املختِلف  ل��الآخ��ر  اأمانتنا  ع��دم  على  رّب  ي��ا  -  �ضاحمنا 

ا،  معاً الطريق  على  فنم�ضي  الآخ���ر،  على  ننفتح  واجعلنا 

ونعرب اإىل ال�ضالم.

-  �ضاحمنا يا رّب على عدم اأمانتنا لذواتنا.

على  فيها  نّتكل  مّرٍة  كّل  اأمانتنا،  عدم  على  رّب  يا  -  �ضاحمنا 

ذواتنا، ونن�ضى اأّنك معنا. 

اإمي��ان��ن��ا،  اإىل  ب���ك، ف��رنج��ع  ن��ث��ق  ن��ع��رف ك��ي��ف  اأن  اأع��ط��ن��ا     -

ومعتقداتنا، واأمانتنا.

ترنيمة: يا رب ا�ْضتعملني ل�ضالمك.

اخلتام

)3 دقائق(

ماذا َتعلَّمنا اليوم؟

تدعونا امل�ضيحّية اإىل ال�ضعي امل�ضتمّر يف التزام احلقيقة؛ لأّن اهلل 

ا عليها. وعندما نت�رّشف  هو م�ضدرها، واإىل اأن نكون �ضهوداً

بخالف ذلك، َنفقد الأمانة، ون�ضّوه حقيقة اهلل الأمني.

التقومي 

)8 دقائق(

ا ل�ضخ�ضياٍت عا�ضت اأمينةاً هلل، ولالإن�ضان.   يعر�س املعّلم �ضوراً

: مثالاً

 الفّم، القّدي�س �رشبل خملوف، القدي�ضة 
ّ

القّدي�س يوحّنا الذهبي

رفقا، الأم تريزا، البابا القّدي�س يوحّنا بول�س الثاين...

مقا�ضد  واأماناتهم،  حياتهم  خالل  من  التالمذة  ي�ضتنتج 

اجلدارّية  اللوحة  على  ويعّلقونها  كرتون،  على  يكتبونها 

على  اأمنٌي  اأنا  اهلل،  لكلمة  بالأمانة  األتزم  اأنا   : مثالاً ال�ّضف،  يف 

ال�ضالم يف جمتمعي، اأنا األتزم باأخي الإن�ضان...
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امل�شتندات واملراجع

 خروج 32: 15 – 24م�شتند 1

مو�شى يحّطم لوَحي ال�رشيعة 

الو�ضايا  َوَلْوَحا  اجلَبِل،  ِمَن  ونَزَل  مو�ضى  ان�رشَف  ُثمَّ   15

 16 ِمنُهما،  جانٍب  ُكِلّ  على  مكتوباِن  لوحاِن  وُهما  َيِدِه،  يف 

�ضنَعُهما اهلُل ونَق�َس ِكتاَبَتُه عَليِهما.  17و�َضِمَع ي�ضوُع �ضوَت 

 18 ِة".  امَلحَلّ يف  حرٍب  "�ضوُت  ملو�ضى:  فقاَل  عِب  ال�ضَّ �ضياِح 

"ما هذا �ضياُح َن�رٍش ول �ضياُح هزمَيٍة، بل  فاأجاَبه مو�ضى: 

ِة راأى  ا اقرَتَب مو�ضى ِمَن امَلحَلّ �ضوُت ِغناٍء اأنا �ضاِمٌع". 19فلمَّ

َيَديِه،  ِمْن  ِبالَلّوَحنِي  ورمى  غ�َضُبُه  فا�ضَتدَّ  ق�َس،  والرَّ الِعْجَل 

ُهما يف اأ�ضَفِل اجلَبِل. 20 ُثمَّ اأخَذ الِعْجَل اّلذي �ضَنعوُه،  َ وك�رشَّ

وجِه  على  اُه  وَذرَّ ا،  ناِعماً �ضاَر  حّتى  وَطَحَنُه  اِر  ِبالنَّ فاأحَرَقُه 

"ماذا  ِلهروَن:  مو�ضى  وقاَل   21 اإِ�رشائيَل.  َبني  و�ضقى  املاِء 

"؟  عُب حّتى جَلْبَت عَليِهم خطيئةاً عظيمةاً �ضَنَع ِبَك هوؤلِء ال�ضَّ

اأنَت تعِرُف  دي.  يا �ضِيّ ي�ْضَتدَّ غ�َضُبَك  "ل  فاأجاَبُه هروُن:   22

اآِلهةاً ت�ضرُي  لنا  ا�ضَنْع  قالوا يل:  َعاِع. 23  الرُّ ِمَن  هم  اأنَّ عَب  ال�ضَّ

ِم�رْشَ  اأر�ِس  ِمْن  اأخَرَجنا  اّلذي  مو�ضى  جُل  الرَّ فهذا  اأماَمنا، 

فلَيرَتْعُه.  ذَهٌب  َله  َمْن  لُهم:  فُقلُت   24 اأ�ضاَبُه.  ماذا  نعَلُم  ل 

اِر، فَخَرَج هذا الِعْجُل". فجاوؤُوين بِه، فَطَرْحُته يف النَّ
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1كورنثو�س 4: 2م�شتند 2

يقول بول�س الر�شول:

ا"،  اأميناً ِمنُهم  ُكُلّ واحٍد  اأْن يكوَن  الُوكالِء  ِمَن  "وُكُلّ ما ُيطَلُب 
من  يعمل  واأن  �ضمريه،  اإىل  بالإ�ضغاء  ا  اأميناً يكون  اأن  اأي 

�ضعبة  ا  اأموراً ب�ضرٍب  ويتحّمل  لها،  ي�ضهد  واأن  احلقيقة،  اأجل 

احلقيقة؛  التزام  يف  م�ضتمرٌّ   
ٌ

�ضعي اإذن  الأمانة  �ضبيلها.  يف 

واإّن ت�رّشف  �ضاهٌد عليها.  بل  لي�س م�ضدرها،  الإن�ضان  لأّن 

الإن�ضان بخالف ما يوحي اإليه �ضمريه، ُيفقد الأمانة وي�ضّوه 

اأمٍر  كّل  يف  الأمانة  �ضعوبة  لنا  يبنّي  التاريخ  لكّن  احلقيقة. 

عوامل  مع  ا  اأحياناً الإن�ضان  ينجّر  اإذ  وو�ضاياه،  اهلل  ل�رشيعة 

الأمور  ولبع�س  كثرية  ملغرياٍت  وينقاد  وجمتمعّية،  ب�رشّية 

واملوؤمن  ولذاته.  هلل،  بالإخال�س  ويخّل  بالعهد،  امل�رّشة 

جمالت  اإىل  تتّد  الأمانة  باأّن  يقنٍي  على  يبقى   
ّ

امل�ضيحي

اأولده،  على  عليه:  الإن�ضان  ن  اوؤُْتِ ما  على  اأي   ، كافةاً احلياة 

كما  والف�ضيلة.  اخلري،  وعلى  وخدمته،  ووظيفته،  واأ�رشته، 

وكرامتهم،  الآخرين،  حياة  على  ا  اأي�ضاً موؤتٌن  الإن�ضان  اأّن 

ومالهم، ورزقهم، وم�ضريهم. وما مل يكن على هذا القدر من 

ا عن حتقيق هدفه الب�رشّي  ال�ضهر وامل�ضوؤولّية، فال يزال بعيداً

. غري اأّنه يف هذا كّله، ويف خ�ضّم �ضعفه، يّتكل على 
ّ

والروحي

واإىل  التوبة،  اإىل  ويقوده  الدوام،  على  يجّدده  الذي  اهلل  روح 

اإ�ضالح اأحوال جماعته الب�رشّية. اإّن الثبات وال�ضدق هما من 

املجتمع  لبناء  فائدةاً  واأكرثها  ا،  و�ضوحاً الأمانة  �ضمات  اأكرث 

الب�رشّي والأوطان.
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اإجنيل لوقا 12: 35 – 44م�شتند 3

مثل الوكيل الأمني 

وَم�ضابيُحُكم  َم�ضدوَدٌة  اأو�ضاُطُكم  ا�ضِتعداٍد،  على  كونوا 

الُعر�ِس،  ِمَن  ِدِهم  �َضيِّ ُرُجوَع  َينَتظروَن  كِرجال   36 ُموَقَدٌة، 

ا  َهنيئاً  37 احلاِل.  يف  َله  َيفَتحوَن  الباَب  وَدقَّ  جاَء  اإذا  حتى 

�ضاِهريَن.  وَجَدُهم  ُدُهم  �ضِيّ رَجَع  متى  الذيَن  اخَلَدِم  ِلَهوؤلِء 

للطعاِم  وُيجِل�ُضُهم  �ضاِعِدِه  َعْن  ُر  ُي�َضِمّ ُه  اإنَّ لُكم:  اأقوُل  احلقَّ 

ا َلُهم اإذا جاَء َقبَل ِن�ضِف الليِل  وَيقوُم بِخدَمِتِهم. 38 بل َهنيئاً

اأو َبعَدُه فَوَجَدُهم على هِذِه احلاِل. 39 واعَلموا اأَنّ ربَّ الَبيِت 

 40 َبيَتُه.  َينُقُب  تَرَكُه  مَلا  اللِّ�سُّ  َيجيُء  �ضاَعٍة  ِة  اأيَّ يف  عَرَف  َلو 

ا على ا�ضِتعداٍد، لأَنّ ابَن الإن�ضاِن َيجيُء يف �ضاَعٍة ل  فكونوا اإذاً

َتنتِظروَنها.41 فقاَل َله ُبطُر�ُس: "يا ربُّ ، األنا َتقوُل هذا املَثَل 

الَوكيُل  هَو  َمْن  َي�ضوُع:  بُّ  الرَّ النا�ِس؟" 42فاأجاَبُه  جِلميِع  اأم 

 َخدَمُه وجَبَتُهم 
َ

ُدُه اأْن ُيعِطي الأمنُي العاِقُل الذي ُيوِكُل اإَليِه �ضِيّ

ُدُه  ا لذِلَك اخلاِدِم الذي َيجُدُه �ضِيّ عاِم يف ِحيِنها؟ 43َهنيئاً ِمَن الَطّ

ُه ُيوِكُل اإَليِه  ِعنَد عودِتِه َيقوُم ِبعَمِلِه هذا. 44 احلقَّ اأقوُل لُكم: اإنَّ

جميَع اأمواِله.

عدم الأدوات والو�شائل التعليمّية عن  �ضوٌر  الإجنيل(-  اأو  اجلديد  )العهد  املقّد�س  الكتاب 

ا ملو�ضى – امل�ضتندات  الأمانة - �رشيٌط مدمج يحتوي م�ضهداً

– �ضمعة – بخور - اأوراق واأقالم- لوح – طب�ضور – كرتون 
تلوين. – اأقالم 

حتفيز التالميذ اإىل مرا�َضلة مدر�ضٍة اأخرى، من منطقٍة خمتلفة اأبعد من ال�شّف

اأجل  من  و�ضداقة،  تعارٍف  ر�ضائل  وكتابة  لبنان،  يف  ا  دينيًّ

احلّث على الأمانة، واللتزام باملواطن الآخر، والتعّرف اإليه، 

وبناء عالقات ال�ضداقة...
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الف�شل الرابع

احرتام القوانني 

والعهود
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الإن�ضان.  مع  اأقامه  الذي  والعهد  اهلل،  ب�رشيعة  والعهود  القوانني  القدمي  العهد  اأ�ضفار  تربط 

وتنظيم  ال�ضعب  قيام  ومبداأ  والعبادة،  الديانة  اأ�ضا�س  بالعهد،  واللتزام  ال�رشيعة،  احرتام  وتعترب 

واملدنّية،  )القبلّية،  القوانني  من  اأن���واٍع  ثالثة  ال�ضعب  تاريخ  يف  فنجد  الجتماعّية.  حياته  قواعد 

وخيانٍة  اهلل،  بو�ضايا  اإخالٍل  مبنزلة  هي  لل�رشيعة،  خمالفٍة  وكّل  وتنّظمها.  حياته  ت�ضرّي  والدينّية(، 

للعهد. فال ف�ضل اإذن عند �ضعب اهلل، يف العهد القدمي، بني ال�رشيعة، والعهد، واحلياة، كما يبنّي �ضفر 

من  األواح  على  ل  يكتبها،  اأن  اهلل  اأراد  ولذلك  قانونّية،  تكون  اأن  قبل  روحّيٌة  ال�رشيعة  لأّن  اخلروج؛ 

ا.  له �ضعباً اإلههم، و يكونوا هم  اأبناء �ضعبه، ليكون هو  خ�ضب، بل على قلوب 

والعهود والقوانني  امل�شيح  ي�شوع 

واحلكم  حماكمته  اإىل  اأّدت  التي  تلك  حّتى  لها،  وخ�ضع  املدنّية  القوانني  امل�ضيح  ال�ضيد  احرتم 

مع  خ�ضع  فقد  القائمة.  والجتماعّية  الدينّية،  والأنظمة  لل�رشائع  بالطاعة  نادى  وقد  باملوت.  عليه 

مياٍم،  وزوَج��ي  حماٍم،  بزوَجي  وافتدياه  الهيكل،  اإىل  وال��داه  فقّدمه  ال�رشيعة،  مل�ضتلزمات  والديه 

يف  هي  والقوانني  ال�رشيعة  اأّن  واأعماله،  بتعليمه  اأو�ضح  ولكّنه  �رشيبة.  من  عليه  م  يتحتَّ ما  ودفع 

باأن  كّملها،  بل  ال�رشيعة  ينُق�س  مل  فهو  العك�س.  ولي�س  الإن�ضان،  وخدمة  اهلل،  ملكوت  حتقيق  خدمة 

بعني  تاأخذ  ل  اأّنها  له  تبنّي  حني  ال�ضبت"،  "يوم  �رشيعة  انتقد  ال�ضبب  ولهذا  الإن�ضان.  خلري  جعلها 

القانون. لن�ّس  ا  ا حرفيًّ اهلل ومثاله، بل تروم تطبيقاً املخلوق على �ضورة  الإن�ضان  نفع  العتبار، 

الطاعة  القوانني والعهود، من خالل  اأبنائها، بوجوب احرتام  اإىل تذكري  الأوىل  الكني�ضة  �ضعت 

 ، بِّ ا ِللرَّ اإكراماً "اِ خ�َضعوا،  لكّل نظاٍم ب�رشّي من اأجل اهلل تعاىل، كما جاء على ل�ضان بطر�س الر�ضول: 

الأ���رشاِر،  مِلُعاقَبِة  ِمنُه  �ضوَن  ُمَفوَّ َفُهم  اِم  وِللُحكَّ الأعلى،  احلاِكُم  فهَو  ِللَمِلِك  ٍة:  يَّ َب�رَشِ �ُضلَطٍة  ِلُكلِّ 

كونوا  الأغبياِء.  َجهاَلَة  ِة  ال�ّضاحِلَ ِباأعماِلُكُم  ُت�ضِكتوا  اأْن   
َ

ِهي اهلِل  َم�ضيَئَة  لأنَّ  ال�ّضاحِلنَي؛  وُمكافاأِة 

اأفكاٌر لإعداد عظة اأو حديث روحّي

حول قيمة احرتام القوانني والعهود
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وا  اأِحبُّ النا�ِس،  اأكِرموا جميَع  هلِل.  َكَعبيٍد  َبْل   ، ِّ ِلل�رشَّ ا  �ِضتاراً َة  يَّ احُلرِّ َيجَعُل  َكَمْن  ا، ولِكْن ل تكونوا  اأحراراً

اإىل  بول�س  القّدي�س  ر�ضالة  يف  ورد  كذلك   .)17-13  :2 بطر�س  امَلِلَك" )1  اأكِرموا  اهلَل،  قوا  ا تَّ الإخَوَة، 

لطُة  وال�ضُّ اهلل،  ِعنِد  ِمْن  اإَلّ  �ُضلَطَة  فال  لَطِة،  ال�ضُّ لأ�ضحاِب  َيخ�َضَع  اأْن  اإن�ضان  ُكِلّ  "على  رومة:  اأهل 

 .)2-1  :13 الِعقاَب" )رومة  فا�ضَتَحقَّ  اهلل،  َتدبرَي  قاَوَم  لَطَة  ال�ضُّ قاَوَم  فَمْن  اأقاَمها.  الذي  هَو  القاِئَمُة 

الأ�رشار،  ومعاقبة  الأمن،  ل�ضتتباب  املدنّية  ال�ضلطات  اأقام  تعاىل  اهلل  اأّن  بول�س،  الر�ضول  يعّلم  كما 

املواثيق والعهود. ولكن  للقوانني وال�رشائع، ومن احرتام  اإذن من اخل�ضوع  بّد  العدل. فال  وتعزيز 

ف�ضاد  من  ق  التحقُّ وعند  اخلري،  تناق�س  التي  اخلطرية  ال�ضوؤون  يف  �ضّيما  ول   ، اأّولاً هلل  الطاعة  تبقى 

.)32-27  :5 الر�ضل  )اأعمال  القائمة  ال�ضلطة 

العاّمة  واحلياة  الجتماعّية  احلياة  يف  امل�شاركة 

الأنظمة،  اإىل  الب�رش  حاجة  تاأكيد  املوؤمنني،  اإىل  املوّجهة  بطر�س  القّدي�س  دع��وة  من  لنا  يتبنّي 

من  يتطّلب  وهذا  العاّم.  خلريها  وحتقيٍق  الب�رشّية،  للجماعة  كتنظيٍم  املدنّية،  وال�ضلطات  والقوانني، 

وحمّبته  اهلل  مل�ضيئة  احرتامه  عن  كتعبرٍي  �ضلوكه،  يف  التنفيذ  مو�ضع  وو�ضعها  احرتامها،   
ّ

امل�ضيحي

امل�ضيحّيون  يعمل  والعهود،  القوانني  فباحرتامهم  الواحد.  الوطن  يف  معه  يعي�ضون  الذين  لالآخرين، 

ة،  اخلا�ضّ امل�ضالح  ومن  ال��ذات،  على  النغالق  من  التحّرر  وعلى  الأنانّية،  من  اأنف�ضهم  تنقية  على 

يف  ينح�رش  ل  اخلري  عمل  اأّن  يعتربون  كما  امل�ضيح.  بال�ضّيد  مت�ضّبهني  املحّبة،  حتقيق  اإىل  ويرتقون 

تعزيز العالقات بني الأ�ضخا�س، بل يتخّطاه اإىل احرتام العهود والأنظمة الب�رشية، وقوانني املجتمع 

العاّم. وللخري  لالآخرين،  كخدمة  ال�ضلطة  ممار�ضة  يف  ويرغبون  فيه،  يعي�ضون  الذي 

القوانني فعل خدمٍة وحمّبة  احرتام 

حتقيق  اإىل  وال�ضعي  الآخرين،  مع  املجتمع  يف  املوؤمن  انخراط  مبداأ  عن  يعرّب  القوانني  احرتام 

ُت�ضبح  وبذلك  بع�س.  على  بع�ضها  منغلقة  طائفّية  جمموعاٍت  يف  التقوقع  بدل  والعدالة،  ال�ضالم 

اللتني  واملحّبة،  اخلدمة،  ف�ضيلَتي  �ضّيما  ول  الف�ضائل،  لعي�س  فر�ضةاً  العاّمة  احلياة  يف  امل�ضاركة 
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يحرتم  الذي  الإن�ضان  قيمة  تنتق�س  فال  وكرامته.  حياته  واحرتام  بالآخر،  العالقة  مفتاح  ت�ضّكالن 

القوانني ويتقّيد بها، بل تكرب يف عيني اهلل تعاىل.

�شة خال

باأهمّية   
ٌ

وعي بل  وخناعة،  خ�ضوٌع  اأّنها  على  والعهود،  القوانني  احرتام  اإىل   
ّ

امل�ضيحي ينظر  ل 

العادلة، والعمل على تطويرها،  بالقوانني والأنظمة  اإّن اللتزام  الب�رشّية يف عيني اهلل تعاىل.  الكرامة 

اإرفاق  بّد من  اهلل ومثاله. ولكن ل  املخلوق على �ضورة  الإن�ضان  اأمّنا هو تعبرٌي �ضادٌق، عن احرتام 

التوا�ضع،  مثل:  لها،  املكّملة  القيم  على  واملحافظة  الف�ضائل،  مبمار�ضة  والعهود،  القوانني  احرتام 

واحلياة  باملجتمع   
ّ

الرقي �ضبيل  يف  وذل��ك  الأن��ان��ّي��ة؛  عن  وال��رتّف��ع  واملحّبة،  واخل��دم��ة،  والت�ضحية، 

ال�ضاملة  والأخّوة  واملحّبة،  ال�رشكة،  اإىل  الناظم،  الإطار  يتخّطى  الذي  الأ�ضيل،  معناها  اإىل  امل�ضرتكة 

الب�رش. بني 

ل يقوم ال�رشق الأو�ضط من ماآ�ضي احلروب الدائرة على اأر�ضه، ما مل يحرتم اأبناوؤه بع�ُضهم 

التنظيم،  يتطّلب  ا  معاً فالعي�س  ومناطقهم.  دولهم  يف  والعهود  القوانني  اح��رتام  خ��الل  من  ا  بع�ضاً

وح�ضن الإدارة التي تفرت�س �ضلطةاً تطّبق القوانني، وت�ضهر على ال�ضالمة العاّمة، مبعاقبة الأ�رشار، 

والدينّية. العرقّية،  انتماءاتهم  وتعّدد  تنّوعهم،  من  الرغم  على  املواطنني  بني  ال�رشكة  وتعزيز 
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درو�س تربوّية للتعليم 

الدينّي امل�شيحّي

يف 

قيمة احرتام القوانني والعهود
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

احرتام القوانني والعهود يف املفهوم امل�شيحّي

املاّدة: التعليم الدينّي امل�شيحّي الفئة العمرّية: 7-11 �شنة

ة: 50 دقيقة مو�شوع الدر�س: احرتام القوانني والعهود يف املفهوم احل�شّ

ّ
امل�ضيحي

الأهداف الرتبوّية : يف نهاية الدر�س ينبغي للطالب اأن يكون قادراً على اأن:

-  يعرف اأن ي�ضوع بتج�ّضده، تبّنى احلياة الب�رشّية ببعدها الهدف املعريّف:

، الذي يت�ضّمن احرتام الأنظمة والقوانني. 
ّ

الجتماعي

-   يدرك اأهمّية وجود القانون وال�ضلطة، للمحافظة على 

حقوق اجلميع، وعلى النظام العاّم، وعلى وحدة املجتمع 

واأمنه. 

-  يعرف اأّن امل�ضيحّية حتّث على احرتام القوانني والعهود، 

وذلك من خالل الإجنيل، وتعاليم الرّب ي�ضوع.

-  يعّدد بع�س القوانني التي يحرتمها ويطّبقها.الهدف املهاراتّي: 

-  يعر�س النتائج الإيجابّية لتطبيقه القوانني.

-  يقارن بني القوانني يف املجتمع )يف املدر�ضة، يف املنزل(، 

والو�ضايا اّلتي اأعطانا اإّياها امل�ضيح.

-  ي�ضتنتج باأن اأعظم و�ضايا امل�ضيح، هي و�ضّية املحّبة.

-  ُيطّبق القانون كتعبرٍي عن احرتامه وحمبته هلل، وللقريب. الهدف الأدبّي/القيمّي: 

القانون، النظام العاّم، اخلري العاّم، ال�ضالم، الو�ضايا.املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

)راجع معجم امل�ضطلحات( 

الرتكيز يف امل�ضتند على اأّن ي�ضوع يعرتف بوجود القوانني نقاط انتباه

ويحرتمها، معرّبا بذلك عن ت�ضامنه مع �ضائر ال�ضعب، 

ويعّلم تالميذه اأن يفعلوا كذلك.
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)10 دقائق(

الّذي  ال�ضّف،  بقانون  يذّكروه  اأن  الطاّلب  من  املعّلم  يطلب 

ُتعّلق يف  ال�ضنة، ويكتبوه على كرتونة كبرية  بداية  ع يف  ُو�ضِ

قد  تكن  مل  اإذا  القوانني،  هذه  معهم  املعّلم  ي�ضع  اأو  ال�ضّف، 

ُو�ضعت يف اأّول ال�ضنة.

ثّم يجري النقا�س يف الأ�ضئلة الآتية:

-  ملاذا يتعاون الطالب واملعّلم، على و�ضع قوانني ال�ضّف يف 

بداية كّل �ضنة؟ 

-  ملاذا يجب تطبيق هذه القوانني يف كّل احل�ض�س، على امتداد 

ال�ضنة؟

غاب  اإذا  ال�ضّف،  يف  واحلياة  الدرا�ضة  نوعّية  تكون  -  كيف 

ق؟  القانون، اأو اإذا مل ُيطبَّ

الأن�شطة / التمارين 

)30 دقيقة(

الن�شاط الأّول: )15 دقيقة(

عمٌل جماعّي من خالل �رشائح م�شّورة

لأ�ضخا�س  م�ضّورة،  �رشائح  الطاّلب  على  املعّلم  يعر�س 

يقومون باحرتام القانون، اأو خمالفته، يف ال�ضارع، ويف البيت، 

ويف املدر�ضة، ويف الكني�ضة. ثّم يطلب منهم اأن يعطوا ِبدورهم 

اأمثلة على قوانني، اأو و�ضايا يحرتمونها. 

الن�شاط الثاين: ) 10دقائق(

الن�ّس الإجنيلّي

)مّتى  ة.  اخلا�ضّ طريقته  على   
ّ

الإجنيلي الن�ّس  املعّلم  ي�رشد 

)27-24 :17

)امل�ضتند1(

احرتام  مّنا  يطلبون  وتالميذه،  امل�ضيح  اأّن  كيف  ي�رشح  ثم 

القوانني وتطبيقها .

يبحث مع الطالب عن مواقف اأخرى، تعرّب عن احرتام ي�ضوع 

الأنظمة اأو القوانني. 

الن�شاط الثالث: )5 دقائق(

تطبيق فردّي : ر�شم

فيها  يرون  �ضورة  كّل  اأمام  ا،  �ضاحكاً ا  وجهاً الطالب  ير�ضم 

يوجد  ل  �ضورة  كّل  اأمام  ا  عاب�ضاً ا  ووجهاً للقانون،  ا  احرتاماً

فيها احرتام للقانون.
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-  �ضورة �ضائق يقود �ضّيارته، دون اأن ي�ضع حزام الأمان.

-  �ضورة ولد يف البيت، ميّد يده لكي ُيلقي التحّية على رجٍل 

كبري يف ال�ضّن.

-  �ضورة طاّلب يقفون يف �ضٍفّ م�ضتقيم، يف املدر�ضة.

ا على الطريق، من نافذة �ضّيارته. -  �ضورة �ضائٍق يرمي اأوراقاً

ا، لكي َتْعرب الّطريق. -  �ضورة �ضابٍّ ي�ضاعد امراأةاً عجوزاً

واملوؤمنون  الكني�ضة،  يف  الرَبكة  ُيعطي  كاهن  -  �ضورة 

ير�ضمون على وجوههم اإ�ضارة ال�ّضليب.

التقومي 

)5 دقائق(

ة ي�ضكر فيها اهلل على و�ضاياه،  يوؤّلف كّل طالب �ضالةاً خا�ضّ

وتطبيق  الو�ضايا،  بعي�س  اللتزام  على  ي�ضاعده  اأن  وي�ضاأله 

القوانني يف حياته اليومّية.

اخلتام

)5 دقائق(

اإّن احرتام القوانني وتطبيقها، احرتاٌم مل�ضيئة اهلل، الذي يريدنا 

احرتم  الذي  بامل�ضيح  ٌه  وت�ضبُّ ووئام،  ب�ضالم  ا  معاً نعي�س  اأن 

و�ضّية،  اأعظم  واأعطانا  اهلل،  اأبناء  بحرّية  والقوانني،  الأنظمة 

وهي و�ضّية املحّبة: 

اأنا  كما  ا،  بع�ضاً بع�ضكم  حتّبوا  اأن  و�ضّيتي،  هي  "هذه 
اأحببتكم". 

امل�شتندات واملراجع

 اإجنيل مّتى 17: 24-27م�شتند 1

24.وِعنَدما رَجَع َي�ضوُع وتالميُذُه اإىل َكْفَرناحوَم، جاَء ُجباُة 

�رَشيبِة الَهيَكِل اإىل ُبطُر�َس و�ضاألوُه: "اأما ُيويف ُمَعلُِّمُكم �رَشيبَة 

الَبيِت،  اإىل  ُبطُر�ُس  دَخَل  فلّما  "نعم".  25.فاأجاَب:  الَهيَكِل"؟ 

ْن ياأُخُذ ُملوُك  عاَجَلُه َي�ضوُع ِبقوِلِه: "ما راأُيَك، يا �ِضْمعاُن؟ مِمَّ

اأم ِمَن الُغَرباِء؟"  اأَبناِء الِبالِد  اأِمْن  اأو اجِلزَيَة،  الأر�ِس اجِلباَيَة 

ا،  "اإذاً َي�ضوُع:  َله  فقاَل  الُغَرباِء".  "ِمَن  ُبطُر�ُس:  فاأجاَب   .26

ُنحِرَج  اأْن  ُنريُد  ل  نا  لكنَّ  .27 اإيفاِئها.  اأمِر  يف  اأحراٌر  فالأبناُء 

�َضمَكٍة  َل  اأوَّ واأَم�ِضْك  اَرَة،  نَّ ال�ضِّ واألِق  البحِر  اإىل  فا ذهْب  ا،  اأحداً

فُخْذها  َدراهَم،  باأربعِة  ِقطعةاً  فيِه  ْد  جَتِ فَمها  وا فَتْح  َتخُرُج، 

وا دَفْعها اإَليِهم عّني وَعْنَك".
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الإجنيل، اأقالم، ال�رشائح امل�ضّورة.الأدوات والو�شائل التعليمّية 

حّث الطالب على تطبيق القوانني، وعلى اإبداء املالحظات عند اأبعد من ال�شّف

الإخالل باحرتامها وتطبيقها، من ِقَبل اأهلهم، اأو رفاقهم. 
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

احرتام القوانني والعهود يف املفهوم امل�شيحّي

املاّدة: التعليم الديني امل�شيحّيالفئة العمرّية: 12-15 �شنة

ة: 50 دقيقة مو�شوع الدر�س: احرتام القوانني والعهود يف املفهوم احل�شّ

ّ
امل�ضيحي

الأهداف الرتبوّية: يف نهاية الدر�س ينبغي للطالب اأن يكون قادًرا على اأن:

-  يعرف اأن امل�ضيحّية حتّث على احرتام القوانني؛ لأّن القانون الهدف املعريّف:

يحافظ على حقوق اجلميع، وعلى النظام العاّم، واأّن هدفه 

اخلري العاّم. 

-  يعرف اأّنه باحرتام العهود وتطبيق القانون، يعي�س النا�س 

)�ضمري  الإلهّية  الإرادة  مع  يتطابق  وهذا  و�ضالم،  باأماٍن 

الإن�ضان(، وو�ضّية الرّب ي�ضوع لنا.

-  يعّدد بع�س القوانني التي يحرتمها ويطّبقها.الهدف املهاراتّي: 

-  ميّيز بني احلقوق والواجبات .

-  يعر�س منافع احرتام القوانني وتطبيقها.

 لل�ضلطة، هو خدمة اخلري العاّم.
ّ

-  يعترب اأّن املفهوم امل�ضيحي

-  يتبّنى الطالب احرتام القانون، ويطّبقه كتعبرٍي عن احرتامه الهدف الأدبّي/القيمّي: 

وحمبته هلل، وللقريب.

القانون، احلقوق والواجبات، الو�ضايا، ال�ضلطة. املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

)راجع معجم امل�ضطلحات( 

 -  احرتام القوانني والعهود جزٌء من ال�ضهادة امل�ضيحّية؛ لأّنه نقاط انتباه

يحّقق اخلري العاّم، وي�ضاهم يف تعزيز قيم امللكوت.

-  امل�ضوؤولّية الجتماعّية �رشورة لتج�ضيد احلياة الإميانّية، 

حّتى ل يبقى الإميان على �ضعيد الأفكار وامل�ضاعر.   

-  عندما ي�ضع الإن�ضان القوانني العادلة ويطّبقها، ي�ضاهم يف 

حتقيق �رشيعة اهلل.  
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)10 دقائق(

ا، عن �ضائق �ضّيارة ل ي�ضع حزام الأمان،   يعر�س املعّلم فيلماً

ا حدود ال�رشعة الق�ضوى، ويعرب ال�ضارع على  ويقود متخّطياًّ

الإ�ضارة احلمراء، فيتفاجاأ ب�ضّيارٍة اأخرى وي�ضطدم بها. )اأو 

يروي الق�ّضة لهم بطريقة م�ضّوقة(

ثّم يجري النقا�س حول هذا ال�ضائق، وما اأ�ضابه ب�ضبب عدم 

احرتامه القانون.

الأن�شطة / التمارين 

)30 دقيقة(

الن�شاط الأّول: )15 دقيقة(

اأهمّية  فهم  على  )ي�شاعد  ثنائّيات  اأو  جمموعات،  يف  عمل 

احرتام القانون وتطبيقه(

يوّزع املعّلم الطاّلب اإىل جمموعات عمل، اأو �ضمن فرق ثنائّية. 

ة بهم،  ثّم يطلب منهم اأن يعر�ضوا احلقوق والواجبات اخلا�ضّ

ويدّون النتيجة على اللوح: 

)امل�ضتند 1(

ما واجباتنا ؟ ما حقوقنا ؟

جتاه اأهلنا 

جتاه مدر�ضتنا 

جتاه رفاقنا

جتاه وطننا

جتاه كني�ضتنا

خال�شة الن�شاط: 

على  ت�ضاعدنا  عميقة،  معرفةاً  وواجباتنا  حقوقنا  معرفة  اإّن 

اجلميع  لينال  ن�ضعى  اأْن  علينا  وتطبيقها.  القوانني  احرتام 

حقوقهم، واأْن نتّمم يف الوقت عينه، واجباتنا جتاه القريب.
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الن�شاط الثاين: )10 دقائق(

م�شاركة حول الن�ّس الإجنيلّي 

، ويطلب من الطاّلب الربط بني كالم 
ّ

يقراأ املعّلم الن�ّس الكتابي

، لكّل  �ُضلطٍة ب�رشّيٍة"  ا للربِّ القّدي�س بطر�س: "اخ�ضعوا، اإكراماً

و"لأّن م�ضيئة اهلل، هي اأن ُت�ضكتوا باأعمالكم ال�ّضاحلة جهالة 

الأغبياء"، ومبداأّي احلقوق والواجبات.)ر�ضالة بطر�س الأوىل 

،)15،13 :2

الن�شاط الثالث : )5 دقائق( 

�شالة 

اهلل على حمّبته  فيها  ي�ضكر  ة،  كّل طالب �ضالةاً خا�ضّ ي�ضّلي 

له، وعلى و�ضاياه، وي�ضاأله اأن ي�ضاعده على احرتام القوانني، 

من اأجل خري اجلميع. 

التقومي 

)5 دقائق(

يوحّنا  القّدي�س  قول  اخلا�ّس،  دفرته  على  طالب  كّل  يكتب 

الذهبي الفم، بعد اأن ُي�رشح من ِقبل املعّلم، كخال�ضة للدر�س.

عينه  الوقت  يف  تطّبق  امل�ضيحّية،  الف�ضائل  تعي�س  "عندما 
القوانني الجتماعّية، وحترتم حقوق الإن�ضان".

اخلتام

)5 دقائق(

احلّق،  اإحقاق  اإىل  وال�ضعي  القوانني،  احرتام  باأّن  املعلم  يذّكر 

  .
ّ

هما جزءان اأ�ضا�ضّيان من عي�س الإميان امل�ضيحي

امل�شتندات واملراجع

ر�شالة بطر�س الأوىل 2: 13-17 م�شتند 1

فهَو  ِللَمِلِك  ٍة  يَّ َب�رَشِ �ُضلَطٍة  ِلُكلِّ   ، بِّ ِللرَّ ا  اإكراماً اِ خ�َضعوا،   .13

مِلُعاقَبِة  ِمنُه  �ضوَن  ُمَفوَّ َفُهم  اِم  14.وِللُحكَّ الأعلى،  احلاِكُم 

اأْن   
َ

ِهي اهلِل  َم�ضيَئَة  .لأنَّ   15 ال�ّضاحِلنَي،  وُمكافاأِة  الأ�رشاِر، 

ا،  ِة َجهاَلَة الأغبياِء 16.كونوا اأحراراً ُت�ضِكتوا ِباأعماِلُكُم ال�ّضاحِلَ

، َبْل َكَعبيٍد هلِل.  ِّ ا ِلل�رشَّ َة �ِضتاراً يَّ ولِكْن ل تكونوا َكَمْن َيجَعُل احُلرِّ

اأكِرموا  اهلَل،  قوا  ا تَّ الإخَوَة،  وا  اأِحبُّ النا�ِس،  جميَع  اأكِرموا   .17

امَلِلَك.

الفيلم املطلوب، الإجنيل، امل�ضتندات الالزمة، اأقالم.الأدوات والو�شائل التعليمّية 
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

احرتام القوانني والعهود يف املفهوم امل�شيحّي

املاّدة: التعليم الدينّي امل�شيحّيالفئة العمرّية: 16 �شنة وما فوق

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: احرتام القوانني والعهود  يف املفهوم امل�ضيحي

الأهداف الرتبوّية: يف نهاية الدر�س ينبغي للطالب اأن يكون قادًرا على اأن:

والعهود، الهدف املعريّف: القوانني  احرتام  على  حتّث  امل�ضيحّية  اأّن  -  يعرف 

 .
ّ

�ضبيالاً اإىل حتقيق اخلري املجتمعي

-  يعرف اأّن القانون مو�ضوٌع خلدمة الإن�ضان، ويجب اأن ل 

يتعار�س مع كرامته وحقوقه الأ�ضا�ضّية.

احلياة الهدف املهاراتّي:  يف  القوانني  لتطبيقه  الإيجابّية  الثمار  -  ي�ضتنتج 

ة والعاّمة، ويبنّي خطورة جتاهلها. اخلا�ضّ

-  يعّدد بع�س القوانني التي تنطبق عليه.

-  يحّدد اأحد القوانني التي هي بحاجٍة اإىل تطوير، لكي ت�ضبح 

ا مع حقوق الإن�ضان الأ�ضا�ضّية. اأكرث عدلاً وتطابقاً

احرتامه الهدف الأدبّي/القيمّي:  عن  كتعبرٍي  �ضلوكه،  يف  ويطّبقه  القانون  -  يتبّنى 

وحمبته هلل وللقريب.

ا للحرّية، بل باعتباره  -   يتعامل مع القانون، ل باعتباره حدًّ

فر�ضةاً لتحقيقها عرب اختيار اخلري. 

والواجبات، املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة احلقوق  العاّم،  اخلري  العاّم،  النظام  القانون،   

الكرامة الإن�ضانّية، الو�ضايا. 

)راجع معجم امل�ضطلحات(

-  النظام العاّم وال�ضلطة، هما و�ضيلتان �رشورّيتان لتحقيق نقاط انتباه

النظر   
ّ

امل�ضيحي على  خدمته.  يف  هما  لذلك  الإن�ضان؛  خري 

وحت�ضينهما،  تطويرهما  يف  وامل�ضاهمة  باإيجابّية،  اإليهما 

وتاأدية واجباته جتاههما. 

العاّمة، بل  اللتزام يف احلياة   ل يرّبر عدم 
ّ

الديني -  اللتزام 

يح�ّس عليه.
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)5 دقائق(

من  ويطلب  القوانني،  خمالفة  ُتربز  ا  �ضوراً املعّلم  يعر�س 

الطاّلب التعليق عليها، واإبداء راأيهم يف احلدث.

يدّون املعّلم كّل الآراء على اللوح.

الأن�شطة / التمارين 

)20 دقيقة(

عمل يف جمموعات )وقت العر�س 15 دقيقة(

منها  كّل  تناق�س  جمموعات،  اأربع  اإىل  الطاّلب  املعّلم  يوّزع 

 املرتبط 
ّ

حالةاً من احلالت التالّية، م�ضتندة اإىل الن�ّس الكتابي

بها.

الن�ّس  وراأي  راأيها،  فيه  حتّدد  جدولاً  جمموعة  كّل  تالأ 

املقارنة  من  ا  انطالقاً ال�ضحيح  ال�ضلوك  وت�ضتنتج   ،
ّ

الكتابي

بني الراأيني. 

املجموعة الأوىل: احرتام النظام العام، ال�شلطة، وجميع 

املواطنني. ر�شالة بطر�س الأوىل 2: 17-13

)امل�ضتند 1(

دخل طوين غرفة المتحان يف املدر�ضة، و�ضمع الناظر يقراأ 

، ُتلزم �ضاحبها اأخذ ال�ضفر،  القانون الآتي: "كّل عملّيِة غ�سٍّ

من دون اأّي نقا�س."

ا! ف�ضحك قائالاً لرفاقه: فليك�ضفوين، وليعطوين �ضفراً

من   1 امل�ضتند  اقراأ  ثّم  جمموعتك،  مع  احلالة  هذه  ناق�س 

الكتاب املقّد�س، وامالأ اجلدول الآتي:

كيف يعرّب 

�ضلوك طوين 

عن عالقته 

بال�ضلطة 

والقوانني؟

ما راأي الن�ّس 

املقّد�س يف 

الأمر؟

ماذا ت�ضتنتج 

بالن�ضبة اإىل 

احرتام ال�ضلطة 

والقانون؟ ملاذا؟
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اأهل  اإىل  الر�شالة  امل�شوؤولة.  احلرية  الثانية:  املجموعة 

غالطية 5: 15-13.

)امل�ضتند 2(

، من 
ّ

ليلي ناٍد  اإىل  فقت �ضايل مع رفاق �ضّفها على اخلروج  ِاتَّ

دون اأخذ الإذن من اأهلها، وطلبت منك الذهاب معها، اأو �ضرَت 

 . : اأهلي يثقون بك، ول ي�ضمحون يل باخلروج ليالاً اأمِرها قائلةاً

ا، عندك يف البيت. �ضاأقول لهم اإّننا �ضننجز م�رشوع العلوم معاً

ناق�س هذه احلالة مع جمموعتك، ثّم اقراأ امل�ضتند رقم 2 من 

الكتاب املقّد�س، وامالأ اجلدول الآتي: 

كيف يعرّب 

�ضلوك �ضايل عن 

فهمها للحرّية، 

وامل�ضوؤولية؟

ما راأي الن�ّس 

املقّد�س يف 

الأمر؟

ماذا ت�ضتنتج 

بالن�ضبة اإىل 

عالقة احلرّية 

امل�ضوؤولة، بخري 

الأفراد؟ ملاذا؟

اإجنيل  الإن�شان.  خدمة  يف  القوانني  الثالثة:  املجموعة 

مرق�س 2: 28-23

)امل�ضتند3(

يعمل عمر يف موؤ�ض�ضة، ل ي�ضمح قانونها بالغياب لأكرث من 

منه  طلب  �ضري،  حلادث  تعّر�ضه  بعد  املر�س.  بدافع  اأيام   3

اأ�ضبوع، واإّل يتعّر�س خلطر  الفرا�س فرتة  اأن يالزم  الطبيب 

ال�ضلل. 

اإىل  العودة  خيار  اأمام  و�ضعه  بذلك،  العمل  رّب  علم  عندما 

العمل بعد 3 اأيام كما يفر�س القانون، اأو ال�ضتقالة. 

ناق�س هذه احلالة مع جمموعتك، ثّم اقراأ امل�ضتند رقم 3 من 

الكتاب املقّد�س، وامالأ اجلدول الآتي: 

 كيف يعرّب 

�ضلوك رّب 

العمل عن 

تطبيقه 

للقوانني؟

ما راأي الن�ّس 

املقّد�س يف 

الأمر؟

 ماذا ت�ضتنتج 

بالن�ضبة اإىل 

عالقة القانون 

بالإن�ضان؟ ملاذا؟
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العاّمة.  احلياة  يف  امل�شاركة  واجب  الرابعة:  املجموعة 

اإجنيل مّتى 22: 22-15

م�ضلحة  بجابي  فاإذا  الباب،  اأبوك  ففتح  البيت،  جر�س  رّن 

املياه. ياأخذ والدك منه فاتورة املياه وميّزقها، وي�ضتم اجلابي 

الدولة  لهذه  �رشائب  اأدفع  لن  له:  قائالاً  ا،  خارجاً ويطرده 

الفا�ضدة!

ناق�س هذه احلالة مع جمموعتك، ثّم اقراأ امل�ضتند رقم 4 من 

الكتاب املقّد�س، وامالأ اجلدول الآتي:

 
ّ

ك������ي������ف ي�����ع�����رب

عن  الأب  �ضلوك 

لواجباته  فهمه 

العاّمة؟

ال��ن�����ّس  راأي  م���ا 

املقّد�س يف الأمر؟

م������اذا ت�����ض��ت��ن��ت��ج 

اإىل  ب���ال���ن�������ض���ب���ة 

ال��واج��ب��ات جتاه 

الدولة؟ ملاذا؟

عر�س عمل املجموعات

َتعر�س كّل جمموعة خال�ضة عملها، اأمام الطاّلب الآخرين.

التقومي 

)5 دقائق(

حول  ا  اإعالنيًّ ا  مل�ضقاً ُيعّد  اأو  ا،  �ضعاراً طالب  كّل  يكتب 

املو�ضوع، يعر�ضه على اللوحة الإعالنّية يف ال�ضّف.

اخلتام

)5 دقائق(

واحرتام  العاّمة،  احلياة  يف  امل�ضاركة  على  امل�ضيحّية  حتّثنا 

ال�ضلطة والقوانني والأنظمة. كما تدعونا اإىل حتّمل م�ضوؤوليتنا، 

يف تطوير هذه الأنظمة والقوانني، وحما�ضبة ال�ضلطة، بهدف 

لأّن  العاّم؛  اخلري  وحتقيق  اإن�ضاٍن،  كّل  كرامة  على  املحافظة 

الرّب ي�ضوع، والر�ضل، والكني�ضة، يو�ضونا بذلك. علينا اإذن 

اأن نحرتم هذه الو�ضّية. 

اأو  امل�ضوؤولني،  اأجل  )من  الدر�س  وحي  من  عفوّية  �ضلواٌت 

املظلومني ... (.
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امل�شتندات واملراجع

ر�شالة بطر�س الأوىل 2: 13-17م�شتند 1

فهَو  ِللَمِلِك  ٍة،  يَّ َب�رَشِ �ُضلَطٍة  ِلُكلِّ   ، بِّ ِللرَّ ا  اإكراماً ِاخ�َضعوا،   .13

مِلُعاقَبِة  ِمنُه  �ضوَن  ُمَفوَّ َفُهم  اِم  وِللُحكَّ  .14 الأعلى،  احلاِكُم 

اأْن   
َ

ِهي اهلِل  َم�ضيَئَة  لأنَّ   .15 ال�ّضاحِلنَي،  وُمكافاأِة  الأ�رشاِر، 

16.كونوا  الأغبياِء.  َجهاَلَة  ِة  ال�ّضاحِلَ ِباأعماِلُكُم  ُت�ضِكتوا 

، َبْل  ِّ ا ِلل�رشَّ َة �ِضتاراً يَّ ا، ولِكْن ل تكونوا َكَمْن َيجَعُل احُلرِّ اأحراراً

قوا اهلَل،  وا الإخَوَة، ا تَّ َكَعبيٍد هلِل. 17. اأكِرموا جميَع النا�ِس، اأِحبُّ

اأكِرموا امَلِلَك.

الر�شالة اإىل اأهل غالطية 5: 13-15م�شتند 2

ولِكْن  ا،  اأحراراً لَتكونوا  اهلُل  َدعاُكُم  اإخَوتي،  يا  فاأنُتم،   .13

َبل  اجل�َضِد،  �َضَهواِت  لإر�ضاِء  ةاً  ُحجَّ َة  احُلِريَّ هِذِه  جَتَعلوا  ل 

ها تكَتِمُل يف  يَعُة ُكلُّ ِة. 14. فال�رشَّ ا ِبامَلحبَّ ا خُدموا َبع�َضُكم َبع�ضاً

ا اإذا  بُّ َنف�َضَك". 15. اأمَّ َو�ضيٍة واحدٍة: "اأَِحبَّ َقريَبَك ِمثَلما حُتِ

ا، فا نَتِبهوا اأْن ل ُيفني  ُكنُتم َتنَه�ضوَن وَتاأُكلوَن َبع�ُضُكم َبع�ضاً

واِحُدُكُم الآخَر.

اإجنيل مرق�س 2: 23-28 م�شتند 3

نُبَل  23. وَمرَّ يف ال�ضبِت َبنَي املزارِع، فاأَخَذ تالميُذُه َيقِطفوَن ال�ضُّ

َيعَمُل  "ا نُظْر! ملاذا  الَفّري�ضّيوَن:  َله  وُهم �ضاِئروَن.  24. فقاَل 

بِت؟"  25. فقاَل لُهم: "اأما َقراأمُت ما  تالميُذَك ما ل َيحلُّ يف ال�ضَّ

عِمَل داوُد ِعنَدما اأحوَجُه اجُلوُع هَو وِرجاُلُه؟  26. كيَف دَخَل 

َبيَت اهلِل يف اأّياِم اأبياتاَر رئي�ِس الَكهَنِة، فاأَكَل ُخبَز الُقرباِن واأعطى 

ِمنُه ِرجاَلُه، واأَْكُلُه ل َيِحلُّ اإلَّ للَكهَنِة".  27. وقاَل َي�ضوُع: "اهلُل 

بِت.  28. فا بُن  بَت لالإن�ضاِن، وما جعَل الإن�ضاَن لل�ضَّ جَعَل ال�ضَّ

ا". بِت اأي�ضاً ُد ال�ضَّ الإن�ضاِن �ضيِّ
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اإجنيل مّتى 22: 15-22م�شتند 4

مُي�ِضكوَن  كيَف  وَت�ضاَوروا  الَفّري�ضّيوَن  وذَهَب   .15

وَبع�َس  تالميِذِهم  َبع�َس  اإَليِه  فاأر�ضلوا   .16 ِبكِلَمٍة.  َي�ضوَع 

�ضادٌق،  َك  اأنَّ َنعِرُف  ُمَعلُِّم،  "يا  َله:  َيقولوَن  الهريوُد�ضّينَي 

َمقاَم  ُتراعي  َك ل  لأنَّ باأحٍد،  ُتبايل  اهلِل، ول  َطريَق  ِباحَلقِّ  ُتعلُِّم 

اإىل  اجِلْزَيَة  َندَفَع  اأْن  لنا  اأَيِحلُّ  راأُيَك؟  ما  لنا:  فُقْل  الّنا�ِس.17. 

لُهم:  فقاَل  َمكَرُهم،  َي�ضوُع  فعَرَف   .18 ؟"  ل  اأم  الَقي�رَشِ 

َنقَد  19.اأُروين  ِرجوين؟  حُتْ اأْن  حُتاِولوَن  مِلاذا  ُمراوؤوَن  "يا 
ا. 20. فقاَل لُهم: "مِلَن هِذِه ال�ّضوَرُة  اجِلْزيِة!" فناولوُه ديناراً

"اِ دَفعوا،  لُهم:  !" فقاَل  "ِللَقي�رَشِ قالوا:  ال�ضُم؟" 21.  وهذا 

ا  بوا مِمّ ، واإىل اهلِل ما هلِل" 21. فَتَعجَّ ا، اإىل الَقي�رَشِ ما ِللَقي�رَشِ اإذاً

�َضِمعوُه، وَتركوُه وَم�َضْوا.

لعمل الأدوات والو�شائل التعليمّية  مطلوبة  بطاقاٍت   4 للقانون،  خمالفات  تربز  �ضوٌر 

كرتون  بطاقات  امل�ضتندات،  اأو  املقّد�س  الكتاب  املجموعات، 

ملّون لعر�س ال�ضعارات، اأقالم. 

، ين�رش مفهوم احرتام اأبعد من ال�شّف
ّ

حّث الطاّلب على اإجناز عمٍل اجتماعي

القانون يف املجتمع، ويقومون باإطالع رفاقهم عليه يف احل�ّضة 

املقبلة.
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الف�شل اخلام�س

العدل
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العدل يف الكتاب املقّد�س

الإ�ضحاح  ففي  ا.  مهمًّ ا  حّيزاً  
ّ

الجتماعي العدل  يحتّل  املقّد�س،  للكتاب  الأوىل  ال�ضفحات  بداية  من 

التا�ضع من �ضفر التكوين، يف الآية ال�ضاد�ضة نقراأ: "َمْن �َضَفَك َدَم الإن�ضاِن، َي�ضِفُك الإن�ضاُن َدَمُه" )تكوين 

التوراة ي�ضود مبداأ العني بالعني، وال�ضّن بال�ضّن، للحّد من املغالة يف النتقام. ويف  9: 6(. ويف �رشيعة 

الكالم على الإن�ضاف، يقول �ضفر اخلروج: "ل ت�ضُكْت َعن اإن�ضاِف امِل�ضكنِي يف دعواُه. ابَتِعْد عِن احُلْكِم 

 ، َر�ضَوةاً تاأُخْذ  ل  يَر.  ِّ ال�رِشّ ِق  ُت�ضِدّ ول  يِق،  ِدّ وال�ِضّ يِء 
َ

ال��رب على  ِباملوِت  حتُكْم  ول  الكاِذَبِة،  عاوي  الدَّ يف 

اِدقنَي" )خروج 23: 6-8(. ويف تاريخ ال�ضعب، اأُوِكَل  ُب اأقواَل ال�ضَّ �ضَوُة ُتعمي اأب�ضاَر الُق�ضاِة، وُتَكِذّ فالرَّ

 مو�ضى، قبل اأن ُيقام حكم امللوك. 
ّ

اإىل الق�ضاة اأمر اإحقاق احلّق على ُخطى النبي

يحّث الكتاب املقّد�س، ول �ضّيما يف اأ�ضفار الأنبياء، على اإحالل العدل وال�ضالم، وعلى اإغاثة املظلوم، 

اليتيَم، وحاُموا  واأن�ِضفوا  امَلظلومَ ،  اأغيثوا  الَعدَل.  الإح�ضان، وا طُلبوا  "تعّلموا  اليتيم والأرملة:  واإن�ضاف 

�ضعبه  تعاىل  اهلل  يدعو  اأ�ضعيا،  �ضفر  من  واخلم�ضني  الثامن  الإ�ضحاح  ويف  الأرمَلِة" )اأ�ضعيا 1: 17(.  َعِن 

ا  اإىل فعل اخلري، وطلب احلّق، ويذّكره مبعا�ضيه على الرغم من مطالبته باأحكاٍم عادلة: "َيطُلبوَنني يوماً

ٌة تعَمُل بالَعدِل ول ُتهِمُل و�ضايا اإلِهها. ُيطاِلبوَنني باأحكاٍم عاِدلٍة،  ُهم اأُمَّ ا، وُيريدوَن معِرَفَة ُطُرقي ، كاأنَّ فيوماً

" )اأ�ضعيا 58: 2(. ويروي لنا الكتاب املقّد�س كيف ي�ضمع اهلل تعاىل �ضوت املظلوم،  َب اإيلَّ قرُّ وُيريدوَن التَّ

ويهّب لن�رشته. اإّنه ي�ضتجيب نداء �ضعبه، ويخرجه من اأر�س العبودّية اإىل اأر�س احلرّية، ويغ�ضب عندما 

ا من اأفراده؛ لأّنه يريد اأن يحّط املقتدرين عن عرو�ضهم،  ي�ضيء امللك احلاكم با�ضمه، ويظلم ال�ضعب، اأو فرداً

لن�رش ال�ضالم وا�ضتتباب الأمن والهناء. وعندما يتف�ّضى الف�ضاد يف ال�ضعب، وبني احلّكام، ويتال�ضى العدل، 

ا، ليذّكروا ال�ضعب اأّن العبادة ل بّد واأن تقرتن باحلياة، وبال�ضعي  يدعو اهلل تعاىل اأنبياءه اإىل رفع �ضوته عالياً

ا، يف م�ضاعدة كّل اإن�ضاٍن على اإيجاد حلٍّ  ا تامًّ اإىل رفع الظلم، وال�ضري يف ال�ضتقامة، وحتقيق العدل حتقيقاً

مل�ضكلته. فربز عامو�س، وميخا، واإرميا، وزكرّيا، ومالخيا، من اأنبياء العهد القدمي، يف دفاعهم عن العدل.

رِي، وُيطَلَق  لِم، وُتَفكَّ َمراِبُط النِّ لَّ ُقيوُد الظُّ وُم اّلذي اأُريُدُه. اأْن حُتَ : "ال�ضَّ
ّ

ورد يف �ضفر اأ�ضعيا النبي

ريَد بيَتَك، اأْن ترى  ا، وُينَزَع ُكلُّ نرٍي َعنُهم. اأْن تفِر�َس للجاِئِع خبَزَك، وُتدِخَل امِل�ضكنَي الطَّ املن�َضِحقوَن اأحراراً

 " بِح نوُرَك، وُتزِهُر عافَيُتك �رشيعااً َب ِمْن ُم�ضاَعدِة قريِبَك. بذِلَك َينَبِثُق كال�ضُّ الُعرياَن فَتك�ضَوُه، ول تتهرَّ

اأفكاٌر لإعداد عظة اأو حديث روحّي

حول قيمة العدل
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العظيمِة.  وخطاياُكُم  الكثريِة  مبعا�ضيُكُم  عامِلٌ  "فاأنا  فنادى:   
ّ

النبي عامو�س  واأّم��ا   .)8-6  :58 )اأ�ضعيا 

ُفوَن َحقَّ البائ�ضنَي يف امَلحاِكم" )عامو�س 5: 12(. يَق، وتاأخذوَن الِفْديَة، وحُتِرّ ِدّ ُت�ضايقوَن ال�ِضّ

العدل يف حياة ال�شيد امل�شيح وتعاليمه

اأّكد ي�ضوع امل�ضيح يف تعليمه اأكرث من مّرة، وجوب قيام العدل يف اجلماعة الإن�ضانّية، كما يف قوله: 

والروحّيات،  الزمنّيات،  بني  ف�ضل  وقد   .)24  :4 وُتزادون" )مرق�س  لكم  ُيكاُل  تكيلوَن،  الذي  "بالكيِل 
عندما قال: "ِادفعوا اإىل الَقي�رِش ما للقي�رِش، واإىل اهلل ما هلل" )مرق�س 12: 17(. فبنّي اأهمّية العدل يف َمَثل 

الوزنات، ويف َمَثل اخلادم الذي اأهمل العناية مبن اأُوكل اإليه اأمُر اإطعامهم، و�ضّدد يف كالمه على الدينونة، 

اأّن كّل اإن�ضاٍن ينال ويجني ما ي�ضتحّقه، وروى يف َمَثل الأرملة وقا�ضي الظلم، كيف تغّلبت جلاجة الأرملة 

على ظلم القا�ضي. يربط ي�ضوع امل�ضيح العدل باحلّق، وبال�ضالم. فال عدل من دون احلقيقة، ول �ضالم 

من دون العدل. يف الإ�ضحاح الثامن ع�رش من اإجنيل القّدي�س يوحّنا، ي�ضاأل ي�ضوُع اخلادَم الذي لطمه "اإْن 

ْبُت، فِلماذا َت�رِشُبني؟" )يوحنا 18: 23(. ولكّنه  ُكنُت اأخطاأُت يف الكالِم، فُقْل يل اأيَن اخَلَطاأُ؟ واإْن ُكنُت اأ�ضَ

، حني ربطه باملحّبة القادرة على اأن تنظر اإىل الإن�ضان يف تام كيانه، 
ّ

يف الوقت عينه رفع العدل الجتماعي

وم�ضتلزمات كرامته، بغ�ّس النظر عن مردوده املادّي، �ضواٌء من حيث كمّية العمل، اأو الإنتاج. وقد بنّي 

ا منهم و�ضل عند ال�ضاعة الأوىل،  اأّن ق�ضماً هذا الأمر يف َمَثل الَفَعلة يف الكرم، الذين نالوا الأجر عينه مع 

الب�رش،  ال�ضاعة احلادية ع�رشة؛ ذلك لأّن عدل اهلل تعاىل يتجّلى بحّبه جميع  العمل عند  اآخر بداأ  ا  وق�ضماً

باحلّب نف�ضه، اأي اإىل "الغاية"، اأو النهاية. 

الكني�شة والعدل

ل ريب يف اأّن َمثل فَعلة الكرم، يذّكر باأّن الإن�ضان خملوٌق على �ضورة اهلل، وي�ضتحّق يف كّل وقٍت 

ا ما تقوم عندما  اأن حُترتم كرامته، واأن تكون احتياجاته الأ�ضا�ضّية متواِفرة. فالثورات الجتماعّية، غالباً

ا. ولهذا، ُتّيز امل�ضيحّية بني عدل اهلل الذي يقود اإىل عمق الرحمة واحلنان  ا بعيداً  حدًّ
ّ

يبلغ الظلم الجتماعي

والزمان  املكان  اأ�ضري  يبقى  الذي  الب�رشّي  والعدل  جهة،  من  بالب�رشّية  العالقة  يف  جتّليهما  يف  الإلهّيني، 

والقوانني والقرائن، من جهٍة اأخرى. ولطاملا �ضعت الكني�ضة اإىل الإ�ضهام يف حتقيق العدل وبناء ال�ضالم، 

على اأ�ض�س احلقيقة واملحّبة، وانربت تدافع عن املظلوم واملقهور. لقد نادى كثرٌي من الأنبياء، على مدى 

عي�ضهم  ظ��روف  وحت�ضني  والأ�ضخا�س،  ال�ضعوب  واق��ع  تغيري  يف  وقّوتها  اهلل،  كلمة  بفعالّية  التاريخ، 

، وتعزيز كرامتهم.
ّ

الجتماعي
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الإن�شان املخلوق على �شورة اهلل مدعوٌّ لالرتقاء اإىل �شورة العدل الإلهّي 

توؤمن امل�ضيحّية ِمثل �ضواها من الأديان، وتقّدر ما تعلنه املنّظمات الإن�ضانّية العاملّية ب�ضاأن امل�ضاواة 

يف احلقوق والواجبات، يف املجتمع الواحد. وهي تدعو املوؤمنني امل�ضيحّيني اإىل الت�ضّبه مبعّلمهم، والنقياد 

لتعاليمه، يف اإن�ضاف الإن�ضان املقهور، ومقاومة الظلم، والدفاع عن احلّق. وهي تعي اأّن حتقيق العدل ل 

ا مكّونات املجتمعات واملوؤ�ّض�ضات،  يقت�رش على م�ضتوى العالقات ال�ضخ�ضّية بني الب�رش، بل يُطول اأي�ضاً

واأنظمتها وهيكلياتها. لذلك، ل بّد لها وملوؤ�ّض�ضاتها من الإ�ضغاء اإىل �ضوت ال�ضعوب املتاأمّلة، والعمل مع 

الأديان الأخرى، واملوؤ�ّض�ضات الإن�ضانّية، على حتريرها من الظلم وال�ضطهاد، وعلى حماربة الف�ضاد؛ 

لأّنه يتنافى مع العدل، ويعيق خدمة اخلري العاّم جلميع املواطنني. هذه الأمور ت�ضتلزم بناء اأ�ض�س العدل 

للجميع،  بتاأمني فر�س عمٍل  الإن�ضان وكرامته،  التي حتافظ على حقوق  الأنظمة  ، وتطوير 
ّ

الجتماعي

الدنيا والأرب��اح. ففي نهاية املطاف، كّل ما  العادل خلريات  واعتماد مبداأ ال�رشكة مع الآخر، والتوزيع 

اأو كربت  منلك من ماٍل، وق��ّوٍة، وثروة، هو عطّية جمانّية من اهلل. ول يجوز لالإن�ضان، مهما عال �ضاأنه 

ف الطاقات الإيجابّية يف  ثروته، اأن ي�ضتكرب، بل حريٌّ به اأن يتعّلم كيف يخدم اأخاه الإن�ضان، وكيف يوظِّ

خدمة جمتمعه.

خال�شة

تتخّطى املحّبة يف التعاليم امل�ضيحّية، امل�ضاعر احل�ضنة جتاه الآخرين، وتقت�ضي ترجمتها العملّية 

والواقعّية يف العدل بالعالقة مع الآخرين، و�ضمن احلياة الجتماعّية. فاملحّبة العادلة ت�ضعى اإىل �ضون 

كرامة الإن�ضان، كّل اإن�ضاٍن، واعتباره غايةاً يف حّد ذاته، ل اإىل ا�ضتغالله كاأداٍة للربح الظامل، والغتناء غري 

التحّرر  يقت�ضي   
ّ

فالعدل احلقيقي اإىل غاياٍت �ضخ�ضّية، وطموحاٍت ب�رشّية.  للبلوغ  امل�رشوع، وو�ضيلٍة 

وامل��وارد  الطبيعة،  وث��روات  اخل��ريات،  وتقا�ضم  امل�ضاركة  مبداأ  واعتماد  والأنانّية،  والطمع  اجل�ضع  من 

ما  ُي�ضبح  وبذلك  اجلميع.  خري  حتقيق  اأج��ل  من  اهلل،  من  جمانّية  هبة  جميعها  اأّنها  على  القت�ضادّية، 

ا له. واخلطيئة التي نقرتفها تتجّلى لي�س  ا علينا، وحقًّ نت�ضارك فيه مع الآَخر من في�س خرياتنا، واجباً

ا يف جمالت  ا عرب الهيكلّيات الجتماعّية الظاملة، خ�ضو�ضاً يف الأعمال واملواقف الفردّية وح�ضب، بل اأي�ضاً

احرتام كرامة الإن�ضان، واملجموعات الب�رشّية. 

اأّن ال�رشق الأو�ضط، الغارق يف بوتقة النزاعات الدامّية واحلروب، ل يزال يتخّبط يف  ول ريب يف 

 الناجم عنها. وكم يجدر باأبناء الديانات وموؤ�ّض�ضاتها، العمل 
ّ

، واخللل املجتمعي
ّ

اأنواع الظلم الجتماعي

ا على احرتام احلقيقة، يف �ضبيل ا�ضتتباب العدل، والأمان، وال�ضالم. معاً
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درو�س تربوّية للتعليم 

الدينّي امل�شيحّي

يف

قيمة العدل
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

العدل يف املفهوم امل�شيحّي

املاّدة: التعليم الدينّي امل�شيحّي الفئة العمرّية: 7-11 �شنة

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: العدل يف املفهوم امل�ضيحي

الأهداف الرتبوّية: يف نهاية الدر�س ينبغي للتلميذ اأن يكون قادراً على اأن:

-  يعرف اأّن امل�ضيحّية ل تقبل الظلم، وت�ضعى اإىل حتقيق العدل الهدف املعريّف:

ا من  ب�ضكٍل عاّم، وعلى الأخ�ّس العدالة الجتماعّية، انطالقاً

تعاليم الرّب ي�ضوع.

-  يتعّلم كيف ميّيز بني احلّق، والظلم.

اأّنه م�ضوؤوٌل عن ا�ضتثمار مواهبه وقدراته املختلفة،  -  يدرك 

خلريه اخلا�ّس، وللخري العاّم. 

-  يّعرب عن رف�ضه كّل اأنواع الظلم.الهدف املهاراتّي: 

-  يكت�ضف الوزنة التي هو موؤتٌن عليها.

-  ي�ضتنتج كيف ميكنه ا�ضتثمار وزناته يف خدمة خريه، وخري 

الآخرين. 

-  يفهم اأّن العدل قيمٌة اأ�ضا�ضّية من قيم ملكوت اهلل، الذي ب�رّش الهدف الأدبّي/القيمّي: 

به ي�ضوع، وهو الذي طلب مّنا امل�ضاهمة يف حتقيقه.

عدٌل، عدالٌة اجتماعّية، ظلم، حّق.املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

)راجع معجم امل�ضطلحات(

عن نقاط انتباه بل  تطبيقه،  ميكن  واقٍع  عن  الإجنيل  يف  املثل  يعرّب   -  ل 

اأمثولٍة روحّية اأو اأدبّية، تقت�ضي ا�ضتخال�س الِعرب. 

-  للعدل ُبعدان: بعُد احلقوق، وبعُد الت�ضامن. يرّكز املثل يف 

هذه احل�ّضة على بعد الت�ضامن، كواجٍب اإن�ضايّن، على كّل 

�ضخ�س اأن يقوم به جتاه الآخر، واملجتمع. لكن على املعّلم 

ظلم،  من  ناجتة  املجتمع،  يف  حاجاٍت  هنالك  اأّن  ين�ضى  اأّل 

واأّنه ل يجوز ال�ضكوت عن الظلم. 
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-  ربط املطالبة باحلقوق، بالعدالة الجتماعّية، وبالت�ضامن، 

اأي بتبّني مقاربة غري اأنانّية للحقوق. 

-  اأن ُيدرك كّل �ضخ�س حقوقه، ويحافظ عليها، واأن ي�ضعى 

ا حقوقهم.  لينال الآخرون اأي�ضاً

-  الرتكيز يف تف�ضري املثل على اأّن اهلل الذي يعطي كّل �ضخ�س 

وزنات ٍكثرية، يف جمالٍت خمتلفة، يطلب منه اأن ي�ضعها يف 

خدمة الآخرين.

اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)5 دقائق(

ا �ضغريةاً  يدخل املعّلم اإىل ال�ّضف ويقول: "اليوم �ضاأوّزع قطعاً

للجميع.  يكفي  ل  العدد  لكّن  لكم".  هدّيٌة  اإنها  احللوى.  من 

ا رّدات الفعل.  يوّزع احللوى، منتظراً

ليدركوا  الطاّلب،  مع  مناق�ضٍة  يف  الن�ضاط  هذا  املعّلم  ي�ضتثمر 

من خاللها اأّن بينهم زمالء ي�ضعرون باحلزن؛ لأّنهم مل ينالوا 

احللوى. وي�ضتنتجون اأّن َمن اأخذ احللوى ي�ضتطيع امل�ضاركة 

اإّن هذا واجٌب عليهم، لكي يفرح  فيها مع َمن مل ياأخذها، بل 

بع�س  اإهمال  املعّلم  تعّمد  لو  اأّنه  حينها  ويدركوا  اجلميع، 

ا. الطاّلب، لكان ذلك ظلماً

الأن�شطة / التمارين 

)35 دقيقة(

 الن�شاط الأول ) 15دقيقة(

عر�س �شمعّي ب�رشّي

م�ضاهدة مقتطٍف من فيلم حول مثل الوزنات )يف حال تعّذر 

توافر الفيلم، يطلب املعّلم من الطالب تثيل الق�ّضة(

معهم  املعّلم  يناق�س  ث��ّم  الفيلم،  من  ا  مقتطفاً الطاّلب  ي�ضاهد 

م�ضمون الق�ّضة، بح�ضب الأ�ضئلة التالية: 

من؟ ماذا؟ اأين؟ متى؟ ملاذا؟ كيف؟

الن�شاط الثاين )5 دقائق(

عمل فردّي

يكمل الطاّلب اجلدول الآتي، ويحّددون ال�ضخ�ضيات، وتعليم 

الإجنيل يف توظيف الوزنات:
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 النتيجة - ملاذا ؟ بعد العمل ال�شيد اأعطى 

اخلللللللللللادم 

الأول

ال�������ف�������رح، ومن����و 10 وزنات5 وزنات

ال�������ق�������درات ع��ل��ى 

خدمة الآخرين.

اخلللللللللللادم 

الثاين

ال�������ف�������رح، ومن����و ..........................

ال�������ق�������درات ع��ل��ى 

خدمة الآخرين.

اخلللللللللللادم 

الثالث

احلزن، واكت�ضاف ..........................

ال����ط����ال����ب اأن��������ه ل 

ي���ج���وز ال���ه���روب، 

من  ال�ضتقالة  اأو 

امل�ضوؤولية.

دقائق(  10 ( الثالث:  الن�شاط 

الإجنيلّي الن�ّس 

ا  م�ضّدداً املثل،  رواية  فيعيد   ،
ّ

الإجنيلي الن�ّس  املعّلم  يقراأ 

واملجتمع.  الآخر،  خدمة  يف  الوزنات  ا�ضتثمار  اأهمّية  على 

الطاّلب  من  ويطلب  لالآخرين.  وحقٌّ  علينا،  واجٌب  ذلك 

مّتى  )اإجنيل  منا.  لكّل  املّجانية  عطاياه  على  اهلل،  �ضكر 

)30 – 14  :25

)1 مل�ضتند ا (

دقائق(  5 ( الرابع:  الن�شاط 

ة ل�شال ا

اإىل  ينتبهوا  حتى  ا،  جماعيًّ اأو  ا  فرديًّ الطاّلب  ي�ضّلي 

ول  حياتهم،  يف  ويجتهدوا  وحاجاتهم،  الآخرين  حقوق 

عادل.  جمتمٍع  بناء  يف  وي�ضاهموا  واجباتهم،  يهملوا 
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التقومي 

)5 دقائق(

الدفرت،  على  ووزناته،  مبواهبه،  لئحةاً  طالب  كّل  1-  يكتب 

عالقته  يف  وتوظيفها  ا�ضتخدامها  ميكنه  كيف  ويحّدد 

بالآخرين. يت�ضارك الطاّلب يف ما كتبوه. 

2-  اأ�ضع عالمة �ضّح √�اأو خطاأ X اأمام كلٍّ من اجلمل الآتية:

العامل املجتهد يخ�رش ويحزن ________________________________

العامل الك�ضول يربح ويفرح __________________________________

 اأن اأعمل واأجتهد لأفرح ___________________________________
َّ

علي

اأ�ضارك الآخرين يف مواهبي ____________________________________

3- يعيد الطاّلب رواية املثل بطريقة لعب الأدوار.

اخلتام

)5 دقائق(

ويعّلمنا  العدل.  نحّب  واأن  الظلم،  نرف�س  اأن  الجنيل  يعّلمنا 

وعادل،  حمبٌّ  اهلل  اأّن  الوزنات،  مثل  خالل  من  ي�ضوع،  الرّب 

نعمل  اأن  علينا  معّينة،  مواهب  مّنا  واحٍد  لكلِّ  يعطي  واأّنه 

كي  الآخرين،  خدمة  يف  وو�ضعها  وتطويرها،  تنميتها،  على 

التي حُتزن  الأمور  الك�ضل والإهمال، فمن  اأما  نعي�س بفرح. 

قلب الرّب، وتبعدنا عنه؛ لأّنها تقتل الوزنات واملواهب فينا، 

وحترم الآخرين من ثمارها. 

امل�شتندات واملراجع

 اإجنيل مّتى 25: 14 – 30م�شتند 1

مثل الَوَزنات

َفَر، فَدعا خَدَمُه  مواِت رُجالاً اأراَد ال�ضَّ 14. وُي�ضِبُه َملكوُت ال�ضَّ

طاَقِتِه.  َقْدِر  على  ِمنُهم  واحٍد  اأمواَلُه،  15. ُكلُّ  اإَليِهم  َم  و�َضلَّ

وْزَنَتنِي،  والّثاين  ِة،  الِف�ضَّ ِمَن  وَزناٍت  خم�َس  الأّوَل  فاأعطى 

ذي اأخَذ الَوَزناِت  ، و�ضافَر.  16. فاأ�رَشَع الَّ والّثالَث وزَنةاً واحدةاً

وَزناٍت.  17. وكذِلَك  َخم�َس  فرِبَح  ِبها،  املُتاَجرِة  اإىل  اخَلم�َس 

اأخَذ  ذي  الَّ وْزَنتنِي.  18. واأّما  فَرِبَح  الَوْزَنتنِي،  اأخَذ  ذي  الَّ

ماَل  ودَفَن  الأر�ِس  يف  ُحْفرةاً  وحَفَر  فذَهَب  الواحَدَة،  الَوْزَنة 

اخَلَدِم  هوؤُلِء  ُد  �ضيِّ رَجَع  طويلٍة،  ُمّدٍة  ِدِه.  19. وَبعَد  �ضيِّ

فَدَفَع  اخَلم�َس،  الَوَزناِت  اأَخَذ  ذي  الَّ وحا�َضَبُهم.  20. فجاَء 
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َخم�َس  اأعطيَتني  �ضيِّدي،  يا  وقاَل:  َمَعها،  وَزناٍت  َخم�َس 

ُدُه:  �ضيِّ َله  َرِبحُتها.  21. فقاَل  وَزناٍت  َخم�َس  فُخْذ  َوَزناٍت، 

ا على القليِل، ها اخلادُم ال�ضاِلُح الأمنُي! ُكنَت اأميناً اأح�َضنَت، اأيُّ

ذي  الَّ ِدَك.  22. وجاَء  �ضيِّ َنعيَم  ا دُخْل  الَكثرِي  على  قيُمَك  ف�َضاأُ

اأَخَذ الَوْزنَتنِي، فقاَل: يا �ضيِّدي، اأعَطيَتني وْزَنَتنِي، فُخْذ مَعُهما 

ها اخلاِدُم  ُدُه: اأح�ضنَت، اأيُّ وْزنَتنِي َرِبحُتُهما.  23. َفقاَل َله �ضيِّ

ا على الَقليِل، ف�ضاأُقيُمَك على الَكثرِي ال�ّضاِلُح الأمنُي! ُكنَت اأميناً

الواِحَدَة،  الَوْزنَة  اأَخَذ  ذي  الَّ ِدَك.  24. وجاَء  �ضيِّ َنعيَم  ا دُخْل 

َتزَرُع،  ل  حيُث  حت�ِضُد  ا،  قا�ِضياً رُجالاً  َعَرْفُتَك  ُد،  �ضيِّ يا  فقاَل: 

يف  ماَلَك  ودَفْنُت  فَذهبُت  َتبُذُر،  25. فِخفُت.  ل  حيث  وجَتَمُع 

خاِدٍم  من  َلَك  يا  ُدُه:  �ضيِّ ماُلَك.  26. فاأجاَبُه  هَو  وها  الأر�ِس، 

واأجَمُع حيُث  اأزَرُع  َحيُث ل  اأح�ِضُد  َعَرفَتني  َك�ضالَن!  يٍر  �رِشّ

ياِرَفِة، وُكنُت  ل اأبُذُر،  27. فكاَن عَليَك اأْن ت�َضَع مايل ِعنَد ال�ضَّ

ُه مَع الفاِئَدِة.  28. وقاَل خَلَدِمه: ُخذوا ِمنُه  دُّ يف َعودتي اأ�ضرَتِ

َمْن  ،  29. لأنَّ  الَع�رْشِ الَوَزناِت  اإىل �ضاِحِب  وا ْدَفعوها  الَوْزَنَة 

كاَن َله �ضيٌء، ُيزاُد فَيفي�ُس. وَمْن ل �ضيَء َله، ُيوؤخُذ ِمنُه حتى 

ا  ذي َله.  30. وهذا اخلاِدُم الَّذي ل َنْفَع ِمنُه، ا طَرحوُه خاِرجاً الَّ

يف الّظالِم. فُهناَك الُبكاُء و�رَشيُف الأ�ضناِن.

– م�ضتندات )اجلدول، الأدوات والو�شائل التعليمّية  فيلٍم )ر�ضوم متحركة(   مقتطٌف من 

والدفاتر، اأو الأوراق( – اأقالم.

حّث الأولد على اإخبار اأهلهم، واملقّربني منهم، عن اكت�ضافهم اأبعد من ال�شّف

يف  �ضي�ضعونها  لأّنهم  فرحهم؛  وعن  ووزناتهم،  ملوهبتهم، 

خدمة الآخرين.  
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

العدل يف املفهوم امل�شيحّي

املاّدة: التعليم الدينّي امل�شيحّيالفئة العمرّية: 12-15 �شنة

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: العدل يف املفهوم امل�ضيحي

الأهداف الرتبوّية: يف نهاية الدر�س ينبغي للتلميذ اأن يكون قادًرا على اأن :

حتقيق الهدف املعريّف: اإىل  وت�ضعى  الظلم،  تقبل  ل  امل�ضيحّية  اأّن  -  يعرف 

ا  العدالة الجتماعّية، انطالقاً العدل ب�ضكٍل عاّم، وبالأخ�ّس 

من تعاليم الرّب ي�ضوع.

-   ميّيز بني احلّق، والظلم.

الإن�ضانّية؛  الكرامة  يف  ا  جميعاً يت�ضاوون  النا�س  اأن  -  يعرف 

ا خملوقون على �ضورة اهلل.   لأّنهم جميعاً

-  يدافع عن حّق اجلميع يف حياٍة كرمية. الهدف املهاراتّي: 

-  يتبّنى عدل اهلل ال�ضامل لكّل الب�رش. الهدف الأدبّي/القيمّي: 

-  ل يقبل التمييز بني الب�رش، اأو اإق�ضاء اأّي ٍكان. 

 العدل، امل�ضاواة، الكرامة الإن�ضانّية، الظلم، احلّق، الإق�ضاء، املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

الت�ضامن. 

)راجع معجم امل�ضطلحات(

تطبيقه نقاط انتباه ميكن  مادّي   واقٍع  عن  الإجنيل  يف  املثل  يعرّب   -  ل 

اأدبّية،  اأو  روحّية  اأمثولٍة  عن  بل  ا،  اقت�ضاديًّ اأو  ا  اجتماعيًّ

تقت�ضي ا�ضتخال�س الِعرب والقيم. 

ُيظهر لنا هذا املثل، يف �ضياق هذا الدر�س، عدل اهلل من خالل 

من  ذواتهم  لتحقيق  فر�ضةاً  واإعطائهم  للجميع،  دعوته 

خالل العمل يف كرمه، اأي يف املجتمع. 

-  الرتكيز على ربط حتقيق العدالة، بقيمة الإن�ضان وبكرامته، 

اأو  قانونّية،  بعملّيٍة  فقط  ولي�س  الأ�ضا�ضّية،  وبحقوقه 

ح�ضابّية.  
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-  الرتكيز يف امل�ضتند على م�ضوؤوليتنا، على مثال رّب البيت، 

اجلميع  مُينح  لكي  وال�ضعي  �ضخ�ٍس،  اأّي  اإق�ضاء  عدم  يف 

فر�ضةاً للم�ضاركة يف احلياة العاّمة. 

يف  اختالفهم  من  الرغم  على  بالكرامة،  اجلميع  -  يت�ضاوى 

قدراتهم، ومواقعهم الجتماعّية. 

-  اأن ينال اجلميع الأجر نف�ضه، ل يعني حمو اخل�ضو�ضّيات 

والأدوار املختلفة يف احلياة، بل يرمز اإىل امل�ضاواة يف الكرامة، 

ويف حّق امل�ضاركة يف احلياة العاّمة. 

-  ويعني يف هذا ال�ضياق، امل�ضاواة يف الكرامة بني جميع النا�س.

اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)15 دقيقة(

الذي يروي  ال�ضري"،  "عك�س  فيلم  ا من  املعّلم مقتطفاً يعر�س 

النا�س  مع  العي�س  قرروا  الذين  الأ�ضخا�س،  بع�س  ق�ّضة 

درو�ٍس  وتنظيم  معهم،  والعمل  النفايات،  مكّب  يف  العاملني 

التعليق على ما �ضاهدوه،  ملحو الأمّية. ثّم يطلب من الطاّلب 

واإبداء راأيهم يف موقف هوؤلء الأ�ضخا�س، و�ضبب عملهم مع 

الآراء  كّل  املعّلم  ويدّون  ذلك.  ومعنى  النا�س،  من  الفئة  هذه 

على اللوح.

الأن�شطة / التمارين 

)25 دقيقة(

الن�شاط الأول: )15 دقيقة(

عمل يف جمموعات 

اأن  بهدف  الآتي،  اجلدول  جمموعاٍت،  �ضمن  الطالب  ُيكمل 

املهّم�ضني  والأ�ضخا�س  الفئات  عن  نف�ضه  طالب  كّل  ي�ضاأل 

اإق�ضائهم،  اإيجاد حلٍّ لتفادي  اليوم يف املجتمع، واأن يفكر يف 

واملطالبة  كرامتهم،  باحرتام  اأي  بعدٍل،  معهم  والتعاطي 

بحقوقهم. 

يتحّقق الفئات املهّم�شة الإطار/ املكان كيف 

هذه  يف  العدل 

احلالة؟    

الطاّلب  فيه  وُت�ضارك  عملها،  نتيجة  جمموعٍة  كّل  تعر�س 

الآخرين.
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الن�شاط الثاين: )5 دقائق(

قراءة الن�س الإجنيلّي 

النتباه  نقاط  على  ا  م�ضّدداً  
ّ

الإجنيلي الن�ّس  املعّلم  يقراأ 

ا، اأي على ربط عدل اهلل، بدعوة كّل اإن�ضاٍن  املن�ضو�ضة �ضابقاً

يف  الأمر  وكذلك  اأحد.  اإق�ضاء  دون  حياته،  يف  امل�ضاركة  اإىل 

املجتمع، حيث علينا امل�ضاهمة يف م�ضاركة اجلميع، يف احلياة 

الرغم من اختالف مواقعهم،  الجتماعّية، واحرتامهم، على 

الب�رشّية. )اإجنيل مّتى 20: 1  واأدوارهم، واحرتام كرامتهم 

)16 –
)امل�ضتند 1(

الن�شاط الثالث: )5 دقائق(

�شالة

نعمه  على  اهلل  �ضاكرين  ا،  جماعيًّ اأو  ا  فرديًّ الطاّلب  ي�ضّلي 

ن�رش  على  ي�ضاعدنا  اأن  وي�ضاألونه  مّنا،  واحٍد  لكلٍّ  املتعّددة 

يف  م�ضوؤوليتنا،  حتّمل  وعلى  املجتمع،  يف  والعدل  اخلري، 

امل�ضاهمة يف حتقيق العدل للجميع. 

التقومي 

)5 دقائق(

 يكتب التالمذة على دفاترهم، الأمور اجلديدة التي اكت�ضفوها 

ملّون،  كرتوٍن  وعلى  واحدة،  جملٍة  يف  احل�ّضة،  هذه  خالل 

يعّلقونه يف ال�ضف.

اخلتام

)5 دقائق(

يعّلمنا الإجنيل اأن العدل يرتبط بدعوٍة �ضاملة، لُيق�ضى عنها 

ا اأبناء  اأحد، واأّن كّل النا�س مت�ضاوون يف الكرامة؛ لأّنهم جميعاً

يف  ودوٌر  مكانٌة  �ضخ�ٍس  لكّل  ليكون  ال�ضعي،  علينا  لذلك  اهلل. 

املجتمع، يتمّكن من خاللهما من حتقيق ر�ضالته. 
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امل�شتندات واملراجع

اإجنيل مّتى 20: 1 – 16م�شتند 1

مثل الَفَعلة يف الكرم

مَع  خَرَج  َكْرٍم،  �ضاِحِب  كَمَثِل  مواِت  ال�ضَّ 1. فَملكوُت 

الُعّماِل  مَع  2. فا تَفَق  ِلكْرِمِه.   ُعّمالاً   ِجَر  لَي�ْضتاأ الَفْجِر 

خَرَج  3. ُثمَّ  كرِمِه.   اإىل  ْر�ضَلُهم  واأ اليوِم،  يف  ديناٍر  على 

يف  واِقفني  اآخريَن  ُعّمالاً  فراأى  الّتا�ِضعِة،  ال�ّضاعِة  نحَو 

اإىل  ا  اأي�ضاً نُتْم  اأ ا ذهبوا  لُهم:  4. فقاَل  بّطالنَي.   ال�ّضاَحِة 

وخَرَج  5. فَذهبوا.  لُكم،   َيحقُّ  ما  و�ضاأُعطيُكم  َكرمي، 

وعِمَل  الّثاِلثِة،  ال�ّضاعِة  نحَو  ُثمَّ  هِر،  الظُّ نحَو  ا  اأي�ضاً

 
َ

فَلقي  ، م�ضاءاً اخلاِم�َضِة  نحَو  6. وخَرَج  نف�َضُه.   ال�ّضيَء 

واقفنَي  لُكم  ما  لُهم:  فقاَل  ُهناَك،  واقفنَي  اآخريَن  ُعّمالاً 

اأحٌد.  َجَرنا  ا �ضتاأ ما  َله:  7. قالوا  بّطالنَي؟   هاِر  النَّ ُكلَّ  ُهنا 

جاَء  8. ومّلا  كرمي.   اإىل  ا  اأي�ضاً نُتم  اأ ا ذهبوا  لُهم:  قاَل 

ُكلَُّهم  الُعّماَل  اْدُع  لوكيِلِه  الكرِم  �ضاِحُب  قاَل  امل�ضاُء، 

َت�ِضَل  ى  حتَّ ِخريَن  بالآ ا  ُمبتِدئاً اأجوَرُهم،  لُهم  وا دَفْع 

اخلاِم�ضِة  يف  َجَرُهم  ا �ضَتاأْ ذيَن  الَّ 9. فجاَء  لنَي.   وَّ الأ اإىل 

جاَء  10. فلّما  ا.   ديناراً منُهم  واحٍد  ُكلُّ  َخَذ  واأ م�ضاءاً 

ُهْم  َخذوا  فاأ  ، ِزيادةاً ُخذوَن  �ضياأ ُهم  نَّ اأ َظّنوا  لوَن،  وَّ الأ

ُخذوَنُه  َياأْ 11. وكانوا  ِمنُهم.   واحٍد  ِلُكلِّ  ا  ديناراً ا  اأي�ضاً

12. فيقولوَن:  الكرِم،   �ضاِحِب  على  روَن  َيتذمَّ وُهْم 

ِبنا  ف�ضاَوْيَتُهم   ، واحدةاً �ضاعةاً  َعِملوا  ِخروَن  الآ َهوؤُلِء 

13. فاأجاَب  ُه.   وَحرَّ هاِر  النَّ ِثَقَل  ا حتَمْلنا  ذيَن  الَّ َنحُن 

َظَلمُتَك.  ما  نا  اأ �ضديقي،  يا  ِمنُهم:  ا  واحداً الكرِم  �ضاِحُب 

وا ن�رِشْف.  َك  َحقَّ 14. ُخْذ  ديناٍر؟   على  مَعَك  َفْقُت  ا تَّ ما  اأ

ما  اأ  .15 ِمثَلَك،   اأُعطَيُه  ْن  اأ ريُد  اأُ ِخِر  الآ يف  جاَء  الَّذي  فهذا 

ح�ضوٌد  نَت  اأ م  اأ اأُريُد؟  كيَفما  مِبايل  َف  اأت�رشَّ ْن  اأ يل  َيجوُز 

َي�ضرُي  هكذا  َي�ضوُع:  16. وقاَل  َكرمٌي؟   نا  اأ لأينِّ 

ِخريَن.  اآ لوَن  وَّ والأ لنَي،  وَّ اأ ِخروَن  الآ
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اأو  الأدوات والو�شائل التعليمّية  والدفاتر،  )اجلدول  م�ضتندات  ال�ضري"،  "عك�س  فيلم 

الأوراق(، اأقالم.

احرتامهم اأبعد من ال�شّف فيه  يظهرون  عمٍل  تبّني  على  الطاّلب  حّث 

التحّية  توجيه  كمثل  احلياة،  يف  ي�ضاعدهم  ملن  وتقديرهم، 

وال�ضكر للعّمال يف املدر�ضة، اأو اخلدم يف البيت، كّل مرة، من 

خالل عباراٍت جميلة مثل :"يعطيكم العافية"، "اهلل معكم"... 

الأجانب  العّمال  ي�ضاعد   ،
ّ

اجتماعي ُي�ضاركون يف م�رشوٍع  اأو 

على العي�س بكرامة.
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

العدل يف املفهوم امل�شيحّي

املاّدة: التعليم الدينّي امل�شيحّيالفئة العمرّية: 16 �شنة وما فوق

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: العدل يف املفهوم امل�ضيحي

الأهداف الرتبوّية: يف نهاية الدر�س ينبغي للطالب اأن يكون قادًرا على اأن:

-  يعرف اأّن امل�ضيحّية لتقبل الظلم، وت�ضعى اإىل حتقيق العدل الهدف املعريّف:

من  ا  انطالقاً الجتماعّية،  العدالة  وبالأخ�ّس  عام،  ب�ضكٍل 

تعاليم ومواقف الرّب ي�ضوع.

-  ميّيز بني احلّق، والظلم.

الإن�ضانّية؛  الكرامة  يف  ا  جميعاً يت�ضاوون  النا�س  اأّن  -  يعرف 

اإن�ضان  لكّل  واأّن  اهلل،  �ضورة  على  خملوقون  ا  جميعاً لأّنهم 

، ل يجوز لأحٍد انتهاكها. كرامةاً

-  ُيدرك اأّن الأ�رشة الب�رشّية باأجمعها، موؤتنة على الأر�س، 

وعلى حتقيق جمتمع عادل.  

-  يعّدد بع�س املواقف التي برزت فيها العدالة الجتماعّية، يف الهدف املهاراتّي: 

الكتاب املقّد�س.

-  ي�ضتنتج مواقف الظلم املوجودة اليوم يف جمتمعنا، ويفّكر 

يف اأعمال ومواقف، ت�ضاهم يف حتقيق العدل. 

-  يفهم اأّن العدل قيمٌة اأ�ضا�ضّية من قيم ملكوت اهلل، الذي ب�رّش الهدف الأدبّي/القيمّي: 

به ي�ضوع، وهو يطلب مّنا امل�ضاهمة يف حتقيقه.

وال�رشائع؛  القوانني  كّل  تتقّدم  التي  املحّبة  و�ضّية  -  يتبّنى 

لأّنها م�ضدر العدالة الجتماعّية، وهدفها.

احُلقوق املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة الظلم،  امل�ضاواة، احلّق،  العدالة الجتماعّية،  العدل،   

الأ�ضا�ضّية للب�رش، الكرامة الإن�ضانّية.

)راجع معجم امل�ضطلحات(
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يف نقاط انتباه مت�ضاوون  اجلميع  لأّن  النا�س؛  جميع  ت�ضمل  -  العدالة 

الكرامة.

نطالب  التي  حقوقنا  زاوية  من  فقط  العدل  اإىل  ننظر  ل  -  اأن 

ا من منظار اللتزام، الذي يطلبه اهلل مّنا جتاه  بها، بل اأي�ضاً

جميع املظلومني. 

-  م�ضاعدة الطالب على النتباه اإىل كّل اأنواع الظلم املوجودة 

يف جمتمعنا، ول �ضّيما تلك التي َتطول الآخر املختِلف.

اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)10 دقائق(

الطريق،  على  العّمال  ُيظهر  فيلٍم،  من  ا  مقتطفاً املعّلم  يعر�س 

ينتظرون َمن يطلبهم للعمل، وكيف يرك�ضون وراء ال�ضيارة 

تعّذر  )اإذا  فيها.  ا  مكاناً لريبحوا  ويطّوقونها  تتوّقف،  التي 

اأو  م�ضابه،  م�ضهٍد  عن  املعّلم  يبحث  الفيلم،  هذا  مثل  تاأمني 

بع�س ال�ضور التي ُتعربِّ عن هذه امل�ضاألة( 

ثّم يطلب من الطاّلب التعليق على ما �ضاهدوه، واإبداء راأيهم 

يف احلدث، بالإجابة عن الت�ضاوؤلت الآتية : من؟ ماذا؟ ملاذا؟ 

اأين تكمن امل�ضكلة براأيهم؟ 

ويدّون املعّلم كّل الآراء على اللوح.

الأن�شطة / التمارين 

)30 دقيقة(

عمل يف جمموعات )15 دقيقة(

ا  يوّزع املعّلم الطاّلب اإىل اأربع جمموعاٍت. تناق�س كلٌّ منها ن�ضًّ

من الكتاب املقّد�س عن مو�ضوع العدل، وجُتيب عن الأ�ضئلة 

ة بكّل ن�ّس. اخلا�ضّ

 املجموعة الأوىل: كرامة الإن�شان. تكوين 1: 26 – 28

)امل�ضتند1(

ا�ضتخرج 3 حقائق اأ�ضا�ضّية وا�ضحة من خالل ق�ّضة اخللق.

حقيقة 3حقيقة 2حقيقة 1

كّل الب�رش 

خملوقون على 

�ضورة اهلل.  

الب�رش متنّوعون، 

ولهم الكرامة 

ا واأنثى  نف�ضها )ذكراً

خلقهما...(.

م�ضوؤولون  الب�رش 

وعن  احلياة،   عن 

اخلليقة. 
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املجموعة الثانية: العدالة الجتماعّية. اأ�شعيا 58: 10-1

)امل�ضتند 2(

هل تظّن اأّن 

اهلل را�ٍس عن  

ت�رّشفات �ضعبه؟ 

ملاذا؟

كيف يعرّب 

الكتاب املقّد�س 

عن اإرادة اهلل 

مبو�ضوع العدل؟ 

)عّدد الأفعال 

والأمثلة...(

اأ�ضتنتج: كيف 

نّطبق اليوم 

العدل بح�ضب هذا 

التعليم؟ 

 املجموعة الثالثة: العدالة الجتماعّية . ي�شوع بن �شرياخ 

10-1 :4

)امل�ضتند 3(

حّدد الفئات 

املذكورة  يف هذا 

الن�ّس.  

حّدد املوقف، اأو 

الت�رّشفات جتاه 

ا بني  كّل فئٍة، مفّرقاً

ما يو�ضي الن�ّس 

بفعله، وما يو�ضي 

بتفاديه. 

اأ�ضتنتج: اأ�ض�س 

 .
ّ

العدل الجتماعي

 املجموعة الرابعة: العدل وملكوت اهلل. اإجنيل مّتى 25: 

45-31

)امل�ضتند 4(

ما العالقة 

بني الدينونة 

الأخرية، 

وت�رّشفنا جتاه 

الآخرين؟ 

عّدد الحتياجات 

التي ت�ضتوجب 

ح�ضورنا والتزامنا 

يف واقعنا اليوم، 

بح�ضب الن�ّس.

اأ�ضتنتج:  

هل تكمن اخلطيئة 

اأو الظلم، بح�ضب 

هذا الن�ّس، فقط يف 

الأفعال ال�ضّيئة، 

ا  اأم تكمن اأي�ضاً

يف جتاهل عمل 

اخلري، والتغا�ضي 

عن ن�رش العدل؟ 
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عر�س عمل املجموعات )15 دقيقة(

تعر�س كّل جمموعة خال�ضة عملها، اأمام الطاّلب الآخرين.

التقومي 

)5 دقائق(

املفهوم  بح�ضب  العدل  مقّومات  دفرته،  على  الطالب  يكتب 

، ويعر�س ال�ضتنتاج اخلا�ّس به. 
ّ

امل�ضيحي

اخلتام

)5 دقائق(

ا. ت�ضعى امل�ضيحّية اإىل حتقيق  لم اأبداً  اإّن اهلل عادٌل، ول يقبل الظُّ

العدالة الجتماعّية، كما ورد مفهومها يف الن�ضو�س الكتابّية. 

لذلك، علينا اأن نحرتم هذه التعاليم، ونطّبقها يف جمتمعنا؛ لأّن 

ا عن حمّبة اهلل، وعدله . يف تطبيقها تعبرياً

اإذا �ضمح الوقت، مُيكن ترك املجال ل�ضلواٍت عفوّية، من اأجل 

اأن ُت�ضهم اجلماعة امل�ضيحّية، اأي كّل واحٍد مّنا، يف ن�رش العدل 

بني النا�س.

، كيف  تريزا مثالاً لالأم  ا رواية ق�ّضة �ضغرية،  اأي�ضاً اأو ميكن 

تفعل  كانت  فقد  املحّبة.  وهي  األ  العظمى،  اهلل  و�ضّية  طّبقت 

املهَملني،  اآلم  من  فتخّفف  بامل�ضيح،  حمّبةاً  ا  جّماناً �ضيٍء  كّل 

ال�ضعفاء واملحرومني. وكّل ذلك بفرح  وتعطف بحناٍن على 

العطاء، وب�ضمة املحّبة وال�ضالم. 

اأبر�َس  تغ�ضل  فوجدها  تريزا،  الأّم  ملقابلة  مّرةاً   
ّ

�ضحفي جاء 

"لو  لها:  فقال  ُتطاق.  ل  كريهة  رائحٌة  جروحه  من  تفوح 

"واأنا  مّلكوين ذهب العامل كّله، ملا فعلُت ما تفعلني". اأجابت: 

ا، وبكّل حمّبة. اإيّن للم�ضيح اأفعله". كذلك، اإمّنا اأفعله جّماناً

امل�شتندات واملراجع

– 28م�شتند 1  26:1 تكوين 

وَرِتنا  �ضُ على  الإن�ضاَن  "ِلَن�ضَنِع  اهلُل:   26. وقاَل 

ماِء،  ال�ضَّ وَطرِي  البحِر،  �ضَمِك  على  ولَيَت�َضلَّْط  َكِمثاِلنا، 

على  َيِدبُّ  ما  وُكلِّ  الأر�ِس،  ُوحو�ِس  وجميِع  والبهائِم 

على  �ضوَرِته،  على  الإن�ضاَن  اهلُل  الأر�ِس". 27. فَخَلَق 

ا واأُنثى خَلَقُهم. 28. وباَرَكُهُم  ، َذَكراً �ضورِة اهللِ  خَلَق الب�رَشَ

الأر�َس،  وا ْمالأوا  وا ْكرُثوا  وا  "اُمْنُ لُهم:  فقاَل  اهلُل، 

ماِء،  ال�ضَّ وَطرِي  البحِر  �ضَمِك  على  وَت�ضلَّطوا  واأَخ�ِضعوها، 

الأِر�ِس". على  َيِدبُّ  اّلذي  احليواِن  وجميِع 
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اأ�شعيا 58: 1-10 م�شتند 2

ْد وا رَفْع �ضوَتَك كالبوِق،  ا ول ترَتدَّ : "ا�رشْخ عالياً 1. وقاَل الّربُّ

اأخرِبْ �ضعبي مَبع�ضَيِتِهم َبيَت َيعقوَب  بَخطاياُهم. 2. َيطُلبوَنني 

ٌة تعَمُل بالَعدِل  مَّ
ُهم اأُ ا وُيريدوَن معِرَفَة ُطُرقي ، كاأنَّ ا فيوماً يوماً

اإلِهها. ُيطاِلبوَنني باأحكاٍم عاِدلٍة وُيريدوَن  ُتهِمُل و�ضايا  ول 

ل  واأنَت  �ِضُع  ونتَّ تنُظُر،  ول  ن�ضوُم  اإيلَّ 3. يقولوَن  َب  قرُّ التَّ

روَن جميَع  اِتُكم، وُت�ضخِّ دوَن َمَلذَّ ُتالِحُظ. يف يوِم �ضوِمُكم جَتِ

ِب  وِلل�رشَّ َت�ضوموَن،  واخُل�ضومِة  اِلُكم. 4. للُم�ضاَجرِة  ُعمَّ

ُي�ضِمُعني  ل  اليوَم،  هذا  ك�ضياِمُكم  �ضياٌم   . ِّ ال�رشَّ بَقب�ضِة 

ا  ا واحداً اأَردُتُه يوماً وٌم  �ضَلواِتُكم يف الَعالِء  5. اأهكذا يكوُن �ضَ

كالُع�ضبِة  اأ�ِس  الرَّ باإحناِء  يكوُن  اأم  الإن�ضاُن،  فيِه  �ِضُع  يتَّ

ا  وماً �ضَ ى  ُي�َضمَّ ل  هذا  وُمُكم  �ضَ مادِ ؟  والرَّ املُ�ضوِح  وا فرتا�ِس 

لَّ  وُم اّلذي اأُريُدُه. اأْن حُتَ .  6. فال�ضَّ ا ير�ضى بِه الّربُّ ول يوماً

ا،  اأحراراً املُن�َضِحقوَن  وُيطَلَق  رِي  النِّ َمراِبُط  وُتَفكَّ  لِم  الظُّ ُقيوُد 

وُتدِخَل  خبَزَك  للجاِئ�ِع  تفِر�َس  َعنُهم، 7. اأْن  نرٍي  ُكلُّ  وُينَزَع 

َب  الُعرياَن فَتك�ضَوُه ول تتهرَّ اأْن ترى  بيَتَك،  ريَد  الطَّ امِل�ضكنَي 

وُتزِهُر  نوُرَك  بِح  كال�ضُّ َينَبِثُق  قريِبَك.  8. بذِلَك  ُم�ضاَعدِة  ِمْن 

الّربُّ  وَيجَمُع  ال�ضتقامِة  طريِق  يف  ت�ضرُي  ا.  �رشيعاً عافَيُتك 

فيقوُل  وت�ضَتغيُث  لَك  فَي�ضَتجيُب  �َضمَلَك.   9. تدعو  مَبجِدِه 

بالإ�ضَبِع والكالم  ْلَم والإ�ضارَة  الظُّ َبيِنَك  ِمْن  اأَزْلَت  اإْن  اأنا.  ها 

يَت حاجَة البائ�ضنَي  الباِطل،  10. اإذا �ضكبَت ُلقمَتَك للجاِئِع وَلبَّ

هِر تكوُن َلياليَك. لَمِة نوُرَك، وكالظُّ ُي�رِشُق يف الظُّ

ي�شوع بن �شرياخ 4: 1-10م�شتند 3

َطويالاً  الباِئ�َس  جَتَعِل  ول  َعي�َضُه،  َاْبني  يا  الفقرَي  حَتِرِم  1. ل 

يف  ا  اأحداً ُتغ�ِضْب  ول  اجلاِئِع،  اآلِم  يف  َتِزْد  َينَتِظُر. 2. ل 

املُْحتاِج  اإىل  اإح�ضاِنَك  ويف  ا،  غ�َضباً َب  الغا�ضِ َتِزِد  �ضيِقِه. 3. ل 

ْل  َتِ ل  الُفَقراِء  وَعِن  الباِئ�ِضنَي،  َمطَلَب  ْب  ُتَخيِّ ْر. 4. ل  َتتاأخَّ ل 

ا  �َضَبباً ُتعِطِه  ول  املُْحتاِج،  َعِن  َنَظَرَك  ْل  وِّ حُتَ ِبَوجِهَك، 5. ل 

مِبراَرِة  كاَنت  اإذا  لها خاِلُقُه.  َي�ضَتجيُب  َيلَعَنَك. 6. فَلْعَنُتُه  لأَْن 

حاَب  ْم اأ�ضْ ا ِمَن اجلميِع. واْحرَتِ بوباً َنْف�ٍس. 7. ِاجَعْل َنف�َضَك حَمْ
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ْفِق  الرِّ نَتهى  مِبُ واأِجْبُه  ِم�ْضكنٍي  ُكلِّ  اإىل  ِب. 8. ِا�ضَتِمْع  امَلنا�ضِ

ِمْن  َتَخْف  ول  امِلِ  الظَّ َيِد  ِمْن  امَلظلوَم  والَوداَعِة. 9. َخلِّ�ِس 

ْوِج.  نِزَلِة الزَّ ا ِللَيتامى وِلالأَراِمِل ُكْن مِبَ . 10. ُكْن اأباً اإْعالِن احَلقِّ

َك. مُّ
َك اأُ َك اأكرَثَ مِما حُتبُّ فتكوَن َكاْبِن الإَِلِه الَعِلي، وهَو ُيِحبُّ

اإجنيل مّتى 25: 31 - 45 م�شتند 4

31. ومتى جاَء ا بُن الإن�ضاِن يف جَمِدِه، ومَعُه جميُع مالِئَكِتِه 

جميُع  اأماَمُه  امَلجيِد،  32. وحَتَت�ِضُد  عر�ِضِه  على  َيجِل�ُس 

الّراعي  ُيفِرُز  ِمثَلما  َبع�س،  َعْن  َبع�َضُهم  فُيفِرُز  عوِب،  ال�ضُّ

مَييِنِه  َعْن  اخِلراَف  اجلداِء،  33. فَيجَعُل  َعِن  اخِلراَف 

مَييِنِه:  عن  للَّذيَن  امَلِلُك  �ِضماِله.  34. ويقوُل  عن  واجِلداَء 

لُكم  اأُه  َهيَّ الذي  امَللكوَت  ِرُثوا  اأبي،  باركُهم  َمْن  يا  َتعاَلوا، 

وَعِط�ضُت  فاأطَعمُتموين،  ُجعُت  ،  35. لأينِّ  العامَلِ اإن�ضاِء  ُمنُذ 

ا  فاآَوْيُتموين،  36. وُعرياناً ا  َغريباً وُكنُت  ف�َضَقيُتموين، 

فِجئُتم  ا  و�َضجيناً َفُزرُتوين،  ا  وَمري�ضاً فَك�َضْوُتوين، 

ا  جوعاناً راأيناَك  متى   ، ربُّ يا  ال�ّضاحِلوَن:  .  37. فُيجيُبُه  اإيلَّ

َراأيناَك  َف�َضقْيناَك؟  38. ومتى  ا  َعط�ضاناً اأو  فاأْطَعمناَك؟ 

َراأيناَك  فَك�ضوناَك؟  39. ومتى  ا  ُعرياناً اأو  فاآويناَك؟  ا  َغريباً

احلقَّ  امَلِلُك:  فُزرناَك؟  40. فُيجيُبُهُم  ا  �َضجيناً اأو  ا  َمري�ضاً

َهوؤلِء  اإخوتي  من  لواحٍد  هذا  َعِملُتم  ٍة  َمرَّ ُكلَّ  لُكم،  اأقوُل 

�ِضماِلِه:  َعْن  ِللَّذيَن  َيقوُل  َعِملُتموُه  41. ُثمَّ  فلي  غاِر،  ال�ضِّ

لإبلي�َس  املُهّياأِة  ِة  الأبِديَّ الّناِر  اإىل  مالعنُي،  يا  عنِّي،  ا بَتِعدوا 

فما  وَعِط�ضُت  اأطَعْمُتموين،  فما  ُجعُت  واأعواِنِه  42. لأينِّ 

فما  ا  وُعرياناً اآَوْيتموين،  فما  ا  َغريباً �َضَقْيُتموين،  43. وُكنُت 

ا فما ُزْرُتوين.  44. فُيجيُبُه  ا و�َضجيناً َك�َضْوُتوين، ومري�ضاً

اأو  ا  غريباً ا،  َعط�ضاناً اأو  ا  جوعاناً راأيناَك  متى   ، ربُّ يا  هوؤُلِء: 

اأ�ْضَعْفناَك؟  45. فُيجيُبُهم  وما  ا،  �َضجيناً اأو  ا  مري�ضاً ا،  ُعرياناً

ِمْن  ِلواحٍد  هذا  َعِملُتم  ما  ٍة  مرَّ ُكلَّ  لُكم  اأقوُل  احلقَّ  امَلِلُك: 

غاِر، فلي ما عِملُتموُه. اإخوتي هوؤلِء ال�ضِّ
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مقتطف من فيلم، الكتاب املقّد�س، اأو امل�ضتندات، اأقالم. الأدوات والو�شائل التعليمّية 

بالعدالة اأبعد من ال�شّف التزامهم  عن  يعرّب  عمٍل،  اإجناز  على  الطاّلب  حّث 

ا، اأو مع الرفاق. الجتماعّية، والعمل على حتقيقه فرديًّ
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الف�شل ال�شاد�س

التكافل والت�شامن
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الت�شامن يف الكتاب املقّد�س والالهوت 

الب�رشّي  اجلن�س  مع  كامالاً  ا  ت�ضامناً ت�ضامنه  خالل  من  امل�ضيحّية،  يف  تعاىل  اهلل  تدبري  يعتلن 

اأْن  اآُمُرُكُم اليوَم  "وِلذِلَك  ا يف تاريخ �ضعب اهلل، ويف و�ضاياه:  املخلوق وال�ضعيف. ظهر هذا الأمر جليًّ

ُكم" )تثنية ال�ضرتاع 15: 11(. ويف كتاب  تفَتحوا اأيدَيُكم لإخوِتُكُم امَل�ضاكنِي املُحتاجنَي اّلذيَن يف اأر�ضِ

خطيئة  يحمل  الذي  يهوه،  عبد  املتاأمّل،  العبد  �ضورة  خالل  من  الب�رش  مع  اهلل  ت�ضامن   
ّ

النبي اأ�ضعيا 

وِبِجراِحِه  لنا،  ُه  اأَع��دَّ �ضالُمنا  خطايانا.  لأجِل  َم�ضحوٌق  َمعا�ضينا،  لأجِل  جَم��روٌح  "وهَو  الكثريين: 

كثريين"  خطايا  وحَمَل  فيِهم  �ضَفَع  اّلذي  وهَو  الُع�ضاِة،  مَع   
َ

واأُح�ضي نْف�َضُه  للموِت  بَذَل    ...[ �ُضفينا 

)اأ�ضعيا 53: 5 و12(. 

ي�ضوع  �ضار  به  الذي  التج�ّضد  اإىل  قاد  اخلليقة،  مع  اهلل  ت�ضامن  اأن   
ّ

امل�ضيحي الالهوت  ويوؤّكد 

 حول م�ضري 
ّ

الإلهي التدبري  املوت، وما خال اخلطيئة. يف هذا  كّل �ضيٍء، حّتى يف  لنا يف  ا  امل�ضيح �ضبيهاً

يف  عنه  اهلل  يتخلَّ  مل  اكتماله.  حّتى  بتاريخه  والتزاُمه  الإن�ضان،  من  اهلل  ق��رُب  ظهر  والكون،  اخلليقة 

اإليه. لذلك راأت امل�ضيحّية يف ت�ضامن امل�ضيح، ابن  �ضقطته وخطيئته، ومل يتغا�َس عن �رشاخه ودعائه 

"هكذا اأحبَّ اهلُل العامَلَ حتى وَهَب ابَنُه الأوَحَد، َفال َيهِلَك ُكُلّ َمْن ُيوؤِمُن  ا ملحّبة اهلل ورحمته:  اهلل، اعتالناً

ة" )يوحّنا 3: 16(. اخلال�س يف امل�ضيحّية ياأتي من ت�ضامن اهلل مع خليقته  ِبه، بل تكوُن َلُه احلياُة الأبِديَّ

ال�ضعيفة، ومن اإرادته رفعها اإىل م�ضتوى ال�رشكة يف حياته. 

الت�شامن يف حياة ي�شوع امل�شيح وتعليمه

واملتاأمّلني،  املر�ضى،  مع  �ضّيما  ول  اإن�ضاٍن،  كّل  مع  الكيايّن  ت�ضامنه  امل�ضيح  ي�ضوع  اأظهر 

لوقا،  القّدي�س  اإجنيل  ففي  وم�ضاعدتهم.  عنهم  والدفاع  معهم،  بتعاطفه  والفقراء،  واملحزونني، 

َم�ضحني  ��ُه  نَّ لأ  
َّ

عَلي ِبّ  ال��رَّ "ُروُح  ه��وؤلء:  تخ�ّس  ر�ضالةاً  اإليه  واأوك��ل  بروحه،  م�ضحه  اهلل  اأّن  ُيعلن 

اأفكاٌر لإعداد عظة اأو حديث روحّي

حول قيمة التكافل والت�شامن 
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َر  لأَُح��ِرّ اإليِهم،  الب�رَشِ  ِب��َع��وَدِة  وللُعمياِن  ِة،  باحُلرَيّ ِلالأ�رشى  ن��ادَي  لأُ اأر�َضَلني  امل�ضاكنَي،   َ َب�����رِشّ لأُ

يطابق  كيف  املقّد�ضة  الأناجيل  من  اأخرى  ن�ضو�ٌس  وتروي   .)18  :4 )الإ�ضحاح  امَلظلومنَي..." 

هو  له  يفعلونه  اأمّنا  هوؤلء،  لأحد  يفعلوه  ما  كّل  اأّن  لتالميذه  ا  موؤّكداً ب�ضخ�ضهم،  �ضخ�ضه  امل�ضيح 

 .)40  :25 َعِملُتموُه!" )مّتى  فلي  غاِر،  ال�ِضّ َهوؤلِء  اإخوتي  من  لواحٍد  هذا  َعِملُتم  ٍة  َمرَّ "ُكَلّ  امل�ضيح: 

بالتوا�ضع،  الت�ضامن  يف  ا  در�ضاً العبد،  َدور  اتخذ  حني  تالميذه،  اأرجل  امل�ضيح  ي�ضوع  غ�ضل  يف  ولنا 

الإن�ضان. خدمة  يف  النف�س  واإخالء 

من اأقوال الآباء واملعّلمني يف الت�شامن الب�رشّي 

ا بدافع امل�ضاعدة وال�ضفقة والتعا�ضد، بل هو مَلكٌة تعرّب  لي�س الت�ضامن يف امل�ضيحّية فعالاً ب�رشيًّ

عن حمّبة اهلل كما جتّلت يف التاريخ، وامتداٌد لها. فال معنى للت�ضامن اإّل مبحّبة الآخر كما اأحّبه اهلل نف�ضه، 

ا" )يوحّنا 13:  اأنُتم َبع�ُضُكم َبع�ضاً وا  اأِحبُّ اأحَببُتُكم  اأنا  "وِمثَلما  وفق و�ضّية امل�ضيح الأخرية لتالميذه: 

34(. وقد ظهر هذا الرتابط بني املحّبة والت�ضامن، يف كتابات الآباء والالهوتّيني. ينّبه القّدي�س يوحّنا 

ال�ضخ�ضّية؟  ملنافعك  فقط  ت�ضتثمرها  لكي   ، حمبةاً اأعطاك  اهلل  اأّن  تظن  "هل   : قائالاً املوؤمن  الفّم   
ّ

الذهبي

القّدي�س  اأّما   .")1(
كال! بل لكي تّد بالوفرة التي لديك حاجات الآخرين، وتدعم افتقارهم وحرمانهم

"كما  واإن�ضان:  اإن�ضاٍن  بني  تفّرق  ل  التي  اهلل،  مبحّبة  التمّثل  على  املوؤمن  فيحّث  الكبري،  با�ضيليو�س 

على  ينريون  به،  القتداء  ي�ضتهون  الذين  كذلك  ال�ضم�س،  بوا�ضطة  الب�رش  كل  بالت�ضاوي  ينري  اهلل  اأن 

الكراهية  تطلع  الألفة،  وحتتجب  املحبة  تنتفي  حيث  لأنه  النا�س؛  فئات  كل  احلب  ب�ضعاع  �ضواء،  حد 

الروحّية  ر�ضائله  يف  الرابع(  )القرن  ال�رشيايّن  اأفرام  القّدي�س  ويف�ّضل   .")2(
مكانها، وتظهر ال�ضغينة

قلبه  يف  ال��ذي  لالإن�ضان  "طوبى  اأجله:  من  امل��وت  اإىل  باملوؤمن  تذهب  التي  املحّبة  مفاعيل  الأخالقّية، 

املحبة، لأنه يحمل اهلل يف داخله. فمن كانت املحبة فيه فوق كل �ضيء، كان اهلل معه. ومن يحمل املحبة 

ا. ل يثور على اأحد ول يتكرب؛ ل يذّم رجالاً ول َيقدح به، ول  ا ول يرهب اإن�ضاناً يف ذاته، ل يخ�ضى �ضيئاً

اإىل املفرتي؛ ل ي�ضاجل غريه، ول يزاحم. ل يح�ضد الآخر، ول يهلل لوقوعه،  اإىل الذميم، ول  ي�ضغي 

اأو ي�ضّهر ب�ضقوطه، لكنه يتعاطُف معه وي�ضاعُده اإذا �ضقط. ل يزدري بالغري، ول يغلق اأح�ضاءه جتاه 

ا للموت من اأجله. من كانت له املحبة، حقق م�ضيئة  اأخيه الذي وقع يف العوز، بل يوؤازره ويكون م�ضتعدًّ

 حمادثات/درا�ضات يف كتاب التكوين، القرن الرابع.
1

 عظة يف التن�ضك، القرن الرابع.
2
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الأخّوة  عن  تعبرٍي  �ضوى   ،
ّ

امل�ضيحي املفهوم  يف  اإذن  لي�س  الب�رشّي  الت�ضامن   .")3(
اهلل، وتم اإرادته

باملحّبة ال�ضاملة، اقتداءاً مبحّبة اهلل نف�ضها. 

الكني�شة والت�شامن الب�رشّي على اأر�س الواقع

على امتداد تاريخها، مل تنفّك الكني�ضة تب�رّش بوجوب املحّبة، والتعبري عنها بالت�ضامن ال�ضامل. 

مّر  على  وتطويرها  واملري�س،  وامل��ت��اأمّل،  الفقري،  خدمة  يف  تتكّر�س  موؤ�ّض�ضاٍت  اإن�ضاء  اأّن  يف  ريب  ول 

الع�ضور، جزٌء من اجلهد املبذول يف هذا املجال. وقد دعت اإىل الت�ضامن الإن�ضايّن، قبل اأن تقوم الدول 

الجتماعّية،  اخلدمات  وتوفري  املواطنني،  حقوق  وتاأمني  وموؤ�ّض�ضاتها،  اأنظمتها  بتطوير  الع�رشّية 

بغ�ّس النظر عن الفوارق الطبقّية وال�ضيا�ضّية. 

والدول  الأخ��رى،  الأدي��ان  موؤ�ّض�ضات  ومع  بع�س،  مع  بع�ُضها  امل�ضيحّية  الكنائ�س  تتعاون 

تعي  وه��ي  وج��ٍه.  اأح�ضن  على  الب�رشّي  الت�ضامن  حتقيق  �ضبيل  يف  احلكومّية،  غري  واملنّظمات 

والأخ��ّوة  ال�ضاملة،  املحّبة  اإىل  يقود  اأن  يجب  الت�ضامن  هذا  ب��اأّن  معهم،  التذكري  واجبها  من  ب��اأّن 

دون  حتول  التي  الأ�ضباب  من  وغريها   ،
ّ

الجتماعي والظلم  الفوارق،  من  الرغم  على  النا�س،  بني 

املن�ضودة. الغاية  حتقيق 

خامتة

ل يجوز اأن نح�رش الت�ضامن الب�رشّي يف الإغاثة، من باب ال�ضفقة والإعانة يف حال خطر املوت. 

ا من حمّبة اهلل وت�ضامنه، ومن مبداأ الأخّوة الإن�ضانّية، اأن ن�ضهر  فهذا اأقّل املعروف! بل ل بّد لنا، انطالقاً

ا  ا�ضتثنائيًّ فعالاً  ل  النف�س  يف  مَلكةاً  ي�ضبح  حّتى  والظروف،  الأح��وال  جميع  يف  الت�ضامن  تعزيز  على 

اأحوجنا  وما  امل�ضرتكة.  الإن�ضانّية  والقيم  ال�ضحيحة،  الدينّية  التعاليم  من  ا  انطالقاً ال�رشورة،  حال  يف 

والكنائ�س،  واجلامعات،  املدار�س،  يف  العميق،  الإن�ضايّن  الت�ضامن  على  الرتبية  اإىل  اجلريح،  �رشقنا  يف 

. ول بّد لنا اإزاء العنف والتطّرف والتمييز العن�رشّي، 
ّ

واجلوامع، وجميع جمالت التوا�ضل الجتماعي

ا.  ا، واجتماعيًّ ا، ووطنيًّ من التعبري عن هذا الت�ضامن روحيًّ

ة-الأخالقّية، القرن الرابع.  الر�ضائل الروحّيّ
3
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درو�س تربوّية للتعليم 

الدينّي امل�شيحي

يف

قيمة التكافل والت�شامن
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

التكافل والت�شامن يف املفهوم امل�شيحّي

املاّدة: التعليم الدينّي امل�شيحّيالفئة العمرّية: 7-11 �شنة

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: التكافل والت�ضامن يف املفهوم امل�ضيحي

الأهداف الرتبوّية: يف نهاية الدر�س ينبغي للطالب اأن يكون قادًرا على اأن:

جمعاء.الهدف املعريّف: بالب�رشّية  يجمعنا  الت�ضامن  ّن  اأ -  يتّعرف 

مثال  على  الت�ضامن،  على  حتّثنا  الكني�ضة  اأّن  -  يكت�ضف 

القّدي�ضني، الذين عا�ضوا املحّبة والت�ضامن يف حياتهم.

-  ي�ضتنتج اأّن الت�ضامن يتحّقق مبحّبة الآخر، كما اأحّبنا الرّب الهدف املهاراتّي: 

ي�ضوع.

جمموعاٍت،  �ضمن  اأفكاره  ويعر�س  مكت�ضفاته،  -  يدّون 

ويناق�ضها.

ا يت�ضامن فيه مع الآخرين، فيفرح مع الَفِرح، الهدف الأدبّي/القيمّي:  -  يّتخذ موقفاً

وي�ضارك احلزين حزنه.

الت�ضامن – املحّبة . املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

)راجع معجم امل�ضطلحات(

-  الت�ضامن مع النا�س يف الكالم، والأفعال.نقاط انتباه

-  الطاعة لتعاليم الكني�ضة، والو�ضايا املقّد�ضة.

عملّية،  اأمثلٍة  عرب  الت�ضامن،  قيمة  على  والتوعية  -  التن�ضئة 

بهدف قبول املواطن ال�رشيك يف الوطن.
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)10 دقائق(

ا مل�ضاهد اإن�ضانّية ترمز اإىل  يعر�س املعّلم اأمام التالمذة، �ضوراً

الت�ضامن، واأخرى معاك�ضة ترمز اإىل التنافر، والعن�رشّية.

"اأوافق"،  تاأّمل ال�ضور، واإعطاء راأيهم بقول:  -  يطلب منهم 

اأو "ل اأوافق".

-  ي�ضاأل: ما الذي يجعلنا ل نوافق على هذه امل�ضاهد )املعاك�ضة 

للت�ضامن(؟ وماذا ن�ضّميها؟

مو�ضوع  يف  ي�ضوع،  الرّب  راأي  اإىل  و�ضولاً  الأفكار  يناق�س 

الت�ضامن

.

الأن�شطة / التمارين 

)25 دقيقة(

الن�شاط الأّول 

الن�ّس الإجنيلّي

اإعالن كلمة الإجنيل: �ضاأخربكم ماذا فعل الرّب ي�ضوع، عندما 

وُيخرب  وقيامته.  موته،  قبل  الأر�س،  على  النا�س  مع  عا�س 

اأجمعني،  النا�س  امل�ضيح  اأحّب  كيف  عن  ب�ضيطة  ق�ضةاً  املعّلم 

وت�ضامن معهم من دون تييز بالعمر، اأو اجلن�س، اأو الهوّية، 

ا الأكرث حاجة.  اأو اللون، وكيف �ضفى اجلميع، خ�ضو�ضاً

الن�شاط الثاين

عر�س �شور مرّكبة �شمعّية ب�رشّية 

تتوافر  مل  واإذا   .)37 –  32  :15 )مّتى  اخلبز  تكثري  م�ضهد 

الن�ّس  م�ضامعهم  على  املعّلم  يقراأ  التكنولوجّية،  الو�ضائل 

 – القفر  املثل:  يف  ال�ّضعبة  الكلمات  وي�رشح  ّية،  العامِّ باللغة 

ي�رشفهم – تخور قواهم. 

الن�شاط الثالث

العمل يف جمموعات

يوّزع التالمذة اإىل اأربع جمموعات، ويتعاونون على الإجابة 

عن اأ�ضئلة )امل�ضتند 2(، املخ�ّض�ضة لكّل جمموعة منهم.

)اإجنيل مّتى 15: 32– 37(
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املجموعة الأوىل: 

من 

�ضخ�ضّيات 

الن�س؟

ما امل�ضكلة 

التي تعّر�ضوا 

لها؟ 

ما الذي جعل 

الرّب ي�ضوع 

يفّكر يف 

اجلموع ؟

ماذا يعّلمنا 

هذا الن�ّس؟

املجموعة الثانية: 

اأين كان 

الرّب ي�ضوع، 

والتالميذ، 

واجلمع؟

ماذا اقرتح 

ي�ضوع على 

التالميذ؟

ماذا يعّلمنا براأيك، ملاذا؟

هذا الن�ّس؟

املجموعة الثالثة: 

ما احلّل 

مل�ضكلة جوع 

اجلموع؟

ملاذا قام 

ي�ضوع 

باإ�ضباع 

النا�س؟

ما كانت 

النتيجة؟

ماذا يعلّمنا هذا 

النّص؟

املجموعة الرابعة: 

�ضخ�ضّية  ا  حمدداً  ،
ّ

الدرامي التمثيل  خالل  من  الن�ّس  ِد  َج�ضِّ

الرّب ي�ضوع، والتالميذ، واجلموع، والراوي.

الن�شاط الرابع

عر�س عمل املجموعات

يعر�س التالمذة الإجابات، ويناق�ضونها.

خالل  من  يعّلمنا  اأن  ي�ضوع  الرّب  يريد  ماذا  املعّلم:  ي�ضاأل 

املحّددة  الأهداف  بح�ضب  الإجابات  ي�ضّوب  ثم  الن�ّس؟  هذا 

ا. �ضابقاً
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عر�س �شور

للقدي�ضة الأم تريزا دو كالكوتا بني الفقراء واملر�ضى، اأو �ضوٍر 

 مع اأخيه الإن�ضان.
ّ

، لت�ضامن امل�ضيحي
ٍّ

�ضبيهة كَمثٍل حي

�شالة 

)5دقائق(

ُت�ضاء �ضمعة، مع �ضوت مو�ضيقى هادئة.

�شالٌة فردّية مثل: 

ا. ا يا رّبي ي�ضوع؛ لأّنك عّلمتنا كيف نحّب بع�ضنا بع�ضاً -  �ضكراً

واأت�ضامن  النا�س،  اأحّب  اأن  مثلك،  اأكون  اأن  اأريد  رّب،  -  يا 

معهم، واأ�ضاعدهم .

عندي،  مّما  فاأعطي  لك،  ا  تلميذاً اأكون  كيف  عّلمني  رّب،  -  يا 

واأت�ضامن مع املحتاج.

�شالٌة جماعّية اأو ترنيمة: يا رّب ا�ْضتعملني ل�ضالمك.

اأ�ضع احلّب حيث البغ�س، واملغفرة حيث الإ�ضاءة، والتفاق 

حيث اخلالف، واحلقيقة حيث ال�ضالل.

التقومي 

)5 دقائق(

ا  تعّهداً ويتلون  ا،  عالياً اأيديهم  ويرفعون  التالمذة  يقف 

ا مع الفقري، واملحتاج،  بالت�ضامن مع جميع النا�س، خ�ضو�ضاً

واملقهور، واملري�س، والنازح ب�ضبب احلروب: "نحن تالمذة 

النا�س؛  جميع  مع  نت�ضامن  باأن  عهدنا  نعلن  ي�ضوع،  الرّب 

لفرحهم،  ونفرح  فنحّبهم،  الإن�ضانّية،  يف  اإخوُتنا  لأّنهم 

التي  الورقة  على  اأ�ضماءهم  يكتبون  ثّم  حلزنهم".  ونحزن 

حتمل هذا العهد، ويعّلقونها يف ال�ّضف.

اخلتام

)5 دقائق(

 ماذا َتعلَّمنا اليوم؟

الإن�ضانّية،  يف  اإخوتنا  مع  نت�ضامن  اأن  ي�ضوع  الرّب  يعّلمنا 

اأي مع جميع النا�س. نحن تالميذه، وعلينا اأن ن�ضمع كلمته، 

ونحفظها، ونطّبقها يف حياتنا. نعرف اأننا عندما نحّب الرّب، 

نت�ضامن مع الآخرين، ونعاملهم مبحّبة، كما فعل القّدي�ضون 

من قبلنا. 
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امل�شتندات واملراجع

اإجنيل مّتى 15: 29 – 31 م�شتند 1

ي�شوع ي�شفي املر�شى

اإىل �ضاطِئ بحِر اجلليِل، ف�َضِعَد  ِمْن ُهناَك  29 وانَتَقَل َي�ضوُع 

اجلَبَل وَجَل�َس ُهناَك. 30 فجاَءْتُه ُجموٌع كبريٌة وَمَعُهم ُعْرٌج 

فَطرحوُهم  َكثريوَن،  وَغرُيُهم  وُخر�ٌس،  وُمقَعدوَن  وُعمياٌن 

اخُلر�َس  ِعنَدما راأوا  الّنا�ُس  َب  قَدَمْيِه ف�ضفاُهم. 31 فتعجَّ ِعنَد 

والُعمياَن  مَي�ُضوَن،  واملُقَعديَن  ُي�ضَفوَن،  والُعرَج  َيتَكَلّموَن، 

دوا اإلَه اإِ�رشائيَل. ُيب�رِشوَن. فَمجَّ

اإجنيل مّتى 15: 32– 37م�شتند 2

معجزة اخلبز وال�شمك

32 وَدعا َي�ضوُع تالميَذُه وقاَل لُهم: "اأُ�ضِفُق على هذا اجَلمِع، 

فال  ياأُكلوَن.  ما  ِعنَدُهم  وما  ُيالِزموَنني،  اأّياٍم  ثالَثِة  ِمْن  فُهم 

ريِق".  الَطّ يف  ِقواُهم  َتخوَر  ِلئاّل  �ضاِئمنَي،  اأ�رِشَفُهم  اأن  اأريُد 

ُي�ضِبُع  ِة ُخبٌز  الرّبيَّ اأيَن لنا يف هِذِه  "ِمْن  التَّالميُذ:  َله  33 فقاَل 

ا عنَدُكم؟"  ِمثَل هذا اجلمع؟"  34 فقاَل لُهم َي�ضوُع: "َكْم َرغيفاً

فاأَمَر   35 غاٍر".  �ضِ �َضمكاٍت  وبع�ُس  اأرِغَفٍة  "�َضْبعُة  اأجابوا: 

الأرِغَفَة  واأَخَذ   36 الأر�ِس،  على  َيقُعدوا  اأْن  اجَلمَع  َي�ضوُع 

تالميَذُه،  واأعطى  ها  وَك�رَشَ و�َضَكَر  مكاِت،  وال�ضَّ بَعَة  ال�ضَّ

ُثمَّ  �َضِبعوا،  ُكُلُّهم حتى  فاأكلوا  اجُلموَع. 37  اأعَطْوا  والتَّالميُذ 

َرَفعوا ما ف�َضَل ِمَن الِك�رَشِ �َضبَع �ِضالل مُمَتلَئٍة. 

اخلبز الأدوات والو�شائل التعليمّية تكثري  م�ضهد  يحوي  مدمج  �رشيط   - املقّد�س  الكتاب 

 – – �ضموع  – طب�ضور  لوح  واأقالم-  – اأوراق  – امل�ضتندات 
بخور- كرتون – اأقالم تلوين.

ا منا�ضبةاً عن الت�ضامن، وعن عمل حمّبٍة اأبعد من ال�شّف يجلب التالمذة �ضوراً

يف  اأو  املجتمع،  يف  �ضاهدوها  اأحداث  من  ا  �ضوراً اأو  به،  قاموا 

ال�ضحف، ويعّلقونها على اللوحة اجلدارّية يف املدر�ضة، حتت 

عنوان: "اأنا اأت�ضامن مع اأخي، واأختي، يف الإن�ضانّية". 
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

التكافل والت�شامن يف املفهوم امل�شيحّي

املاّدة: التعليم الدينّي امل�شيحّيالفئة العمرّية: 12 – 15 �شنة

ة: 50 دقيقة مو�شوع الدر�س: الدر�س:التكافل والت�ضامن يف املفهوم احل�شّ

ّ
امل�ضيحي

الأهداف الرتبوّية: يف نهاية الدر�س ينبغي للطالب اأن يكون قادًرا على اأن:

ت�ضامنه الهدف املعريّف: خالل  من  امل�ضيح،  يف  جت�ّضد  اهلل  تدبري  اأّن  -  ُيعلن 

ا كامالاً مع اجلن�س الب�رشّي املخلوق، وال�ضعيف. ت�ضامناً

، ينبع 
ّ

اأّن الت�ضامن قيمٌة اإن�ضانّية، ورابٌط اجتماعي -  يعرف 

من النتماء اإىل الإن�ضانّية، ومن ال�ضعور بامل�ضوؤولّية جتاه 

الإن�ضان الآخر.

اخلري،  حتقيق  على  التعاون  اإىل  يوؤّدي  الت�ضامن  اأّن   
َ

-  يعي

وم�ضاعدة الأ�ضخا�س الذين ل ي�ضتطيعون تلبية حاجاتهم، 

والعي�س بكرامة.

-  يكت�ضف من خالل الن�ّس، و�ضّية اهلل بالت�ضامن مع الفقري.الهدف املهاراتّي: 

هلل  حمبتنا  من  ينبع  الإن�ضان،  مع  الت�ضامن  اأّن  -  ي�ضتنتج 

ولإخوتنا يف الإن�ضانّية.

-  يعرف اأّن املت�ضامن مع الإن�ضان، هو باب امللكوت، بح�ضب 

وعد الرّب ي�ضوع.

ا يّت�ضف بالت�ضامن، وم�ضاعدة الأ�ضخا�س، اأو الهدف الأدبّي/القيمّي:  -  يّتخذ موقفاً

املجموعات امل�ضابة باأزمٍة.

والغريب،  النا�س،  مع  ت�ضامنه  يف  ي�ضوع،  بالرّب  -  يتمّثل 

واملحتاج.

الت�ضامن – امللكوت – اخلري – املحّبة ال�ضاملة. املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

)راجع معجم امل�ضطلحات(
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اندماجه نقاط انتباه ويف  الإن�ضان،  حياة  يف  اأ�ضا�ضّية  قيمٌة  -  الت�ضامن 

.
ّ

الجتماعي

-  يرتبط الت�ضامن ب�ضكٍل خا�ّس، باملحّبة ال�ضاملة لالإن�ضانّية 

جمعاء.

ا من التعاليم   على الت�ضامن بني النا�س، انطالقاً
ٌّ

-  املجتمع مبني

الدينّية ال�ضحيحة، والقيم الإن�ضانّية امل�ضرتكة.

اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)10 دقائق(

عليها  كبري  كرتوٍن  من  ا  اأوراقاً التالميذ،  على  املعّلم   -  يوّزع 

بيٌت  تالمذة  اأربعة  لكّل  " يحّق  لهم:  ويقول  بيت،  ر�ضم 

املجموعات  خارج  ا  �ضخ�ضاً ُيبقي  اأن  )يحاول  واحد". 

�ضخ�ضني  ُيبقي   ، مثالاً  30 التالمذة  عدد  كان  اإذا  املوؤّلفة. 

ا اأحد  من دون بيت(. ويق�ضد املعّلم من ذلك، اأن ُيبقي دائماً

الأولد خارج جمموعات "البيوت"، ثم ي�ضاأل ذاك التلميذ 

مباذا ي�ضعر. 

اأولد  لكّل ثالثة  "الآن يحّق  للتالمذة:  املعّلم  يقول  -  بعدها، 

املجموعات،  خارج  اأولد  ع�رشة  حوايل  وُيبقي  بيت"، 

وي�ضاأل مّرة اأخرى هوؤلء الأولد عن �ضعورهم. 

ا  اإّنه يحّق لكّل تلميذين اأن ميتلكا بيتاً -  ثم يقول مّرة اأخرى، 

عن  "البيوت"  خارج  املجتمعني  الأولد  وي�ضاأل  ا.  واحداً

�ضعورهم. 

الأن�شطة / التمارين 

)22 دقيقة(

عمل يف جمموعات 

خ��الل  م��ن  ال��ت�����ض��ام��ن،  ع��ن  امل�ضيحّية  ت��ق��ول��ه  م��ا  لنكت�ضف 

الن�ضو�س املقّد�ضة.

ا  ُيق�ّضم املعّلم ال�ضّف اإىل اأربع جمموعاٍت، تناق�س كّل منها ن�ضًّ

ا، وترّد على اأ�ضئلة امل�ضتندات املعطاة لهم. كتابيًّ

 املجموعة الأوىل: تثنية ال�شرتاع 15: 7 - 11 

)امل�ضتند 1(

 عّدد الأمور 

التي ينهانا 

اهلل عنها يف 

هذا الن�ّس؟

ماذا يطلب 

مّنا؟

 اُذكر نتيجة 

الت�ضامن مع 

الفقري؟

 ماذا 

ن�ضتنتج؟
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املجموعة الثانية: اإجنيل يوحّنا 3: 17-16 

)امل�ضتند 2(

ا�رشح كيف 

اأحّب اهلل 

العامل؟

ملاذا اأحّب اهلل 

العامل؟

قارن بني 

حّب اهلل 

للعامل، وحّب 

الإن�ضان 

للعامل؟

ماذا اأ�ضتنتج؟

املجموعة الثالثة: اإجنيل لوقا 4: 14- 21

)امل�ضتند 3(

 اأين كان 

الرّب ي�ضوع، 

عندما قراأ 

ن�ّس اأ�ضعيا؟  

من كان 

ا؟ موجوداً

 اإىل من ي�ضري 

ن�ّس اأ�ضعيا؟

ماذا اأثبت 

الرّب ي�ضوع 

يف جوابه؟

 ما ر�ضالة 

الرّب ي�ضوع 

الأ�ضا�ضّية؟

 ما ر�ضالتي 

اليوم، اأنا 

املم�ضوح 

باملعمودّية، 

على ا�ضم 

الرّب ي�ضوع؟ 

املجموعة الرابعة: اإجنيل مّتى 25: 31 – 39

)امل�ضتند 4(

متى 

�ضتح�ضل 

اأحداث هذا 

الن�ّس؟ من 

القا�ضي 

احلاكم 

مب�ضري 

النا�س؟

من �ضريث 

امللكوت 

يف نهاية 

الأزمنة، 

بح�ضب الرب 

ي�ضوع؟

ماذا ُيطلب 

من املوؤمن 

الوارث 

للملكوت 

ال�ضماوّي؟

قارن بني ما 

يطلبه اهلل، 

وما نقوم 

به نحن 

اليوم. ماذا 

ت�ضتنتج؟

عر�س عمل املجموعات وا�شتنتاج:

ا. ي�ضّوب املعّلم الإجابات، بح�ضب الأهداف املحّددة �ضابقاً

الإن�ضانّية،  مع  ت�ضامن  اهلل  اأّن  املقّد�ضة،  الن�ضو�س  -  توؤّكد 

حتى بذل ابنه ي�ضوع امل�ضيح عنها.
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ول  اإن�ضاٍن،  ك��ّل  ب�ضخ�س  �ضخ�ضه  ي�ضوع،  ال��رّب  -  يطابق 

�ضّيما مع الأكرث حاجة.

الكتاب  الرّب ي�ضوع يف  اأّن نحّقق، ما يطلبه  -  كيف ن�ضتطيع 

املقّد�س؟

اخلتام

)5 دقائق(

ماذا َتعلَّمنا اليوم؟

الت�ضامن  اأّن  املقّد�ضة،  الكتب  خالل  من  امل�ضيحّية  ُتعّلمنا 

اهلل،  نحّب  فعندما  املوؤِمن.  الإن�ضان  حياة  يف  اأ�ضا�ضّية  قيمٌة 

نحّب الآخر ب�ضدٍق يف كّل الأوقات، ونت�ضامن معه يف فرحه 

وحزنه، كما فعل الرّب ي�ضوع، عندما عا�س معنا على الأر�س. 

اأن نقوم بالت�ضامن، فنتعاطف مع الآخرين،  وميكننا عندها 

ونثبت اأننا اأبناء اهلل بالفعل، ولي�س فقط بالكالم. 

�شالة

)5 دقائق(

 يدعو املعّلم اإىل ال�ضالة والتاأّمل، على �ضوت مو�ضيقى هادئة، 

التفكري  اإىل  كذلك  ويدعو  البخور.  ورائحة  ال�ضموع،  و�ضوء 

فيما يلي: 

وقّلة  مبالٍة،  ل  من  العامل،  يف  اليوم  يح�ضل  فيما  -  اأفّكر 

ت�ضامٍن، ورف�ٍس ملحّبة الآخر...

بكلمة  التزاٍم  من  الكني�ضة،  اإليه  تدعونا  فيما  باملقابل  -  اأفّكر 

اهلل، وحمّبة كّل اإن�ضان... 

�شالة: 

لك.  والت�ضبيح  املجد  كّل  ال�ضماوّي،  الآب  "اأيها 
ا  ومعطياً ال�ضماوّي،  جمدك  عن  ا  متخّلياً معنا،  املت�ضامن  اأنت 

ذاتك لنا على ال�ضليب، لرنبح احلياة.

يف  معه  نت�ضامن  واأن  الإن�ضان،  اأخينا  مع  نتعاطف  اأن  علِّمنا 

جميع الظروف التي ميّر بها.

�ضاعدنا كي نحّب الآخرين، كما نحّبك. 

فعل  مكانه  وازرع  بالالمبالة،  �ضعوٍر  كّل  نفو�ضنا  من  ِانزع 

الت�ضامن مع املحتاج، والغريب، واملختِلف عنا،

ندعى  اأن  ون�ضتحق  ال�ضماوّي،  قلبك  يف  كبريةاً  عائلةاً  فنكّون 

اأبناءاً لك. لك املجد اإىل الأبد. اآمني.
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 �شالٌة جماعّية لرتنيمة:  ان�شا اهلل القمحة  

 

عناان�ضا اهلل القمحة اللي انزرعت بقلوبنا ق��ل��ت��ا  ْل  ال��ِك��ل��م��ة  ت��ن�����ّض��ي��ن��ا  ل 

اإن���ت���و م��ل��ح الأر��������س واإن����ت����و ن���ورات������وت وت���ن���م���ى وت�����زّه�����ر حم��ب��ة

����ض���اك���ن ع��ن��اان�ضا اهلل النا�س ْل من�ضوفن َع دروبنا ت���رتك���ن���ا ����ض���ل���ك  ل 

�����ك ف���ي���ن���ا ي�����ا رب���ي                         �ضوراِي����ت����الق����و ب�����وجَّ اأج��م��ل  عندك  نكون  وخلينا 

التقومي

)8 دقائق(

عمل جماعّي

يكتب التالمذة ر�ضالةاً اإىل رئي�س املدر�ضة، يطلبون فيها القيام 

النازحني.  اأو  الالجئني  خميمات  اأحد  مع   ،
ٍّ

ت�ضامني بعمٍل 

الأ�ضباب املوِجبة لقيامهم بهذه  الر�ضالة،  ويعر�ضون يف تلك 

املهّمة. ُتعلَّق الر�ضالة على اللوح اجلدارّي يف ال�ضف.

امل�شتندات واملراجع

تثنية ال�شرتاع 15: 7 – 11م�شتند 1

7 اإذا كاَن َبيَنُكم حُمتاجوَن ِمْن اإخَوِتُكم َبني قوِمُكم يف اإحدى 

وا  ُتَق�ضُّ فال  اإلُهُكم،  الّربُّ  ُيعطيُكُم  اّلتي  الأر�ِس  يف  ُمُدِنُكم، 

 8 َبينُكم،  فيما  املُحتاجنَي  اإخَوِتُكم  على  َتبَخلوا  ول  ُقلوَبُكم 

 9 ُيعِوُزُهم،  ما  ِمْقداَر  واأقِر�ضوُهم  اأيدَيُكم  لُهم  اْفَتحوا  بل 

اِبعُة،  نُة ال�ضَّ ِة يف قلوِبُكم فَتقولوَن َقُرَبِت ال�ضَّ يَّ بوا �ُضوَء الِنّ وجَتنَّ

املُحتاجنَي ول  اإخوِتُكُم  َعْن  نَظَرُكم  الإعفاِء، فَت�رِشفوَن  �ضَنُة 

ُتعطوَنُهم، فَي�رُشخوَن اإىل الّرِبّ عَليُكم، فَيح�ِضب ذِلَك عَليُكم 

اإذا اأعَطيُتموُهم،  ْع قلوُبُكم  . 10 بِل اعطوُهم ول تتَورَّ خطيئةاً

يف  ما  جميِع  ويف  اأعماِلُكم  ُكِلّ  يف  اإلُهُكم  الّربُّ  ُيباركُكُم  وِبذِلَك 

وِلذِلَك  حُمتاٍج،  ِمْن  تخلو  ل  فالأر�ُس   11 اأيديُكم.  ُمَتناَوِل 

اآُمُرُكُم اليوَم اأْن تفَتحوا اأيديُكم لإخوِتُكُم امَل�ضاكنِي املُحتاجنَي 

ُكم. اّلذيَن يف اأر�ضِ
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اإجنيل يوحّنا 3: 16 - 17م�شتند 2

16 هكذا اأحبَّ اهلُل العامَلَ حتى وَهَب ابَنُه الأوَحَد، َفال َيهِلَك ُكُلّ 

ُة. 17 واهلُل اأر�َضَل ابَنُه  َمْن ُيوؤِمُن ِبه، بل تكوُن َلُه احلياُة الأبِديَّ

، بل لُيخِلّ�َس ِبه العامَل. اإىل العامَلِ ل ليديَن العامَلَ

اإجنيل لوقا 4: 14- 21م�شتند 3

وِح  الرُّ ِة  ِبقوَّ مُمتِلٌئ  وهَو  اجَلليِل،  اإىل  َي�ضوُع  ورَجَع   14

يُتُه يف جميِع ِتلك الأنحاِء. 15 وكاَن ُيَعِلُّم يف  الُقُد�ِس، َفذاَع �ضِ

ِة  النا�رِشَ اإىل  َي�ضوُع  وجاَء   16 ُكُلُّهم.  دوَنُه  فُيمِجّ جَماِمِعِهم، 

 . بِت على عاَدِتِه، وقاَم لَيقَراأَ َحيُث َن�ضاأَ، ودَخَل املجَمَع يوَم ال�ضَّ

ا فَتَح الِكتاَب وَجَد املكاَن   اإ�َضعيا، فلَمّ
ِّ

بي 17 فناَولوُه ِكتاَب النَّ

 َ لأَُب�رِشّ َم�ضحني  ُه  لأنَّ  
َّ

عَلي ِبّ  الرَّ ُروُح   18 فيِه.  وَرَد  الذي 

وللُعمياِن  ِة،  باحُلريَّ ِلالأ�رشى  لأُنادَي  اأر�َضَلني  امل�ضاكنَي، 

الَوقَت  واأُعِلَن   19 امَلظلومنَي  َر  لأَُحِرّ اإليِهم،  الب�رَشِ  ِبَعوَدِة 

بُّ �ضعَبُه. 20 واأغَلَق َي�ضوُع الِكتاَب واأعاَدُه  الذي فيِه َيقَبُل الرَّ

ُكِلِّهم  احلا�رِشيَن  ُعيوُن  وكاَنت  وَجَل�َس.  امَلجَمِع  خاِدِم  اإىل 

ت هِذِه الَكِلماُت  �ضاِخ�َضةاً اإليِه. 21 فاأَخَذ يقوُل لُهم: اليوَم َتَّ

التي َتَلْوُتها على َم�ضاِمِعُكم.

اإجنيل مّتى 25: 31 – 39م�شتند 4

مالِئَكِتِه  جميُع  ومَعُه  جَمِدِه،  يف  الإن�ضاِن  ابُن  جاَء  ومتى   31

جميُع  اأماَمُه  وحَتَت�ِضُد   32 امَلجيِد،  عر�ِضِه  على  َيجِل�ُس 

الّراعي  ُيفِرُز  ِمثَلما  َبع�س،  َعْن  َبع�َضُهم  فُيفِرُز  عوِب،  ال�ضُّ

مَييِنِه واجِلداَء  َعْن  اخِلراَف  َعِن اجلداِء، 33 فَيجَعُل  اخِلراَف 

َمْن  يا  َتعاَلوا،  لَلّذيَن عن مَييِنِه:  امَلِلُك  عن �ِضماِله. 34 ويقوُل 

 ، العامَلِ اإن�ضاِء  ُمنُذ  لُكم  اأُه  َهيَّ الذي  امَللكوَت  ِرُثوا  اأبي،  بارَكُهم 

ِّ ُجعُت فاأطَعمُتموين، وَعِط�ضُت ف�َضَقيُتموين، وُكنُت 
35 لأين

ا  وَمري�ضاً فَك�َضْوُتوين،  ا  وُعرياناً  36 فاآَوْيُتموين،  ا  َغريباً

يا  ال�ّضاحِلوَن:  فُيجيُبُه   37 . اإيَلّ فِجئُتم  ا  َفُزرُتوين، و�َضجيناً

ا َف�َضقْيناَك؟  اأو َعط�ضاناً ا فاأْطَعمناَك؟  ، متى راأيناَك جوعاناً ربُّ

فَك�ضوناَك؟  ا  ُعرياناً اأو  فاآويناَك؟  ا  َغريباً َراأيناَك  ومتى   38

ا فُزرناَك؟ ا اأو �َضجيناً 39ومتى َراأيناَك َمري�ضاً
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كرتون الأدوات والو�شائل التعليمّية من  اأوراق   - والأمل  البوؤ�س  �ضور  املقّد�س-  الكتاب 

–  اأوراق  – بخور  – �ضمعة  – امل�ضتندات  بيت  عليها ر�ضم 

واأقالم- لوح – طب�ضور– كرتون – اأقالم تلوين- حا�ضوب 

LCD –

يف اأبعد من ال�شّف النازحني  خمّيمات  اأحد  زيارة  م�رشوع  التالمذة  يكمل 

لبنان، ويعودون بتقريٍر مكتوٍب، وُمرفٍق ب�ضوٍر عن املخّيم، 

اأمام رفاقهم   ب�رشّي، يعر�ضونه 
ّ

اإىل ملفٍّ �ضمعي يحّولونها 

يف املدر�ضة. 



137

برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

التكافل والت�شامن يف املفهوم امل�شيحّي

املاّدة: التعليم الدينّي امل�شيحّيالفئة العمرّية: 16 �شنة وما فوق

ة: 50 دقيقة مو�شوع الدر�س: الدر�س:التكافل والت�ضامن يف املفهوم احل�شّ

ّ
امل�ضيحي

الأهداف الرتبوّية: يف نهاية الدر�س ينبغي للطالب اأن يكون قادًرا على اأن:

، ينبع الهدف املعريّف:
ّ

-  يعرف اأّن الت�ضامن قيمٌة اأ�ضا�ضّية، ورابٌط اجتماعي

من النتماء اإىل الإن�ضانّية.

-  يتعّرف اإىل اأّن اخلال�س يف امل�ضيحّية، ياأتي من ت�ضامن اهلل 

م�ضتوى  اإىل  رفعها  يف  اإرادته  ومن  ال�ضعيفة،  خليقته  مع 

ال�رشكة معه، من خالل جت�ّضده .

 اأّن الت�ضامن يقت�ضي التعاون بني اجلميع، على اأ�ضا�س 
َ

-  يعي

احلوار، ملحاربة النزعة اإىل ال�رشاع والنق�ضام. 

ا عن اخلوف والرتياب الهدف املهاراتّي:  -  يكت�ضف اأّن الت�ضامن �ضامٌل، بعيداً

من الآخر. 

ال�ضطفاف  املقّد�س، بني  الكتاب  -  ميّيز من خالل ن�ضو�س 

حمّبة  على   
ّ

املبني ال�ضامل  والت�ضامن  ال�ضّيق،   
ّ

الطائفي

الآخر، التي ل ت�ضّوهها املطامع وامل�ضالح الآنّية.

الإغاثة  يف  ينح�رش  ل  الب�رشّي،  الت�ضامن  اأّن  -  ي�ضتنتج 

الظروف  جميع  يف  التكافل  بتعزيز  ب  يت�ضعَّ بل  وال�ضفقة، 

الإن�ضانّية.

، الهدف الأدبّي/القيمّي: 
ّ

الجتماعي الظلم  تف�ّضي  �ضّد  املت�ضامن  باملجتمع   -  يلتزم 

.
ّ

، اأو العرقي
ّ

والتمييز الطائفي

الفوارق  واإزالة  الجتماعّية،  امل�ضكالت  حّل  اإىل  -  ي�ضعى 

الطبقّية، بالتاآخي والتعا�ضد.

الإن�ضانّية،  يف  الأخّوة  عن  امللتِزم،  وبالفعل  ب�ضدٍق،  -  يعرّب 

وتعاطفه  حلزنهم،  وحزنه  الآخرين،  مع  فرحه  خالل  من 

معهم، ومنا�رشة ق�ضاياهم املحّقة والعادلة.
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 – الآباء القّدي�ضون – ال�ضقوط املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة
ّ

 الت�ضامن – الظلم الجتماعي

– اخلال�س. 
)راجع معجم امل�ضطلحات (

-  الت�ضامن هو خيار املوؤمن امللتِزم باملحّبة.نقاط انتباه

 
ّ

الجتماعي الت�ضامن  روح  على  التن�ضئة  -  �رشورة 

من  الرغم  وعلى  الظروف،  كانت  مهما  والإن�ضايّن، 

نعي�س  الذين  جميع  تطول  عملّية  اأمثلٍة  عرب  الختالفات، 

ا املختلفني عّنا يف الإميان. معهم يف الوطن، خ�ضو�ضاً

اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)10 دقائق(

يف  النازحني  عن  ب�رشّية(  )�ضمعّية  ا  �ضوراً املعّلم  يعر�س 

لبنان.

عن  جميبني  �ضاهدوه،  ما  على  التعليق  منهم  يطلب  ثم 

هذا  من   ،
ٍّ

م�ضيحي كاإن�ضاٍن  موقفي  ما  التايل:  ال�ضوؤال 

احلدث؟

هل  التايل:  ال�ضوؤال  يطرح  ثم  اللوح.  على  الإجابات  يكتب 

الغرباء؟ هوؤلء  مع  نت�ضامن  اأن  علينا 

ومناق�شة:  حوار 

�ضعورنا  �ضيكون  ماذا  التجربة؟  بهذه  نحن  مررنا  لو  ماذا 

مو�ضوع  يف  املقّد�س،  الكتاب  يقول  ماذا  ِلرَنَ  وحاجاتنا؟ 

الآخر. مع  الت�ضامن 

الأن�شطة / التمارين 

)24 دقيقة(

عمل جماعّي

عمل يف جمموعات

يق�ضم املعّلم التالميذ اإىل جمموعاٍت، تعالج مو�ضوع الت�ضامن 

من خالل امل�ضتندات املرفقة.
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– 5 و11  – 14؛ 53: 3  املجموعة الأوىل: اأ�شعيا 52: 13 

12 –
)م�ضتند 1( 

من يق�ضد 

 اأ�ضعيا 
ّ

النبي

ب�ضخ�ضّية 

هذا العبد؟ 

مبن يذّكرك؟

ما الذي يدفع 

ا ما  �ضخ�ضاً

اإىل حتّمل مثل 

تلك الآلم؟ 

ملاذا فعل 

الرّب ي�ضوع 

هذا؟

ماذا يعّلمني 

ت�ضامن 

الرّب ي�ضوع، 

مع بني اآدم 

)اخلاطئ(؟ 

وكيف اأبادله 

ال�ضكر؟ 

 ، اأُعطي مثالاً

اأ�ضتطيع 

اأن اأعلن 

من خالله 

ت�ضامني مع 

املجتمع، واأن 

ا  اأكون تلميذاً

ا للرّب  حقيقيًّ

ي�ضوع.

املجموعة الثانية: اإجنيل يوحّنا 3: 16 – 17

)م�ضتند 2(

ما خطيئة 

الإن�ضان يف 

العامل؟

وما نتيجة 

�ضقطته؟

 كيف اأحبَّ 

اهلل الإن�ضان؟ 

وملاذا؟

متى اأكون اأنا 

على �ضورة 

اهلل ومثاله، يف 

ت�ضّبهي به؟ 

ماذا اأ�ضتنتج 

من خالل 

هذه الآية؟

املجموعة الثالثة: اإجنيل يوحّنا 13: 1 - 9 و13 - 17

)م�ضتند 3(

َمن 

ال�ضخ�ضّية 

التي هي اأكرث 

ا يف  بروزاً

الن�ّس؟

اأين؟ ومتى 

ح�ضلت هذه 

احلادثة؟

اُذكر الدور 

الذي قام 

به الرّب 

ي�ضوع، يف 

هذا احلدث؟ 

براأيك، ملاذا؟

ماذا يعّلمني 

الن�ّس؟

ما الآية التي 

يجب علي 

ا؟ حفظها غيباً

ماذا يق�ضد 

الرّب ي�ضوع 

بقوله: 

"فَيِجُب 
عَليُكم اأَنُتم 

ا، اأَن  اأَي�ضاً

َيغ�ِضَل 

َبع�ُضكم اأَقداَم 

َبْع�س"؟
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املجموعة الرابعة: من كتابات الآباء والالهوتّيني

)م�ضتند 4( 

اإىل ماذا 

يدعونا 

القدي�س 

يوحّنا 

 الفم، 
ّ

الذهبي

يف عظته؟

ما خطر 

قّلة املحّبة، 

بالن�ضبة 

اإىل القدي�س 

با�ضيليو�س 

الكبري؟

كيف نطّبق 

ذلك يف احلياة 

الواقعّية؟

ما الذي يعيق 

ت�ضامننا 

مع الآخرين 

املختلفني 

عنا؟

ماذا ن�ضتنتج 

ا؟ اإذاً

املجموعة اخلام�شة:من كتابات الآباء والالهوتّيني.

)م�ضتند 5(

عر�س عمل املجموعات

بعد املعاجلة، َتعر�س كل جمموعة ما تو�ضلت اإليه، ثم ي�ضاأل 

ل  فتجعله  الإن�ضان،  على  ُتفر�س  التي  التحديات  ما  املعّلم: 

اأن   
ّ

للم�ضيحي مُيكن  وكيف  الإن�ضان؟  اأخيه  مع  يت�ضامن 

يواجهها؟

ل اإليه التالمذة، وي�ضّدد على  يعطي املعّلم اجلواب اإْن مل يتو�ضّ

نقاط الرتكيز، واأهداف الدر�س.

اخلتام

)3 دقائق(

ماذا َتعلَّمنا اليوم؟

ُتعّلمنا امل�ضيحّية اأّن ت�ضامن اهلل مع اخلليقة، قاده اإىل التج�ّضد. 

كّل  يف  مثلنا  و�ضار  طبيعتنا،  يف  امل�ضيح  �ضاركنا  وبالتج�ّضد 

، كيف 
ّ

�ضيٍء ما خال اخلطيئة. علَّمنا اهلل يف هذا التدبري الإلهي

خالل  من  الب�رش،  اإخوتنا  مع  بدورنا،  ا  اأي�ضاً نحن  نت�ضامن 

العادلة  ق�ضاياهم  وم�ضاندة  معهم،  والتعاطف  حمّبتهم 

واملحّقة، بالقول، والفعل. 

واملحتاج،  الغريب،  مع  الت�ضامن  اأّن  امل�ضيحّية  َتعترب  لذلك، 

قيمٌة اأ�ضا�ضّية يجب علينا عي�ضها، من اأجل ن�رش املحّبة ال�ضاملة 

التي يريدها اهلل.
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�شالة 

) 5 دقائق(

على اأحلان مو�ضيقى هادئة، واأنوار ال�ضموع، يطلب املعّلم من 

التالمذة، �ضياغة �ضلوات عفوّية حول الت�ضامن، تبداأ بعبارة 

املثال: �ضبيل  على  اإذا...".  يل  "طوبى 
اإذا  يل  طوبى  املحتاج....  اأخي  مع  ت�ضامنت  اإذا  يل  -طوبى 

ا.... �ضاعدت نازحاً

يفَّ  تكن  ومل  واملالئكة،  النا�س  باأل�ضنة  اأنطق  كنت  لو  ترنيمة: 

ْنٌج يرّن. املحّبة، فما اأنا اإّل ُنحا�ٌس يطّن، اأو �ضَ

التقومي

) 8 دقائق(

بطريقٍة  فيهما  يدورون  متداخلتني،  دائرتني  التالمذة  يوؤّلف 

اأن يقف  معاك�ضة. وعند ت�ضفيق املعّلم، يجب على كّل تلميٍذ 

اآخر يواجهه، من احللقة  تلميٍذ  واأن ينظر يف وجه  حيث هو، 

ثم  املعّلم،  يطرحه  الذي  ال�ضوؤال  عن  يجيب  واأن  الأخرى، 

ي�ضغي اإىل اإجابة التلميذ الذي يواجهه من الدائرة الأخرى.

مع  اهلل  ت�ضامن  اأو  هو...؛  الت�ضامن  اأّن  اليوم  تعّلمت   : مثالاً

 جتاه الآخر املختلف 
ّ

الإن�ضان عندما ...؛ اأو دوري كم�ضيحي

املحتاج هو... 

امل�شتندات واملراجع

اأ�شعيا 52: 13 – 14؛ 53: 3 – 5 و11 – 12م�شتند 1

. يتعاىَل ويرتِفُع ويت�ضاَمى  : "ها عبدي ينَت�رِشُ 13 وقاَل الّربُّ

َمنَظُرُه  َه  َت�ضوَّ كيَف  ِمنُه،  ُدِه�ضوا  ا�ِس  النَّ ِمَن  كثرٌي   14 ا.  ِجدًّ

. كاإن�ضاٍن وَهيَئُتُه كَبني الب�رَشِ

�ٌس باحلزِن. وِمثُل  ا�ِس، وُموَجٌع ُمَتمِرّ 3 حُمَتَقٌر َمنبوٌذ ِمَن النَّ

َمْن حُتَجُب َعنُه الُوجوُه َنَبْذناُه وما اعَترَبناُه. 4 حَمَل عاهاِتنا 

ا  ا ِمَن اهلِل وَمنكوباً ا َم�رشوباً اأوجاَعنا، َح�ِضبناُه ُم�ضاباً َل  وحَتمَّ

خطايانا.  لأجِل  َم�ضحوٌق  َمعا�ضينا،  لأجِل  جَمروٌح  وهَو   5

ُه لنا، وِبِجراِحِه �ُضفينا. �ضالُمنا اأَعدَّ

عبدي  ُر  ُيرِبّ وبَوداَعِته  ا،  را�ضياً ويكوُن  َتعِبِه  ثمَرَة  11.يرى 

لذِلَك   12 خطاياُهم.  ويحِمُل  ا�ِس  النَّ ِمَن  كثرييَن  يُق  ِدّ ال�ِضّ

اجَلباِبرِة. بَذَل للموِت  الُعَظماِء وغنيمةاً مَع  ا مَع  اأُعطيِه َن�ضيباً

وحَمَل  فيِهم  �ضَفَع  اّلذي  وهَو  الُع�ضاِة،  مَع   
َ

واأُح�ضي نْف�َضُه 

خطايا كثرييَن.
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اإجنيل يوحّنا 3: 16-17م�شتند 2

16 هكذا اأحبَّ اهلُل العامَلَ حتى وَهَب ابَنُه الأوَحَد، َفال َيهِلَك ُكُلّ 

ُة. 17 واهلُل اأر�َضَل ابَنُه  َمْن ُيوؤِمُن ِبه، بل تكوُن َلُه احلياُة الأبِديَّ

، بل لُيخِلّ�َس ِبه العامَل. اإىل العامَلِ ل ليديَن العامَلَ

يوحّنا 13: 1- 9 و13-17م�شتند 3

جاَءت  �ضاعَتُه  اأَنّ  الِف�ضِح،  عيِد  َقبَل  َيعِرُف،  َي�ضوُع  وكاَن   1

اَءُه  اأِخ�ضَّ اأحبَّ  الذي  وهَو  الآِب،  اإىل  العامَلِ  هذا  ِمْن  لَينَتِقَل 

ِللَع�ضاِء  وجَل�َس   2  . احُلِبّ ُمنَتهى  ُهم  اأحبَّ  ، العامَلِ يف  ُهم  الذيَن 

�ِضمعاَن  بِن  َيهوذا  اإىل  و�ضَو�َس  اإبلي�ُس  وكاَن  تالميِذِه.  مَع 

اأَنّ  َيعِرُف  َي�ضوُع  وكاَن   3 َي�ضوَع.  ُي�ضِلَم  اأْن   
ِّ

الأ�ضَخريوطي

اهلِل  واإىل  اهلِل  ِعنِد  ِمْن  جاَء  ُه  واأنَّ �ضيٍء،  ُكَلّ  يَديِه  يف  جَعَل  الآَب 

زَر  واتَّ ِمن�َضَفةاً  واأَخَذ  ثوَبُه  وخَلَع  الَع�ضاِء  َعِن  فقاَم   4 َيعوُد. 

التالميِذ  اأرُجَل  َيغ�ِضُل  وَبداأ  َمغ�ِضَلٍة  يف  ماءاً  بَّ  �ضَ ُثمَّ   5 ِبها، 

�ِضمعاَن  ِمْن  َدنا  ا  فلمَّ  6 ِبها.  زَر  اتَّ التي  بامِلن�َضَفِة  ومَي�َضُحها 

؟"  7 
َّ

ِرجلي َتغ�ِضُل  اأنَت  ُد،  �ضِيّ "يا  �ِضمعاُن:  َله  قاَل  ُبطُر�َس، 

َك �ضَتفَهُمُه  فاأجاَبه َي�ضوُع: "اأنَت الآَن ل َتفَهُم ما اأنا اأعَمُل، ولكنَّ

ا". اأجاَبه   اأبداً
َّ

فيما َبعُد". 8 فقاَل َله ُبطُر�ُس: "لن َتغ�ِضَل ِرجلي

َي�ضوُع: "اإْن ُكنُت ل اأغ�ِضُلَك، فال َن�ضيَب لَك َمعي". 9 فقاَل َله 

بِل  وحَدُهما،   
َّ

ِرجلي َتغ�ِضْل  ل  ُد،  �ضِيّ يا  ا  "اإذاً ُبطُر�ُس:  �ِضمعاُن 

اغ�ِضْل َمَعُهما يَديَّ وَراأ�ضي".

ِّ هكذا 
َتفَعلوَن لأين ا  ا، وح�َضناً داً ا و�ضِيّ ماً

ُمَعِلّ اأنُتم َتدعوَنني   13

فَيِجُب  اأرُجَلُكم،  َغ�َضلُت  ُم  واملَُعِلّ ُد  ال�ضِيّ اأنا  ُكنُت  واإذا   14 اأنا. 

واأنا   15 َبع�س.  اأرُجَل  َبع�ُضُكم  َيغ�ِضَل  اأْن  ا  اأي�ضاً اأنُتم  عَليُكم 

اأعطيُتُكم ما َتقَتُدوَن ِبه، فَتعَملوا ما َعِملُتُه لُكم. 16 احلقَّ احلقَّ 

ِدِه، ول كاَن َر�ضوٌل اأعَظَم  اأقوُل لُكم ما كاَن خاِدٌم اأعَظَم ِمْن �ضِيّ

ا لُكم  َعَرْفُتم هِذِه احَلقيَقَة، فَهنيئاً اأر�َضَلُه. 17 والآَن  ِمَن الذي 

اإذا َعِملُتم ِبها.

من كتابات الآباء والالهوتّيني.م�شتند 4

اأّن  تظن  "هل   : قائالاً املوؤمن  الفّم   
ّ

الذهبي يوحّنا  القدي�س  ينّبه 

ال�ضخ�ضّية؟  ملنافعك  فقط  ت�ضتثمرها  لكي  حمبةاً  اأعطاك  اهلل 

الآخرين،  حاجات  لديك  التي  بالوفرة  تّد  لكي  بل  كال! 



143

وتدعم افتقارهم وحرمانهم". )حمادثات/درا�ضات يف كتاب 

التكوين، القرن الرابع(.

التمّثل  على  املوؤمن  فيحّث  الكبري،  با�ضيليو�س  القدي�س  اأّما 

مبحّبة اهلل، التي ل تفّرق بني اإن�ضاٍن واإن�ضان: "كما اأن اهلل ينري 

بالت�ضاوي كل الب�رش بوا�ضطة ال�ضم�س، كذلك الذين ي�ضتهون 

ب�ضعاع احلب كل فئات  به، ينريون على حد �ضواء،  القتداء 

تطلع  الألفة،  وحتتجب  املحبة،  تنتفي  حيث  لأنه  النا�س؛ 

ك، القرن  التن�ضُّ الكراهية مكانها، وتظهر ال�ضغينة" )عظة يف 

الرابع(

من كتابات الآباء والالهوتّينيم�شتند 5

اأفرام ال�رشيايّن )القرن الرابع( يف ر�ضائله  ويف�ّضل القدي�س 

اإىل  باملوؤمن  تذهب  التي  املحّبة  مفاعيل  الأخالقّية،  الروحّية 

لأنه  املحبة؛  قلبه  يف  الذي  لالإن�ضان  "طوبى  اأجله:  من  املوت 

�ضيء،  كل  فوق  فيه  املحبة  كانت  فمن  داخله.  يف  اهلل  يحمل 

ا، ول  كان اهلل معه. ومن يحمل املحبة يف ذاته، ل يخ�ضى �ضيئاً

ا. ل يثور على اأحد، ول يتكرب؛ ل يذّم رجالاً ول  يرهب اإن�ضاناً

َيقدح به، ول ي�ضغي اإىل الذميم، ول اإىل املفرتي؛ ل ي�ضاجل 

اأو  لوقوعه  يهلل  ول  الآخر،  يح�ضد  ل  يزاحم.  ول  غريه، 

�ضقط.  اإذا  وي�ضاعُده  معه  يتعاطُف  لكنه  ب�ضقوطه.  ي�ضّهر 

وقع  الذي  اأخيه  جتاه  اأح�ضاءه  يغلق  ول  بالغري،  يزدري  ل 

اأجله. من  ا للموت من  يف العوز، بل يوؤازره، ويكون م�ضتعدًّ

كانت له املحبة، حقق م�ضيئة اهلل، وتم اإرادته.

يحوي الأدوات والو�شائل التعليمّية مدمج  �رشيط   - النازحني  �ضور  املقّد�س-  الكتاب 

اأوراق   - بخور   – –�ضمعة  امل�ضتندات   – النازحني  م�ضهد 

واأقالم- لوح – طب�ضور – كرتون – اأقالم تلوين.

اإىل ثقافة، اأبعد من ال�شّف "الت�ضامن الثقايف"، بهدف التعّرف  تاأ�ضي�س نادي 

النادي  هذا  ينّظم  النازحني.  من  الآخرين  وحاجات  وتقاليد، 

الوعي  ن�رش  اأجل  من  املدر�ضة،  يف  وحما�رشاٍت  زياراٍت، 

امل�ضيحّية  القيم  �ضورة  وُيو�ضح  النازحني،  مع   
ّ

الت�ضامني

املت�ضاِمنة مع الآخرين.
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الف�شل ال�شابع

العفو والغفران
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غفران اهلل يف الكتاب املقّد�س 

ل  اأّنه  كيف  لنا  ويو�ضح  الإن�ضان،  خلطيئة  تعاىل  اهلل  غفران  عن  ا  اأخباراً املقّد�س  الكتاب  يورد 

اهلل  حمّبة  باأّن  امل�ضيحّية  وتوؤمن  حرّيته.  مبلء  ا  تائباً اإليه  فيعود  ي�ضفَيه  اأن  بل  اخلاطئ،  موت  يريد 

اإليه؛ لأّن اهلل تعاىل ل  ورحمته، تفوقان ت�ضّور النا�س وكّل احلدود، ول �ضّيما عندما يتوب الإن�ضان 

الوقت عينه حرّية كّل فرٍد منها.  اأبدعها، ويحرتم يف  التي  البّتة عن خليقته  يتخّلى 

مثال على توبة ال�شعب وغفران اهلل يف العهد القدمي

ب�ضبب  اهلل  اإرادة  اّتباع  عن  وتخّليه  ال�ضعب،  خطيئة  حول  كثرية  رواياٍت  القدمي  العهد  يف  جند 

اإّنه ميكننا القول باأّن تاريخ اهلل مع �ضعبه، هو تاريخ غفراٍن وبحٍث عن توبة  ال�رّش ومغرياته، حّتى 

رّب��ه...  اإىل  ويرجع  ويتوب  يعود  لكّنه  و�ضاياه،  ويخالف  اهلل،  اإرادة  عن  الإن�ضان  يبتعد  الإن�ضان. 

تثاٍل  بعبادة  وقام  العهد  عن  ال�ضعب  تخّلى  عندما  ال�ضحراء،  يف  فعل  كما  وي�ضاحمه،  له  اهلل  فيغفر 

من الذهب )خروج 32: 4(. 

بالغفران  وحمّبته  اهلل  رحمة  ل��ه  فتجّلت  خطيئته،  ع��ن  ت��اب  ال��ذي  امللك  داود  توبة  اهلل  تقّبل 

داود  توبة  بعد  اهلل  غفران  عن  تعبرٍي  اأمّيا  يعرّب   )51( اخلم�ضون  واملزمور   .)13  :12 )2�ضموئيل 

ا  ا اْخُلْق يِفَّ يا اأَهلُل وروحاً ا طاهراً  ]...  قلباً
َّ

: "ِارَحْمني يا اأهلُل ِبَرحمِتَك، وِبكرَثِة راأَفِتَك اْمُح َمعا�ضي
ّ

النبي

ْن يف داخلي..." )الآيتان 3 و12(. واأّما املزمور 102 )103( فيوؤّكد اأّن اهلل تعاىل ُيبعد عّنا  ا كِوّ جديداً

ُيبِعُد  املغرِب  ِمَن  امل�رِشِق  كُبعِد  خاِئفيِه.  على  َرحمُتُه  ترَتِفُع  الأر�ِس  َعِن  ماِء  ال�ضَّ "كارِتفاِع  معا�ضينا: 

11 و12(.  ا معا�ضَينا" )الآيتان  عنَّ

اأفكاٌر لإعداد عظة اأو حديث روحّي

حول قيمة العفو والغفران
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ي�شوع عالمة غفران اهلل يف الأناجيل املقّد�شة

املقّد�ضة، من خالل وهب ي�ضوع مغفرة اخلطايا لالأ�ضخا�س  الأناجيل  لنا غفران اهلل يف  يتجّلى 

مواِت  ال�ضَّ َملكوَت  "ُتوبوا، لأَنّ  التي نادى بها:  امللكوت بالتوبة  الذين يلتقيهم، فينخرطون يف طريق 

ب�ضبب  ُغفرت  خطاياهم  اأّن  اهلل،  با�ضم  ا  م��راراً للَخَطاأة  ���رّشح  وهو   .)17 و4:   2  :3 اقرتَب" )مّتى 

ول  ِاذَهبي  عَليِك.  اأحُكُم  ل  "واأنا  بتوبتها:  �ضعر  اأن  بعد  اخلاطئة  للمراأة  قال  لقد  وتوبتهم.  اإميانهم 

ا للغفران. والتوبة ل تعني  ُتخِطئي َبعَد الآن" )يوحّنا 8: 11(. لذلك ُتعترب التوبة يف امل�ضيحّية اأ�ضا�ضاً

ا يف املعاملة وامل�ضلك، مع اأّنها تفرت�س مثل هذا الأمر، بل تعني العودة اإىل اهلل تعاىل بكل  ا اأخالقيًّ تغرّياً

يف  لنقيم  اخلطيئة؛  ما�ضي  عن  بالتخّلي  ونتعّهد  وح�ضوره،  اهلل  وجه  نطلب  بالتوبة  والقلب.  العزم 

ا  ا. واأمَّ ها اأحبَّت كثرياً "ُغِفَرت لها َخطاياها الَكثريُة، لأنَّ اهلل. قال ي�ضوع عن املراأة التي غ�ضلت رجليه: 

.)47  :7 الَقليُل، فهَو ُيِحبُّ قليال" )لوقا  َلُه  ُيغَفُر  الذي 

�شليب ي�شوع امل�شيح عالمة غفران اهلل وامل�شاحلة مع الب�رشّية

اأبي،  يا  لُهم  "ِاغِفْر  ال�ضليب:  امل�ضيح على  اأّما ذروة غفران اهلل للب�رش، فقد جتّلت بطلب ي�ضوع 

الب�رشّية،  خطيئة  غفر  اهلل  ب��اأّن  امل�ضيحّية  وتوؤمن   .)34  :23 )لوقا  َيعَملون"  ما  َيعِرفوَن  ل  ُهم  لأنَّ

وهكذا  ا.  جميعاً عنهم  كّفارٍة  مبنزلة  كان  الذي  ال�ضليب،  على  ابنه  امل�ضيح  ي�ضوع  مبوت  و�ضاحلها 

اهلل، والإن�ضان.  امل�ضاحلة بني  لقاء  ال�ضليب مكان  �ضار 

من غفران اهلل اإىل التغافر بني الب�رش

باأخالقه،  والتخّلق  امللكوت،  طريق  على  امل�ضيح  ي�ضوع  اّتباع  على  امل�ضيحّية،  الدعوة  تقوم 

خطاياه  اهلل  له  غفر  كما  لقريبه،  بدوره  يغفر  اأن   
ّ

امل�ضيحي املوؤمن  على  لذلك،  احلياة.  يف  به  والتمّثل 

خطايانا،  لنا  "واغِفْر  لتالميذه:  امل�ضيح  ي�ضوع  عّلمها  التي  ال�ضالة  يوٍم  كّل  ي�ضّلي  وهو  بامل�ضيح. 

حَتُكموا  ل  ُتدانوا.  فال  َتدينوا،  "ل  كالمه:  ويتذّكر   ،)4  :11 اإلينا" )لوقا  ُيذِنُب  َمْن  ِلُكِلّ  َنغِفُر  نا  لأنَّ
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امل�ضيح  ي�ضوع  �ضاأل بطر�س  37(. فعندما   :6 لُكم" )لوقا  ُيغفْر  اغِفروا،  عَليُكم.  ُيحَكُم  اأحٍد، فال  على 

َمّراٍت؟ فاأجاَبُه َي�ضوُع: ل �َضبَع  اأ�ضبَع  َلُه؟  اأخي واأَغِفُر  اإيَلّ  ةاً َيخَطاأُ  ُد، َكم مرَّ "يا �ضِيّ عن املغفرة بقوله: 

ةاً �ضبَع مّراٍت" )مّتى 18: 21-22(. و�ضية ي�ضوع امل�ضيح بهذا ال�ضاأن، وردت  مّراٍت، بل �َضبعنَي مرَّ

َلُه. واإذا اأخطاأَ �ضبَع مّراٍت يف اليوِم، ورَجَع  ْخُه، واإْن تاَب فاغِفْر  "اإذا اأخطاأَ اأخوَك فَوِبّ يف اإجنيل لوقا: 

املغفرة  هذه  مثل  على  مثاٍل  وخري   .)4-3  :17 لُه" )لوقا  فاغِفْر  تاِئٌب،  اأن��ا  فقاَل  م��ّرٍة  ُك��ِلّ  يف  اإَليَك 

القّدي�ضني،  الر�ضل  اأعمال  �ضفر  لنا  يروي  كما  ال�ضهداء،  اأّول  ا�ضطفانو�س  �ضالة  امل�ضيح،  مثال  على 

هِذِه اخلطيَئة" )اأعمال  "ل حَت�ُضْب عليِهم  ال�ضليب:  ا�ضت�ضهاده، تّثالاً مبعّلمه على  اأثناء  الذي �ضّلى 

الر�ضل 7: 60(. 

التوبة والتغافر بني امل�شيحّيني

ما  يف  والتغافر  اهلل،  مغفرة  بطلب  الليتورجّية،  و�ضلواتهم  احتفالتهم  امل�ضيحّيون  ي�ضتهّل 

 دائم 
ٍ

اإىل �ضعي اأمام اهلل. بهذا تتحّول حياتهم  اإميانهم واجتماعهم  اأ�ضا�س  بينهم. فامل�ضاحلة قائمٌة يف 

ول  اهلل.  اأحّبهم  كما  وحمّبتهم  الآخرين،  اإ�ضاءة  لتجاوز  م�ضتمرٍّ  وجهٍد  وطهارته،  القلب  توبة  لبلوغ 

الغفران عندهم  اإن�ضاٍن. ول يقت�رش  اأبناء دينهم، بل ي�ضمل كّل  امل�ضيحّيني على  الغفران عند  يقت�رش 

 ،
ّ

على فعٍل ب�رشّي، يف اأبعاده الطقو�ضّية، اأو الرتاثّية، اأو احلقوقّية، بل ي�ضتمّد مثاله من الفعل الإلهي

لأّن اهلل تعاىل هو م�ضدر احلّب، والرحمة، والغفران. 

اأّن الغفران عطّية من النعمة الإلهّية، وِهبٌة نابعٌة من �ضعة رحمته، لكن هذا ل ينفي  ل ريب يف 

لذلك،  الطبيعة.  حّق  اأم يف  كانت،  اأيف حّق اجلماعة  �ضواء  تداعيات خطاياه،  الفرد يف حتّمل  م�ضوؤولّية 

لكّل  الأخالقّية  امل�ضوؤولّية  لتاأكيد  خطاياك"،  لَك  "مغفورٌة   : قائالاً ال�ضخ�س  اإىل  امل�ضيح  ي�ضوع  يتوّجه 

الكني�ضة  تعليم  �ضّدد  لقد  اخلطيئة.  حالة  اإىل  العودة  عدم  على  وحِلّثه  اجلماعة،  م�ضوؤولّية  قبل  فرٍد، 

ووعٌد  الكراهية،  من  حتّرٌر  فالغفران   .
ّ

واجلماعي  ،
ّ

ال�ضخ�ضي ال�ضمري  دور  على  الع�ضور،  مّر  على 

الإن�ضان  واأّما  اأن يغفر اخلطايا،  اأّن اهلل وحده يقدر على  اإليه. نحن نعلم  العودة  العداء، وعدم  برتك 

حياته.  يف  واملغفرة  امل�ضاحمة  حتقيق  واإىل  بخالقه،  الت�ضّبه  اإىل  في�ضعى 
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اأقوال بول�س الر�شول يف الغفران

هَو  وها  الَقدمُي  زاَل  َجديدٌة:  َخليَقٌة  فهَو  امَل�ضيِح،  يف  اأَحٌد  كاَن  "واإذا  اأّنه:  بول�س  الر�ضول  يوؤّكد 

ِة، اأي اإَنّ اهلَل �ضاَلَح العامَلَ  نا بامَل�ضيِح وعِهَد اإَلينا ِخدَمَة املُ�ضاحَلَ ُه ِمَن اهلِل الذي �ضاحَلَ اجلديُد. وهذا ُكُلّ

َة" )2كورنثو�س 5:  ِتِهم، وعِهَد اإَلينا اأْن ُنعِلَن هِذِه املُ�ضاحَلَ مَع َنف�ِضِه يف امَل�ضيِح وما حا�َضَبُهم على زَلّ

ا  17-19(. ويف الر�ضالة اإىل اأهل اأف�ض�س، يحّث على امل�ضاحمة بقوله: "ولَيُكْن َبع�ُضُكم ِلَبع�س ُمالِطفاً

اإىل   ،
ّ

كولو�ضي يف  الكني�ضة  اأبناء  ويدعو   .)32  :4 امل�ضيح" )اأف�ض�س  يف  لُكم  اهلُل  َغَفَر  كما  ا  غاِفراً ا  َرحيماً

"الَب�ُضوا  الكمال:  رباط  هي  التي  املحّبة  عن  ا  تعبرياً املعّلم،  امل�ضيح  مثال  على  لبع�س  بع�ضهم  مغفرة 

َبع�ُضُكم  وْلُي�ضاِمْح  ا،  َبع�ضاً َبع�ُضُكم  احَتِملوا  رِب.  وال�ضَّ والَوداَعِة  ِع  وا�ضُ والتَّ والّراأَْفِة  احَلناِن  َعواِطَف 

ا. والَب�ُضوا َفوَق هذا  ، �ضاحِموا اأنُتم اأي�ضاً بُّ ُكُم الرَّ ا اإذا كاَنت لأََحٍد �َضكوى ِمَن الآَخِر فكما �ضاحَمَ َبع�ضاً

.)14-12  :3 الَكماِل" )كولو�ضي   ِرباُط 
َ

َة، فِهي امَلحبَّ ِه  ُكِلّ

من اأقوال القدي�س يوحّنا الذهبّي الفّم )القرن الرابع(

اهلل،  غفران  ب�ضاأن  وتالميذهم،  الر�ضل  وتعاليم  ومثاله،  ي�ضوع  اأق��وال  الكني�ضة  تقليد  حفظ 

كتب  ة.  اخلا�ضّ بعباراتهم  التعاليم  هذه  القّدي�ضون  الآباء  رّدد  وقد  اخلاطئ.  لالأخ  املغفرة  ووجوب 

الأ�ضياء.  بع�س  عن  لك  اهلل  �ضفح  الأ�ضياء،  بع�س  عن  لالآخرين  �ضفحت  "اإذا  الفّم:   
ّ

الذهبي يوحّنا 

اأ�ضياء كثرية. واإن غفرت لهم بكّل �ضدٍق ومن  اأ�ضياء كثرية، �ضاحمك اهلل كذلك يف  واإذا �ضاحمتهم يف 

ا لك بعد اأن عفوت  ا يغفر لك ويعفو عنك. وفوق كل هذا، اإذا جعلت الآخر �ضديقاً كل قلبك، فاهلل اأي�ضاً

فيك". كذلك  اهلل  ف�ضيفعل  عنه، 

خامتة

اإّن غفران اهلل يفوق كّل ما ميكن اأن نت�ضّور؛ لأّن رحمته عظيمٌة، وحمّبته لنا ل حّد لها. الإن�ضان 

له من تقّبل رحمة اهلل وغفرانه. ول ف�ضل  بّد  َيْخَطاأ، ول  اإن�ضاٍن  ال�ضفح واملغفرة؛ لأّن كّل  اإىل  مدعوٌّ 
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اآخر باملغفرة؛ لأّن اهلل هو الغاِفر. �ضاأننا نحن التوبة وال�ضرتحام، و�ضاأنه هو املغفرة.  لإن�ضاٍن على 

واجلماعات  واملناطق  البلدان  بني  وامل�ضاحلة،  التغافر  من  خ��رباٍت  على  ي�ضهد  الب�رشّية  تاريخ  اإّن 

اأّن النا�س، ل يزالون  ا -بتنامي احلروب والعداوات بني هوؤلء- على  اأي�ضاً والأ�ضخا�س، ولكّنه يدّل 

ال�ضامية،  الدينّية  والقيم  املقّد�ضة،  الكتب  بع�ٍس.  عن  بع�ضهم  �ضفح  الأحيان  بع�س  يف  يرف�ضون 

تدعو على الدوام اإىل توبة القلب ال�ضادقة اأمام اهلل تعاىل، واإىل تقّبل رحمته الرحبة، وغفرانه الغزير، 

وانتماءاتهم.  مذاهبهم،  اختالف  على  ا،  جميعاً النا�س  بني  املغفرة  على  وحتّث 
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درو�س تربوّية للتعليم 

الدينّي امل�شيحّي

يف

قيمة العفو والغفران
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة 

العفو والغفران يف املفهوم امل�شيحّي

املاّدة: التعليم الدينّي امل�شيحّيالفئة العمرّية: 7-11 �شنة

ة: 50 دقيقة مو�شوع الدر�س: الّدر�س:العفو والغفران يف املفهوم احل�شّ

ّ
امل�ضيحي

الأهداف الرتبوّية: يف نهاية الدر�س ينبغي للطالب اأن يكون قادًرا على اأن:

اإ�ضاءة الهدف املعريّف: ي�ضامح  جتعله  اإن�ضانّية،  كف�ضيلٍة  الغفران  ف  -  يعرِّ

�ضخ�س اآخر.

عّنا  يتخّلى  ول  بنا،  ويعتني  يحّبنا،  ي�ضوع  الرّب  اأّن  -  يفهم 

حتى ولو اأخطاأنا.

نكون  اأن  اأجل  من  حياته،  يعطينا  ي�ضوع  الرّب  اأّن  -  يعرف 

�ضعداء.

الرّب الهدف املهاراتّي:  مثال  على  مبمار�ضته،  يتحّقق  الغفران  اأّن  -  ي�ضتنتج 

ي�ضوع الذي غفر لنا.

يريدنا  الذي  ال�ضالح،  الراعي  هو  ي�ضوع  الرّب  اأّن  يعلن     -

�ضعداء معه، واأّننا نحن اخلراف.

-   ميّيز الت�رشفات التي تقربه من اهلل، اأو تبعده عنه. 

اأو الهدف الأدبّي/القيمّي:  اخلوف،  حالَتي  يف  يكون  عندما  اهلل،  م�ضاعدة  يطلب     -

احلزن. 

ا، يغفر فيه ملن ي�ضيء اإليه. -  يّتخذ موقفاً

الغفران – املحّبة .املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

)راجع معجم امل�ضطلحات(

، اأو�ضانا به الرّب نقاط انتباه
ّ

-   الغفران قيمٌة اأ�ضا�ضّية يف التعليم امل�ضيحي

ي�ضوع، وحّققه على ال�ضليب، ليعّلمنا كيف نكون �ضعداء.

عملّية،  اأمثلٍة  عرب  الغفران،  قيمة  على  والتوعية  -  التن�ضئة 

بهدف حمّبة املواطن ال�رشيك يف الوطن.
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)10 دقائق(

ق�شة: 

اإليه �ضديقه الذي كان يحّبه  اأ�ضاء   ،
ٍّ

يروي املعّلم ق�ضة �ضبي

ا:  كثرياً

�ضاحة  يف  يوٍم  كل  عدنان،  �ضديقه  مع  يلعب  طوين  كان 

طوين،  يرتك  اأن  الأّيام  اأحد  يف  عدنان  قّرر  اأن  اإىل  الكني�ضة، 

األعب  اأن  اأريد  "ل  لطوين:  قائالاً  كميل،  رفيقه  مع  ويلعب 

ا؛ لأّن عدنان �ضديقه، ول يريد اأن  معك!". حزن طوين كثرياً

يخ�رشه.

لو كنت مكان طوين، ماذا كنت تفعل؟ اأكتب على ورقٍة، الفعل 

الذي تتبّناه.

على  تدّل  معرّبة،  ا  �ضوراً ي�ضع  اأو  اللوح،  على  املعّلم  يكتب 

العمل الذي مُيكن اأن يقوم به التلميذ يف مثل هذه احلالة:

اأتركه واأجتاهله - اأتعّرف اإىل غريه – اأ�ضاحمه - اأت�ضالح معه 

- ل اأ�ضاحمه – اأحتاور معه واأ�ضاحمه - ...

حوار ومناق�شة: 

اآرائهم،  اأن يرتك التالميذ، يعرّبون بحرّيٍة عن  يحاول املعّلم 

"لو كان الرّب ي�ضوع  اأن ُيديل براأيه، ثم يقول لهم:  من دون 

معنا، ماذا كان ليفعل؟"

الأن�شطة / التمارين 

)25 دقيقة(

اإعالن كلمة الإجنيل )10 دقائق(

النا�س  مع  عا�س  عندما  ي�ضوع،  ال��رّب  فعل  م��اذا  �ضاأخربكم 

 
ّ

على الأر�س، قبل موته، وقيامته. وُيخربهم باأ�ضلوٍب روائي

ب�ضيط كيف اأحّب امل�ضيح النا�س، وغفر للجميع، حتى لأولئك 

اهلل  رحمة  من  ينبع  الغفران  لأّن  ال�ضليب؛  على  عّلقوه  الذين 

الالمتناهّية. هو الأب الذي يحّب اأولده، ويريد لنا اأن نكون 

ا َمَثل اخلروف  معه يف بيته ال�ضماوّي. ثّم يعر�س املعّلم اأي�ضاً

ال�ضاّل، الذي عّلمه الرّب ي�ضوع لتالميذه. )لوقا 15: 1 - 7(
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ت��ت��واف��ر  مل  ذا  واإ ب�������رشّي���ة،  ���ض��م��ع��ّي��ة  ����ض���ور  ع���ر����س 

امل��ذك��ور  امل��ث��ل  امل��ع��ّل��م  ي��روي  ل��ت��ك��ن��ول��وج��ّي��ة،  ا ل��و���ض��ائ��ل  ا

على  وي�����ض��ّدد  امل��الئ��م��ة،  ل�����ض��ور  ا م��ع  ل��ع��ام��ّي��ة،  ا ل��ل��غ��ة  ب��ا

 :15 )ل��وق��ا  ل��ه��م.  ن��ه  ة، وغ��ف��را ل��ل��خ��ط��اأ اهلل  ه��م��ي��ة حم��ّب��ة  اأ

)7  - 1

عمل جماعّي )20 دقيقة(

عمل يف جمموعات 

اأ�ضئلة  ملناق�ضة  جمموعاٍت،  اإىل  ال�ضّف  ُيق�ّضم  العر�س  بعد 

امل�ضتندات املعطاة لهم:

املجموعة الأوىل: اإجنيل لوقا 15: 1 – 7

)امل�ضتند 1(.

ا ملثل اخلروف ال�ضال، بح�ضب الرتتيب  يرّتب التالمذة �ضوراً

 لالأحداث.
ّ

الزمني

املجموعة الثانية: 

)امل�ضتند 2 (

من  عليهم  امل���وّزع  الكرتون  على  اأ�ضماءهم  التالمذة  يكتب 

املعّلم. فهم اخلراف الذين يحّبهم اهلل، ويريد منهم اأن يتمّتعوا 

معه بال�ضعادة الدائمة. 

املجموعة الثالثة: اإجنيل مّتى 6: 9 – 13

)امل�ضتند 3(

ماذا يطلب مّنا الرّب 

ي�ضوع؟

ا اأن  كيف يريد منَّ

نت�رّشف مع الذين 

اأخطاأوا اإلينا؟

ُتكتب الإجابتان على الكرتون بكلماٍت ملّونة. ويعّلق الكرتون 

على جدار ال�ضف.
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املجموعة الرابعة: اإجنيل لوقا 15: 1 – 7

)امل�ضتند 4 ( 

، ويجيبون عن اأ�ضئلة:
ّ

يقراأ التالمذة الن�ّس الإجنيلي

ماذا يعّلمنا َمثل اخلروف 

ال�ضاّل؟ 

اأعّدد ثالثة اأعمال، تقّربني 

اإىل اهلل. 

املجموعة اخلام�شة: اإجنيل مّتى 6: 14

) امل�ضتند 5 (

بخّط  ال�ضوؤال  عن  يجيبون   ،
ّ

الإجنيلي الن�ّس  التالمذة  يقراأ 

جميل، وملّون. )يعّلق اجلواب يف ال�ضف( :

متى يغفر اهلل لنا خطايانا؟ 

عر�س عمل املجموعات 

َيعر�س التالمذة ح�ضيلة اأعمالهم: 

يك�ضف  ن  اأ راد  اأ ّن���ه  لأ امل��ث��ل؛  ه��ذا  ي�����ض��وع  ل���رّب  ا خ���رب  اأَ

ونحن  ال�ضالح،  الراعي  هو  ي�ضوع  لنا.  حمّبته  مقدار 

عّنا  يتخّلى  ول  بنا،  ويعتني  يحّبنا  ي�ضوع  اخل��راف. 

و  اأ وق��ات،  الأ بع�س  يف  عنه،  نحن  نتخّلى  عندما  حتى 

اهلل، ون��ت�����رّشف  ع��ن  ن��ب��ت��ع��د  ٍة  م���ّر ك��ّل  ف��ف��ي  ع��ن��ه.  ن��ب��ت��ع��د 

ل��ي��ن��ا، وي��ب��ح��ث  اإ ت��ي  ي��اأ ت��ر���ض��ي��ه، وحت��زن��ه،  ب��ط��ري��ق��ٍة ل 

ّن��ن��ا  لأ ب��ق��رب��ه؛  لنكون  ��ا  ئ��ماً دا فلن�ضَع  يحّبنا.  ّن��ه  لأ ع��ّن��ا؛ 

اهلل. ونحّب  نحّبه، 

اخلتام

)5 دقائق(

ماذا َتعلَّمنا اليوم؟

ا، وهو يريدنا معه، لذلك  يعّلمنا الرّب ي�ضوع اأّن اهلل يحبنا كثرياً

نغفر لإخوتنا،  اأن  ا،  اأي�ضاً واأّنه علينا نحن  لنا خطايانا،  يغفر 

وجلميع النا�س. 
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�شالة

)5 دقائق(

 ُي�ضيء املعّلم �ضمعة، وعلى �ضوت مو�ضيقى هادئة، يدعو اإىل 

ال�ضالة:

نغفر  كما  خطايانا،  لنا  �شالة فردّية يرّددها التالمذة: "ِاغفر 

ا ملن اأخطاأوا اإلينا.." نحن اأي�ضاً

�شالة جماعّية: كيف بتو�ضل عال�ضما اإذا ما بتحّب  -  حّبْ 

العامل متل ما بيحّبك الرب )2(

: كيف بتو�ضل عال�ضما اإذا  مُيكن تغيري الكلمات لت�ضبح مثالاً

ما بتغفر- اغفر للعامل متل ما بيغفر لك الرّب.

التقومي 

)5 دقائق(

اليد كّل مرة يقررون فيها  التالمذة، رفع  املعّلم من   يطلب 

لالآخرين. يغفروا  اأن 

اإيّل  اأ�ضاء  اإِْن  اأفعل  ماذا  رفيقي؟  اإيل  اأ�ضاء  اإِْن  اأفعل  -  ماذا 

اإِْن اأ�ضاء اإيّل جاري؟  اأخي؟ ماذا اأفعل 

-  يروي اأحد التالمذة، الذين يريدون اأن يغفروا لالآخرين، 

اإيّل �ضديقي؟  اأ�ضاء  اإِْن  اأفعل  راأيه وخربته. ماذا 

يغفر  اأن  قّرر  من  لكّل  غفران،  �ضهادة  املعّلم  -  ُيوّزع 

لالآخرين.

امل�شتندات واملراجع

اإجنيل لوقا 15: 1 – 7م�شتند 1

اخلروف ال�شاّل

َي�ضوَع  ِمْن  َيدُنوَن  واخلاِطئوَن  ال�رّشائِب  ُجباُة  وكاَن   1

ُمتذّمريَن:  ال�رّشيعِة  وُمَعّلمو  الَفّري�ضّيوَن  فقاَل   2 لَي�ضَمعوُه. 

"هذا الّرُجُل ُيَرّحُب باخلاِطئنَي وياأُكُل َمَعُهم". 3 فَكّلَمُهم ِبهذا 
ا ِمنها،  امَلَثِل: 4 "َمْن ِمنُكم اإذا كاَن َلُه مئُة خروٍف، فاأ�ضاَع واحداً

اخَلروِف  َعِن  لَيبَحَث  الرّبّيِة  يف  والّت�ضعنَي  الّت�ضَعَة  َيرُتُك  ل 

ا، 6  ال�ضاِئِع حتى َيجَدُه؟ 5 فاإذا وَجَدُه َحَملُه على َكِتَفيِه َفِرحاً

افَرحوا  لُهم  اأ�ضِدقاَءُه وجرياَنُه وقاَل  الَبيِت وَدعا  اإىل  ورَجَع 

َمعي، لأيّن وَجدُت َخرويف ال�ضاِئَع!. 7 اأقوُل لُكم: هكذا يكوُن 

ِبت�ضَعٍة  الَفرِح  ِمَن  اأكرَثَ  َيتوُب  ال�ّضماِء ِبخاطٍئ واِحٍد  الَفَرُح يف 

وِت�ضعنٍي ِمَن الأبراِر ل َيحتاجوَن اإىل الّتوَبةِ".
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اأكتب ا�ضمي على الكرتون، فيكون الرب ي�ضوع الراعي واأنا م�شتند 2

خروف بقربه.

اأنا تلميذ الرب ي�شوع.
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اإجنيل مّتى 6: 9 – 13م�شتند 3

�ِس  مواِت، ليَتقدَّ الَة. اأبانا اَلّذي يف ال�ضَّ 9 ف�ضّلوا اأنُتم هِذِه ال�ضَّ

يف  كما  الأر�ِس  يف  م�ضيئُتَك  لتُكْن  َملكوُتَك  لياأِت   10 ا�ضُمَك 

، 12 واغِفْر لنا ُذنوَبنا كما 
َّ

اأعِطنا ُخبَزنا الَيومي ماِء. 11  ال�ضَّ

لكْن  جِرَبِة،  التَّ يف  ُتدِخْلنا  ول   13 اإَلينا،  ِللُمذِنبنَي  َنحُن  َغَفرنا 

ير. ِّ نا ِمَن ال�رِشّ جِنّ

 اإجنيل لوقا 15: 1 – 7م�شتند 4

اخلروف ال�شاّل

ماذا يعّلمنا َمثل اخلروف ال�ضال؟ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

اأعّدد ثالثة اأعمال، تقّربني اإىل اهلل.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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اإجنيل مّتى 6: 14م�شتند 5

اأبوُكُم  لُكم  َيغِفْر  َزّلِتِهم،  ِللّنا�ِس  َتغِفروَن  ُكنُتم  فاإْن   14

ماوُيّ زّلِتُكم.  ال�ضَّ

متى يغفر لنا اهلل خطايانا؟

اأكتب اجلواب بخٍط جميل، ومّلون. 

 الكتاب املقّد�س- �رشيط مدمج يحوي م�ضهد اخلروف ال�ضال الأدوات والو�شائل التعليمّية

 – – �ضموع  – طب�ضور  لوح  واأقالم-  – اأوراق  – امل�ضتندات 
بخور- كرتون – اأقالم تلوين.

اأهله، اأبعد من ال�شّف بها  ويخرب  منزله،  اإىل  التقدير  �ضهادة  التلميذ  ياأخذ 

عليها،  التوقيع  منهم  ويطلب  ورفاقه،  واأقرباءه،  واأخوته، 

ا اأن يغفروا، واأن يكونوا من تالميذ الرّب  اإذا قّرروا هم اأي�ضاً

ي�ضوع.



159

برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

العفو والغفران يف املفهوم امل�شيحّي

املاّدة: التعليم الدينّي امل�شيحّيالفئة العمرّية: 12–15 �شنة

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س:  العفو والغفران يف املفهوم امل�ضيحي

الأهداف الرتبوّية: يف نهاية الدر�س ينبغي للطالب اأن يكون قادًرا على اأن:

-  يعرف اأّن امل�ضيحّية، توؤمن باأّن حمّبة اهلل ورحمته تفوقان الهدف املعريّف:

ت�ضّور النا�س، وكّل احلدود. 

ف الغفران كف�ضيلٍة اإن�ضانّية، حتمل املوؤمن على  -   ُيعرِّ

التغا�ضي، عن اإ�ضاءٍة ارتكبها جتاهه �ضخ�ٌس اآخر.

-  يعي قدرة الغفران على جتاوز الإ�ضاءة، وترميم العالقة 

بني الأ�ضخا�س، اأو اجلماعات.

-  ي�ضتنتج من الكتاب املقّد�س غفران اهلل للنا�س.الهدف املهاراتّي: 

-  ميّيز اأن الإن�ضان التائب، يعود اإىل اهلل مبلء اإراداته.

-  يكت�ضف اأّن غفران اهلل، مرتبٌط بغفران الإن�ضان لأخيه 

الإن�ضان. 

، اأّن الغفران ياأتي 
ّ

-  يتعّرف ويحّدد من خالل الن�ّس الكتابي

من القلب املفعم باملحّبة ال�ضادقة.

-  يطلب بالتوبة وجه اهلل وح�ضوره، ويتعّهد بالتخّلي عن الهدف الأدبّي/القيمّي: 

اخلطيئة، ليقيم اهلل فيه.

ا من غفران الإ�ضاءة، وال�ضعي اإىل امل�ضاحلة مع  -  يّتخذ موقفاً

من اأ�ضاوؤوا اإليه، وا�ضتعادة ال�ضالم.

-  يتمّثل بالرّب ي�ضوع، يف غفرانه للنا�س.

 الغفران – اخلطيئة - التوبة املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

)راجع معجم امل�ضطلحات(
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اندماجه نقاط انتباه ويف  الإن�ضان،  حياة  يف  اأ�ضا�ضّية  قيمٌة  -  الغفران 

.
ّ

الديني للتنّوع  حا�ضنٍة  مواطنٍة  �ضمن   ،
ّ

الجتماعي

النا�س،  بني  الغفران  على  مبنّيٌة  امل�ضيحّية  -  احلياة 

ليعّم  ز،  تعزَّ اأن  يجب  التي  الإن�ضانّية  القيم  من  وهي 

. م ل�ضال ا

اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)10 دقائق(

 ، ع��ادةاً النا�س  يرّددها  اجتماعّية،  عباراٍت  املعّلم  يعر�س 

: مثل 

– متل  ب�ضامح  ول  ب�ضالح  – ما  ببيتي  واأنا  ببيتو  "هو 
كل  ق��ب��ل  وك��رام��ت��ي  – �ضخ�ضيتي  ب��ع��ام��ل��و  ب��ع��ام��ل��ن��ي  م��ا 

�ضي".

واأي��ن؟  ُت��ق��ال؟  متى  التعابري:  ه��ذه  ح��ول  نقا�ٌس  ي��دور  ث��ّم 

ملاذا؟ عليها؟  موافقون  اأنتم  وهل  وملاذا؟ 

َنْغِفُر  َكَما  ُذُنوَبَنا  َلَنا  "َواْغِفْر  عبارة:  املعّلم  ي�ضيف  ث��ّم 

َلِكْن  ��ِرَب��ٍة،  جَتْ يِف  ُتْدِخْلَنا  َوَل  َلْيَنا.  اإِ ِلْلُمْذِنِبنَي  ا  اأَْي�ضاً َنْحُن 

 .)12  :6 يِر" )مّتى  ِّ ال�رشِّ ِمَن  َنا  جَنِّ

خالل  من  الغفران،  يف  امل�ضيحّية  تقوله  ما  نكت�ضف  دعونا 

املقّد�ضة. الن�ضو�س 
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الأن�شطة / التمارين 

)21 دقيقة(

عمل جماعّي

يق�ّضم ال�ضّف اإىل جمموعاٍت، ملناق�ضة اأ�ضئلة امل�ضتندات املعطاة 

لهم:

املجموعة الأوىل: اإجنيل يوحّنا 3: 16 و رومية 5: 10-8

) امل�ضتند 1(

ما ال�ضبب 

الذي جعل 

اهلل يبذل 

ابنه الوحيد، 

الكلمة 

املتج�ّضد يف 

العامل؟ 

ماذا كانت 

نتيجة 

موت الرّب 

ي�ضوع، على 

ال�ضليب؟

ما ثمن 

غفران اهلل 

خلطيئة 

الإن�ضان؟

ماذا يتطّلب 

الغفران وفق 

منطق اهلل؟

املجموعة الثانية: اإجنيل مّتى 6: 9 – 15

)امل�ضتند 2 (

ما اأهمّية 

هذه ال�ضالة 

بالن�ضبة اإىل 

؟
ّ

امل�ضيحي

ما ال�رشط 

الذي و�ضعه 

اهلل، لغفران 

خطايا املوؤمن 

؟ 
ّ

امل�ضيحي

من املذنب 

 ،
ّ

اإىل امل�ضيحي

وفق كالم 

الرّب ي�ضوع؟

ماذا ت�ضتنتج 

من مو�ضوع 

الغفران 

؟
ّ

امل�ضيحي

املجموعة الثالثة: اإجنيل يوحّنا 8:1-11 و 3:17

)امل�ضتند 3(

ماذا توّقع 

الفري�ضّيون، 

من حكم 

ي�ضوع على 

املراأة الزانية؟

ماذا اأراد 

الرّب ي�ضوع، 

اأن يقول 

للكتبة 

والفري�ضّيني، 

من خالل 

جوابه لهم؟

ملاذا مل يِدن 

الرّب ي�ضوع 

املراأة املذِنبة؟ 

ما نوع 

الغفران 

الذي يريده 

امل�ضيح؟
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املجموعة الرابعة: اإجنيل مّتى 18: 21 - 22

)امل�ضتند 4(

ملاذا �ضاأل 

بطر�س الرّب 

ي�ضوع هذا 

ال�ضوؤال؟

من "الأخ 

اخلاطئ" 

الذي ق�ضده 

ي�ضوع؟

ما جواب 

ي�ضوع؟ 

وماذا يق�ضد 

به؟

ماذا ن�ضتنتج 

يف مو�ضوع 

الغفران، 

الذي يطلبه 

امل�ضيح؟

املجموعة اخلام�شة: اإجنيل مّتى 18: 32 - 35 

)امل�ضتند 5 (

ما الذي كان على اُذكر خطيئة العبد؟

العبد اأن يفعله 

برفيقه؟

ماذا ن�ضتنتج يف 

مو�ضوع الغفران، 

الذي يطلبه الرّب 

ي�ضوع؟

عر�ُس عمل املجموعات وا�شتنتاج

يعر�س كّل فريق ما تو�ضل اإليه من اإجابات، وي�ضّوب املعّلم 

ا.  الإجابات، بح�ضب الأهداف املحّددة �ضابقاً

اخلتام

) 3 دقائق(

ماذا َتعلَّمنا اليوم؟

غفر  اهلل  اأّن  امل��ق��ّد���ض��ة،  الكتب  خ��الل  م��ن  امل�ضيحّية  ُتعّلمنا 

لالإن�ضان خطيئته، ببذل ابنه ي�ضوع على ال�ضليب. والغفران 

رف�س  اأم��ا  ال�ضماوّي.  امللكوت  واإىل  اهلل،  قلب  اإىل  الطريق  هو 

ا بيننا وبني النا�س )احلقد، والغ�ضب،  الغفران، في�ضع حاجزاً

ت�ضع  خطيئة  وه��ي  العنف،  دائ���رة  ف��ى  وُيدخلنا  وال�����رّش(، 

اأن  عليه  ي�ضوع،  بالرّب  اآمن  من  وكل  اهلل.  وبني  بيننا  ا  حاجزاً

ا هلل.  يغفر لالآخرين، ليكون بدوره ابناً

�شالة 

)8 دقائق(

 يدعو املعّلم اإىل ال�ضالة والتاأّمل، على اأحلان مو�ضيقى هادئة، 

واإ�ضعال ال�ضموع، والبخور، والتفكري فيما يلي:

عن  فداءاً  ابنه  بذل  الذي  هو  لنا،  اهلل  حمبة  عظمة  يف  -  اأفّكر 

خطايانا.
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-  اأ�ضكر اهلل الذي يحّبنا على الدوام، ويغفر لنا خطايانا، كّل 

مرة نتقّرب فيها اإليه. 

يعطيني  اأن  اهلل  من  واأطلب  اإيّل،  اأ�ضاوؤوا  الذين  كّل  يف  -  اأفّكر 

نعمة الغفران؛ لأّنني تلميٌذ له.

قيود  من  اأحتّرر  كي  اإيّل،  اأ�ضاوؤوا  للذين  اأغفر  اأن  -  اأقّرر 

اخلطيئة، التي ت�ضجنني يف الكراهَية.

�شالٌة جماعّية وترنيمة: "ماذا اأفَعُل يا اإلهي، حتى تن�شى 

ما فعلُت"؟

ماذا اأفَعُل يا اإلهي، حتى تن�ضى ما فعلُت؟

عودتي اإىل ُح�ضِنَك الدافئ َعودَة املُ�رّشِد نحو الوطن

كْن رّبي يا �ضفينتي ويا مرفِئي فيَك ال�ضكيَنُة فيَك ال�ضَّ

ماذا اأفَعُل يا اإلهي، حتى تن�ضى ما فعلُت؟

 بَك
ّ

 غني
ّ

اإيّن فقري فقري اإليْك اإيّن غني

ن�ضَوتي نعيمي يف راَحَتيك لأين �رشيٌك بكل ما لك

التقومي

) 8 دقائق(

يختار كّل تلميٍذ، اآيةاً من الن�ّس الذي بني يديه، ويحفظها. ثم 

يقف يف دائرة من دائرتني متداخلتني، وعلى وقع املو�ضيقى 

مي�ضي مع رفاقه، بطريقٍة معاك�ضة اأو ع�ضوائية. عند ت�ضفيق 

نحو  ويّتجه  التلميذ،  يقف  املو�ضيقى،  ف  توقُّ عند  اأو  املعّلم، 

تلميٍذ مواجٍه له، يف الدائرة املقابلة، ويتلو له الآية التي حفظها، 

ثم ي�ضغي اإىل الآية من التلميذ الآخر.

امل�شتندات واملراجع

 اإجنيل يوحّنا 3: 16م�شتند 1

هكذا اأحبَّ اهلُل العامَلَ حتى وَهَب ابَنُه الأوَحَد، َفال َيهِلَك ُكُلّ َمْن 

ُة. ُيوؤِمُن ِبه، بل تكوُن َلُه احلياُة الأبِديَّ
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رومية 5: 10-8

اأجلنا،  من  مات  امل�ضيح  باأّن  لنا،  ته  حمبَّ َعن  َبرهَن  اهلل  ولكّن 

بدِمِه  رنا  تربَّ بعدما  الآَن  بالأوىل  فكم  خاطئون.  بعد  ونحن 

مبوِت  �ضاحلنا  اهلل  كان  واإذا  اهلل.  غ�ضِب  من  به  نخل�َس  اأن 

ونحُن  بحياِتِه  نخل�َس  اأن  بالأوىل  فكم  اأعداوؤه،  ونحن  ابنه 

مت�ضاحلون.

اإجنيل مّتى 6: 9– 15م�شتند 2

�ِس  مواِت، ليَتقدَّ الَة. اأبانا اَلّذي يف ال�ضَّ 9 ف�ضّلوا اأنُتم هِذِه ال�ضَّ

يف  كما  الأر�ِس  يف  م�ضيئُتَك  لتُكْن  َملكوُتَك  لياأِت   10 ا�ضُمَك 

كما  ُذنوَبنا  لنا  واغِفْر   12  ،
َّ

الَيومي ُخبَزنا  اأعِطنا  ماِء11  ال�ضَّ

لكْن  جِرَبِة،  التَّ يف  ُتدِخْلنا  ول   13 اإَلينا،  ِللُمذِنبنَي  َنحُن  َغَفرنا 

يِر. 14 فاإْن ُكنُتم َتغِفروَن ِللّنا�ِس َزّلِتِهم، َيغِفْر  ِّ نا ِمَن ال�رِشّ جِنّ

ماويُّ زّلِتُكم. 15 واإْن ُكنُتم ل َتغِفروَن ِللّنا�ِس  لُكم اأبوُكُم ال�ضَّ

ماويُّ زّلِتُكم.  زّلِتِهم، ل َيغِفُر لُكم اأبوُكُم ال�ضَّ

 اإجنيل يوحّنا 8: 1 – 11م�شتند 3

َرَجَع  الَفجِر  وِعنَد   2 يتوِن.  الزَّ جَبِل  اإىل  فخَرَج  َي�ضوُع  ا  1اأمَّ

ُيَعِلُّمُهم. 3  واأَخَذ  فَجَل�َس  ُه.  ُكُلّ عُب  ال�ضَّ اإَليِه  فاأقَبَل  الَهيَكِل،  اإىل 

َبع�ُس  اأم�َضَكها  بامراأٍة  وَن  ي�ضيُّ والَفِرّ يعِة  ال�رشَّ ُمَعِلّمو  وجاَءُه 

 َتزين، َفاأوقفوها يف َو�ْضِط احلا�رشيَن، 4 وقالوا 
َ

النا�ِس وهي

نى. 5 ومو�ضى اأو�ضى  ُم، اأم�َضكوا هِذِه امَلراأَة يف الِزّ َله: يا ُمَعِلّ

يف �رَشيعِتِه ِبَرْجِم اأمثاِلها، فماذا َتقوُل اأنَت؟  6 وكانوا يف ذِلَك 

ِهموُه. فانَحنى َي�ضوُع يكُتُب باإ�ضَبِعِه يف  ُيحاِولوَن اإحراَجُه لَيتَّ

وؤاِل، رَفَع راأ�َضُه وقاَل لُهم:  وا عَليِه يف ال�ضُّ ا اأحُلّ الأر�ِس. 7 فلمَّ

وانحنى   8 حَجٍر.  باأّوِل  ِمها  َفلرَيْ َخطيَئٍة،  ِبال  ِمنُكم  كاَن  َمْن 

اأخَذت  الكالَم،  هذا  �َضِمعوا  ا  فلمَّ  9 الأر�ِس.  يف  يكُتُب  ثانَيةاً 

ا َبعَد واحٍد، وِكباُرُهم َقبَل  ُتُهم، فَخرجوا واحداً ماِئُرُهم ُتبِكّ �ضَ

 َي�ضوُع وحَدُه واملراأُة يف مكاِنها. 10 فَجَل�َس 
َ

غاِرِهم، وَبِقي �ضِ

َي�ضوُع وقاَل لها: اأيَن ُهم، يا امراأُة؟ اأما حَكَم عَليِك اأحٌد ِمنُهم؟ 

اأحُكُم  ل  واأنا  َي�ضوُع:  لها  فقاَل  دي!   �ضِيّ يا  ل،  فاأجاَبت:   11

عَليِك. ِاذَهبي ول ُتخِطئي َبعَد الآَن.
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 اإجنيل يوحّنا 3: 17

، بل لُيخِلّ�َس ِبه العامَل. واهلُل اأر�َضَل ابَنُه اإىل العامَلِ ل ليديَن العامَلَ

اإجنيل مّتى 18: 21 - 22.م�شتند 4

عندما �ضاأل بطر�س ي�ضوع امل�ضيح عن املغفرة لالأخ: 

َمّراٍت؟  اأ�ضبَع  َلُه؟  اأخي واأَغِفُر  اإيَلّ  َيخَطاأُ  ةاً  َكم مرَّ ُد،  يا �ضِيّ  21

ةاً �ضبَع مّراٍت. 22 فاأجاَبُه َي�ضوُع ل �َضبَع مّراٍت، بل �َضبعنَي مرَّ

 اإجنيل مّتى 18: 23 – 35م�شتند 5

ا اأراَد اأْن ُيحا�ِضَب َعبيَدُه. 24  مواِت ُي�ضِبُه َمِلكاً 23 فَملكوُت ال�ضَّ

اإَليِه ِبواحٍد ِمنُهم عَليِه َع�رَشُة اآلِف  َبَداأَ ُيحا�ِضُبُهم، ِجيَء  فلّما 

ُدُه باأْن  ِة. 25 وكاَن ل مَيِلُك ما ُيويف، فاأَمَر �ضِيّ ِدرَهٍم ِمَن الِف�ضَّ

ى ُيوفَيُه َديَنُه.  ُيباَع هَو وامراأُتُه واأولُدُه وجميُع ما مَيِلُك حتَّ

لك  ما  ُكَلّ  فاأُوفَيَك  اأمِهلني  وقاَل:  ا  �ضاجداً َله  العبُد  26فركَع 

 28 يِن.  الدَّ ِمَن  واأعفاُه  واأطَلَقُه  ُدُه  �ضِيّ عَليِه  فاأ�ضَفَق   27  !
َّ

عَلي

ا ِمْن اأ�ضحاِبه كاَن َله عَليِه مئُة ديناٍر،   َعْبداً
َ

جُل َلِقي ومّلا خَرَج الرَّ

يل  ما  اأوِفني  َله:  يقوُل  وهَو  َيخُنُقُه  كاَد  ى  حتَّ ِبُعُنِقِه  فاأم�ضَكُه 

فاأوفيَك.  اأْمِهْلني،  ويقوُل:  َيرجوُه  �ضاِحُبُه  فرَكَع   29 عَليَك! 

يَن.  الدَّ ُيوفَيُه  ى  حتَّ جِن  ال�ِضّ يف  واألقاُه  اأَخَذُه  بل  اأراَد،  فما   30

ا وَذَهبوا  31 وراأى الَعبيُد اأ�ضحاُبُه ما جرى، فا�ضتاوؤوا كثرياً

َله:  وقاَل  ُدُه  �ضِيّ فَدعاُه   32 جرى.  ما  ِبُكِلّ  َدُهم  �ضِيّ واأَْخرَبوا 

 33 َرَجْوَتني.  َك  لأنَّ ِه،  ُكِلّ َديِنَك  ِمْن  اأْعَفيُتَك  ال�ُضوِء!  َعبَد  يا 

 34 رِحمُتَك؟  ِمثَلما  �ضاِحَبَك  َترَحَم  اأْن  عَليَك  َيجُب  كاَن  اأفما 

ديَن حتى ُيوِفَيُه ُكَلّ ما  َمُه اإىل اجَلاَلّ ا، ف�َضَلّ ُدُه كثرياً وَغ�ِضَب �ضِيّ

اإْن كاَن ُكُلّ واحٍد  ماويُّ  َله عَليِه. 35 هكذا َيفَعُل ِبُكم اأبي ال�ضَّ

ِمنُكم ل َيغِفُر لأخيِه ِمْن ُكِلّ َقلِبِه.

– بخور الأدوات والو�شائل التعليمّية – �ضمعة  – امل�ضتندات  – العبارات  الكتاب املقّد�س   

- اأوراق واأقالم- لوح – طب�ضور – كرتون – اأقالم تلوين- 

LCD – حا�ضوب

معروف اأبعد من ال�شّف �ضخ�ٌس  اأو  التالمذة،  اأحد  يقّدمها  حياٍة  �ضهادة 

ال�ضالم  وعا�س  الغفران،  اخترب  ا(  اإعالميًّ اأو  ا،  )اجتماعيًّ

  .
ّ

الداخلي
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

العفو والغفران يف املفهوم امل�شيحّي

املاّدة: التعليم الدينّي امل�شيحّيالفئة العمرّية:  16 �شنة وما فوق

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: العفو والغفران يف املفهوم امل�ضيحي

الأهداف الرتبوّية: يف نهاية الدر�س ينبغي للطالب اأن يكون قادًرا على اأن:

غفراٍن، الهدف املعريّف: تاريخ  هو  �ضعبه،  مع  اهلل  تاريخ  اأّن  كيف  -  ي�رشح 

وبحٍث عن توبة الإن�ضان. 

-  يتعّرف كيف ك�ضف لنا العهد اجلديد، اأّن اهلل هو الذي يبادر 

برحمته ملالقاة الإن�ضان، وهو الذي �ضالح يف امل�ضيح العامل 

مع نف�ضه )2 كورنثو�س 5: 19(.

-  ي�ضتنتج كيف اأّن الإن�ضان يف الكتاب املقّد�س، ابتعد عن اإرادة الهدف املهاراتّي: 

اهلل، وخالف و�ضاياه، لكّنه عاد فتاب، ورجع اإىل رّبه، فغفر 

اهلل له و�ضاحمه.

-  يحّدد يف الأناجيل املقّد�ضة، كيف يتجّلى لنا غفران اهلل من 

خالل مغفرة ي�ضوع لالأ�ضخا�س، الذين يلتقيهم ويطلبون 

التوبة.

-  ميّيز ويعرّب عن اأّن التوبة يف امل�ضيحّية، هي اأ�ضا�ٌس للغفران.

والتمييز الهدف الأدبّي/القيمّي:   
ّ

الديني التع�ّضب  تف�ّضي  �ضّد  بالغفران  -  يلتزم 

.
ّ

 اأو العرقي
ّ

الطائفي

-  ي�ضعى اإىل عي�س الغفران يف حياته، واإىل حّث جمتمعه على 

ممار�ضته.

 – التوبة.املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة
ّ

 الغفران– التع�ّضب الديني

)راجع معجم امل�ضطلحات(
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الإلهّية، نقاط انتباه باملحّبة  ِجّدّي  التزاٌم  املوؤمن،  حياة  يف  -  الغفران 

والأخوّية.

 والإن�ضايّن، 
ّ

-  �رشورة التن�ضئة على روح الغفران الجتماعي

اأمثلٍة عملّية تطول جميع  على الرغم من الختالفات، عرب 

يف  عّنا  املختلفني  ا  خ�ضو�ضاً الوطن،  يف  معهم  نعي�س  الذين 

الدين.

اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)10 دقائق(

عر�س م�شهد درامّي

16ث(،  )1د:  مّدته  ا،  ق�ضرياً ا  دراميًّ ا  م�ضهداً املعّلم  يعر�س 

الأّول  فيه  يطلب  �ضخ�ضني،  بني  )حوار  املغفرة  رف�س  حول 

امل�ضاهد  ليكت�ضف  يرف�س،  الثاين  لكن  امل�ضاحمة،  الثاين  من 

بعدها، اأّن الثاين هو امل�ضجون يف القف�س(.

حواٌر ومناق�شة: 

-  ما تعليقكم على امل�ضهد؟ ما القف�س الذي ي�ضجن ال�ضخ�س، 

الذي ل يغفر؟ 

-  براأيكم، اإىل ماذا يوؤدي رف�س املغفرة؟ )عدم الغفران يزيد 

امل�ضاكل بني النا�س وال�ضعوب، ونتيجته دائما �ضلبّية(. 

من  الناجم  الأمل  ت�رشح  التي  ال�ضورة  هذه  املعّلم  -  يعر�س 

رف�س املغفرة.

الظلم

جرح غ�شبالأملاإ�شاءة

انتقام
رغبة يف 

النتقام
مرارةكراهية

دائرة عدم الغفران )الأمل(
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الأن�شطة / التمارين 

)27 دقيقة(

عمل جماعي )15 دقيقة(

بح�ضب  الإ�ضاءة،  من   
ّ

امل�ضيحي الإن�ضان  موقف  اإىل  لنتعّرف 

الكتاب املقّد�س:

عمل يف جمموعاٍت

يق�ضم املعّلم التالميذ اإىل جمموعاٍت، تعالج مو�ضوع الغفران، 

من خالل امل�ضتندات املرفقة.

املجموعة الأوىل: خروج 32: 7 – 14

)امل�ضتند1(

اُذكر خطيئة �ضعب 

اهلل، بعد خروجه 

من م�رش؟

ماذا كانت نتيجة 

ت�ضّفع مو�ضى 

ل�ضعبه اأمام اهلل؟

 ماذا ن�ضتنتج من 

موقف اهلل من 

خطيئة الإن�ضان؟ ما 

الطريق املوؤدي اإىل 

الغفران؟

املجموعة الثانية: 2 �شموئيل 12: 13-2

)امل�ضتند 2(

اُذكر خطيئة داود 

امللك؟

اُذكر رّدة فعل 

داود، عند �ضحوة 

 
ّ

�ضمريه اأمام النبي

ناثان؟

ماذا ن�ضتنتج من 

موقف اهلل من 

خطيئة الإن�ضان؟ ما 

الطريق املوؤدي اإىل 

الغفران؟

املجموعة الثالثة: اإجنيل يوحّنا 8: 1 – 11

)امل�ضتند 3(

اُذكر خطيئة 

املراأة؟ ما 

عقوبة هذه 

اخلطيئة 

بح�ضب 

ال�رشيعة؟

ما كان جواب 

الرّب ي�ضوع؟ 

ماذا يعّلمني؟

اُذكر و�ضّيته 

للمراأة؟ مَّ 

حّررها اإذن؟

ماذا ن�ضتنتج 

من مو�ضوع 

الغفران، 

بح�ضب 

الإميان 

؟ 
ّ

امل�ضيحي

)اُذكر 

ا�ضتنتاجني(.
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املجموعة الرابعة: اإجنيل مّتى 5: 21 – 24

)امل�ضتند 4(

 متى يحكم 

اهلل على 

الإن�ضان 

املوؤمن، 

بح�ضب كالم 

الرّب ي�ضوع؟

من "الأخ" 

براأي الرّب 

ي�ضوع؟

مباذا ربط 

الرّب ي�ضوع، 

غفران اهلل 

لالإن�ضان؟

ماذا ت�ضتنتج 

من مو�ضوع 

الغفران 

؟ 
ّ

امل�ضيحي

)اُذكر 

ا�ضتنتاجني(.

املجموعة اخلام�شة: اإجنيل لوقا 23: 33 - 34 و اإجنيل 

مّتى 5: 44- 45

)امل�ضتند 5(

كيف ّتت امل�ضاحلة 

بني اهلل والإن�ضان، 

على ال�ضليب؟ 

ماذا اأراد الرّب 

ي�ضوع، اأن يعّلمنا 

من غفرانه لقاتليه؟

ما الذي جعل 

الرّب ي�ضوع، يغفر 

لقاتليه؟

املغفرة وحدها 

ت�ضتطيع اأن تحو 

الإثم. 

الغفران هو 

اإعادة اخللق، 

وهو اإعادة خلق 

ك  حرّية. من  ت�ضَّ

باخلطيئة  خ�رش 

حّريته. واإعادة 

اخللق هذه، هي 

امل�ضاحلة احلقيقّية 

بني الإن�ضان واهلل. 

ع،  اإّنها ِفعل توا�ضُ

، واحّماء. وتخلٍّ

حمبته الالحمدودة، 

وحدها املحّبة 

ت�ضتطيع اأن ُتزيل 

احلقد.
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؟
ّ

ماذا ن�ضتنتج من مو�ضوع الغفران بح�ضب الإميان امل�ضيحي

على  امل�ضيح  ي�ضوع  بطلب  للب�رش،  اهلل  غفران  ذروة  جتلَّت   

لقاتلي  اهلل  منحها  التي  فاملغفرة  لأعدائه.  الغفران  ال�ضليب، 

مدى  على  واخلطاأة،  القتلة  جلميع  خاللهم  ومن  ي�ضوع، 

من  وكّل  النا�س.  بني  ممكنةاً  امل�ضاحلة  جعلت  كّله،  التاريخ 

يغفر وُيحّب، كما غفر امل�ضيح واأحّب، ت�رشي يف عروقه حياة  

امل�ضلوب.

كولو�شي و   15  :3 1يوحنا  ال�شاد�شة:   املجموعة 

 .14 - 12 :3

)امل�ضتند 6(

مباذا �ضاوى 

القّدي�س يوحّنا 

ُبْغ�س الآخر؟

كيف اأغِفر بح�ضب 

و�ضّية القّدي�س 

بول�س؟

ماذا اأ�ضتنتج من 

مو�ضوع الغفران 

يف امل�ضيحّية؟

املجموعة ال�شابعة: 2كورنثو�س 5: 17 – 21

)امل�ضتند 7( 

اإىل ماذا 

يدعونا 

القّدي�س 

بول�س؟

كيف 

ن�ضتطيع اأن 

نقبل غفران 

اهلل، ونحن 

َخَطاأة؟

ماذا يعني 

بول�س 

الر�ضول 

بقوله: "زالِت 

الأَ�ضياُء 

الَقدمية"؟

ماذا ن�ضتنتج 

من مو�ضوع 

الغفران، 

بح�ضب 

الإميان 

؟
ّ

امل�ضيحي

عر�س عمل املجموعات ) 15 دقيقة(

ل اليه. يتوّجه املعّلم  بعد املعاجلة، يعر�س كّل فريٍق ما تو�ضّ

الإن�ضان،  على  ُتفر�س  التي  التحّديات  ما  بال�ضوؤال:  اإليهم 

الذي  اجلديد  الأمر  ما  الإن�ضان؟  لأخيه  يغفر  ل  فتجعله 

اكت�ضفتموه يف الكتاب املقّد�س؟

ل اإليه التالمذة، وي�ضّدد على  يعطي املعّلم اجلواب اإِْن مل يتو�ضّ

نقاط الرتكيز، واأهداف الدر�س.
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اخلتام

)3 دقائق(

ماذا َتعلَّمنا اليوم؟

ُتعّلمنا امل�ضيحّية اأّن غفران اهلل، يفوق كّل ما ميكن ت�ضّوره؛ 

اهلل خطيئة  لها. غفر  لنا ل حّد  لأّن رحمته عظيمٌة، وحمّبته 

والإن�ضان  ال�ضليب.  على  ابنه  مبوت  و�ضاحلها  الب�رشّية، 

كّل  لأّن  واملغفرة؛  ال�ضفح  اإىل  مدعوٌّ  اهلل،  مبحّبة  املوؤمن 

وغفرانه.  اهلل،  رحمة  تقّبل  من  له  بّد  ول  يخطئ،  اإن�ضاٍن 

ويجعله  وال�رّش،  احلقد  قيود  من  الإن�ضان  يحّرر  الغفران 

يعرف  ل  يغفر،  ل  من  الالحمدودة.  اهلل  حمّبة  على  ينفتح 

اهلل بعد.

�شالة 

)5 دقائق(

على اأحلان مو�ضيقى هادئة، واأنوار ال�ضموع، يدعو املعّلم اإىل 

ال�ضالة: 

ب�ضوٍت  الن�ضو�س،  من  اآيةاً  تلميٍذ  كّل  يرّدد   : فردّية  �شالٌة 

ا عليها ب�ضالٍة �ضخ�ضّية. عاٍل معّلقاً

ال�ضماء..."، مع  الذي يف  �شالٌة جماعّية، اأو ترنيمة: "...اأبانا 

الينا"،  اأ�ضاء  ملن  نغفر  كما  خطايانا،  لنا  "ِاغفر  عبارة  ترداد 

اأكرث من مّرة.

التقومي 

)5 دقائق(

الغفران؟ كيف نتحّرر من قيود عدم 

عليها  ليكتبوا  التالمذة،  على  ا  ِبي�ضاً ا  اأوراقاً املعّلم  يوزع 

لالآخرين،  غفرانهم  تعيق  التي  والأفكار  الأفعال  كّل 

القدمي،  الإن�ضان  �ضلب  عالمة  ال�ضليب،  على  ويعّلقونها 

الرّب  بدم  اجلديد  الإن�ضان  وحترير  الهّدامة،  واأفكاره 

ال�ضهوة   – النتقام   – احلقد  املثال:  �ضبيل  على  ي�ضوع. 

 – – الغرور  – الأنانّية  – الكربياء  العناد(  )اأو  – الَعْند 
– القيود. ال�ضعف 

يف  هم  َمن  ويت�ضالح  امل�ضيح،  �ضالم  اجلميع  يتبادل  بعدها 

العداوة. اأو  البغ�س،  حالة 
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امل�شتندات واملراجع

خروج 32: 7 – 14م�شتند 1

7 فقاَل الّربُّ مِلو�ضى: ُقِم اْنِزْل. ف�َضَد �ضعُبَك اّلذيَن اأخَرْجُتُهم 

اأَمرُتُهم  اّلذي  ريِق  الَطّ َعِن  ا  . 8 حادوا �رشيعاً ِم�رْشَ اأر�ِس  ِمْن 

موا  وَقدَّ َله  و�ضَجدوا  ا  َم�ضبوكاً ِعْجالاً  لُهم  ف�ضَنعوا  ِب�ُضلوِكِه، 

اّلتي  اآِلهُتُكُم  اإِ�رشائيَل،  َبني  يا  اآِلهُتُكم  هِذِه  وقالوا  باِئَح  الَذّ

. 9 وقاَل الّربُّ مِلو�ضى: راأيُت هوؤلِء  اأخَرَجْتُكم مْن اأَر�ِس ِم�رْشَ

قاِب. 10 والآَن َدْع غ�َضبي  عَب، فاإذا ُهم �ضعٌب ُق�ضاُة الِرّ ال�ضَّ

 . ةاً عظيَمةاً مَّ
ي�ضَتدُّ عَليِهم فاأُفنَيُهم واأجَعَلَك اأنَت اأُ

ي�ضَتدُّ  ملاذا   ، ياربُّ وقاَل:  اإلِهِه  الّرِبّ  اإىل  مو�ضى  َع  فَت�رَشَّ  11

ٍة  ِبقوَّ ِم�رْشَ  اأر�ِس  ِمْن  اأخَرْجَتُهم  اّلذيَن  �ضعِبَك  على  غ�َضُبَك 

اإِلَهُهم  اإَنّ  وَن:  امِل�رْشيُّ يقوُل  اأَفال   12 قديَرٍة؟  وَيٍد  عظيَمٍة 

َعْن  اجِلباِل وُيفِنَيُهم  ِلَيقُتَلُهم يف  ٍة،  ِنيَّ ِب�ُضوِء  ُهنا  ِمْن  اأخَرَجُهم 

اإىل  الإ�ضاَءِة  عِن  َوُعْد  غ�َضِبَك  ِة  �ِضدَّ َعْن  اإرِجْع  الأر�ِس؟  وجِه 

اّلذيَن  عبيَدَك  ويعقوَب  واإ�ضَحَق  اإبراهيَم  واذُكر   13 �ضعِبَك. 

ماِء  كرِثُ ن�ضَلُكم كنجوِم ال�ضَّ ِّ اأُ
اأق�ضْمَت لُهم ِبذاِتَك وُقلَت لُهم اإين

ثوَنها اإىل  واأُعطيُكم جميَع هِذِه الأر�ِس اّلتي وَعدُتكم ِبها، فرَتِ

ه �َضُيرِتُلُه ِب�ضعِبِه. وِء اّلذي قاَل اإنَّ الأبد. 14 فعاَد الّربُّ َعِن ال�ضُّ

2 �شموئيل 12: 1 – 13م�شتند 2

عقاب داود وتوبته

"كاَن  َله:  اإىل داُوَد، فجاَءُه وقاَل   
َّ

بي النَّ الّربُّ ناثاَن  1 فاأر�َضَل 

 والآَخُر فقرٌي. 2 وكاَن 
ٌّ

اأحُدُهما غني املُُدِن،  اإحدى  َرُجالِن يف 

نعجٍة  غرُي  للفقرِي  يُكْن  ومل  ا، 3  ِجدًّ كثريٌة  وبَقٌر  غَنٌم   
ِّ

للغني

اها وكرُبت مَعُه ومَع بنيِه، تاأُكُل  واحدٍة �ضغريٍة ا �ضرَتاها وربَّ

ِمْن ُلقَمِته وت�رشُب ِمْن كاأ�ِضِه وترُقُد يف ُح�ضِنه، وكاَنت ِعنَدُه 

اأْن ياأُخَذ ِمْن  يٌف، فلم ي�ضاأْ   �ضَ
ِّ

جِل الغني كا بَنِتِه. 4 فنَزَل بالرَّ

جِل  الرَّ نعجَة  اأَخَذ  بل  يِف،  لل�ضَّ َطعاما  َئ  لُيَهيِّ وبَقِرِه  غَنِمِه 

 
ِّ

جِل الغني ا َله". 5 فَغ�ِضَب داُوُد على الرَّ اأَها َطعاماً الفقرِي وهيَّ

هذا  �ضَنَع  اّلذي  جُل  الرَّ  ، الّربُّ هَو   
ٌّ

لناثاَن" "َحي وقاَل  ا  ِجدًّ

ا َجزاَء ما فَعَلُه دوَن  ي�ضتوِجُب املوَت. 6 بَدَل الواحدِة يُردُّ اأرَبعاً

جُل. هذا ما قاَل الّربُّ  �ضَفقٍة". 7 فقاَل ناثاُن َله: "اأنَت هَو الرَّ

واأنَقذُتَك  �رشائيَل،  اإِ َبني  على  ا  َمِلكاً َم�ضحُتَك  اأنا  اإِ�رشائيَل:  اإَلُه 
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ا على   ِمْن َيِد �ضاُوَل، 8 واأعطيُتَك َبيَتُه وَزوجاِتِه، وجَعلُتَك َمِلكاً

ا، واإْن كاَن ذِلَك قليال فاأنا اأُ�ضاِعُفُه لَك. 9  اإِ�رشائيَل وَيهوذا معاً

ا  ؟ قَتلَت اأوريَّ
َّ

فلماذا ا حتقرَت كالمي وا رَتَكبَت القبيَح يف عيني

زوَجةاً  ا مراأَتُه  واأَخذَت  وَن،  َعمُّ َبني  �َضيِف  يِف،  بال�ضَّ  
َّ

ي احلثِّ

". فقاَل َله  لَك" ]...   13 فقاَل داُوُد لناثاَن: "َخِطئُت اإىل الّربِّ

ناثاُن: "الّربُّ غَفَر خطيئَتَك فال توُت".

اإجنيل يوحّنا 8: 1 – 11م�شتند 3

َرَجَع  الَفجِر  وِعنَد   2 يتوِن.  الزَّ جَبِل  اإىل  فخَرَج  َي�ضوُع  ا  1اأمَّ

ُيَعِلُّمُهم. 3  واأَخَذ  فَجَل�َس  ُه.  ُكُلّ عُب  ال�ضَّ اإَليِه  فاأقَبَل  الَهيَكِل،  اإىل 

َبع�ُس  اأم�َضَكها  بامراأٍة  وَن  ي�ضيُّ والَفِرّ يعِة  ال�رشَّ ُمَعِلّمو  وجاَءُه 

 َتزين، َفاأوقفوها يف َو�ْضِط احلا�رشيَن، 4 وقالوا 
َ

النا�ِس وهي

نى. 5 ومو�ضى اأو�ضى  ُم، اأم�َضكوا هِذِه امَلراأَة يف الِزّ َله: يا ُمَعِلّ

يف �رَشيعِتِه ِبَرْجِم اأمثاِلها، فماذا َتقوُل اأنَت؟  6 وكانوا يف ذِلَك 

ِهموُه. فانَحنى َي�ضوُع يكُتُب باإ�ضَبِعِه يف  ُيحاِولوَن اإحراَجُه لَيتَّ

وؤاِل، رَفَع راأ�َضُه وقاَل لُهم:  وا عَليِه يف ال�ضُّ ا اأحُلّ الأر�ِس. 7 فلمَّ

وانحنى   8 حَجٍر.  باأّوِل  ِمها  َفلرَيْ َخطيَئٍة،  ِبال  ِمنُكم  كاَن  َمْن 

اأخَذت  الكالَم،  هذا  �َضِمعوا  ا  فلمَّ  9 الأر�ِس.  يف  يكُتُب  ثانَيةاً 

ا َبعَد واحٍد، وِكباُرُهم َقبَل  ُتُهم، فَخرجوا واحداً ماِئُرُهم ُتبِكّ �ضَ

 َي�ضوُع وحَدُه واملراأُة يف مكاِنها. 10 فَجَل�َس 
َ

غاِرِهم، وَبِقي �ضِ

َي�ضوُع وقاَل لها: اأيَن ُهم، يا امراأُة؟ اأما حَكَم عَليِك اأحٌد ِمنُهم؟ 

اأحُكُم  ل  واأنا  َي�ضوُع:  لها  فقاَل  دي!   �ضِيّ يا  ل،  فاأجاَبت:   11

عَليِك. ِاذَهبي ول ُتخِطئي َبعَد الآَن.

24 م�شتند 4  - 21  :5 اإجنيل مّتى 

َي�ْضَتْوِجْب  َيقُتْل  فَمْن  َتقُتْل،  ل  لآباِئُكم:  ِقيَل  ُه  اأنَّ �َضِمعُتم   21

اأخيِه  َغ�ِضَب على  َمْن  لُكم:  فاأقوُل  اأنا  اأّما  القا�ضي. 22  ُحْكَم 

ا�ضَتوَجَب ُحكَم القا�ضي، وَمْن قاَل لأخيِه: يا جاهُل ا�ضتوجَب 

َم. 23  ُحكَم املجِل�ِس، وَمْن قاَل َله: يا اأحمُق ا�ضتوَجَب ناَر َجَهنَّ

لأخيَك  اأَنّ  ُهناَك  رَت  وتذكَّ امَلذَبِح  اإىل  ُقرباَنَك  ُم  ُتَقِدّ ُكنَت  واإذا 

لاً  ا عليَك، 24 فاتُرْك ُقرباَنَك ِعنَد امَلذَبِح ُهناَك، واذَهْب اأوَّ �ضيئاً

م ُقرباَنَك. و�ضاِلْح اأخاَك، ُثمَّ َتعاَل وَقِدّ
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اإجنيل لوقا 23: 33 – 34م�شتند 5

ال�شلب 

ُهناَك  َلبوُه  ى باجُلمُجَمِة، �ضَ املُ�ضمَّ املكاِن  اإىل  لوا  33 ومَلّا و�ضَ

ا َعْن مَييِنِه والآَخَر َعْن �ِضماِلِه. 34 فقاَل  مَع املُجِرَمنِي، واحداً

َيعَملوَن.  ما  َيعِرفوَن  ل  ُهم  لأنَّ اأبي،  يا  لُهم  "ِاغِفْر  َي�ضوُع: 

واقَت�َضموا ثياَبُه ُمقرَتعنَي عَليها".

اإجنيل مّتى 5: 44- 45

 45 َطِهدونُكم،  ي�ضْ ذيَن  اَلّ لأجِل  ّلوا  و�ضَ اأَعداَءُكم،  اأِحّبوا   44

موات. فتكونوا اأبناَء اأبيُكُم اَلّذي يف ال�ضَّ

1يوحنا 3: 15م�شتند 6

َتثُبُت  ل  القاِتَل  اأَنّ  َتعِرفوَن  واأنُتم  قاِتٌل  فهَو  اأخاُه  اأبَغ�َس  َمْن 

ُة فيه.   احلياُة الأبِديَّ

كولو�شي 3: 12 – 14

الَب�ُضوا  ُهم،  واأَحبَّ �َضُهم  فَقدَّ اهلُل  اختاَرُهُم  الذيَن  12واأنُتم 

رِب.  وال�ضَّ والَوداَعِة  ِع  وا�ضُ والتَّ والّراأَْفِة  احَلناِن  َعواِطَف 

اإذا  ا  َبع�ضاً َبع�ُضُكم  وْلُي�ضاِمْح  ا،  َبع�ضاً َبع�ُضُكم  13احَتِملوا 

، �ضاحِموا  بُّ ُكُم الرَّ كاَنت لأََحٍد �َضكوى ِمَن الآَخِر. فكما �ضاحَمَ

ِرباُط   
َ

فِهي َة،  امَلحبَّ ِه  ُكِلّ هذا  َفوَق  14والَب�ُضوا  ا.  اأي�ضاً اأنُتم 

الَكماِل.

2كورنثو�س 5: 17 - 21م�شتند 7

17 واإذا كاَن اأَحٌد يف امَل�ضيِح، فهَو َخليَقٌة َجديدٌة: زاَل الَقدمُي 

نا بامَل�ضيِح  ُه ِمَن اهلِل الذي �ضاحَلَ وها هَو اجلديُد. 18وهذا ُكُلّ

العامَلَ  �ضاَلَح  اهلَل  اإَنّ  اأي   19 ِة،  املُ�ضاحَلَ ِخدَمَة  اإَلينا  وعِهَد 

اإَلينا  ِتِهم، وعِهَد  امَل�ضيِح وما حا�َضَبُهم على زَلّ َنف�ِضِه يف  مَع 

وكاأَنّ  امَل�ضيِح،  �ُضفراُء  فَنحُن  َة.20  املُ�ضاحَلَ هِذِه  ُنعِلَن  اأْن 

اأْن  امَل�ضيِح  با�ضِم  فُننا�ِضُدُكم  باأل�ِضَنِتنا.  َيِعُظ  َنف�َضُه  اهلَل 

جَعَلُه  اخَلطيَئَة  َعَرَف  ما  الذي  لأَنّ   21 اهلِل،  مع  َتت�ضاحَلوا 

اهلِل. ِعنَد  ا  اأبراراً ِبه  ِلَن�ضرَي  اأجِلنا  ِمْن  اهلُل َخطيَئةاً 
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رف�ٍس الأدوات والو�شائل التعليمّية م�ضهد  يحوي  مدمج  �رشيط   - املقّد�س  الكتاب 

اأوراق   - بخور   – �ضمعة   – امل�ضتندات   – للم�ضاحمة 

واأقالم- لوح – طب�ضور – كرتون – اأقالم تلوين.

لنا:اأبعد من ال�شّف الآخرين  اإ�شاءة  نتعامل مع 

القلب  عن  ا  بعيداً كان  من  كّل  اأي  "الأعداء"،  -  بزيارة 

يعطينا  التي  لل�ضجاعة،  عالمةاً  اإليه  والعتذار  والفكر، 

امل�ضيح. اإّياها 

بو�ضّية  عمالاً  اأجله  من  وال�ضالة  ُم�ضيٍء،  لكلِّ  -  بالغفران 

امل�ضيح. اإّياها  يعطينا  التي  القّوة  عالمة  ي�ضوع،  الرّب 

املتخا�ضمني.  الأ�ضدقاء  بني  م�ضاحلٍة  مببادرة  -  بالقيام 

اأجل  اآخر، من  -  بالقيام بزيارات تعارٍف لتالمذٍة من ديٍن 

اللبنانية  احلرب  منذ  خ،  املرت�ضِّ اجلليد  وك�رش  املبادرة، 

الأخرية.
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الف�شل الثامن

اخلري العام
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اخلري العام يف الكتاب املقّد�س والالهوت

، لرتباطه  ل َتِرد يف الكتاب املقّد�س عبارة "اخلري العاّم"، ولكّن هذا الأمر حا�رٌش يف ال�ضفحات كافةاً

ب�رّش التدبري الذي به يريد اهلل تعاىل اأن يخُل�س اجلميع، واأن يبلغوا اإىل معرفة احلّق )1تيموثاو�س 2: 4(. 

، يتكّلمان على اخلري العام ب�ضفته غاية تدبري اهلل، ومو�ضوع حّبه 
ّ

لكّن الكتاب املقّد�س والالهوت امل�ضيحي

ا، حيث تتحّقق منفعة  ا كان اأم معنويًّ ، �ضواٌء اأماّديًّ
ّ

، يرافقه اخلري الأر�ضي  اأولاً
ّ

للب�رش. اإّنه اخلري الروحي

اجلميع، وُي�ضاُن خرُي كلِّ واحٍد من الب�رش؛ لأّن خري كّل اإن�ضاٍن جزٌء ل يتجّزاأ من اخلري العاّم. يف ق�ّضة 

الطوفان، يّبني لنا الكتاب املقّد�س، كيف اأّن اهلل قام بخال�س الب�رشّية من ال�رّش امل�ضتفحل، وجّدد اخلليقة 

بوا�ضطة خادمه نوح )تكوين 6-8(. وهكذا، كّلما اأخّل الإن�ضان باحلفاظ على اخلري العاّم، وكّلما اأ�ضبح 

. واإّن الكالم على التناق�س بني اخلري 
)1(

م�ضتقبل اخلليقة وم�ضريها يف خطٍر، تدّخل اهلل لإنقاذها وجتديدها

العاّم، وخري الفرد الواحد، غري مقبوٍل يف الكتاب املقّد�س والالهوت، اإذ ل تناق�س يف اخلري. فما يناق�س 

اخلري العاّم، هو يف العموم النحياز اإىل منفعٍة فردّية تعود على �ضاحبها بالربح املادّي، اأو بالو�ضول اإىل 

الطموح على ح�ضاب م�ضلحة الآخرين وخريهم. اخلري ل يناق�س نف�ضه، واإمّنا نقي�ضه ال�رّش.

اخلري العاّم وال�رشكة الروحّية

ال�رشكة معه، بع�ضنا  ا نحو  معاً لن�ضري  اأنواعها،  لنا اخلريات على  اهلل وهب  باأّن  امل�ضيحّية  توؤمن 

 
ّ

امل�ضيحي الفكر  يرى  الإن�ضان،  حقوق  واإع��الن  املواطنة  مببادئ  الإق��رار  من  الرغم  وعلى  بع�س.  مع 

يعترب  لأّنه  والتكافل؛  والت�ضامن،  والت�ضامح،  والعدل،  املحّبة،  قيم  على  ا  اأي�ضاً يقوم  العاّم  اخلري  اأّن 

تطّورها  من  الرغم  وعلى  اأنواعها،  على  ال�ضيا�ضّية  فالأنظمة   .
ّ

اجتماعي كائٍن  من  اأكرث  الإن�ضان  اأّن 

ا ق�ضة �ضادوم وعامورة يف تكوين 19.   راجع اأي�ضاً
1

اأفكاٌر لإعداد عظة اأو حديث روحّي 

حول قيمة اخلري العام
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فح�ضب،  وتنظيمّية  قانونّية  م�ضاألةاً  لي�ضت  وامل�ضاألة  الب�رشّية.  الغاية  حتقيق  دون  ما  تبقى   ،
ّ

الإيجابي

بل هي ترتبط بنمّو الإن�ضانّية حّتى تبلغ امللء. اإّن احلفاظ على القوانني وتطبيقها، ل يكفي وحده لبناء 

ا اللتزام بالقيم الأخالقّية، والروحّية.  اخلري العاّم، بل يتطّلب اأي�ضاً

وردت يف �ضفر التكوين اآيٌة تعرّب عن و�ضية اهلل لالإن�ضان، ب�ضاأن العناية باخلليقة: "وباركهم اهلل 

فقال لهم اأثمروا واكرثوا وامالأوا الأر�س واأخ�ضعوها، وت�ضّلطوا على �ضمك البحر وعلى طري ال�ضماء 

وجميع احليواِن الذي يدبُّ على الأر�س" )تكوين 1: 28(. ومف�رّشو الكتاب املقّد�س، ينطلقون من هذه 

الآية، ليوؤكدوا اأّن اهلل اأوكل رعاية اخلليقة اإىل الإن�ضان، لي�ضهر عليها ويحميها، ل لي�ضتنفدها ويوؤذيها 

ا،  ا اأ�ضمى املخلوقات، يجب عليه اإذن اأن يحافظ على ما خلقه اهلل ح�َضناً بالت�ضّلط. فاإذا كان الإن�ضان حقًّ

اإّن الإن�ضان جزٌء من نظام الطبيعة، ول بّد له   املعا�رش: 
ّ

وو�ضعه خلدمته. لذلك يقول الفكر امل�ضيحي

ا مع �ضائر الأجزاء الأخرى، ليدوم التناغم، وت�ضتمر اخلليقة. من التفاعل تفاعالاً �ضحيحاً

ارتباط  تاأكيد  خالل  من  ويعّلمنا  الباّر،  نوح  ق�ّضة  التكوين،  �ضفر  يف  املقّد�س  الكتاب  لنا  يروي 

اإىل  ال�ضعي  الكون، واجب احلفاظ على احلياة ب�ضّتى مظاهرها، ويحّثنا على  الإن�ضان مب�ضري  م�ضري 

واخلليقة،  اخلالق،  بني  والعهد  امليثاق  حقيقة  الرواية،  هذه  خالل  من  لنا  وي�رشح  ا�ضتمرارها.  تاأمني 

وي�ضّوه  العامل  يدّمر  ما  اإّن  عليها.  ويحافظ  ال��دوام  على  يخّل�ضها  بل  اخلليقة،  يدّمر  ل  اهلل  اأن  ا  مبّيناً

ثاٍن،  كميالٍد  الطوفان  �رشح  على  التقليد  جرى  ولذلك،  ال�رّش.  وا�ضتفحال  اخلطيئة  هو  اأمّنا  اخلليقة، 

وجتّدٍد للحياة على الأر�س باملاء، وكغ�ضٍل من ال�رّش املتف�ّضي، الذي يحول دون اخلري العاّم.

اخلري العاّم يف اأقوال ال�شّيد ي�شوع امل�شيح وبول�س الر�شول

قال ال�ضّيد امل�ضيح بح�ضب ما ورد يف اإجنيل مّتى: "عاِملوا الآَخريَن ِمثَلما ُتريدوَن اأْن ُيعاِملوُكم. هِذِه 

يعِة وَتعاليِم الأنبياء" )مّتى 7: 12(. وقد اعُترب هذا القول مبرتبة القاعدة الذهبّية، ل�ضلوك   ُخال�ضُة ال�رشَّ
َ

هي

امل�ضيحّيني يف تعاملهم بع�ضهم مع بع�س، ومع النا�س الآخرين. وقد حّر�س بول�س الر�ضول اأكرث من مّرة 

على فعل اخلري للجميع، وعلى الت�ضحية يف �ضبيل الآخر، كما يف هاتني العبارتني: "ناِظريَن ل اإىل َمنَفَعِتُكم، 

َبْل اإىل َمنَفَعِة َغرِيُكم" )فليبي 2: 4(، "ول َنياأَ�ْس يف َعَمِل اخَلرِي، فاإْن ُكنا ل َنرَتاخى جاَء احَل�ضاُد يف اأَواِنِه. وما 

ا اإخوِتنا يف الإميان" )غالطية 6: 9 -10(.  ُة، َفلُنح�ِضْن اإىل جميِع النا�ِس، وُخ�ضو�ضاً داَمْت لنا الُفر�ضَ
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اخلري العاّم يف اأقوال الآباء القدي�شني

وقد رّدد من بعده الآباء القدي�ضون واملعلِّمون، الأمور عينها. يقول القدي�س اإكليمن�ضو�س الإ�ضكندرّي 

)القرن الثاين ميالدّي(، ب�ضاأن اخلريات ووجوب م�ضاركتها بني النا�س، من اأجل حتقيق اخلري العاّم: "علينا 

ا. �ُضميت الرثوات ممتلكات  األ نبّذر الرثوات لأنها تاأتي باملنفعة، لي�س لنا فح�ضب، بل اإىل من هم حولنا اأي�ضاً

لأنها مملوكة )خا�ضعة لالإن�ضان(، وهي �ضاحلة لأّنها تلبي احلاجات، كما اأّنها معطاة من اهلل اإىل كل النا�س". 

اخلري العاّم يف الفكر امل�شيحّي املعا�رش

هاتني  لكّن   ،
ّ

امل�ضيحي الأدب  يف  وامل�ضري  العام  اخل��ري  على  الكالم  ق��ّل  املا�ضي،  القرن  مطلع  يف 

م�ضري  حول  بجدٍّ  الت�ضاوؤل  على  انكّبوا  الذين  املفّكرين،  من  العديد  اهتمام  واجهة  اإىل  عادتا  امل�ضاألتني 

 ال�ضّيق، 
ّ

الإن�ضان والكون. وقد �ضّدد بع�ضهم على وجوب اإخراج م�ضاألة امل�ضري، من حّيزها التاريخي

ا خطرية عندما  ومن جمال الفعل الإن�ضايّن املحدود؛ لأن غياب املعنى يف عامل اليوم احلديث، يتخذ اأبعاداً

ا  ا فح�ضب، بل هو اأي�ضاً ا، وناطقاً ، واجتماعيًّ ا عاقالاً ي�ضل اإىل معنى امل�ضتقبل، والنهاية. لي�س الإن�ضان كائناً

كائٌن خملوق، ي�ضعى اإىل اكتمال غايته من خالل احلياة املجتمعّية، وم�ضري الكون باأ�رشه. 

خامتة

ول دون حتّقق  يتخّبط ال�رشق الأو�ضط منذ عقوٍد، يف اأزماٍت �ضيا�ضّية، واجتماعّية، واقت�ضادّية، حَتُ

�ضورة  وت�ضّوهت  والدمار،  العنف  انت�رش  وقد  املنطقة.  �ضعوب  تتمّناه  الذي  ال�ضكل  على  العاّم،  اخلري 

ا  الإن�ضان والطبيعة، و�ضارت ال�ضعادة والعي�س بتناغٍم، واحلفاظ على احلياة الب�رشّية واخلليقة، اأموراً

�ضعبة. كما اأهدرت اخلريات الطبيعّية، واخلريات الزمنّية، وتنامى ال�رّش بني النا�س، فيما ي�ضبو اجلميع 

اإىل عودة ال�ضالم، وبناء جمتمٍع جديد، ي�ضهر فيه الإن�ضان على خري اأخيه الإن�ضان، ويحافظ على خريات 

اإعادة بناء اخلري العاّم،  اأبناء الديانات، من الجتهاد يف  ا، ول �ضّيما  الطبيعة من حوله. ول بّد لنا جميعاً

الذي يعود بالفائدة على الأفراد واملجتمعات والدول، على اأ�ض�س الحرتام والتعاون والتعا�ضد وال�ضهر 

على اخلليقة، وفق قوانني حديثة، واأنظمة تتالءم مع اأحوال الع�رش امل�ضتجّدة. 
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درو�س تربوّية للتعليم 

الدينّي امل�شيحّي

يف 

قيمة اخلري العاّم
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

اخلري العاّم يف املفهوم امل�شيحّي

املاّدة: التعليم الدينّي امل�شيحّيالفئة العمرّية: 7-11 �شنة

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: اخلري العاّم يف املفهوم امل�ضيحي

الأهداف الرتبوّية: يف نهاية الدر�س ينبغي للطالب اأن يكون قادًرا على اأن:

-   تعريف اخلري العاّم، وهو مو�ضوع حّب اهلل للب�رش.الهدف املعريّف:

-    اأن يدرك اأهمية اخلري العاّم للب�رشّية. 

-    اأن يعي �ضاأّن املحافظة على اخلليقة، كجزٍء من اخلري العاّم.

ما هو خمتلف عّني  كّل  ي�ضمل  العاّم،  اأّن اخلري  -   اأن يعرف 

ا. ا، اأو ديناً ا، اأو تقليداً ، اأو لبا�ضاً ا، اأو لغةاً ا، اأو عرقاً لوناً

-   ي�ضتنتج من خالل الن�ضو�س الكتابّية، كيف ينعك�س اخلري الهدف املهاراتّي: 

العاّم، على خري كّل واحٍد من الب�رش. 

-   ميّيز بني العمل اجلاّد، والهادف اإىل اخلري العاّم من جهة، 

والعمل الأنايّن، الهادف اإىل امل�ضلحة ال�ضخ�ضّية من جهٍة 

اأخرى.

ا يخدم اخلري العاّم.الهدف الأدبّي/القيمّي:  -   على التلميذ اأن يتبّنى الّدفاع، عمَّ

-   على التلميذ اأن ُيحافظ على اخلليقة.

و�ضعادته نقاط انتباه الفرد  منّو  باأّن  اليقني،  على  العاّم  اخلري  -   ُيبنى 

هدف  من  وتقرتب  الب�رشّية،  تنمو  ما  مبقدار  يتحّققان 

امل�ضلحة  يف  العاّم  اخلري  ح�رش  اإذن  يجوز  فال  وجودها. 

العاّمة، كما ُيفهم يف ال�ضياق املديّن، بل ل بّد واأن ُت�ضهم هذه 

امل�ضلحة يف حتقيق اخلري العاّم.

-   الطاعة لتعليم الكني�ضة، وللو�ضايا املقّد�ضة.

-   بدء التن�ضئة والتوعية على اخلري العاّم، والف�ضائل، والقيم، 

عرب اأمثلٍة عملّية، بهدف قبول املواطن ال�رشيك يف الوطن.
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منو املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة  - -الت�ضامن  العدالة  املحّبة-   – ال�رشكة   - الب�رشّية 

الإن�ضانّية - رعاية اخلليقة - القاعدة الّذهبّية.

اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)10 دقائق(

تخرب املعّلمة التالمذة، اأنها تريد اأن حتتفل معهم، بالأكل من 

حديقة  يف  جّدها  زرعها  التي  الطّيبة،  الليمون  �ضجرة  ثمار 

املنزل. تدعوهم اإىل تق�ضري الليمون الذي اأح�رشته )الأفندي(، 

والأكل منه ... ثّم تعرّب املعّلمة عن انزعاجها من رائحة ق�رش 

هل  ت�ضاأل:  ثم  ال�ضّف.  خارج  رميها  منهم  وتطلب  الليمون، 

ا فينا؟ ويف الآخرين؟  ا اأم اإيجاباً العمل الذي قمنا به، اأّثر �ضلباً

هل ما فعلناه خرٌي لنا؟ وجلرياننا؟ 

ما قمنا به، هو اأمٌر �ضّد م�ضلحتنا العاّمة، ولي�س للخري العاّم 

ل  وهذا  �ضّفنا.  خارج  الآخرين  اإىل  ي�ضيء  لأنه  للمدر�ضة؛ 

النا�س، ولي�س  اأن نهتّم بخري جميع  ا  يجوز؛ لأّن اهلل يريد منَّ

فقط مب�ضلحتنا.

الأن�شطة / التمارين 

)27 دقيقة(

عمل جماعّي )15 دقيقة(

عر�س فيلم او �شور

ا من فيلٍم عن ق�ّضة نوح، كما وردت يف الكتاب  لن�ضاهد مقتطفاً

نوح،  فعله  ما  كان  اإن   َ
َ

َوْل��رن كبرية(،  �ضور  عرب  )اأو  املقّد�س 

ا له فقط، اأم هو خرٌي عاّم. خرياً

تناق�س املعّلمة مع التالمذه الإجابات عن الأ�ضئلة التالية : 

هل ما قام به نوح 

خرٌي له فقط، اأم 

خرٌي عاّم، جلميع 

الذين �ضعدوا اإىل 

ال�ضفينة؟

ا  هل تظّن اأّن نوحاً

، اأم  رجٌل بارٌّ

�رشير؟

ماذا طلب منه اهلل؟

 ملاذا فعل اهلل ذلك؟
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عمل يف ثنائّيات ) 7 دقائق(

ة مرفقة ب�شور ق�شّ

تخرب املرّبية ق�ّضة �ضفينة نوح، مرفقةاً بال�ضور الكبرية، اأو 

الّن�س،  �رشح  بعد  كبرية.  �ضا�ضة  على  �رشائح  يف  املعرو�ضة 

عائلته،  باإدخال  اأمره  الذي  اهلل،  �ضوت  اإىل  نوح  اإ�ضغاء  عن 

اإىل ال�ضفينة، ليخّل�ضهم من الطوفان،  وزوٍج من كّل حيواٍن 

وكيف اأطاع نوح اهلل، ونّفذ كّل ما اأمره به من م�ضاعدة اأهل 

على  اجلميع  ت�ضع  ال�ضفينة  اأّن  على  الّت�ضديد  يجري   - بيته 

اختالفهم، وعلى فكرة ُم�ضاعدة اجلميع، ُكلٌّ بح�ضب قدرته، 

من اأجل اإتام املهّمة اّلتي عادت باخلري العاّم على اجلماعة، 

ا.  وعلى الب�رشّية لحقاً

�ضوؤال  طرح  )عرب  الأ�ضئلة  بع�س  على  ا  ثنائيًّ العمل  يجري 

لكّل تلميذين(، ومنها:

براأيك، ما 

هدف اهلل من 

هذا العمل؟

مَّ اأراد اهلل، 

اأن يخّل�س 

اخلليقة 

والإن�ضان؟

ماذا فعل 

اهلل، ليخّل�س 

الإن�ضان 

واملخلوقات 

من الطوفان؟

من خّل�س 

اهلل مع نوح؟ 

ملاذا؟ هل 

خال�س اهلل 

لنوح، هو 

خرٌي عاّم؟ 

ما راأيك لو 

اأن اهلل خّل�س 

اخلليقة، 

ومل يخّل�س 

الإن�ضان؟ هل 

ّقق  كان حَتَ

اخلري العاّم؟

ما الذي 

يدّمر اخلليقة 

والإن�ضان 

اليوم؟

ما الذي يربط 

الإن�ضان 

باخلليقة؟

هل ي�ضتطيع 

الإن�ضان 

العي�س من 

دون الطبيعة، 

و�ضائر 

املخلوقات؟

 ملاذا عليه اأن 

يحافظ على 

اخلليقة؟

ما الذي 

يجعلنا نعمل 

للخري العاّم؟

عر�س عمل الثنائيات

عر�س الأعمال يف ال�ّضف. ُيخرب كّل فريٍق الطاّلب الآخرين، 

ما تعّلمه من ق�ّضة نوح.
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�شالة ) 5 دقائق(

وُنحافظ  بها،  لنهتّم  اخلليقة،  واأعطيتنا  خلقتنا  لقد  رّب،  يا 

قلِبَك،  من  حمّبةاً  ربُّ  يا  اأعطنا  علينا.  فُتحافظ  عليها، 

واثقني  اإتامه،  على  جاهدين  ونعمل  كالمك،  اإىل  فُن�ضغي 

احلّب،  وامنحنا  اجلميع.  خري  اإىل  ا  دائماً تهدينا  باأّنك 

جديدة  خليقةاً  لَك  فنكوَن  ا،  وب�رشاً طبيعةاً  خلقت  مبا  لنهتّم 

اآمني. باملحّبة. 

اأو ترنيمة خا�ضة بنوح...

ترنيمة 

ن�شيد املخلوقات

مع كلِّ ال�ضحابات تن�رُشُ لطَفَكمع كلِّ ال�ضموات ُتن�ضُد جمَدَك

ات ترَفُع �ُضبَحَك م�ع ك�لِّ املخلوق��اتمع كلِّ النريِّ

ي�ا م�ا اأجَمَلَك�ضاأهِتُف اإله�ي

يف الأر�ِس كلِّه�اما اأعَظَم ا�ضَمَك

ما اأعَظَم ا�ضَمَكاإلهي يا ما اأجَمَلَك

يف خالِئِقَكما اأبهاَك

 

التقومي 

)10 دقائق(

ماذا َتعلَّمنا اليوم؟

من يريد اأن ُي�ضغي اإىل اهلل، واأن ُي�ضاعد مثل نوح، على اإحقاق 

اخلري العاّم؟ 

العاّم،  اخلري  حتقيق  يف  امل�ضاهمة  يتبّنى  طالٍب  كّل  يطبع 

�ضفينٍة  �ضورة  على  ا�ضمه  ويكتب  يده،  كّف  اأو  َب�ضَمَته، 

اإليها  الإ�ضارة  وجتري  ال�ّضّف،  باب  اأمام  تو�ضع  كبرية، 

يف  والّنظار  ال�ّضّف،  يدخلون  اّلذين  املرّبني،  كّل  ِقَبل  من 

اأعمال  يف  ل�ضتمرارهم  ا  وحتفيزاً للطاّلب،  ا  ت�ضجيعاً امللعب، 

الهادفة. املحّبة 
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اخلتام

)3 دقائق(

وخريها:  اخلليقة،  على  ُنحافظ  اأن  املقّد�س  الكتاب  ُيعّلمنا 

. هكذا فعل نوح. وُتعّلمنا امل�ضيحّية اأن نعي�س  ا، وطبيعةاً ب�رشاً

ا �ضنحافظ على  مبحّبٍة، واأن نتمّنى اخلري لالآخر. ونحن اأي�ضاً

اخلري العاّم يف حياتنا. 

 الكتاب املقّد�س، �رشيط مدمج لق�ّضة نوح، اأو �ضور متتالية الأدوات والو�شائل التعليمّية 

كبرية، �ضورة كبرية لل�ضفينة، اأوراق، واأقالم ملّونة.

على اأبعد من ال�شّف وجريانهم،  واأقاربهم  اأهلهم  اإِْطالع  التالمذة  من  ُيطلب 

مو�ضوع العمل لأجل اخلري العاّم. وكّل من يتبّنى امل�رشوع 

ا�ضمه عليها، وير�ضلها  ا على ورقة، ويكتب  اأي�ضاً كّفه  ير�ضم 

على  الر�ضوم  ُتل�ضق  التايل.  اليوم  يف  املدر�ضة  اإىل  التلميذ  مع 

ا  اأي�ضاً "اأنا  امللعب، حول كلمات  اأو  املم�ضى،  لوحٍة جدارّية يف 

اأعمل للخري العاّم".

توزّع املعّلمة �ضاراٍت ممّيزة Pins/Badges لكّل َمن عمل 

ِمن اأجل اخلري العاّم، اأو اأعطى �ضهادة حياة حول املو�ضوع، 

العاملني،  جماعة  اإىل  ينتمي  باأّنه  وليفرح  ثيابه،  على  لُيعّلقها 

من اأجل اخلري العاّم.
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

اخلري العاّم يف املفهوم امل�شيحّي

املاّدة: التعليم الدينّي امل�شيحّيالفئة العمرّية:12 - 15 �شنة

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: اخلري العاّم يف املفهوم امل�ضيحي

الأهداف الرتبوّية: يف نهاية الدر�س ينبغي للطالب اأن يكون قادًرا على اأن:

-  يعرف اأّن اخلري العاّم هو خري الب�رشّية باأ�رشها، وهو غري الهدف املعريّف:

امل�ضلحة العاّمة.

-  مُيّيز باأّن العاّم ل يعني فقط حميط املرء، بل ما ميتّد اإىل كّل 

النا�س على اختالف انتماءاتهم.

-  يعي باأّن منّو الإن�ضان، و�ضعادته، يرتبطان باخلري العاّم.

-  مُيّيز بني اخلري العام، وامل�ضلحة العاّمة.الهدف املهاراتّي: 

-  ي�ضتنتج كيف ينعك�س اخلري العاّم، على خري كّل واحٍد من 

الب�رش.

-  يتبّنى الدفاع عّما يخدم اخلري العاّم.الهدف الأدبّي/القيمّي: 

ا، وت�ضحية. -  ي�ضتنتج اأّن تاأمني اخلري العاّم، يتطّلب جمهوداً

-  يتعّهد باحلفاظ على اخلليقة، وعلى كّل الأ�رشة الب�رشّية.

-  ُيبنى اخلري العاّم على مبداأ النتماء اإىل الإن�ضانّية الواحدة، نقاط انتباه

 .
ّ

واملحافظة على اخلليقة، وتطّورها الإيجابي

اأن  الأر�س من كنوٍز، هي يف عهدة اجلميع، قبل  تقّدمه  -  ما 

ا" ملوؤ�ّض�ضاٍت، اأو اأ�ضخا�س. ُتعترب "ملكاً

ان  حقَّ وال�ضّحة،  والفّن،  باجلمال،  والتمّتع  املعرفة،  اإِّن     -

جلميع الب�رش.

-  الطاعة لتعليم الكني�ضة، وللو�ضايا املقّد�ضة.

-  بدء التن�ضئة والتوعية على اخلري العاّم، والف�ضائل، والقيم، 

عرب اأمثلٍة عملّية، بهدف قبول املواطن ال�رشيك يف الوطن.
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الب�رشّية باأ�رشها - ال�رشكة - املحّبة - العدالة -الت�ضامن - املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

منّو الإن�ضانّية - رعاية اخلليقة - القاعدة الّذهبّية.

اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)10 دقائق(

ة ق�شّ

تّفاح،  الذي كان يغر�س �ضجرة  العجوز،  الّرجل  قراءة ق�ّضة 

ومّر بقربه رجل و�ضاأله: "ملاذا تتعب يف هذه ال�ضّن، وتغر�س 

الأ�ضجار، مع اأّنك قد ل تعي�س حّتى تاأكل من ثمارها"؟ فاأجاب 

الأ�ضجار، وجاء هو ووجد  الأقدمون  باأّنه كما غر�س  الّرجل 

اأن يزرع هو، ملن �ضياأتون من  الثمار فاأكل، كذلك يوّد  عليها 

بعده.

ة مناظرة حول الق�شّ

ومن  العجوز؟  الرجل  مع  يّتفق  من  احلقيقة؟  لهذه  تنّبه  من 

يوؤّيد الرجل الآخر؟ 

اأن يهتم الإن�ضان باخلري العاّم، لُيظهر  اأهمّية  ثّم ا�ضتخال�س 

حمّبته جلميع النا�س، مبن فيهم من ل يعرفهم.

الأن�شطة / التمارين 

)32 دقيقة(

عمل جماعّي

 )5 دقائق(
ّ

 ب�رشّي /الن�ّس الإجنيلي
ّ

عر�س �ضمعي

مل�ضهد زّكا الع�ضار. واإذا مل يتوافر هذا العر�س، يعمد املعّلم اإىل 

قراءة الن�ّس و�رشحه، بح�ضب قدرة ا�ضتيعاب التالمذة.

زّكا  عن  بالتعريف  للم�ضهد،  املعّلم  يهيئ  الن�ّس،  ق��راءة  قبل 

ا، اإّل اأّن هذا الأمر مل ينفعه ب�ضيء،  ا، وكان غنيًّ الذي كان ع�ّضاراً

لأّنه كان ي�رشق املال من النا�س، ومن اخلزينة. وي�ضّدد املعلم 

رف�س  �ضّبب  مّم��ا  املجتمع،  طبقات  بني  التفاوت  اإب��راز  على 

زّكا، على الرغم من غناه، ومن ميزاٍت اجتماعّية مهّمة يف ذلك 

الوقت. )لوقا 19: 1 – 10(

عمل يف جمموعات ) 7دقائق(

يق�ّضم ال�ضف اإىل جمموعاٍت، جتيب عن الأ�ضئلة التالّية: اإجنيل 

لوقا 10-19:1
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)م�ضتند 1(

ما الذي دفع بزّكا 

اإىل ال�ضعود اإىل 

يزة؟ ماذا اأراد  اجلمَّ

اأن يفعل؟ ملاذا فعل 

ذلك؟ ما الذي كان 

ينق�ضه؟

ما ال�ضبب الذي 

جعل زّكا، يجمع 

اأمواله بال�رشقة 

والف�ضاد؟ ماذا كان 

زّكا ينتظر من الرّب 

ي�ضوع، ويتمّناه؟

هل نال زّكا ما اأراد 

من الرّب ي�ضوع؟ 

كيف عرفت ذلك؟ 

اأعِط �ضواهد من 

الن�ّس.

ما الذي جعل 

الرّب ي�ضوع، 

يزور بيت زّكا 

ال�ضارق، ويتع�ّضى 

عنده؟ مِلَ مَلْ يعامله 

ي�ضوع كما كان 

يفعل النا�س؟ ماذا 

ت�ضتنتج؟

اأين جند اخلري 

العاّم يف ت�رّشف 

الرّب ي�ضوع، ويف 

ت�رّشف زّكا؟ ماذا 

ت�ضتنتج؟

عر�س عمل املجموعات )10 دقائق(

ا، وجتري الإ�ضاءة  يعر�س التالمذة اإجاباتهم ويناق�ضونها معاً

اأّن  وكيف  للجميع،  وقبوله  للّنا�س،  ي�ضوع  ال��رّب  نظرة  على 

واأ�ضلوب  القلب،  ُتغرّي  اأن  ت�ضتطيع  والقبول،  احل��ّب  نظرة 

اأربعة  للّنا�س  يرّد  وب��اأن  بالّتعوي�س،  زّكا  يكتِف  فلم  احلياة. 

اأبعد من ذلك، يف عملّية  اإىل  اأخذه منهم، بل ذهب  اأ�ضعاف ما 

التكفري، فاأعطى ن�ضف اأمواله للفقراء. اإّنه انفتاح القلب نحو 

الآخر، عرب مالحظة وجوده، والتنّبه اإىل حاجته، واملبادرة اإىل 

تقدمي العون له. 

بعد ال�رّشح، ُتقام بع�س الأن�ضطة مثل ال�ضالة.

�شالة )5 دقائق(

فح�س  اإىل  التالمذة  املعّلم  يدعو  هادئة،  مو�ضيقى  اأنغام  على 

هل  ع��ّن��ي؟  املختِلف  الآخ���ر  اأ�ضتقبُل  كيف  وت��اأّم��ل:  �ضمرٍي، 

اأ�ضاعده ليكون مقبولاً يف جمتمعي؟ كيف اأعمل للخري العاّم؟ 

ر فيما هو خري لقريبي، ولعدّوي؟ كيف ت�رّشف الرّب  هل اأفكِّ

لن�رش  الآخرين،  مع  اأت�رشف  اأن   
ّ

علي كيف  زّك��ا؟  مع  ي�ضوع 

اخلري العاّم يف جمتمعي؟
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بكم،  الّنا�س  يفعل  اأن  تريدون  ما  "فكّل  التالية:  الآي��ة  ع  ُت��وزَّ

فافعلوه هكذا اأنتم بهم..." )مّتى 7: 12( 

يرّدد كّل تلميذ، العبارة التي اأّثرت فيه.

ترنيمة

ل تكن حمّبتنا بالكالم، اأو بالل�ضان، بل بالعمل، واحلّق.

التقومي 

)5 دقائق(

اأو  العاّم،  اخلري  حُتّقق  فكرة  الكرتون  على  التالمذة  يكتب 

العاّم  اخلري  خدمة  تبّني  اإىل  الطاّلب  ُيحّفز  ا  اإعالناً ي�ضعون 

اللوحة  على  وتعليقه  بتزيينه  ويقومون  تعاويّن(،  )تعّلم 

اجلدارّية، من اأجل الدفاع عنه وتبّنيه.

اخلتام

)3 دقائق(

عا�س الرّب ي�ضوع حياته مثالاً للموؤمنني به، وال�ّضائرين على 

اأجل  من  ذاته  وبذل  وخدم،  و�ضفى،  وغفر،  فاأحّب،  خطاه، 

عندما  يتحّقق  العاّم،  اخلري  اأّن  امل�ضيحّية  وُتعّلمنا  اجلميع. 

نعي�س مبحّبٍة، ونتمّنى اخلري لالآخر، وننظر اإليه نظرة الرّب 

 
ّ

ي�ضوع؛ لأّن احلّب يغرّي القلب، واحلياة. لذلك، يعمل امل�ضيحي

ا�ضتعداد  على  ويبقى  العاّم،  اخلري  على  احلفاظ  �ضبيل  يف 

لتبّنيه، واملدافعة عنه يف حياته.
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امل�شتندات واملراجع

 اإجنيل لوقا 19: 1 – 10م�شتند 1

ي�شوع وزّكا الع�ّشار 

َرُجٌل  فيها  وكاَن   2 َيجتاُزها.  واأَخَذ  اأريحا  َي�ضوُع  1ودَخَل 

ا، 3 فجاَء لرَيى َمْن هَو  ائِب ا�ضُمُه زَكّ  ِمْن ِكباِر ُجباِة ال�رشَّ
ٌّ

َغني

حاِم.  َن اأْن َيراُه ِلَكرْثِة الِزّ ا، فما َتَكّ ه كاَن ق�ضرياً َي�ضوُع. ولكنَّ

ِعَدها ِلرياُه، وكاَن َي�ضوُع �ضَيُمرُّ ِبها.  يَزٍة و�ضَ 4 فاأ�رَشَع اإىل ُجمَّ

َل َي�ضوُع اإىل ُهناَك، رَفَع َنَظَرُه اإَليِه وقاَل َلُه: اإنِزْل  ا و�ضَ 5 فلمَّ

ا  ُم�رِشعاً فَنَزَل  َبيِتَك.  6  اليوَم يف  �ضاأُقيُم   ِّ
ا، لأين زَكّ يا  ا  �رَشيعاً

ُكُلُّهم  قالوا  جرى،  ما  النا�ُس  راأى  ا  فلمَّ  7 ِبَفَرٍح.  وا�ضَتقَبلُه 

ا  ريَن: دَخَل َبيَت َرُجل خاطٍئ لُيقيَم ِعنَدُه.  8 فوَقَف زَكّ ُمَتَذِمّ

اأموايل،  ِن�ضَف  الُفَقراَء  �ضاأُعطي   ، ربُّ يا  َي�ضوَع:  بِّ  للرَّ وقاَل 

اأ�ضعاٍف.  اأرَبَعَة  عَليِه  ُه  اأُردُّ �ضيٍء،  يف  ا  اأحداً َظَلمُت  ُكنُت  واإذا 

ُجَل  فقاَل َلُه َي�ضوُع اليوَم حَلّ اخلال�ُس ِبهذا الَبيِت، لأَنّ هذا الرَّ

ا ِمْن اأبناِء اإبراهيَم. 10 فابُن الإن�ضاِن جاَء لَيبَحَث َعِن  هَو اأي�ضاً

الهاِلكنَي وُيَخِلّ�َضُهم.

الكتاب املقّد�س، ق�ّضة زّكا م�ضّورة، اأو �رشيط مدمج، كرتون الأدوات والو�شائل التعليمّية 

�ضمعة،   ، هادئة  مو�ضيقى  ملّونة،  واأقالم  اأوراق  واألوان، 

LCDحا�ضوب و

على اأبعد من ال�شّف وال�ضهر  العاّم،  اخلري  على  للحفاظ  عمل  خّطة  و�ضُع 

اأجل  من  العمل  يتبّنى  َمن  ي�ضمُّ  ناٍد  اإن�ضاء   : مثالاً تنفيذها، 

اخلري العاّم، ومراقبة ح�ضن الأداء.
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

اخلري العاّم يف املفهوم امل�شيحّي

املاّدة: التعليم الدينّي امل�شيحّيالفئة العمرّية: 16 �شنة وما فوق

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: اخلري العاّم يف املفهوم امل�ضيحي

الأهداف الرتبوّية: يف نهاية الدر�س ينبغي للطالب اأن يكون قادًرا على اأن:

-  يعرف اأّن اخلري العاّم، هو خري الب�رشّية باأ�رشها، وهو غري الهدف املعريّف:

امل�ضلحة العاّمة.

العاّم،  باخلري  يرتبطان  و�ضعادته،  الإن�ضان  منوَّ  باأّن  -  يعي 

وباأّن كّل اإن�ضاٍن م�ضوؤول عن خري الآخر.

-  يفهم اأّن املحافظة على اخلليقة، هو واجب كّل اإن�ضان لأجل 

اخلري العاّم.

-  يعي م�ضوؤولّيته ومتطّلباتها، يف اإحقاق اخلري العاّم.

اخلري  من  هم  يهمُّ ل  اّلذين  ِقَبل  ِمن  �ضُيحاَرب،  اأّنه  -  يعرف 

العاّم، �ضوى م�ضلحتهم ال�ضخ�ضّية. 

كّل الهدف املهاراتّي:  اإىل  ميتّد  بل  املرء،  حميط  فقط  يعني  ل  العاّم،  باأّن  -  مُيّيز 

الّنا�س على اختالف انتماءاتهم.

مب�ضري  املرتبط  العاّم  واخلري  العاّمة،  امل�ضلحة  بني  -  مُيّيز 

الب�رشية وخال�ضها.

واأولئك  م�ضاحلهم،  تهّمهم  اّلذين  اأعمال  نتيجة  بني  -  ُيقارن 

اّلذين يبذلون اجلهود لأجل الآخرين. 

-  يتمّكن من ا�ضتنتاج كيف ينعك�س اخلري العاّم، على خري كّل 

واحد من الب�رش.

-  يتبّنى الّدفاع عّما يخدم اخلري العاّم، بالقول، والعمل.الهدف الأدبّي/القيمّي: 

 ، وت�ضحيةاً ا،  جمهوداً يتطّلب  العاّم،  اخلري  تاأمني  اأّن  -  يعرف 

وجاهزّية.

ا من بيته،  ا من حلظة معرفته، وبدءاً -  ُيحافظ على اخلليقة بدءاً

وعائلته، وحميطه، وجمتمعه، ووطنه. ل يقبل قول العبارة 

"؟
ّ

ال�ضائعة: "�ضو وقفت علي
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لهم يف  ا لأ�ضدقائه، ومثالاً  ا �ضاحلاً اأن يكون  منوذجاً -  يقّرر 

اإىل  الو�ضول  اأجل  من  ال�ضّيق،  امل�ضتوى  على  اخلري  عمل 

اخلري العاّم.

-  اخلري العاّم غاية تدبري اهلل، ومو�ضوع حّبه للب�رش.نقاط انتباه

، �ضواٌء 
ّ

، يرافقه اخلري الأر�ضي  اأولاً
ّ

-  اإّنه اخلري الروحي

ا، حيث تتحّقق منفعة اجلميع،  ا كان اأم معنويًّ يًّ اأمادِّ

وُي�ضاُن خرُي كلِّ واحٍد من الب�رش؛ لأّن خري كّل اإن�ضاٍن 

جزٌء ل يتجّزاأ من اخلري العاّم.

-  الطاعة لتعاليم الكني�ضة، والو�ضايا املقّد�ضة.

-  بدء التن�ضئة والتوعية على اخلري العاّم، وعلى الف�ضائل، 

والقيم، عرب اأمثلة عملّية، بهدف قبول املواطن ال�رشيك يف 

الوطن.

الب�رشّية باأ�رشها - ال�رشكة - املحّبة – العدالة - الت�ضامن - املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

منّو الإن�ضانّية - رعاية اخلليقة - القاعدة الّذهبّية.

اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)10 دقائق(

 عر�س �شور 

ا لنفاياٍت قرب البيت، ويف الطرقات، وعلى  يعر�س املعّلم �ضوراً

�ضاطئ البحر... و�ضور القنبلة النووّية، وانفجار هريو�ضيما 

وتاأثريه يف البيئة... 

مناق�شة 

حول مو�ضوع اإزالة الّنفايات: هل هو واجب الّدولة، اأم واجب 

وملاذا؟  اأختار؟  ماذا  والّتدوير،  والبيع،  الّطمر،  بني  فرد؟  كّل 

"؟ ما تاأثري قراري اأنا يف 
ّ

ماذا تعني لك عبارة "�ضو وقفت علي

اخلري العاّم؟

البلد،  حلماية  فعالاً  هي  هل  النووّية؟  القنبلة  يف  راأيكم  ما 

وامل�ضلحة العاّمة؟ ما تاأثريها يف اخلري العاّم؟ وما الفرق بني 

امل�ضلحة العاّمة، واخلري العاّم؟
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الأن�شطة / التمارين 

)29 دقيقة(

عمل جماعّي

عمل يف جمموعات

حول  الكتابّية  الن�ضو�س  ُتقراأ  جمموعاٍت،  اإىل  ال�ضف  يق�ّضم 

اخلري العاّم، وُت�رشح، ومن َثمَّ  ُتناَق�س �ضمن جمموعات:

اأعمال الر�شل 2: 42-47 )يجعلون كّل  املجموعة الأوىل: 

�شيٍء م�شرتًكا(.

)امل�ضتند 1 (

اأعّدد ميزات 

املوؤمنني بعد قراءة 

الن�ّس.

كيف بدت رّدة 

فعل النا�س، على 

طريقة عي�س 

املوؤمنني؟

كيف يتجّلى اخلري 

العاّم، من خالل 

هذا الن�ّس؟ ماذا 

اأ�ضتنتج؟ كيف 

يعي�س امل�ضيحّيون 

اإميانهم اليوم؟ 

بال�ضكل  الرثوات  با�ضتخدام  ق  َيتحقَّ العاّم،  اخلري  حتقيق  اإّن 

ال�ضحيح، بني خمتلف �رشائح املجتمع الذي نعي�س فيه.

املجموعة الثانية: رومة 12: 4-13 )على اأع�شاء اجل�شد 

الواحد، اللتزام بقوانني حتمي اجل�شد كّله(.

)امل�ضتند2(

مباذا �ضّبه القّدي�س 

بول�س املوؤمنني؟

اُكتب الو�ضايا 

التي طلبها 

القّدي�س بول�س من 

املوؤمنني، ابتداءاً 

من الآية 9.

كيف تعي�س اأنت 

وفق الآية 13؟ 

ومن الغرباء الذين 

قد ت�ضت�ضيفهم؟

مب�ضريها  املرتبط  باأ�رشها،  الب�رشّية  خري  هو  العاّم  اخل��ري 

وخال�ضها، ل اخلريات والنعم التي وهبها اهلل للب�رش.
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املجموعة الثالثة: اإجنيل مّتى 22: 35-39 )جعل الرّب 

لًة لو�شّية حمّبة اهلل(. و�شّية حمّبة القريب، مكمِّ

)امل�ضتند 3(

من الذي �ضاأل 

ي�ضوع عن 

الو�ضّية العظمى؟ 

وما دللة مثل هذا 

ال�ضوؤال؟

ما الو�ضّية 

العظمى الأوىل؟

من قريبك بح�ضب 

ما تعّلمت؟

ما عالقة املحّبة 

باخلري العاّم؟ ماذا 

ت�ضتنتج؟ 

 اأّن اخلري العاّم، ُيبنى على قيمة املحّبة.
ّ

يرى الفكر امل�ضيحي

املجموعة الرابعة: تكوين 1: 26 – 31

)امل�ضتند 4(

ماذا تعني الآية 

26: على �ضورة 

اهلل كمثاله؟ 

ِا�رشح الآية 28 

حول و�ضية اهلل 

لالإن�ضان، ب�ضاأن 

العناية باخلليقة. 

ما ق�ضد اهلل يف 

قوله: "ت�ضّلطوا"؟

هل حافظ 

الإن�ضان على 

خملوقات اهلل، كما 

اأو�ضاه يف الكتاب 

املقّد�س؟ 

ماذا ت�ضتنتج؟ ما 

دورنا اليوم؟

لأجل  اإن�ضان،  ك��ّل  على  واج��ٌب  اأم��ٌر  اخلليقة،  على  املحافظة 

اخلري العاّم.

عر�س عمل املجموعات 

لوا اإليه من ا�ضتنتاجاٍت. َيعر�س التالمذة ما تو�ضّ

الدر�س،  اأه��داف  بح�ضب  وُي�ضّوبها  الإج��اب��ات،  املعّلم  ُيوجز 

ونقاط الرتكيز.

التقومي 

)7 دقائق(

بعد مناق�ضة املو�ضوع، يعمل الطاّلب �ضمن فرٍق، على اإن�ضاء 

ُمل�ضق Poster يو�ضح مفهوم اخلري العاّم، ويعر�ضونه يف 

املدر�ضة، وعلى اأهلهم.

ُتعر�س نتائج الأعمال، وخال�ضة العرب، والقوانني، لتبّنيها.
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اخلتام

)4 دقائق(

اأْن  ُتريدوَن  ِمثَلما  الآَخريَن  "عاِملوا  ي�ضوع:  الّرّب  قال 

الأنبياِء"  وَتعاليِم  ال�رّشيعِة  ُخال�ضُة   
َ

هي هِذِه  ُيعاِملوُكم. 

 .)12 )مّتى7: 

وال�ّضائرين  به،  للموؤمنني  مثالاً  حياته،  ي�ضوع  الّرّب  عا�س 

على خطاه، فاأحّب، وغفر، و�ضفى، وخدم، وبذل ذاته من 

مب�ضيحّيتك  لتنتقل  ا�ضتعداد،  على  اأنت  هل  اجلميع.  اأجل 

العاّم؟ اخلري  بذلك  لتخدم  الّتطبيق،  اإىل  ال�ضعارات  من 

ُكّل  مع  ا،  م�ضرتكاً �ضيٍء  ُكّل  جنعل  اأن  امل�ضيحّية  -  ُتعّلمنا 

حمتاٍج. 

ا وطبيعة.   ُيحافظ على اخلليقة، وخريها، ب�رشاً
ّ

-  امل�ضيحي

امل�شتندات واملراجع

42-47م�شتند 1  :2 الر�شل  اأعمال   

ال�رشكة حياة 

الّر�ُضِل  َتعليِم  اإىل  ال�ضِتماِع  على  ُي��داِوم��وَن  وك��ان��وا   42

ت  43 وَتّ وعلى احلياِة املُ�ضرَتَكِة وَك�رْشِ اخُلبِز وال�ّضالِة. 

اخَلوُف  فَا�ضَتوىل  الّر�ُضِل،  اأيدي  على  كثريٌة  واآياٌت  عجاِئُب 

ُمّتِحديَن،  ُكّلُهم  املُوؤِمنون  وكاَن   44 الّنفو�ِس.  جميِع  على 

َي��ب��ي��ع��وَن   45 َب��ي��َن��ُه��م  ��ا  كاً
َ

َي��ج��َع��ل��وَن ُك���ّل م��ا ِع��ن��َدُه��م ُم�����ض��رت

حاَجِة  َقدِر  على  َثَمنها  وَيتقا�َضموَن  وَخرياِتِهم  اأمالَكُهم 

الَهيَكِل  يف  ي��وٍم  ُك��ّل  َيلَتقوَن  وكانوا   46 ِمنُهم.  واح��ٍد  ُك��ّل 

وَيَتناولوَن  ال��ُب��ي��وِت،  يف  اخُل��ب��َز  وي��ك�����رِشوَن  واح��ٍد،  ِبَقلٍب 

وينالوَن  اهلَل،  وُي�ضّبحوَن   47 َقلٍب،  وَب�ضاطِة  ِبفَرٍح  الّطعاَم 

الذيَن  َعدَد  َيزيُد  يوٍم  ُكّل  الّرّب  وكاَن  ُكّلِهم.  الّنا�ِس  ِر�ضى 

باخلال�ِس. عَليِهم  اأنعَم 
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رومة 12: 4 – 13م�شتند 2

اجل�شد اأع�شاء 

ُع�ضٍو  وِلُكِلّ  واحٍد،  ج�َضٍد  يف  كثريةاً  اأع�ضاءاً  َلنا  َنّ  اأ فَكما   4

ك��رَثِت��ن��ا ج�ضٌد  َن��ح��ُن يف  5 ه��ك��ذا  ِب���ه،  َع��َم��ُل��ُه اخل��ا���سُّ  ِم��ن��ه��ا 

وَلنا   6 ِلَبع�س،  َبع�ُضنا  اأع�ضاٌء  وُكُلّنا  امَل�ضيِح،  يف  واح��ٌد 

َله  ف��َم��ْن  ��ع��َم��ِة:  ال��ِنّ ِم��َن  ِنلنا  م��ا  ب��اخ��ِت��الِف  َتخَتِلُف  َم��واِه��ُب 

َموِهَبُة  َله  وَمْن   7 ِلالإمياِن،  ا  وفقاً اأْ  فْلَيَتنبَّ بوَءِة  النُّ َموِهَبُة 

وَمْن   8 فلُيَعِلّْم،  عليِم  التَّ موِهَبُة  َله  وَمْن  فَليخُدْم،  اخِلدمِة 

وَمْن  ِب�َضخاٍء،  َفلُيعِط  ُيعِط  وَمْن  َفلَيِعْظ،  الَوعِظ  موِهَبُة  َله 

ب�رُشوٍر.  فْلرَيَحْم  َيرَحم  وَم��ْن  باجِتهاٍد،  َفلرَيِئ�ْس  َيرِئ�س 

باخلرِي.  كوا  �ضَّ وَتَ  َّ ال�رشَّ بوا  نَّ جَتَ  . �ضاِدَقةاً ُة  امَلحبَّ ولَتُكِن   9

َبع�َضُكم  لنَي  ُمَف�ِضّ ك��اإخ��وٍة،  ا  َبع�ضاً َبع�ُضُكم  واأِح��ّب��وا   10

الجتهاِد،  يف  ُمتكا�ِضلنَي  11َغ��رَي  الكراَمِة،  يف  َبع�س  على 

يف  ف��ِرح��نَي  كونوا   12  . ِبّ ل��ل��رَّ عاِملنَي  وِح،  ال���رُّ يف  ِقديَن  ُمتَّ

 13 الِة.  ال�ضَّ على  ُمواِظبنَي  يِق،  ال�ِضّ يف  �ضاِبريَن  جاِء،  الرَّ

على  وداِوم��وا  حاجاِتِهم،  يف  ي�ضنَي  الِقِدّ الإخ��وَة  �ضاِعدوا 

الُغَرباِء. ياَفِة  �ضِ

– 39م�شتند 3  35  :22 اإجنيل مّتى 

العظمى الو�شّية 

يعِة، لُيحِرَجُه:  َلُه واِحٌد ِمنُهم، وهَو ِمْن ُعلماِء ال�رشَّ 35 ف�ضاأ

يعِة؟" ال�رشَّ يف  ٍة  يَّ و�ضِ اأعظُم  هي  ما  ُمَعِلُّم،  "يا   36

وِبُكِلّ  َقلِبَك،  ِبُكِلّ  اإلَهَك  بَّ  ال��رَّ "اأِحبَّ  َي�ضوُع:  فاأجاَبُه   37

الأوىل  ��ُة  ��يَّ ال��و���ضِ  
َ

ه���ي ه����ِذِه   38 َع��ق��ِل��َك.  وب���ُك���ِلّ  ن��ف�����ِض��َك، 

ِمثَلما  َقريَبَك  اأِحبَّ  ِمْثُلها  الّثاِنيُة  ُة  يَّ والو�ضِ  39 والُعظمى. 

نف�َضَك." حُتبُّ 
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– 31م�شتند 4  26  :1 تكوين 

كِمثاِلنا،  وَرِتنا  �ضُ على  الإن�����ض��اَن  ِلَن�ضَنِع  اهلُل  وق��اَل   26

��م��اِء وال��ب��ه��ائ��ِم  ��ْط ع��ل��ى ���ض��َم��ِك ال��ب��ح��ِر وَط���رِي ال�����ضَّ ول��َي��َت�����َض��َلّ

 27  . الأر���سِ على  َي��ِدبُّ  ما  وُك��ِلّ  الأر���سِ  ُوحو�ِس  وجميِع 

خَلَق  اهلِل  �ضورِة  على  �ضوَرِته،  على  الإن�ضاَن  اهلُل  فَخَلَق 

لُهم  فقاَل  اهلُل،  وباَرَكُهُم   28 خَلَقُهم.  واأُنثى  َذَكرااً   ، الب�رَشَ

وَت�ضَلّطوا  واأَخ�ِضعوها   ، الأر���سَ واْم��الأوا  وا 
ُ

واْك��رث ��وا  اأُمْنُ

اّل��ذي  احل��ي��واِن  وجميِع  ماِء  ال�ضَّ وَط��رِي  البحِر  �ضَمِك  على 

ُكَلّ ُع�ْضٍب  اأعطيُتُكم  اأنا  اهلُل ها  29 وقاَل  َيِدبُّ على الأِر�ِس. 

ا  َثَمراً ُكِلّها، وُكَلّ �ضَجر يحِمُل  الأر�ِس  ا على وجِه  ِبزراً ُيبَزُر 

ُوحو�ِس  جميُع  ��ا  اأمَّ  30 ا.  َطعاماً لُكم  يكوُن  هذا  ِب��زٌر،  فيِه 

َي����ِدبُّ على  ��م��اِء، وج��م��ي��ُع م��ا  ، وج��م��ي��ُع َط���رِي ال�����ضَّ الأر�����سِ

اأخ�رَش  ُع�ْضٍب  ُك��َلّ  فاأُعطيها  ��ِة،  احَل��يَّ اخَل��الِئ��ِق  ِم��َن  الأر���سِ 

ُكِلّ ما �ضَنَعُه، فراأَى  اإىل  اهلُل  31 ونظَر  ا. فكاَن كذِلَك.  َطعاماً

�ضاد�س. يوٌم  �ضباٌح  وكان  م�ضاٌء  وكاَن  ا.  ِجدًّ َح�َضٌن  ُه  اأنَّ

�ضور الأدوات والو�شائل التعليمّية جمموعات،   4 لوائح  امل�ضتندات،  املقّد�س،  الكتاب 

النفايات، �ضور القنبلة النووّية ودمار هريو�ضيما، كرتون 

ملّونة... اأقالم  للمل�ضقات،  كبري 

اأ�ضخا�ٍس يف املجتمع، اأبعد من الدر�س -  ينطلق الطاّلب، لإجراء مقابالٍت مع 

تتناول املو�ضوع التايل: "اأهمّية اخلدمة للخري العاّم".

عر�س  اإىل  املديّن،  املجتمع  منّظمات  اأع�ضاء  بع�س  -  دعوة 

التي  خدماتهم  و�رشح  التالميذ،  على  الإن�ضانّية  ر�ضالتهم 

يقومون بها ل�ضالح اخلري العاّم.

-  حّث الطالَّب على تبّني العمل، من اأجل اخلري العاّم، ون�رش 

هذا املفهوم بني الأهل والأ�ضدقاء.

-  اإتاحة الفر�ضة لتبادل م�ضاركات الطاّلب، وخرباتهم احلّية، 

يف جمال اخلري العاّم.
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ملحق 

معجم

امل�شطلحات1

الذي ُذكرت فيه،  اأ�ضا�ضي، على املعنى املرتبط بال�ضياق   يعتمد تعريف امل�ضطلحات يف ما يلي ب�ضكل 
1

�ضمن ن�ضو�س هذا  الدليل واأن�ضطته.
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معجم امل�شطلحات

حياة الآباء القّدي�شون:  وعا�ضوا  الكني�ضة،  و�ضا�ضوا  الإميان،  عن  كتبوا  الكني�ضة،  يف  ورعاة  معّلمون  هم 

ال�رشقّية،  امل�ضيحّية  ويف  واإميانهم.  املوؤمنني،  حياة  يف  البليغ  الأثر  لهم  وكان  الف�ضيلة، 

امل�ضيح. زمن  اإىل  اأقرب  كانوا  كّلما  املرجعّية،  الآباء  اأهمّية  تزداد 

اأو الحرتام:  يذّله،  اأو  يحزنه،  اأو  يجرحه،  ما  يف  اإليه  الإ�ضاءة  وعدم  ذاته،  يف  قيمة  الآخر  اعتبار 

كيانه،  يف  الآخ��ر  تقدير  على  يقوم  الح��رتام  للخطر.  حياته  يعّر�س  اأو  ج�ضده،  ي��وؤذي 

كرامته.  اأو  حرّيته،  اأو  اإرادته،  على  التعّدي  وعدم  عنه،  والدفاع  عليه،  واحلفاظ 

التف�ّضل، الإح�شان:  املحّبة، والرحمة، عرب  ا عن  الآخرين، تعبرياً اإىل  اأو نفع ما  اإي�ضال خري ما،  هو 

املقابل. انتظار  دون  بالعطاء،  املبادرة  نحو  على  بل  واملقابلة،  املجازاة  �ضبيل  على  ل 

اأو الآخر: الثقافة،  اأو  اجلن�س،  اأو  الدين،  اأو  بالفكر،   
ّ

عني متمّيز   ،
ّ

ذاتي غري  ب�رشّي  فرٍد  كّل  هو 

وفرادته. اخلا�ّس،  كيانه  له  بذلك  وهو  اإلخ.  اللغة،  اأو  الطبقة،  اأو  الإثنّية، 

اأو الختالف:  املوقف،  اأو  الراأي،  اأو  النتماء،  اأو  الهيئة،  اأو  احلالة،  يف  التباين  اأو  املغايرة  به  ُيراد 

�ضخ�س. كّل  فرادة  عن  ناجم  وهو  اإلخ.  املعتقد،  اأو  القناعة، 

خللقه. اإرادة اهلل:  وتدبريه  اهلل،  د  ق�ضْ اأي 

على الأ�رشة الب�رشّية:  احلفاظ  ويف  احلياة،  يف  العميقة  و�رشكتهم  الب�رش،  ح��ال  بوحدة  ل��الإق��رار  عبارة 

تعزيز  يف  ُي�ضهم  م��ا  اخل��ال��ق،  ِق��َب��ل  م��ن  اإليهم  امل��وَك��ل  امل�ضرتك،  النا�س  منزل  الأر����س. 

الن�ضجام.  وروح  بينهم،  الوحدة 

الإعالن العاملّي 

حلقوق الإن�شان: 

ق�رش  يف  عليها  التوقيع  ومّت  1948م،  �ضنة  املتحدة  الأم  تبّنتها  دولّية  وثيقة  هو 

ب�����ض��اأن ح��ق��وق  امل��ّت��ح��دة،  الأم  م��ن��ظ��ّم��ة  م��وق��ف  ع���الن  الإ ي��ن��ق��ل  ب��اري�����س.   ���ض��اي��و، يف 

ع��الن  الإ ه��ذا  ّل��ف  ي��ت��اأ ال��ن��ا���س.  جلميع  ُت�ضان  اأن  يجب  وال��ت��ي  �ضا�ضّية،  الأ ن�����ض��ان  الإ

ال���دول،  ق��ب��ل  م��ن  ع��ل��ي��ه��ا،  اإىل ح��م��اي��ت��ه��ا واحل��ف��اظ  امل��ن��ّظ��م��ة  وت��دع��و  م����اّدة،   30 م��ن 

والأفراد.  �ّض�ضات،  واملوؤ

م�ضبق.  الإق�شاء:  حكم  اأو  تعميم،  على   
ّ

املبني جماعة،  اأو  لفرد،  والإبعاد  الف�ضل  هو 

العاّمة، اللتزام:  احلياة  يف  والفّعالة  الفعلّية  وامل�ضاركة  اأفعال،  اإىل  والعهود  الوعود  حتويل  هو 

جرى  التي  وامل��ب��ادئ،  للقيم  الوفاء  اأ�ضا�س  على  الثقافّية،  اأو  الدينّية،  اأو  ال�ضيا�ضّية، 

بها. التعّهد 
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والوفاء الأمانة:  الأ�ضخا�س،  بني  الوّد  وحفظ  املعنوّية،  اأو  املادّية،  الآخرين  وديعة  حفظ  هي 

النف�س  واطمئنان  بالأمان،  ال�ضعور  اإىل  يوؤّدي  مبا  وجه  اأف�ضل  على  واإتامها  بالعهود، 

واملعنوّية(،  )املادّية،  احلقوق  اإنكار  تعني  التي  اخليانة  عك�س  والأمانة  الأ�ضخا�س.  بني 

واإهمالها.  وت�ضييعها  املعنوّية،  الهيئات  اأو  لالأفراد، 

ب��الإرادة، النتماء:  اأم  ب��ال��ولدة،  عائلٍة  اإىل  النتماء  مثل  بالطبيعة،  اأك��ان  �ضواٌء  ارتباٍط  كّل  هو 

احلياة،  اأوجه  من  بع�ٍس  يف  �رشكٍة  عن  وُيعرّب  جمعّية،  اأو   
ّ

�ضيا�ضي حزٍب  اإىل  كالنتماء 

جماعٍة،  وج��ود  النتماء  يفرت�س  لذلك  واح��دة.  ���ض��ريورة  اأو  مب�����رشوع،  ال��ت��زاٍم  وع��ن 

املعرفة. حّق  يعرفهم  ل  الذين  اأولئك  فيهم  مبن  "نحن"،  اأفرادها  كّل  مع  الفرد  يقول 

وفق الإن�شان:  ومثاله،  اهلل  �ضورة  على  خملوق  وهو  باحلرّية،  ويتمّتع  اإرادة،  له  عاقل،  كائن 

املخلوقات. �ضائر  بني  خا�ضة  كرامة  عليه  ُي�ضفي  ما  املقّد�س،  الكتاب 

والختالف النفتاح:  التمايز،  لتقّبل  والعقل  ال�ضدر  واّت�ضاع  بالآخر،  العرتاف  نحو  ال�ضعي  هو 

على  والعمل  واح��رتام��ه��ا،  املختلفة،  الثقافّية  اأو  الفكرّية،  اأو  الدينّية،  الن��ت��م��اءات  يف 

وتوطيد  التع�ّضب،  ونبذ  الآخر،  مع  احلياة  وم�ضاركة  املعرفة،  بغية  معانيها  اكت�ضاف 

الإن�ضانّية.  الأخّوة 

.الإيثار:  نف�ضه  على  غرَيه  املرء  تف�ضيل  هو 

اأو الت�شامن:  جماعة،  اإىل  اأو  الإن�ضانّية،  اإىل  النتماء  من  ينبع   
ّ

اجتماعي وراب��ط  اإن�ضانّية،  قيمة 

حتقيق  على  التعاون  اإىل  يوؤّدي  ما  الآخر؛  جتاه  بامل�ضوؤولّية  ال�ضعور  ومن  واحد،  وطن 

ت�ضتطع  تعد  مل  التي  اأو  باأزمة،  امل�ضابة  املجموعات  اأو  الأ�ضخا�س  وم�ضاعدة  اخلري، 

بكرامة.  والعي�س  حاجاتها،  تلبية 

الع��رتاف التعّددّية:  اأ���ض��ا���س  على  و�ضيا�ضّية،  اجتماعّية  ُن��ظ��م  يف  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ن��ّوع  ماأ�ض�ضة  ه��ي 

اأنف�ضهم،  ع��ن  التعبري  يف  واجل��م��اع��ات  الأف���راد  وح��ّق  ال��ت��ن��ّوع،  واح���رتام  ب��الخ��ت��الف، 

خ�ضو�ضياتهم.    و�ضون 

ب الدينّي:  التع�ّضب من الع�ضب، اأي من الرابط احلميم والقوّي، بني الأ�ضخا�س املنتمني اإىل اأ�رشة التع�شّ

اأبناء  بني  الع�ضب  �ضّد  يف  املغالة  يعني   
ّ

الديني والتع�ّضب  واح��دة.  جماعة  اأو  واح��دة، 

الآخرين،  على  احلكم  خطاأ  يف  الوقوع  اإىل  يو�ضل  قد  ما  عنهم،  والدفاع  الواحد،  الدين 

ا  حتّيزاً العنف،  اإىل  اللجوء  عند  ا  خطرياً  
ّ

الديني التع�ّضب  وي�ضبح  كافرين.  واعتبارهم 

لعقيدة.  اأو  ملذهب،  اأو  لدين، 

ما، التعميم:  جمموعة  اإىل  املنتمني  الأفراد  جميع  على  خطاأ،  راأي  اأو  قرار،  اأو  حكم،  اإ�ضدار  هو 

اأفرادها.  اأحد  من  موقف  اأ�ضا�س  على 
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ك��الم��ه، التقوى:  اهلل، ون��ح��ّب��ه، ون��ح��ف��ظ  ب��ه��ا جن��ّل  ل��ت��ي  ا ل��ق��د���س،  ا ل���روح  ا ح���دى ع��ط��اي��ا  اإ ه��ي 

به.  ونعمل 

��ة اجل��م��اع��ات ال��ب�����رشّي��ة، ب��اخ��ت��الف ت��راث��ه��ا، التنّوع:  ه��و ت��اي��ز ال��ك��ائ��ن��ات والأف�����راد، وخ��ا���ضّ

والتجديد،  والإث��راء،  للتبادل،  ا  م�ضدراً الثقايف  التنّوع  وُيعترب  وتقاليدها.  وعاداتها، 

بينها.  فيما  اجلماعات  تفاعل  عرب  والإبداع، 

يف التوبة: ا  اأي�ضاً تعني  وه��ي  واخلطيئة.  اخلطاأ  عن  وال��ع��ودة  والندامة،  بالذنب،  الإق��رار  هي 

التعوي�س  اأفعال  تعني  وقد  �ضادق.  بالتزام  احلياة،  وحتّول  الذهنّية،  تغرّي  امل�ضيحّية، 

التائبني  تفر�ضها على  الكني�ضة  اهلل. وكانت  ا عن  بعيداً ال�ضالفة  عن اخلطايا، وعن احلياة 

اأ�رشار  بع�س  يف   ،
ّ

الفعلي ال�ضرتاك  من  حرمان  اأو  تق�ّضف،  اأو  �ضوم،  اأو  �ضالة،  ب�ضكل 

 . لكني�ضة ا

النظر الثبات:  بغ�ّس  احلقيقة،  جتاه  ا  �ضادقاً اأي  عليه،  هو  ما  على  ال�ضيء،  اأو  الإن�ضان،  بقاء 

وال�ضدق،  احلقيقة  التزام  اإّنه  الأ�ضخا�س.  اأو  الظروف،  اأو  املكان،  اأو  الزمان،  تغرّي  عن 

ا. ُمهمًّ كان  َمْهما  ما،  ل�ضبب  عنهما  الرتاجع  وعدم 

�ضغوط احلرّية:  ودون  اإرادته،  ح�ضب  والقرار،  والختيار،  التفكري،  على  الإن�ضان  قدرة  هي 

اإرادته وخياراته  الإن�ضان  يوّجه  اأن  تقت�ضي  التي  بامل�ضوؤولّية،  جمربة. وتقرتن احلرّية 

اإىل عمل اخلري، واإحقاق احلّق.     له  اهلل  وفق �ضمريه، ودعوة 

احلقوق 

الأ�شا�شّية للب�رش: 

قابلة  غري  هي  التي  لالأفراد،  والجتماعّية  الطبيعّية  واحلّريات  احلقوق  جمموعة  هي 

وال��دول  املجتمعات  على  والتي  الأ�ضيلة،  الإن�ضان  كرامة  من  تنبع  لأنها  للت�رّشف؛ 

اإن�ضان.    لكّل  الكرمية  للحياة   
ّ

اأ�ضا�ضي ك�رشط  وحمايتها،  تاأمينها، 

احلقوق 

والواجبات: 

بالتوازي  ا  معاً وتنتظمان  الجتماعّية،  للحياة  �ضتان  وموؤ�ضِّ متالزمتان،  حقيقتان 

�ضواه. على  اأو  نف�ضه،  املواطن  على  واجب،  يقابله  حّق  كّل  لأن  بينهما؛ 

اأو  احلكم امل�شبق:  جماعة،  اأو  �ضخ�س،  ب�ضاأن  ه،  م�ضوِّ اأو  خاطئ  موقف  اعتماد  اأو  راأٍي،  تبّني  ه��و 

التمحي�س  دون  اإلخ(،  األيمة،  ذاكرة  اإعالم،  خاطئ،  عاّم  )راأي  ما  تاأثري  ب�ضبب  م�ضاألة، 

املوقف. اأو  الراأي،  هذا  ب�ضوابّية 

خليقته، اخلطيئة:  يف  اإليه  اإ�ضاءة  كلُّ  اأو  وم�ضيئته،  لأوامره  الطاعة  اأو  باهلل،  الرتباط  عن  تخلٍّ  كّل 

ينتجه. وكذلك  اأو  ال�رّش،  ا عن  ناجماً ا،  ا وموؤذياً اأي فعالاً خاطئاً  ، امل�ضيحّية خطيئةاً ُيعترب يف 

ال�رّش. اإىل  امليل  وراء  اجنراف  وكّل  لالإن�ضان،  اإ�ضاءة  كّل  اإىل  بالن�ضبة  الأمر 

الأ�ضلّية اخلال�س:  النعمة  اإىل حالة  والعودة  النهو�س،  يعني  لأّنه  بال�ضقوط؛  امل�ضطلح  يرتبط هذا 

امل�ضيح،  ي�ضوع  �ضخ�س  يف  حم�ضوٌر  امل�ضيحّية  يف  واخلال�س   . قبالاً �ضائدة  كانت  التي 

والب�رش. اهلل  بني  الوحيد  الو�ضيط  املتج�ّضد،  والكلمة  الوحيد  البن 
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اخلري. اخلري:  اإىل  ينتمي  وكامٌل،  وجميٌل،  و�ضالٌح،  جّيٌد،  هو  ما  فكّل  ال�ضالح.  اأي 

ا باأمن و�ضالم، عرب اعتبار �ضالمة املجتمع، اخلري العاّم:  اأ�ضا�س الجتماع الإن�ضايّن، والعي�س معاً هو 

وامل�ضاركة  اللتزام،  يقت�ضي  ما   ،
ّ

ال�ضخ�ضي اخلري  لتحقيق  ا  �رشطاً ورقّيه،  ووحدته، 

العاّمة  احلياة  لتنمية  اجلهود  وت�ضافر  واجلماعات،  الأفراد  جلميع  احلقوق  �ضمان  يف 

للجميع،  خدمةاً  واملادّية،  املعنوّية،  امل�ضرتكة  امل��وارد  وا�ضتعمال  ال�ضليم،  وتطويرها 

م�ضاحلهم.  وتاأمني  ذواتهم،  حتقيق  وبهدف 

الوطن الدولة:  ولعالقات  املواطنني  حلياة  الناِظم  للوطن  وال�ضيادّي،   ،
ّ

ال�ضيا�ضي الإط��ار  هي 

املوؤ�ّض�ضات  من  منظومة  وعرب  ال�ضعب،  با�ضم  ال�ضلطة  ممار�ضة  اأ�ضا�س  على  اخلارجّية، 

الثابتة.  الر�ضمّية 

يف الدينونة:  اأو  موتهم،  بعد  واأفعالهم  نواياهم  على  النا�س  �ضيِديُن  تعاىل  اهلل  باأّن  امل�ضيحّية  ُتوؤْمن 

ال�ضماوّي،  امللكوت  ويدخل  الأبدّية،  احلياة  ينال  ال�ضاحلات  عمل  فَمن  الزمن.  نهاية 

الإ���ض��ح��اح  يف  ال��دي��ن��ون��ة،  مثل  ويف  ج��ه��ّن��م.  ن��ار  يف  ُيلقى  وال�����ض��ّي��ئ��ات،  ال�����رّش  عمل  وَم��ن 

يقوم  التي  املحّبة  اأفعال  على  الإن�ضان  اهلل  ُيكافئ  مّتى،  اإجنيل  من  والع�رشين  اخلام�س 

بها.  القيام  عن  اأعر�س  التي  تلك  على  يدينه  اأو  بها، 

والنف�ضّية، الذات:  والروحّية،  اجل�ضدّية،  العنا�رش  فيها  مبا  الب�رشّي،  الكائن  مكّونات  جمموعة 

عندما  الب�رشّي  ال�ضخ�س  عنه  ُيعرّب  ما  هي  ا.  فريداً جتعله  والتي  والالوعي،  الوعي،  يف 

"اأنا".  يقول: 

خريهم، الرعاية:  وحفظ  و�ضوؤونهم،  بالآخرين  وال��ق��درة  امل�ضوؤولّية  �ضاحب)ة(  اهتمام  هي 

. تنميته و

بحّبه، رعاية اخلليقة: عليه  وي�ضهر  بعنايته،  يرعاه  ي��زال  ل  احل���ّرة،  ب��اإرادت��ه  الكون  خلق  ال��ذي  تعاىل  اهلل 

ورحمته. هو يرعى اخلليقة كما يرعى الراعي قطيعه، وي�ضهر عليها �ضهر الأب على اأولده.

جتربة ال�شقوط:  يف  ا  �ضقوطاً اهلل،  لو�ضايا  الأوىل  املع�ضية  �ضّيما  ول  اخلطيئَة،  امل�ضيحّيُة  ي  ت�ضمِّ

وراء  والجن���رار  حياته،  يف  ال�رشكة  وع��ن  اهلل،  ع��ن  الب��ت��ع��اد  يعني  وال�ضقوط  ال�����رّش. 

لو�ضاياه. والطاعة  اهلل،  اإىل  التقّرب  بدل  لها  والنقياد  ال�رّش،  جتربة 

وعالقة ال�شالم:  ب��ذات��ه،  الإن�����ض��ان  عالقة  يف  والن�����رشاح،  والطماأنينة  الإي��ج��اب��ّي��ة  م��ن  حالة  ه��و 

 .
ّ

الإيجابي والتفاعل  الثقة،  على  مبنّية  الدول،  وبني  املجتمع،  يف  ببع�س،  بع�ضهم  النا�س 

ا  ا ل يعني غياب احلروب واخل�ضومات وح�ضب، بل هو حالة من العي�س معاً اإذاً فال�ضالم 

والنزاعات  امل�ضاكل  حّل  على  القدرة  مع  والتكامل،  والتعاون،  النفتاح،  اأ�ضا�س  على 

ة  وخا�ضّ وعقالنّية،  وه��ادئ��ة،  ممنهجة،  بطرٍق  وال��دول،  اجلماعات،  اأو  الأف���راد،  بني 

والتفاو�س. باحلوار 
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تنظيم احلياة ال�شلطة:  املجتمع، على  امل�ضوؤولني يف  لالأفراد  اأو  للموؤ�ّض�ضات،  املمنوحة  القدرة  هي 

امل�ضورة،  وتقدمي  الأوام���ر،  واإ���ض��دار  ال��ق��رارات،  واأخ��ذ  املجتمع،  واإدارة  الجتماعّية 

جمالت  وفق  ال�ضلطة  وتتوّزع  واملحا�ضبة.  امل�ضاءلة  مببداأ  القبول  مع  الطاعة،  وفر�س 

وال�ضلطة  الدينّية،  وال�ضلطة  ال�ضيا�ضّية،  وال�ضلطة  العائلّية،  ال�ضلطة  فهنالك  احلياة، 

بحكمة  ال�ضلطة  مم��ار���ض��ة  الإن�����ض��ان  ع��ل��ى  ل��ذل��ك،  ل���خ.  اإ ال��ع��ل��م��ّي��ة،  وال�ضلطة  ال��ف��ك��رّي��ة، 

والإميانّية.   الأخالقّية،  القيم  مع  يتوافق  ومبا  و�ضمري، 

اهلل �شّنة اإلهّية: و�ضايا  ا  اأي�ضاً وه��و  وغايته.  خلقه  يف  وت�ضميمه  هلل،  اإرادة  ع��ن  يعرّب  ك��وين  نظام 

املقّد�س. الكتاب  يف  الواردة 

بينهما، ال�رشكة: �رشكة  الأمر  اأكرث.  و  اأ �ضخ�ضني  بني  م�ضرتٌك  هو  ما  كّل  اللفظة  هذه  تعني 

والبن،  الآب،  بني  �رشكٌة  لهّية  الإ احلياة  امل�ضيحّية،  ويف  فيه.  يت�ضاركان  ّنهما  اإ اأي 

ال��ن��ا���س  وال���روح ال��ق��د���س، ب��امل��ح��ّب��ة. ك��م��ا ه��ي ���رشك��ٌة م��ع اخل��ل��ي��ق��ة، وب��الأخ�����سّ م��ع 

يف  ���رشك��ة  ول  امل��ح��ّب��ة،  ت��وج��د  اإذن  ال�����رشك��ة  اأ���ض��ل  يف  اهلل.  ���ض��ورة  ع��ل��ى  امل��خ��ل��وق��ني 

املحّبة. خارج  امل�ضيحّية 

ك��م��ا يف ال�شدق:  ال��ك��ربى،  الأ���ض��ا���ض��ّي��ة  الأم���ور  ال���ذات والآخ���ري���ن، يف  ال��ت��زام احلقيقة جت��اه  ه��و 

احلقيقة،  من  للتهّرب  احلياة،  يف  و�ضيلةاً  الكذب  اعتماد  رف�س  هو  ال�ضغرية.  ال�ضوؤون 

بها.  اللتزام  من  اأو 

يروي �شورة اهلل:  الذي  التكوين،  �ضفر  من  �ضّيما  ول  املقّد�س،  الكتاب  من  ا  انطالقاً امل�ضيحّية  َتعترب 

العقل،  وهبه  اأي  �ضورته،  على  الإن�ضان  خلق  اهلل  اأّن  رمزّية،  بطريقٍة  اخللق  اأح��داث 

ال�ضرتاك يف حياته. اإىل  والإرادة، واحلرّية، ودعاه 

التقّيد بالقوانني والو�ضايا، وتنفيذها باحرتاٍم، وعن قناعة. اأّما الطاعة لالأ�ضخا�س الآخرين، الطاعة: 

يحّبوننا،  باأّنهم  نثق  ولأّننا  الأف�ضل،  باأّنه  مّنا  ا  اقتناعاً به؛  ياأمرون  مبا  التقّيد  على  فتقوم 

و�ضاياه  وفق  وال�ضري  املحّبة،  مبادلته  تعني  اهلل  وطاعة  �ضيء.  كّل  فوق  لنا  اخلري  ويبغون 

وتعاليمه.

الآخ��ري��ن، وم�����ض��احل��ه��م، وك��رام��ات��ه��م، الظلم:  ان��ت��ه��اك ح��ق��وق  ال��ع��دل، م��ن خ��الل  ه��و نقي�س 

والإق�ضاء.  والإذلل،  والتع�ّضف  ال�ضلطة،  ممار�ضة  يف  اجلور  واعتماد 

احلرب، الظلم الجتماعّي:  مثل  اجتماعّية  عوامل  جّراء  من  الفئات،  اأو  بالأ�ضخا�س  يلحق  الذي  الظلم  هو 

كثرية  ماآ�ٍس  اأ�ضا�س   
ّ

الجتماعي والظلم  اإلخ.  والف�ضاد،  والت�ضّلط،  والتخّلف،  والعنف، 

وُي�ضعل  العنف  يوّلد  وهو  امل��وت.  وحّتى  واملر�س،  واجلهل،  الفقر،  مثل  املجتمع،  يف 

ويتف�ّضى. يتعاظم  عندما  �ضّيما  ول  الثورات، 
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العدالة 

الجتماعّية: 

وكرامة  الإن�ضان  خلري  وتطّورها  الجتماعّية،  احلياة  تنّظم  التي  املبادئ  جمموع  هي 

الجتماعّية  ال��ع��دال��ة  تتمّيز  ل��ذل��ك   .
ّ

الج��ت��م��اع��ي وال��رتاب��ط  ال��ع��اّم  وللخري  كما  عي�ضه، 

الفر�س،  وبتكافوؤ  عادل،  ب�ضكل  الرئي�ضّية  احلاجات  وتوفري  للخريات،  من�ضف  بتوزيع 

واملعنوّية.  املادّية،  الإن�ضان  حقوق  واحرتام 

ك��ّل ذي العدل:  ال��ن��ا���س، واإع��ط��اء  ب��ني  الإن�����ض��اف  اإىل  ت��ه��دف  اأخ��الق��ّي��ة، واج��ت��م��اع��ّي��ة،  ه��و قيمة 

واأنظمة،  مببادئ،  املجتمع  يف  العدل  وُيرتَجم  مو�ضعه.  يف  ال�ضيء  ع  وَو�ضْ ه،  حقَّ حقٍّ 

وحَتفظ  ال�ضتبدادّية،  اأو  العتباطّية،  اأو  الباطلة،  وال�ضلوك  الأحكام  تنع  وقوانني، 

العدل بالعتدال يف الأمور، واجتناب الإفراط والتفريط،  احلقوق للجميع. كما ويكتمل 

النق�ضان. اأو  الزيادة  جلهة 

هبٌة العطّية:  هو  ا.  روحيًّ اأم  ا،  معنويًّ اأم  ��ا،  م��اّديًّ اأك��ان  �ضواٌء  ا،  جّماناً لآخ��ر  �ضخ�ٌس  يعطيه  ما 

عن  تعبرٌي  اأو  ال��ك��رم،  اأو  احل��ّب،  في�س  ّن��ه  اأ ونفرت�س  �ضببها،  هو  ما  ��ا  دائ��ماً نعرف  ل 

الكبري. التقدير 

اأو بني العقد:  ���ض��خ�����ض��ني،  ب��ني   ،
ّ

ب����اإرادة ح���ّرة وم�����ض��وؤول��ة، وب�����ض��ك��ل ر���ض��م��ي ه��و الت���ف���اق، 

عليه،  امل��ّت��ف��ق  ب��ال�����ض��يء  الل��ت��زام  عليهم  ي��ح��ّت��م  م��ا  اأك���رث،  اأو  م��ع��ن��وّي��ت��ني  �ضخ�ضّيتني 

ومراعاته.  وحفظه، 

ويعّزز العقد الجتماعّي:   ،
ّ

الج��ت��م��اع��ي للرتابط  يوؤ�ّض�س  وال��ث��ق��ايّف،   ،
ّ

الأدب���ي امل�ضتَوَيني  على  ات��ف��اق  ه��و 

التنموّية،  الأه���داف  نحو  املجتمع  ط��اق��ات  ��ه  وُي��وجِّ  ،
ّ

ال��وط��ن��ي الن�ضيج  �ضمن  ال��وح��دة 

تكاملها،  و�ضبل  املختلفة،  املجتمع  مكّونات  بني  العالقة  ا  داً حمدِّ امل�ضرتكة،  واحل�ضارّية 

الأم��ن  وت�ضمن  وامل�����ض��اواة،  ال��ع��دل  تكفل  وق��وان��ني،  وُن��ظ��م،  د�ضاتري،  يف  ّي��اه��ا  اإ ا  ماً منظِّ

امل�ضتداَمني. وال�ضالم 

العقود. العهد:  حفظ  �ضّيما  ول  به،  والهتمام  ومراعاته  ال�ضيء،  بحفظ  واللتزام  الوعد  هو 

والب�رش.  اهلل  بني  العالقة  لو�ضف  ا  اأي�ضاً العهد  وُي�ضتخدم 

ال��رتاب��ط العي�س امل�شرتك:  اأ���ض��ا���س  ان��ت��م��اءات��ه��م، على  اخ��ت��الف  امل��واط��ن��ني على  ب��ني  ه��و احل��ي��اة اجل��ام��ع��ة 

، وال��ت�����ض��ام��ن، وال��وح��دة، وامل�����ض��وؤول��ّي��ة امل�����ض��رتك��ة، واح���رتام الخ��ت��الف، 
ّ

الج��ت��م��اع��ي

وت�ضتعمل   .
ّ

واجتماعي اإن�ضايّن،   
ّ

ورق��ي متبادل،  غنى  من  فيه  ملا  التنّوع  وا�ضتثمار 

للعي�س   ،
ّ

وال��دي��ن��ام��ي��ك��ي الإرادّي،  البعد  على  للت�ضديد  ا"  معاً "العي�س  ع��ب��ارة  ��ا  اأي�����ضاً

ا،  والتزاماً فعالاً  يقت�ضي  بل  وح�ضب،  الواقع  تو�ضيف  على  يقت�رش  ل  الذي  امل�ضرتك، 

معه.  وال�رشكة  الآخر،  جتاه  واملبادرة  النفتاح  روح  على   
ّ

مبني مبنهج 
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اهلل الغفران:  َفح  �ضَ اإذ  ع��ق��اب،  دون  عنها  والتغا�ضي  خطيئتها،  يف  للب�رشّية  اهلل  م�ضاحمة  ه��و 

الذين  عن  �ضفح  امل�ضيح  وي�ضوع  معه.  �رشكة  عالقة  يف  جديد  من  وَقِبلهم  النا�س،  عن 

وقد  لهم.  يغفر  اأن  اهلل  من  وطلب  ب�ضلبه،  اأم  بتعذيبه،  اأم  بت�ضليمه،  �ضواٌء  اإليه،  اأ�ضاوؤوا 

عن  بع�ضهم  ي�ضفح  اأو  ا،  بع�ضاً بع�ضهم  ي�ضامح  عندما  الب�رش  على  الغفران  ينطبق 

انّية. املجَّ املحّبة  على  عالمة  واأقوى  الدللة،  هو  الغفران  باهلل.  تّثالاً  بع�س 

ا، الفرادة:  بعيداً اأم  ك��ان  ��ا  ق��ري��باً اآخ���ر،  �ضخ�س  اأّي  ع��ن  مي��ّي��زه  مب��ا  اإن�����ض��ان  ك��ّل  خ�ضو�ضية  ه��ي 

الأ�ضيلة،  كرامته  على  املبنّية  والتطّلعات،  والأحا�ضي�س،  وال��راأي،  والفكر،  بال�ضكل، 

عن  تّيزه  التي  هي  الإن�ضان  ف��رادة  املجتمع،  ويف  اهلل.  خليقة  كونه  وعلى  وحرّيته، 

هو  بل  اإليها،  ينتمي  التي  اجلماعة  يف  وحرّيته  الفرد،  اإرادة  تتال�ضى  ل  حيث  اجلماعة، 

واإبداع. خ�ضو�ضّية  من  لديه  مبا  اجلماعة  يغني 

َيْفَعَل القاعدة الذهبّية:  اأَْن  ُتِريُدوَن  "َوَكَما   : امل�ضيح  ال�ضيد  قول  اأّن  الأوىل،  القرون  منذ  امل�ضيحّيون  اعترب 

لتنظيم  الف�ضلى  القاعدة  6:31(، مبرتبة  ِبِهْم هَكذا" )لوقا  ا  اأَْي�ضاً ْنُتْم  اأَ اْفَعُلوا  ِبُكُم  ا�ُس  النَّ

الذهبّية". "القاعدة  و�ضّموها  ببع�س،  بع�ضهم  النا�س  عالقة 

و�ضلوك القانون:  احلياة،  وتنّظم  احلقوق،  حتّدد  التي  امللِزمة،  املكتوبة  القواعد  من  جمموعة  هو 

بالعهد،  القانون  ويرتبط  الوطن.  اأو  املجتمع  �ضمن  املجالت  خمتلف  يف  الأ�ضخا�س، 

من  اأحكامه،  تنفيذ  على  املجتمع،  اأفراد  جلميع   ،
ّ

�ضمني اأو  �رشيح،  تعاُهد  من  ناجت  لأّنه 

احلياة  �ضالمة  اأجل  ومن  وم�ضاحلهم،  حقوقهم  وعلى  اجلميع،  اأمن  على  احلفاظ  اأجل 

والعتباط. ال�ضتبداد  تنع  وا�ضحة،  مرجعّية  للعدل  القانون  ُيعطي  وبذلك،  وتقّدمها. 

كّل القريب:  هو  بل  فح�ضب،  جماعتي  اأو  قومي  بني  ِم��ن  ك��ان  َم��ن  لي�س  القريب  امل�ضيحّية،  يف 

فمحّبة  ال�ضاملة.  املحّبة  يف  اهلل  لو�ضّية  ا  اإتاماً منه،  للتقّرب  مدعّو  ني  اإِنَّ حيث  من  اإن�ضان 

هو  الُبعدين،  َهذين  باأحد  والإخالل  نف�ضها،  للو�ضّية  ُبعدان  هما  القريب،  وحمّبة  اهلل، 

بالثاين.  
ّ

حتمي اإخالل 

الكرامة 

الإن�شانية: 

تقت�ضي  التي  نف�ضه،  ة  وع��زَّ �رشفه  وه��ي  اإن�ضان،  لكّل  والثابتة  الأ�ضيلة  القيمة  هي 

الح����رتام امل��ط��َل��ق ل��ه، وغ��ري امل�����رشوط ب��اأ���ض��ل��ه، وج��ن�����ض��ه، ول��ون��ه، ودي��ن��ه، وم��رك��زه 

اإلخ.   ،
ّ

الجتماعي

و�ضعادته. املحّبة:  خريه  يف  والرغبة  واحرتامه،  وتقديره  به،  بالرتباط  الآخر  جتاه  املبادرة 

نبع  هو  اهلل  باأّن  امل�ضيحّية  ُتوؤْمن  واجلماعات.  الأ�ضخا�س،  بني  باملبادلة  تكتمل  واملحّبة 

وحتّث  حياته.  يف  واأ�رشكهم  النا�س،  واأح��ّب  اأّولاً  ب��ادر  ال��ذي  وهو  وم�ضدرها،  املحّبة 

حمّبته. اهلل  مبادلة  على  اأبناءها  امل�ضيحّيني 
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اأن يخرج من ذاته املبادرة باملحّبة:  اأي  الآخر،  الأوىل ملالقاة  اأن يبداأ الن�ضان اخلطوة  امل�ضيحّية تعني  يف 

مبحّبة  الأول  املبادر  وهو  اهلل،  مثال  على  والنفتاح،  امل�ضاركة  اإىل  العزلة  من  الآخر،  اإىل 

اخللق.  منذ  الإن�ضان 

كرامة املحّبة ال�شاملة:  وتعزيز  الت�ضامن،  يف  وتتجّلى  ا.  اأحداً ت�ضتبعد  ول  الكّل،  ت�ضمل  التي  املحّبة  هي 

احلياة.  جودة  من  والرفع  اجلميع، 

عينها؛ امل�شاواة:  الأ�ضا�ضّية  واحلقوق  الأ�ضيلة،  بالكرامة  يتمتعون  النا�س  جميع  باأّن  الإقرار  هي 

القانون  اأم��ام  املماثلة  ا  اأي�ضاً وه��ي  الب�رشّية.  الأ���رشة  يف  و�رشكاء  اهلل،  خليقة  لكونهم 

اأو  اجلن�س،  اأو  اللون،  اأو  الدين،  عن  النظر  بغ�ّس  والفر�س،  والواجبات،  احلقوق،  يف 

الجتماعّية. الطبقة 

��ى ع��ل��ى ع��ات��ق��ه. وامل�����ض��وؤول��ّي��ة الأخ��الق��ّي��ة امل�شوؤولّية: امل�����ض��وؤول ه��و ال���ذي ُي��ح��ا���َض��ب ع��ل��ى اأم���ر م��ل��قاً

قدراته  وت�ضخري  حرّيته،  ممار�ضة  على  الإن�ضان  حتّث  التي  احلالة  هي  والجتماعّية، 

جميع  خري  يحّقق  مبا  ب��ه،  املناطة  والجتماعّية  الأخالقّية  ه  مبهامِّ للقيام  ومواهبه، 

بالأمر.  املعنّيني 

ة؛ لأّنها تهدف اإىل حتقيق اخلري امل�شلحة العاّمة:  هي املنفعة العاّمة التي تتخّطى جمموع امل�ضالح اخلا�ضّ

والجتماعّية. ال�ضيا�ضّية،  واملوؤ�ّض�ضات  الأنظمة،  هدف  هي  العامة  وامل�ضلحة  العاّم. 

املجتمع املعاملة:  يف  ف���راد  الأ وت��ف��اع��ل  خ��ر،  اآ جت��اه  �ضخ�س  م��ن  ق��ول،  و  اأ ف��ع��ل،  ���ض��دور  ه��ي 

. حد ا لو ا

الأر�س، وال�ضعب، وخرياتهما اخلا�ضعة حلكم ملك. وقد نادى امللكوت:  اأي  اململكة.  اأو  املُلك  هو 

امللكوت  هذا  يف  الدخول  اإىل  النا�س  ودعا  باأ�رشه،  الكون  على   
ّ

الروحي اهلل  مبلك  ي�ضوع 

التي  الإلهّية،  احلياَة  ا  اأي�ضاً امللكوُت  يعني   امل�ضيحّية،  يف  خطاه.  على  وال�ضري  باّتباعه 

امل�ضيح. ي�ضوع  بها  ب�رّش 

وت�ضّكل املواطنة:  واحلرّيات،  باحلقوق  التمّتع  توؤّمن  عاّم،   
ّ

وطني كيان  اإىل  الفاعل  النتماء  هي 

على  العاّمة،  احلياة  يف  امل�ضوؤولة  وامل�ضاركة  املواطنني،  بني   
ّ

الإيجابي للتفاعل  ا  حّيزاً

امل�ضرتكة. العاّمة  القيم  ومنظومة  القانون،  احرتام  اأ�ضا�س 

املواطنة 

احلا�شنة للتنّوع: 

العامة  ال��وط��ن��ّي��ة، وال��ث��ق��اف��ة  ال��ه��وّي��ة  ا م��ن   ج���زءاً
ّ

ال��ث��ق��ايّف وال��دي��ن��ي ال��ت��ن��ّوع  اع��ت��ب��ار  ه��ي 

امل�����ض��رتك��ة م��ن ج��ه��ة، واع��ت��ب��ار امل��واط��ن��ة امل��ج��ال احل��ي��وّي امل�����ض��رتك، ل��ت��ج��ّل��ي ال��ه��وّي��ة 

اأخرى.  جهة  من  العامة،  احلياة  يف  املواطنني  وم�ضاركة  الوطنّية 
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املواطنة "املا بني 

ثقافّية": 

بني  احل�����ض��ارّي  ال��ت��ف��اع��ل  وحت��ف��ي��ز  ال��واح��د،  املجتمع  �ضمن  ال��ت��ن��ّوع  ق��ب��ول  ن��ت��اج  ه��ي 

امل��واط��ن  امل�����ض��رتك، واع��ت��ب��ار   
ّ

ا للغنى اجل��م��اع��ي اع��ت��ب��اره م�����ض��دراً م��ك��ّون��ات��ه، م��ن خ��الل 

الفردّية واملجتمعّية.  الذات  ا من عملّية بناء  الثقايّف، جزءاً الرغم من اختالفه  الآخر، على 

على  الوطنّية  الهوّية  معامل  وحتديد  اجلامعة،  الوطنّية  الثقافة  تكوين  يف  ذلك  وُي�ضهم 

واجلماعات،  الأف��راد،  عاتق  على  ذلك  حتقيق  ويقع   .
ّ

واجلماعي ال��ف��ردّي،  امل�ضتويني 

والدولة. املديّن،  واملجتمع 

التفاق امليثاق:  هنا  ويعني  وثبات،  باإحكام  وُيربط  ي�ضّد  اأي  ال�ضيء،  به  يوثق  ما  على  ي��دّل 

للحياة  ا  اأ�ضا�ضاً ذلك  واعتماد  بها،  واللتزام  م�ضرتكة،  مبادئ  جمموعة  اأو  مبداأ  على 

امل�ضرتكة.

حممّية، النظام العام:  العاّمة  امل�ضلحة  تكون  حيث  الوطن،  اأو  املجتمع  يف  وال�ضالم  الأم��ن  حالة  هو 

العاّمة  احلياة  بقيم  املواطنني  التزام  عرب  العاّم  النظام  يتحّقق  حمفوظة.  واحل��ّري��ات 

ّم��ن  ت��وؤ ب��دوره��ا  ال��ت��ي  املجتمع وال���دول���ة،  م��وؤ���ّض�����ض��ات  ع��م��ل  ان��ت��ظ��ام  وال��ق��ان��ون، وع��رب 

واجلماعات. الأفراد  بني  العالقات  وتنّظم  املجتمع،  يف  ال�ضتقرار 

بالعقد، النق�س: يتعّلق  ولذا،  القّوة.  فيه  ملا  اإّل  ا  غالباً ي�ضتعمل  ول  الوفاء.  وعدم  والف�ضخ،  الفّك، 

ربط. وقّوة  اإحكام،  من  فيها  ملا  وامليثاق،  والعهد، 

ق��ولاً النكث:  بالتزامه  ووع��د  عليه،  وعقد  الإن�����ض��ان،  ب��ه  تعّهد  مب��ا  ال��وف��اء  وع��دم  املخالفة  ه��و 

. وعمالاً

الفرد من حيث تّيزه من غريه، وتعطي الُهِوّية:  ت�ضّكل خ�ضو�ضّية  التي  العنا�رش  هي جمموع 

واجلن�س،  العمر،  مثل  متعّددة،  وانتماءات  ا  اأوجهاً تت�ضّمن  وهي  "اأنا".  لكلمة  ا  م�ضموناً

احلياة،  وفل�ضفة  واللغة،   ،
ّ

الوطني والنتماء  والثقافة،  والدين،  الجتماعّية،  واخللفّية 

ما  وفق  اأفراٍد،  جمموعة  اخل�ضو�ضّية  ت�ضمل  عندما  جماعّية،  ت�ضبح  الهوّية  وهذه  اإلخ. 

الدين. اأو  اللغة،  اأو  الوطن،  جلهة  �ضواٌء  بينهم،  م�ضرتٌك  هو 

املوؤمن الو�شايا: على  والواجب  اهلل،  بها  يو�ضي  التي  ال�ضلوك  وقواعد  املبادئ  هي  امل�ضيحّية،  يف 

وحب  اهلل،  حب  هي  جامعة،  واح��دة  و�ضّية  �ضمن  الو�ضايا  جميع  وتندرج  اّتباعها. 

القريب. 

تت�ضارك الوطن:  معّينة،  اإن�ضانّية  جماعة  اأو  ل�ضعب،   
ّ

ال�ضيا�ضي والكيان  اجلغرايّف،  امل�ضتقّر  هو 

وامل�ضري.  والذاكرة،  العاّمة،  احلياة  يف 

باأمانة. الوعد:  به  واللتزام  باأمر،  التعّهد 













يف مواكبة التفّكر حول تر�ضيخ اأ�ض�س املواطنة ال�ضليمة يف املجتمعات العربّية، 

الجتماعّية  امل�ضوؤولّية  على  وبناء  الإن�ضانّية،  القيم  على  التن�ضئة  من  ا  انطالقاً

الجتماعّية،  حياتهم  يف  املوؤمنني  يف  تاأثري  من  الديني  للخطاب  -ملا  لالأديان 

والإ�ضالمي،  امل�ضيحي،  بجزَءْيه:  الدليل  هذا  ياأتي  الآخرين-  مع  وتعاملهم 

ا يف التعاون الديني، بهدف تعزيز الرتبية على قيم احلياة  ا رائداً ليقّدم منوذجاً

للتنّوع.  احلا�ضنة  املواطنة  حتقيق  يف  والإ�ضهام  امل�ضرتكة،  العامة 

، من موارد تدعم ثقافة 
ّ

ُت�ضهم هذه املقاربة يف اإبراز ما يحتويه الرتاث الديني

العدل  امل�ضرتك، وتر�ضيخ  العي�س  اختالفه، وبناء  الآخر على  التنّوع، وقبول 

الجتماعّية،  امل�ضوؤولّية  وحمل  وامل�ضاحلة،  الأخ��ّوة  روح  ون�رش  وال�ضالم، 

و�رشحها  املقّد�ضة،  الكتب  يف  وردت  كما  الن�ضو�س  اإىل  ال�ضتناد  خالل  من 

منهج  يف  م�ضامينها  ب�ضكب  املهّمة،  هذه  وتكتمل  البليغة.  معانيها  وتف�ضري 

وقَيمه  لإميانهم،  فهمهم  تعزيز  بهدف  املوؤمنني  ُيخاطب  متكافئ،  تربوّي 

هذه  ت�ضاعد  كما  ا.  معاً والعي�س  باملواطنة  يتعّلق  فيما  بالأخ�ّس  احلقيقّية، 

ا  اأحياناً ُتل�َضق  التي  التطّرف،  �ضورة  من  الأديان  حترير  على  ا  اأي�ضاً املقاربة 

العنف  وميار�ضون  الآخ��ر،  واإق�ضاء  الع�ضبّية،  ينتهجون  الذين  ب�ضبب  بها 

الدين. با�ضم 
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