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توطئة

من  انطالًقا  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  بجزَءْيِه  الدليل  هذا  ياأتي  الآخرين-  مع  وتعاملهم  الجتماعّية  حياتهم  يف  املوؤمنني  يف  تاأثري 

العامة  احلياة  قيم  على  الرتبية  تعزيز  بهدف  الديني،  التعاون  يف  رائ��ًدا  منوذًجا  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. 

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

املقاربة اأي�ًضا على حترير الأديان من �ضورة التطّرف التي تل�ضق اأحياًنا بها، ب�ضبب الذين ينتهجون 

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

يف  الفتوى  دار  من  الر�ضمّية  الدينّية  املوؤ�ّض�ضات  مع  بال�رشكة  املبادرة،  اأدي��ان  موؤ�ّض�ضة  اأخذت 

اجلمهورّية اللبنانّية، واملجل�س الإ�ضالمي ال�ضيعي الأعلى، واملجل�س املذهبي لطائفة املوّحدين الدروز، 

تاأليف  على  اجلميع  وعمل  امل�ضيحّية،  الكنائ�س  خمتلف  ي�ضّم  الذي  الأو�ضط  ال�رشق  كنائ�س  وجمل�س 

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  اخلراء،  بني  الأخوّية  العالقات 

والوطنّية. 

جمموعة  على  واتفقوا  للمواطنة،  جامًعا  تعريًفا  اخلراء  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 



2

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

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

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 بجزَءْيِه 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 

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

اأمل يف زمن كرثت فيه ال�رشاعات واحلروب  نعتر �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، 

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

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

اأن  اأمل  التمحي�س والتطوير، عر الختبار امليداين، وتقييم امل�ضتفيدين واملدّربني واخلراء، 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،  ُيقّدم البعد القانوين- التعاقدي املواطنة على اأّنها تعاقد بني الفرد/املواطن والدولة، وعْرَ

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 عر 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، عر 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 يعّر عنها  الإن�ضانّية اخلا�ضة 

عر: 

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

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

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

واللتزام  للحدود،  العابرة  الإن�ضانّية  الق�ضايا  مع  بالت�ضامن  ا  عامليًّ ُبعًدا  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  اأي�ًضا  والنفتاح 

لبنان"  يف  مًعا  العي�س  على  للرتبية  الوطنّية  "ال�رشعُة  ت  اعَتَرَ 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  ج��زًءا  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  والثقة املتبادلة، والأُلفة بني املواطنني، وَتكت�ِضب من التاأ�ضيل الديني لها ُبعًدا روحيًّ

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

م�ضرتكة  قيم  ثماين  اختيار  مّت  مًعا،  والعي�س  املواطنة  ملفهوم  امل�ضرتكة  املقاربة  هذه  على  بناء 

للتعريف عنها 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 خطبة اأو حديث روحّي

حول الكرامة الإن�شانّية

كّرم اهلل تعاىل الإن�ضان، واأ�ضجد له املالئكة وجعله خليفًة يف هذا الكون، وجعل كّل ما فيه م�ضّخًرا 

َمَراِت  َماِء َماًء َفاأَْخَرَج ِبِه ِمَن الثَّ َمَواِت َوالأَْر�َس َواأَْنَزَل ِمَن ال�ضَّ ِذي َخَلَق ال�ضَّ ُ الَّ خلدمته، قال تعاىل: {اهللَّ

ْم�َس َواْلَقَمَر  َلُكُم ال�ضَّ َر  َلُكُم الأَْنَهاَر  َو�َضخَّ َر  ِباأَْمِرِه َو�َضخَّ ِلَتْجِرَي يِف اْلَبْحِر  اْلُفْلَك  َلُكُم  َر  ِرْزًقا َلُكْم َو�َضخَّ

َهاَر �ضورة اإبراهيم: الآيتان 32 و33. ْيَل َوالنَّ َر َلُكُم اللَّ َداِئَبنْيِ َو�َضخَّ

وهذا يدّلنا على اأّن لالإن�ضان مكانة ومنزلة فا�ضلة عند خالقه، الذي مّيزه بهذه النعم تف�ضياًل على 

ْمَنا َبِني اآَدَم َوَحَمْلَناُهْم يِف اْلَرِّ  غريه من املخلوقات، فجعل له كرامة يجب اأن تراعى. قال تعاىل: {َوَلَقْد َكرَّ

ْن َخَلْقَنا َتْف�ِضياًل �ضورة الإ�رشاء: الآية 70. َّ ْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي ممِّ َباِت َوَف�ضَّ يِّ َن الطَّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مِّ

ويف هذه الآية الكرمية من �ضورة الإ�رشاء دليل وا�ضح على اأّن لكّل اإن�ضان كرامة، مطلق )اإن�ضان( 

دون متييز بجن�س، اأو لون، اأو ِعرق، اأو معتقد. فكّل اإن�ضان مكّرم عند اهلل تعاىل، له قيمة بحدِّ ذاته.

َك ِلْلَماَلِئَكِة  ومن تكرمي اهلل تعاىل لالإن�ضان، اأْن جعله خليفة له على الأر�س. قال تعاىل: {َواإِْذ َقاَل َربُّ

اإِينِّ َجاِعٌل يِف الأَْر�ِس َخِليَفًة �ضورة البقرة:الآية30. ومعنى خليفة اهلل على الأر�س، اأي يخلفه يف عمارة 

الأر�س و�ضيا�ضة النا�س، وتنفيذ اأوامره، لتقام العبودية احلّقة هلل تعاىل.

معنى الكرامة الإن�شانّية

هي الِقيمة الأ�ضيلة والثابتة لكّل اإن�ضان، التي تقت�ضي الحرتام املطلق له، وغري امل�رشوط باأ�ضله، 

ة. ، واحتياجاته اخلا�ضّ
ّ

وجن�ضه، ولونه، ودينه، ومركزه الجتماعي

من �شمات الكرامة الإن�شانّية 

احلياة • حّق 
تعاىل  اهلل  فحّرم  عليها.  باملحافظة  واأم��ره  احلياة،  وهبه  اأنه  لالإن�ضان  تعاىل  اهلل  تكرمي  مظاهر  من 

النا�س جميًعا. لذا، حّذر اهلل تعاىل من  النا�س، وجَعل ذلك جرمية تعادل بفعلها قتل  العتداء على حياة 
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 �ضورة 
 
ا�َس َجِميًعا ا َقَتَل النَّ َ هذا الفعل، فقال تعاىل: {َمن َقَتَل َنْف�ًضا ِبَغرْيِ َنْف�ٍس اأَْو َف�َضاٍد يِف الأَْر�ِس َفَكاأَمنَّ

املائدة: الآية 32.

{َوَل  تعاىل:  فقال  الب�رشّية،  للنف�س  واإ�ضاءة  اإه��الك،  فيه  ما  بكّل  واإلقائها  النف�س،  قتل  عن  ونهى 

َ ُيِحبُّ   �ضورة الن�ضاء: الآية 29. وقال تعاىل: {َواأَْح�ِضُنوا اإِنَّ اهللَّ
 
َ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما نَّ اهللَّ َتْقُتُلوا اأَنُف�َضُكْم اإِ

 �ضورة البقرة: الآية 195.
 
امْلُْح�ِضِننَي

 )�ضّلى اهلل 
ّ

وحتى اأّن هذه الكرامة، وهذه القيمة لالإن�ضان، تن�ضحب اإىل ما بعد موته، حيث نهى النبي

عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه واآله و�ضحبه و�ضّلم( عن التمثيل باجلثث. فقد نهى ر�ضول اهلل )�ضّلى 

اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه واآله و�ضحبه و�ضّلم( عن املُْثَلة )رواه البخاري(، اأي العتداء على 

الأموات بت�ضويه جثثهم، حّتى واإن كانوا اأعداء.

النا�س بني  امل�شاواة  • حّق 
ُكُم  ُقوا َربَّ ا�ُس اتَّ َها النَّ يُّ

النا�س جميًعا �ضواء اأمام اهلل تعاىل، حيث �ضاوى بينهم يف اخللق، فقال: {َيا اأَ

ِذي َت�َضاَءُلوَن  َ الَّ ُقوا اهللَّ ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْف�ٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًل َكِثرًيا َوِن�َضاًء َواتَّ الَّ

 �ضورة الن�ضاء: الآية1. وقد �ضاوى بينهم يف الدنيا بالرحمة والعطاء 
 
َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا ِبِه َوالأَْرَحاَم اإِنَّ اهللَّ

والنَعم الإلهّية، فال يحّق لأحد منهم اأن ميّيز بني اإن�ضان واآخر، على اعتبار �ضكله، اأو جن�ضه، اأو دينه، اأو 

ة، فاإن اهلل عّز وجّل هو الذي يفا�ضل بني خلقه على اأ�ضا�س التقوى. احتياجاته اخلا�ضّ

اأو �ضعور طرف  اأحد،  اأحد على  ًرا ل�ضتعالء  واإّن التعّدد والتنّوع يف القبائل وال�ضعوب، لي�س مرِّ

اأجل التعارف والتاآلف، والذي ذكر يف  اأف�ضل من الطرف الآخر، واإمّنا كّل هذا التنّوع والتعّدد من  باأّنه 

اأَْكَرَمُكْم  ا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َواأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُضُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا اإِنَّ  اإِنَّ ا�ُس  َها النَّ يُّ
اأَ قوله تعاىل: {َيا 

 �ضورة احلجرات: الآية 13.
 
َ َعِليٌم َخِبرٌي ِ اأَْتَقاُكْم اإِنَّ اهللَّ ِعْنَد اهللَّ

احلّرية • حّق 
ومن تكرمي اهلل لالإن�ضان اأن كفل له حّقه يف احلّرية؛ فلم يكرهه على �ضيء، �ضواء اأكان ذلك يف جانب 

 �ضورة البقرة: 256.
 
ين العتقاد، اأم العبادات، اأم املعامالت، قال تعاىل: {َل اإِْكَراَه يِف الدِّ

ة بعد  فاأّكدت الآية الكرمية اأّنه ل يجوز لأحد اأن يجر الآخر على معتقده اأو اللتزام بدينه، وخا�ضّ

اأن وهب اهلل تعاىل لالإن�ضان العقل، وبنّي له الفرق بني الهدى وال�ضالل، فرتك له حّرية الختيار، ومنع 

الإجبار؛ ولهذا فاإن الإكراه على الإميان اأمر مرفو�س يف الدين. ومل ُيلحظ يف ال�ضرية النبوّية ال�رشيفة، اأّي 

اإجبار لأّي اإن�ضان على اعتناق الإ�ضالم.



11

خامتـة 

 كويّن -بغ�ّس النظر عن ديانة الأ�ضخا�س، اأو لونهم، اأو جن�ضيتهم-، حم�ّضنة 
ّ

الكرامة مبداأ اإلهي

كالت�ضامح،  حقوقّية:  مببادئ  وترتبط  ال�رشيفة،  النبوّية  وال�ضّنة  الكرمي،  القراآن  يف   
ّ

الديني بالت�رشيع 

والت�ضامن، واحلّرّية، وامل�ضاواة، اإلخ. والتي ترتافق مع القوانني والأنظمة املرعّية يف املجتمعات.

ا لكّل اإن�ضان، واإِْن ت�رّشف بع�س  وقد اأو�ضى الإ�ضالم باحرتام كرامة بني الب�رش، باعتبارها حقًّ

امل�ضلمني با�ضم الإ�ضالم على خالف ما تقّدم، فهو بناء على فهمهم اخلاطئ لتعاليم الإ�ضالم.

اأن يحافظ  كّل م�ضلم  لذا، وجب على  واأ�ضل وجوده.  الإن�ضان  اإن�ضانّية  الكرامة جوهر  وُتعتر 

على كرامة اأخيه الإن�ضان، مطلق اإن�ضان، في�ضونها ويحميها ويدافع عنها، ويقف اأمام كّل من ي�ضاهم 

عاّم،  بوجٍه  الب�رش  وخمتلف  خا�ّس،  بوجٍه  املواطنني  باقي  مع  العي�س  ليكفل  بقد�ضّيتها،  امل�ضا�س  يف 

ب�ضالم ووئام.
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درو�س للرتبية الإ�شالمّية 

يف 

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

الكرامة الإن�شانّية يف املفهوم الإ�شالمّي

املاّدة: تربية اإ�شالمّيةالفئة العمرّية: 7-11 �شنة

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: الكرامة الإن�ضانّية يف املفهوم الإ�ضالمي

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

 -  يدرك معنى كرامة الإن�ضان مبختلف اأ�ضكالها.الهدف املعريّف:

 
ّ

، وواجب ديني
ّ

 -  يعلم اأّن حفظ كرامة الإن�ضان هو اأمر اإلهي

.
ّ

واأخالقي

ترتبط الهدف املهاراتّي:  مواقف  خالل  من  الإن�ضانّية  الكرامة  اأوجه  -   يعّدد 

بالبيت، واملدر�ضة، وال�ضارع.

 -   ميّيز ال�ضلوكّيات املرتبطة باحلفاظ على كرامة النا�س.

مبداأ الهدف الأدبّي/القيمّي:  من  انطالًقا  واحرتامه،  الآخر  تقّبل  مفهوم  يتبّنى     -

احلفاظ على كرامة الإن�ضان.

كرامة  اإىل  ت�ضيء  اأن  �ضاأنها  من  باأمور  القيام  -   يتجّنب 

الإن�ضان.

الكرامةاملفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

حفظ الكرامة

امل�ّس بالكرامة

ة ذو احتياجات خا�ضّ

)راجع معجم امل�ضطلحات(
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)5 دقائق(

ع�شف ذهنّي ونقا�س

املت�ضّولني  اأحد  نظرك  ولفت  والديك،  مع  ال�ضوق  يف  "كنَت 
بثيابه الرّثة، ميّد يده لي�ضتعطي من اأحد اأ�ضحاب املحالَّت، 

الذي يقف اأمام حمّله بثيابه الأنيقة، والذي نهر املت�ضّول 

بطريقة �ضيئة ومتعالية".

يفتح املعّلم حواًرا ب�ضيًطا، كتهيئة للتالمذة حول هذا 

ال�ضيناريو، ب�ضوؤالهم عن امل�ضهد، والتعبري عن اآرائهم 

ا. اختياريًّ

اأ�شئلة مفاتيح

 • هل املت�ضّول لديه كرامة؟

 •  هل اأ�ضاء �ضاحب املحّل الت�رّشف؟

يقوم املعّلم بو�ضع خال�ضة ِقيمّية اأدبّية من امل�ضهد، 

 �ضورة 
 
اِئَل َفال َتْنَهْر ا ال�ضَّ مَّ

ويدعمها بالآية الكرمية: {َواأَ

ال�ضحى: الآية 10.

ويربط بني النهي عن َنْهر ال�ضائل، والكرامة الإن�ضانّية.

الأن�شطة / التمارين 

)25 دقيقة(

عمل جمموعات

يق�ّضم املعّلم تالمذة ال�ضّف اإىل ثالث جمموعات، ويوّزع على 

كّل جمموعة �ضيناريو:

ال�شيناريو الأول 

يف  لزمالئه  حمّب  ة،  خا�ضّ احتياجات  ذو  طفل  "ر�ضيد" 
تفاحة  ر�ضيد  م  ق��دَّ الفر�ضة.  خالل  اإليهم  ويتوّدد  املدر�ضة، 

كثرًيا  ر�ضيد  ح��زن  ن��ف��وَره..  ُم��ْب��ِدًي��ا  رف�ضها  لكّنه  لزميله، 

وجل�س وحيًدا يف زاوية امللعب.
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ال�شيناريو الثاين

 دعت "غادة" رفيقاتها يف ال�ضّف اإىل الحتفال الذي �ضتقيمه 

اإّنه يوم  "فيولت".  مبنا�ضبة النجاح، لكنها متّنعت عن دعوة 

فرحة، وقد اّتفقت الفتيات على ارتداء اأجمل ف�ضاتينهّن.

مل تهتّم غادة حلزن فيولت التي عرفت باأمر الدعوة، وبقيت 

تتحّدث مع زميالتها حول التخطيط لالحتفال.

ال�شيناريو الثالث

يرف�ضون  ولكّنهم  الأطفال،  بني  القدم  كرة  يف  حتٍدّ  يوم  اإّن��ه   

ا وغري  ا�ضرتاك "و�ضيم" يف اأّي من الفريقني. و�ضيم �ضمني جدًّ

ر�ضيق، وباعتقادهم اأّنه �ضيكون ال�ضبب يف خ�ضارة اأّي فريق 

ين�ضّم اإليه.

بداأ الأطفال باللعب، واأخذتهم الإثارة واحلما�ضة، ومل يكرتث 

فرحهم،  يراقب  ا  ج��دًّ حزيًنا  جل�س  ال��ذي  بو�ضيم،  منهم  اأح��د 

وهو الذي يحّب لعب كرة القدم كثرًيا.

ُتناق�س كّل جمموعة ال�ضيناريو املخ�ّض�س لها. ثم يخرجون 

بنقاط تبنّي امل�ضكلة، والنتائج، واملقرتحات للحّل.

اإليه، وُيفتح املجال  لوا  َتَو�ضَّ َيعر�س مندوب كّل جمموعة ما 

للنقا�س والت�ضويب من ِقَبل املعّلم، مع الربط بق�ضية الكرامة 

الإن�ضانّية لكّل النا�س.

التقومي 

)10 دقائق(

مترين/عمل جمموعات

يقوم املعّلم بتوزيع التالمذة اإىل ثالث جمموعات.

التمرين 

يعّلق املعّلم على احلائط لوحتني: على اإحداهما )وجه مبت�ضم(، 

وعلى الأخرى)وجه عاب�س(.

يقّدم لكّل جمموعة ورقة حتتوي ر�ضومات �ضغرية ل�ضقة 

 .)stickers(

يقوم املعّلم بقراءة جمل، َوْفق لئحة تدّل على بع�س املواقف، 

كّل  يف  التالمذة  وعلى  الإن�ضان...  بكرامة  املرتبطة  القيم  اأو 

باملوافقة  القرار  واّتخاذ  والنقا�س،  اجلملة  حتليل  جمموعة 

عليها اأو رف�ضها. 
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ل�ضقة  ر�ضمة  بتعليق  املجموعة  عن  مندوب  بعدها  يقوم 

على  املعّلقتني  اللوحتني  اإحدى  على  املجموعة،  ورقة  من 

احلائط، للتعبري عن موقفهم من اجلملة، )على الوجه املبت�ضم 

للموافقة، وعلى الوجه العاب�س للرف�س(.

اأمثلة

 •  ارتداء املالب�س الالئقة يدّل على كرامة الإن�ضان.

قا�ضًيا. كالًما  واأُ�ضِمعه  منه،  اأ�ضخر  رفيقي،  اأخطاأ  •  اإذا 
لبنانّية.  غري  جن�ضية  من  لأّنها  " العاملة؛  " �ضيتا  •  اأحتقر 
كالمه. يف  يتلعثم  فهو  حامد؛  حلديث  اأ�ضتمع  اأن  اأحّب  •  ل 

يعجبني. ل  من  اأ�ضتم  اأن  •  اأ�ضتطيع 
كان. ديانة  اأو  جن�ضية  اأية  من  املحتاج،  •  اأ�ضاعد 

ة. اخلا�ضّ الدينّية  باأعيادهم  رفاقي  •  اأهنئ 
وي�ضعرين  فقري،  فهو  ال�ضبي؛  ذلك  من  ال�ضيافة  اأقبل  •  ل 

بال�ضمئزاز.

اخلتام

)10 دقائق(

 يقوم املعّلم بربط مفاهيم ال�ضلوك بالآيات الكرمية.

 )م�ضتند 1(، و)م�ضتند 2(.

لَتُطول نقاط انتباه الدر�س،  �رشح  خالل  الأمثلة  يف  التو�ّضع  املعّلم  على 

انطالًقا  النا�س،  بني  الجتماعّية  الفوارق  كاّفة  الإمكان  بقدر 

من كون مفهوم الكرامة، َيُطول على اّت�ضاعه العديد من القيم 

الآخر،  قبول  مثل  اأخرى،  درو�س  يف  واملطروحة  املتداخلة 

والعدل، وامل�ضاواة، والحرتام...

امل�شتندات واملراجع

ن م�شتند 1 َخَلَقُكم مِّ ِذي  الَّ ُكُم  َربَّ ُقوْا  اتَّ ا�ُس  النَّ َها  يُّ
اأَ {َيا  قال اهلل تعاىل:   

ْف�ٍس َواِحَدٍةَ �ضورة الن�ضاء: الآية 1. نَّ

َقْوٍم  ن  مِّ َقْوٌم  َي�ْضَخْر  اآَمُنوا ل  ِذيَن  الَّ َها  يُّ
اأَ {َيا  قال اهلل تعاىل: 

�َضاء َع�َضى اأَن َيُكنَّ  ن نِّ ْنُهْم َول ِن�َضاٌء مِّ ا مِّ َع�َضى اأَن َيُكوُنوا َخرْيً

ْنُهنََّ �ضورة احلجرات: الآية 11. ا مِّ َخرْيً
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قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه م�شتند 2

، َول 
ٍّ

 َعَلى َعَجِمي
ٍّ

َل ِلَعَرِبي واآله و�ضحبه و�ضّلم(: "اأَل ل َف�ضْ

َعَلى  اأَ�ْضَوَد  َول  اأَ�ْضَوَد،  َعَلى  لأَْحَمَر  َول   ،
ٍّ

َعَرِبي َعَلى   
ٍّ

ِلَعَجِمي

ِ اأَْتَقاُكْم". )البيهقي(. ْقَوى، اإَِنّ اأَْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلَلّ اأَْحَمَر، اإِلَّ ِبالَتّ

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

ل  امل�ضط  كاأ�ضنان  �ضوا�ضية  "النا�س  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله 

هم، ول لأبي�ضهم على اأ�ضودهم اإلَّ  هم على عجميِّ ف�ضل لعربيِّ

بالتقوى". )م�ضتدرك الو�ضائل(
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

الكرامة الإن�شانّية يف املفهوم الإ�شالمّي

املاّدة: تربية اإ�شالمّيةالفئة العمرّية: 12-15 �شنة

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: الكرامة الإن�ضانّية يف املفهوم الإ�ضالمي

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

 -   يدرك معنى كرامة الإن�ضان مبختلف اأ�ضكالها.الهدف املعريّف:

، وواجب 
ّ

 -   يعلم اأّن حفظ كرامة الإن�ضان هو اأمر اإلهي

 
ّ

اأخالقي وديني

 - يعرف اأّن للجميع احلّق يف امل�ضاركة يف احلياة العاّمة.

ترتبط الهدف املهاراتّي:  مواقف  خالل  من  الإن�ضانّية  الكرامة  اأوُجَه  -   يعّدد 

بالبيت، واملدر�ضة، وال�ضارع.

وكرامة  الذاتّية،  الكرامة  على  احلفاظ  واجبات  بني  -   يربط 

الآخرين على اختالفهم.

-   ميّيز ال�ضلوكّيات املرتبطة باحلفاظ على كرامة النا�س.

الإن�ضان،  كرامة  حتفظ  التي  ال�ضلوكّيات  بني   -  يقارن 

وال�ضلوكّيات التي حتّط من كرامته.

على الهدف الأدبّي/القيمّي:  احلفاظ  مبداأ  من  انطالًقا  الآخر،  تقّبل  مفهوم  -  يتبّنى 

كرامة الإن�ضان.

كرامة  اإىل  ت�ضيء  اأن  �ضاأنها  من  باأمور  القيام  -   يتجّنب 

الإن�ضان.

الواهية  املّررات  ويرف�س  ال�ضلوكّيات،  بثوابت  -  يتم�ّضك 

للكرامة  امل�ضيء  العمل  مقابلة  نحو  تدفعه  قد  التي 

. مبثله

امل�ضبق، املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة احلكم  الكرامة،  �ضون  بالكرامة،  امل�ّس  الكرامة، 

التعميم. )راجع معجم امل�ضطلحات(.
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)5 دقائق(

ع�شف ذهنّي ونقا�س

يقراأ املعّلم الن�ّس التايل على التالمذة:

اإىل  يوًما  عادتا  ذاته،  ال�ضّف  يف  رفيقتان  و�ضو�ضن  �ضارة، 

املواد.  اإحدى  يف  متدّنية  عالمات  على  ح�ضلتا  وقد  منزلهما، 

كلتاهما حزينتان لأن عالماتهما املدر�ضّية جّيدة يف العادة.

القا�ضي واجلارح،  بالتوبيخ، والكالم  ابنتها  قابلت  �ضارة  اأُّم 

اأمام الأخوة واجلريان.

امل�ضاألة،  يف  وحاورتها  جانًبا  ابنتها  اأخذت  �ضو�ضن  واأم 

وح�ضلت منها على وعد ببذل جهد اأكر، والهتمام بالدر�س.

يوّجه املعّلم الأ�ضئلة التالية اإىل الأطفال:

 • ما راأيكم يف ما ح�ضل مع الفتاتني؟

 • براأيكم ما �ضعور كل من �ضارة، و�ضو�ضن جتاه موقف اأمها 

من امل�ضاألة؟

 • ماذا يعني امل�ّس بالكرامة؟

 • من ميلك اأمثلة اأخرى، اأو مواقف حول هذا املو�ضوع؟

الأن�شطة / التمارين 

)30 دقيقة(

لعب اأدوار

بعد اأن يجري تعريف التالمذة اإىل مفهوم الكرامة الإن�ضانّية 

اإىل  التالمذة  بتق�ضيم  املعّلم  يقوم  التهيئة،  ن�ضاط  خالل  من 

ثالث جمموعات.

ويطلب منهم:

املجموعة الأوىل 

الإن�ضانّية  ال��ك��رام��ة  مفهوم  ح��ول   
ّ

متثيلي م�ضهد  حت�ضري 

 ،
ّ

)احلفاظ عليها، اأو امل�ّس بها يف الإطار القت�ضادّي، اأو العلمي

، اأو البديّن ...( داخل مدر�ضة، ت�ضّم 
ّ

، اأو الديني
ّ

اأو الجتماعي

ذوي  اأو  خمتلفة،  جن�ضّيات  اأو  وم��ذاه��ب  اأدي���ان  من  تالمذة 

ة. احتياجات خا�ضّ



20

املجموعة الثانية

)احلفاظ  الإن�ضانّية  بالكرامة  يتعّلق   
ّ

متثيلي م�ضهد  حت�ضري   

اأو   ،
ّ

العلمي اأو  القت�ضادّي،  الإط��ار  يف  بها،  امل�ّس  اأو  عليها، 

، ي�ضّم 
ّ

، اأو البديّن...( داخل ناٍد ريا�ضي
ّ

، اأو الديني
ّ

الجتماعي

ا متنّوعي الديانات، واملذاهب، واجلن�ضّيات. اأ�ضخا�ضً

املجموعة الثالثة

الإن�ضانّية  ال��ك��رام��ة  مفهوم  ح��ول   
ّ

متثيلي م�ضهد  حت�ضري   

اأو  الق��ت�����ض��ادّي،  الإط����ار  يف  ب��ه��ا  امل�����ّس  اأو  عليها،  )احل��ف��اظ 

اأولد  بني  ال��ب��ديّن...(  اأو   ،
ّ

الديني اأو   ،
ّ

الجتماعي اأو   ،
ّ

العلمي

الأحياء املتجاورة، املختلفة الأديان، واملذاهب، واجلن�ضّيات، 

والحتياجات.

ُتعَر�س امل�ضاهد من ِقَبل كّل جمموعة، ويقوم املعّلم بالت�ضويب 

مع م�ضاركة باقي التالمذة.

التقومي 

)10 دقائق(

لعبة 

اأمامهم  وي�ضع  جمموعات،  ثالث  اإىل  التالمذة  املعّلم  يوّزع 

جملة مكتوبة على ورق مقّوى، ومقّطعة، بحيث حتتوي كّل 

"اجلي�س اللبنايّن ي�ضون كرامة  قطعة على كلمة من اجلملة: 

الوطن".

على التالمذة ت�ضكيل اجلملة باأ�رشع وقت ممكن.

الفريق الذي ي�ضّكل اجلملة بال�ضيغة ال�ضحيحة، قبل الفريقني 

الآخَرْين ُيعتر فائًزا.

بعد النتهاء من اللعب وت�ضمية الفائز، يقف املعّلم مع التالمذة 

اأمام دللت هذه اجلملة من حيث املحتوى، ويتو�ّضع يف الدور 

كرامات  على  احلفاظ  يف  كافة،  مبكّوناتها  للدولة  امل�ضوؤول 

وفئاتهم  واأدوارهم،  مذاهبهم،  كانت  مهما  جميًعا،  املواطنني 

الجتماعّية.

اخلتام

)5 دقائق(

يقوم املعّلم بربط مفاهيم ال�ضلوك، بالآية الكرمية يف )م�ضتند 

1(، واحلديث ال�رشيف يف )م�ضتند 2(.
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اجلميع نقاط انتباه حّق  على  الدر�س  م�ضار  يف  املعّلم  يرّكز  •  اأْن 
امل�ضاواة،  قواعد  حتت  العاّمة،  احلياة  يف  امل�ضاركة  يف 

والحرتام، والعدل، وقبول الآخر، كاأَْوُجٍه ِل�َضون الكرامة 

الإن�ضانّية.

بيننا  يكون  قد  التمارين،  يف  الواردة  الأمثلة  يف  الآَخر  •  اإّن 
النتماء  اأو   ،

ّ
الجتماعي الدور  اأو  فة،  ال�ضِّ يف  َتفاُوٌت  وبينه 

اأو  ابنة،  لكونه  اأو  معّينة،  رابطة  اأو  معنّي  مكان  اإىل  مثاًل 

النتماء  خمتلفي  اأع�ضاء  خمتلطة،  مدر�ضة  زمالء  والدة، 

م�ضرتك...الخ،   
ّ

حي يف  اأو  ما،  ناٍد  يف  اجلن�ضّية  اأو   
ّ

الديني

وذلك للدللة على التنوع، وعلى اأهمّية حفظ كرامة الآخر.

امل�شتندات واملراجع

اْلَرِّ م�شتند 1 يِف  َوَحَمْلَناُهْم  اآَدَم  َبِني  ْمَنا  َكرَّ {َوَلَقْد  تعاىل:  اهلل  قال 

ْن  َّ ممِّ َكِثرٍي  َعَلى  ْلَناُهْم  َوَف�ضَّ َباِت  يِّ الطَّ َن  مِّ َوَرَزْقَناُهم  َواْلَبْحِر 

َخَلْقَنا َتْف�ِضياًل �ضورة الإ�رشاء: الآية 70.

ن  مِّ َخَلَقُكم  ِذي  الَّ ُكُم  َربَّ ُقوْا  اتَّ ا�ُس  النَّ َها  يُّ
اأَ {َيا  تعاىل:  اهلل  قال 

َكِثرًيا  ِرَجاًل  ِمْنُهَما  َوَبثَّ  َزْوَجَها  ِمْنَها  َوَخَلَق  َواِحَدٍة  ْف�ٍس  نَّ

َكاَن   َ اهللَّ اإِنَّ  َوالأَْرَحاَم  ِبِه  َت�َضاَءُلوَن  ِذي  الَّ  َ اهللَّ ُقوْا  َواتَّ َوِن�َضاء 

َعَلْيُكْم َرِقيًبا �ضورة الن�ضاء: الآية 1.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه م�شتند 2

ل  امل�ضط  كاأ�ضنان  �ضوا�ضية  "النا�س  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله 

هم، ول لأبي�ضهم على اأ�ضودهم اإّل  هم على عجميِّ ف�ضل لعربيِّ

بالتقوى". )م�ضتدرك الو�ضائل(.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

 ،
ٍّ

َعَجِمي َعَلى   
ٍّ

ِلَعَرِبي َل  َف�ضْ َل  "اأََل  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله 

اأَ�ْضَوَد  َول  اأَ�ْضَوَد،  َعَلى  لأَْحَمَر  َول   ،
ٍّ

َعَرِبي َعَلى   
ٍّ

ِلَعَجِمي َول 

)رواه  اأَْتَقاُكْم".   ِ اهلَلّ ِعْنَد  اأَْكَرَمُكْم  اإَِنّ  ْقَوى،  ِبالَتّ اإِلَّ  اأَْحَمَر،  َعَلى 

.)
ّ

البيهقي
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املاّدة: تربية اإ�شالمّيةالفئة العمرّية: 16 �شنة وما فوق

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: الكرامة الإن�ضانّية يف املفهوم الإ�ضالمي

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

 -   يدرك معنى كرامة الإن�ضان مبختلف اأ�ضكالها.الهدف املعريّف:

 
ّ

، وواجب ديني
ّ

 -   يعلم اأّن حفظ كرامة الإن�ضان هو اأمر اإلهي

.
ّ

واأخالقي

 -   يعرف اأّن للجميع احلّق يف امل�ضاركة يف احلياة العاّمة.

ترتبط الهدف املهاراتّي:  مواقف  خالل  من  الإن�ضانّية  الكرامة  اأوُجَه  -  يعّدد 

بالبيت، واملدر�ضة، وال�ضارع.

وكرامة  الذاتّية،  الكرامة  على  احلفاظ  واجبات  بني  -  يربط 

الآخرين على اختالفهم.

-   ميّيز ال�ضلوكّيات املرتبطة باحلفاظ على كرامة النا�س.

الإن�ضان،  كرامة  حتفظ  التي  ال�ضلوكّيات  بني  -  يقارن 

وال�ضلوكّيات التي حتّط من كرامته.

على الهدف الأدبّي/القيمّي:  احلفاظ  مبداأ  من  انطالًقا  الآخر،  تقّبل  مفهوم  -  يتبّنى 

كرامة الإن�ضان.

كرامة  اإىل  ت�ضيء  اأن  �ضاأنها  من  باأمور  القيام  -   يتجّنب 

الإن�ضان.

الواهية  املّررات  ويرف�س  ال�ضلوكّيات،  بثوابت  -  يتم�ّضك 

التي قد تدفعه نحو مقابلة العمل امل�ضيء للكرامة مبثله.

الكرامة، امل�ّس بالكرامة، احلكم امل�ضبق، التعميم. )راجع املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

معجم امل�ضطلحات(.

برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

الكرامة الإن�شانّية يف املفهوم الإ�شالمّي
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)5 دقائق(

مترين عمل جمموعات

كنَت تت�ضّفح جمّلة م�ضّورة، ووقع بني يديك اإعالن من�ضور 

جلمعية معّينة، يدعو النا�س اإىل التّرع لالأيتام. وُيظهر �ضورة 

وجه طفل �ضغري، حزين املالمح ودامع العينني.

ي�ضاأل املعّلم التالمذة بعد قراءة الن�ّس الأ�ضئلة التالية:

فيه؟ الوارد  اخلطاأ  وما  الإعالن؟  يف  راأيكم  •  ما 
•  تخّيل اأن �ضاحب ال�ضورة هو اأنت، اأو اأخوك! ماذا �ضيكون 

�ضعورك بني رفاقك؟

•  هل ميكن امل�ّس بكرامة النا�س والت�ضهري باحتياجاتهم، من 
خالل عر�س �ضور لهم؟

البديلة؟ اقرتاحاتكم  • ما 

مالحظة

يو�ّضع املعّلم جمال الروؤية النقدّية لالأطفال، عر اإعطاء اأمثلة 

اأخرى على �ضور، اأو م�ضاهد قد يرونها يف الواقع.

الأن�شطة / التمارين 

)30 دقيقة(

حّل امل�شكالت

يقوم املعّلم بتوزيع ن�ضو�س امل�ضكالت، بعد تق�ضيم التالمذة 

اإىل ثالث جمموعات:

امل�شكلة الأوىل

بالنا�س،  "مقالب"  بعر�س  �ضهري  تلفزيويّن  برنامج  قيام 

تعّر�ضهم حلالت من اخلوف والهلع ال�ضديدين، ثم عر�ضه 

حلالة غ�ضبهم بعد اكت�ضافهم لالأمر.

امل�شكلة الثانية

�ضخرية جمموعة اأطفال من طفل يتحّدث بلهجة خمتلفة، لأنه 

له  لأن  ما؛  طفل  مع  الكالم  جتّنبهم  اأو  خمتلفة،  جن�ضّية  من 

ة. احتياجات خا�ضّ



24

 امل�شكلة الثالثة

اأخ��ذ  مل�ضتخدمه  يتيح  امل��ح��م��ول  ال��ه��ات��ف  يف  ب��رن��ام��ج  وج���ود 

ال�ضور، والتالعب فيها، ومن ثم اإر�ضالها ون�رشها بني النا�س 

دون معرفة فاعليها.

كاأ�ضئلة  للتالمذة،  التالية  التعليمات  ب��اإع��ط��اء  املعّلم  يقوم 

ا�ضتعرا�ضها  لالإجابة عنها �ضمن عمل املجموعات، ويجري 

تباًعا، ثم النقا�س والت�ضويب:

املو�ضوع؟ هذا  يف  امل�ضكلة  ما  • براأيكم 
هذه  مثل  يف  الإن�ضانّية  بالكرامة  امل�ّس  من  نوع  هناك  • هل 

املواقف؟

ذلك؟ يرز  • كيف 
اقرتاحاتكم؟ • ما 

التقومي 

)10 دقائق(

عمل جمموعات

من  طالًبا  جمموعات،  ثالث  اإىل  ب  الطالَّ بتوزيع  املعّلم  يقوم 

اأو  �ضهدوها  اأكرث(،  )اأو  حوادث  ثالث  ت�ضجيل  جمموعة  كّل 

ا بالكرامة  عاي�ضوها، على اأوراق"flip-chart" تت�ضمن م�ضًّ

الإن�ضانّية، وفق اجلدول التايل:

الشخص: صبي/ 

فتاة/ رجل/ امرأة

عمره التقريبّي

وقت الحادثة

صفته: ماذا يعمل؟ 

الدور االجتامعّي

وصف ملخص 

للحادثة

قامت أختها الكربى تلميذة10سنواتفتاة

بإهانتها والرصاخ 

عليها يف الشارع

التوجيهات  مع  للكتابة،  للتالمذة  الكايف  الوقت  املعّلم  يعطي 

الالزمة والت�ضجيع على التعبري.

للدفاع عن  التفكري يف جملة،  ويطلب بعدها من كّل جمموعة 

كرامة الإن�ضان يف )املدر�ضة اأو احلي اأو... اأو...(، وا�ضتخدام 

)يافطات، متثيلّية...(.

اخلتام

)5 دقائق(

يف  الكرمية  بالآية  ال�ضلوك  مفاهيم  بربط  املعّلم  يقوم 

.)2 ال�رشيف يف )م�ضتند  1(، واحلديث  )م�ضتند 
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تت�ضّمن نقاط انتباه التي  والأمثلة،  ال�رشح  يف  يتو�ّضع  اأن  املعّلم  على 

مفهوَمي: "احلكم امل�ضبق"، و"التعميم"، ملا فيهما من اأهمية 

تتقاطع مع قيمة الكرامة الإن�ضانّية.

"قد يكون  اعتماد موقف  اأو  راأي،  تبنِّي  امل�شبق: هو  احلكم 

ًها"، ب�ضاأن �ضخ�س اأو جماعة  �ضحيًحا، اأو خاطًئا"، اأو "ُم�ضوَّ

�ضحيًحا  يكون  "قد  عام  )راأي  ما  تاأثري  ب�ضبب  م�ضاألة،  اأو 

يف  والتدقيق  التمحي�س  دون  ذاكرة..(،  اإعالم،  خاطًئا"،  اأو 

�ضوابّية هذا الراأي اأو املوقف، اأو يف خَطِئه.

التعميم: هو �ضورة ذهنية تعّر عن اإ�ضدار حكم، اأو قرار، اأو 

راأي، على �ضيء ما، اأو على جميع الأفراد املنتمني اإىل جمموعة 

عاّمة  فكرة  او  �ضابقة،  معلومات  اأو  موقف،  اأ�ضا�س  على  ما، 

حول اأحد اأو بع�س اأفرادها.

الآخر  مفهوم  دائرة  تو�ضيع  املعّلم  على  والنقا�س،  ال�رشح  يف 

الفئات كافة  التمييز(، ليطول  اأو  ال�ضخرية  املختلف )مو�ضع 

ا... (. ا/ اجتماعيًّ ا/ فكريًّ )دينيًّ

امل�شتندات واملراجع

اْلَرِّ م�شتند 1 يِف  َوَحَمْلَناُهْم  اآَدَم  َبِني  ْمَنا  َكرَّ {َوَلَقْد  تعاىل:  اهلل  قال 

ْن  َّ ممِّ َكِثرٍي  َعَلى  ْلَناُهْم  َوَف�ضَّ َباِت  يِّ الطَّ َن  مِّ َوَرَزْقَناُهم  َواْلَبْحِر 

َخَلْقَنا َتْف�ِضياًلََ �ضورة الإ�رشاء: الآية 70.

ن َقْوٍم  اآَمُنوا ل َي�ْضَخْر َقْوٌم مِّ ِذيَن  الَّ َها  يُّ
اأَ قال اهلل تعاىل: {َيا 

اأَن  َع�َضى  �َضاء  نِّ ن  مِّ ِن�َضاٌء  َول  ْنُهْم  مِّ ا  َخرْيً َيُكوُنوا  اأَن  َع�َضى 

ِبالأَْلَقاِب  َتَناَبُزوا  َول  اأَنُف�َضُكْم  َتْلِمُزوا  َول  ْنُهنَّ  مِّ ا  َخرْيً َيُكنَّ 

ُهُم  َفاأُوَلِئَك  َيُتْب   ْ ملَّ َوَمن  الإِمَياِن  َبْعَد  اْلُف�ُضوُق  اِل�ْضُم  ِبْئ�َس 

امِلُوَنًََ �ضورة احلجرات: الآية 11. الظَّ

)�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه م�شتند 2 قال ر�شول اهلل   

ل  امل�ضط  كاأ�ضنان  �ضوا�ضية  "النا�س  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله 

هم، ول لأبي�ضهم على اأ�ضودهم اإّل  هم على عجميِّ ف�ضل لعربيِّ

بالتقوى". )م�ضتدرك الو�ضائل(.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

 ،
ٍّ

َعَجِمي َعَلى   
ٍّ

ِلَعَرِبي َل  َف�ضْ ل  اأَل   " و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله 

اأَ�ْضَوَد  َول  اأَ�ْضَوَد،  َعَلى  لأَْحَمَر  َول   ،
ٍّ

َعَرِبي َعَلى   
ٍّ

ِلَعَجِمي َول 

)رواه  اأَْتَقاُكْم".   ِ اهلَلّ ِعْنَد  اأَْكَرَمُكْم  اإَِنّ  ْقَوى،  ِبالَتّ اإِلَّ  اأَْحَمَر،  َعَلى 

.)
ّ

البيهقي
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الف�شل الثاين

قبول الآخر
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الختالف �شّنة كونية 

�ضورة  على  كّلها  املخلوقات  كانت  فلو  احلياة،  ليرثي  كونّية  �ضّنة  الختالف  تعاىل  اهلل  جعل 

اأّن  على  للدللة  اإلَّ  والأ�ضكال،  الألوان  واختالف  والنهار،  الليل  تعاُقُب  فما  العي�س.  طاب  مَلَا  واحدة، 

ا.  الكائنات عموًما، ويف الإن�ضان خ�ضو�ضً اأودعها اهلل تعاىل يف  الختالف ظاهرة من ظواهر الوجود، 

ولول الختالف ملا ا�ضتمّرت احلياة.

، والثقايّف. وقد 
ّ

، والل�ضايّن، والديني
ّ

َور التنّوع، من العرقي فالتعّددّية يف اخللق تظهر يف كّل �ضُ

تعامل الإ�ضالم مع �ضّتى اأنواع التنّوع، بقبول لوجودها، مع تقييم وت�ضحيح مل�ضار ما انحرف منها.  

َمَواِت َوالأَْر�ِس َواْخِتالُف اأَْل�ِضَنِتُكْم َواأَْلَواِنُكْم اإَِنّ يِف َذِلَك لآَياٍت  قال تعاىل: {َوِمْن اآَياِتِه َخْلُق ال�ضَّ

 �ضورة الروم: الآية 22. 
 
ِلْلَعامِلِنَي

الدعوة اإىل التعارف

ا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َواأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُضُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا  ا�ُس اإِنَّ َها النَّ ُيّ
يقول اهلل تعاىل: {َيا اأَ

 �ضورة احلجرات: الآية 13. 
 
ِ اأَْتَقاُكْم اإَِنّ اأَْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلَلّ

الإيطايّل،  ال�ضعب  وهذا   ،
ّ

الرتكي ال�ضعب  وهذا  الهندّي،  ال�ضعب  وهذا   ،
ّ

العربي ال�ضعب  هذا 

لتتناكر  ل  وتتعاون،  لتتفاهم،  اأي  لتتعارف،  ال�ضعوب  تدعو  الآية  فهذه  الكندّي...  ال�ضعب  وهذا 

واآله  عليه  اهلل  )�ضّلى  النبي  اأقّره  ما  وهذا  واحدة،  ّم  واأ واحد،  اأب  اإىل  تنتهي  وكّلها  وتت�ضادم. 

األ  النا�س  ّيها  اأ "يا  قال:  حينما  الوداع  حّجة  يف  و�ضّلم(،  و�ضحبه  واآله  عليه  اهلل  �ضّلى  و�ضّلم/ 

)رواه  تراب".  من  واآدم  لآدم  و"كّلكم  اأحمد(،  الإمام  )رواه  واحد".  اأباكم  ّن  واإ واحد،  رّبكم  ّن  اإ

واآدم  لآدم  كّلكم  واح��د،  ب��اك��م  اأ ّن  واإ واح��د،  رّب��ك��م  ّن  اإ النا�س  ّيها  "اأ  ،) داود  ب��و  واأ اأح��م��د  الإم��ام 

)حتف  بالتقوى".  اإلَّ  ف�ضل   
ّ

عجمي على   
ّ

لعربي ولي�س  اأتقاكم،  اهلل  عند  اأكرمكم  ّن  اإ تراب،  من 

العقول(.

اأفكاٌر لإعداد خطبة اأو حديث روحّي

حول قيمة قبول الآخر 
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اإّن املبداأ القراآيّن يف الدعوة اإىل التعارف هو مبداأ اإن�ضايّن ح�ضارّي �ضاٍم، يهدف اإىل ا�ضتبعاد �ضبل 

اأوا�رش  وين�ضج  وامل�ضافات،  الأفكار  يقّرب  فهو  العتداء.  اأو  ال�ضدام،  اأو  العنف،  ا�ضتخدام  يف  التفكري 

ِذيَن مَلْ  ُ َعِن الَّ التعاون والتقارب، وينبذ التع�ّضب للراأي واإق�ضاء الغري. قال اهلل تعاىل: {ل َيْنَهاُكُم اهللَّ

امْلُْق�ِضِطنَي  ُيِحبُّ   َ اهللَّ اإِنَّ  اإَِلْيِهْم  َوُتْق�ِضُطوا  وُهْم  َتَرُّ اأَْن  ِدَياِرُكْم  ِمْن  ُيْخِرُجوُكْم  َومَلْ  يِن  الدِّ ِفى  ُيَقاِتُلوُكْم 

�ضورة املمتحنة: الآية 8.

الدعوة اإىل تقّبل الختالف 

النا�س،  ثقافات  يف  والختالفات  والحتياجات،  وال��ع��ادات،  املفاهيم  تعّدد  الإ�ضالم  راع��ى  لقد 

وو�ِضَع هوؤلء جميًعا. 

{ل  عبادته  على  مفطورين  املالئكة  جعل  كما  به،  موؤمنني  كّلهم  النا�س  جلعل  اهلل  �ضاء  ولو 

�ضاء بحكمته  تعاىل  6. ولكّنه  الآية  التحرمي:   �ضورة 
 
ُيوؤَْمُروَن َما  َوَيْفَعُلوَن  اأََمَرُهْم  َما   َ اهلَلّ َيْع�ُضوَن 

َيَزاُلوَن  َول  َواِح��َدًة  ًة  مَّ
اأُ ا�َس  النَّ َعَل  جَلَ َك  َربُّ �َضاَء  {َوَلْو  تعاىل:  فيقول  خمتلفي�ن،  الن�ا�س  يك���ون  اأن 

 .119  -118  �ضورة هود: الآيتان 
 
َخَلَقُهْم َوِلَذِلَك  َك  َربُّ َرِحَم  َمْن  اإِلَّ  َتِلِفنَي   خُمْ

ولكن مع ذلك الختالف، يدعو اهلل تعاىل اجلميع اإىل التقوى، والتذّكر اأنَّ الأ�ضل الإن�ضايّن واحد، 

ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْف�ٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما  ُكُم الَّ ُقوا َربَّ ا�ُس اتَّ َها النَّ يُّ
فيقول تعاىل: {َيا اأَ

الن�ضاء:  َرِقيًبا �ضورة  َعَلْيُكْم  َكاَن   َ اهللَّ اإِنَّ  َوالأَْرَحاَم  ِبِه  َت�َضاَءُلوَن  ِذي  الَّ  َ اهللَّ ُقوا  َواتَّ َوِن�َضاًء  َكِثرًيا  ِرَجاًل 

الآية 1.

مبعنى  ���ض��الم،  الإ هو  واح��ٌد  جميًعا  نبياء  الأ دي��ن  ّن  اأ من  بالرغم  ّن��ه  اأ تعاىل  اهلل  ويذّكرنا 

حتى  بها،  تتعّبد  �رشيعة  ّم��ة  اأ ول��ك��ّل  خمتلفة،  ال�رشائع  ّن  ف��اإ ل��ه،  والن��ق��ي��اد  لأوام��ره  الت�ضليم 

َوَلْو  َوِمْنَهاًجا  َعًة  �رِشْ ِمنُكْم  َجَعْلَنا  {ِلُكلٍّ  فقال:  تعاىل،  اهلل  اإىل  والتقّرب  اخلري  يف  الأمم  تتناف�س 

َمْرِجُعُكْم  اهللَّ  ىَل  اإِ اِت  َ ْ
��ري اخْلَ َفا�ْضَتِبُقوا  َتاُكم  اآ َما  يِف  َيْبُلَوُكْم  لِّ َوَلِكن  َواِح��َدًة  ��ًة  مَّ

اأُ َعَلُكْم  جَلَ  ُ اهللَّ �َضاء 

{َوِل��ُك��لٍّ  تعاىل:  وقال   ،48 ي��ة  :الآ امل��ائ��دة  ���ض��ورة  َتْخَتِلُفوَن  ِف��ي��ِه  ُك��ن��ُت��ْم  ��ا  مِبَ ��ُئ��ُك��م  َف��ُي��َن��بِّ َج��ِم��ي��ًع��ا 

ٍء 
ْ

�َضي ُكلِّ  َعَلى   َ اهللَّ نَّ  اإِ َجِميًعا   ُ اهللَّ ِبُكُم  ِت  َياأْ َتُكوُنوْا  َما  ْيَن  اأَ اِت  رْيَ اخْلَ َفا�ْضَتِبُقوْا  يَها  ُمَولِّ ُهَو   ِوْجَهٌة 

 .148 ية  الآ البقرة:  �ضورة  َقِدير 
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 ،41 الآية  َمر:  الزُّ َعَلْيَها �ضورة  َي�ِضلُّ  ا  َ َفاإِمنَّ لَّ  َوَمن �ضَ َفِلَنْف�ِضِه  اْهَتَدى  َفَمِن  قال اهلل تعاىل: { 

�َضاَء  {َفَمْن  وقال:   ،46 الآية  َلت:  ُف�ضِّ �ضورة  َفَعَلْيَها  اأَ�َضاَء  َوَمْن  َفِلَنْف�ِضِه  ا  احِلً �ضَ َعِمَل  {َمْن  وقال: 

يكفر:  ملن  ووعيد  تهديد  بعدها  جاء  اأن��ه  مع   ،29 الآي��ة  الكهف:  �ضورة  َفْلَيْكُفْر  �َضاَء  َوَم��ْن   َفْلُيوؤِْمْن 

ِبْئ�َس  اْلُوُجوَه  َي�ْضِوي  َكامْلُْهِل  اٍء  مِبَ ُيَغاُثوا  َي�ْضَتِغيُثوا  َواإِن  اِدُقَها  �رُشَ ِبِهْم  اأََحاَط  َناًرا  امِلِنَي  ِللظَّ اأَْعَتْدَنا  ا  {اإِنَّ

ُهْم  َك لآَمَن َمْن يِف الأَْر�ِس ُكُلّ  �ضورة الكهف :الآية 29، وقال: {َوَلْو �َضاَء َربُّ
 
اُب َو�َضاَءْت ُمْرَتَفًقا َ ال�رشَّ

ِمِننَي �ضورة يون�س: الآية 99.  ى َيُكوُنوا ُموؤْ ا�َس َحتَّ ْنَت ُتْكِرُه النَّ َجِميًعا اأََفاأَ

يتقّبل  اأن  فاإّن عليه  الدين احلّق-،  ال�ضالم هو  اأنَّ  اعتقاده  الرغم من  امل�ضلم -وعلى  فاإّن  لذلك، 

الآخر ويعي�س معه ب�ضالم. 

معنى قبول الآخر 

اأو  اللون،  اأو  الدين،  يف  معك  مّتفًقا  كان  �ضواًء  وزماًنا،  ومكاًنا،  راأًي��ا،  معك  املختلف  هو  الآخ��ر 

اجلن�س، اأم ل. فكيف اأقبله وكيف اأتعامل معه؟

اأو عقيدتي واإمياين؛ واإمنا يعني  اأو ثقافتي،  اأو هوّيتي،  األغي ذاتي،  اأن  لي�س معنى قبول الآخر 

كّرم  اهلل  اأّن  اعتقادي  من  انطالًقا  متبادلة،  ومبعرفة  متبادل،  باحرتام  معه  التفاهم  على  ق��ادر  اأنني 

َباِت  يِّ َن الطَّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مِّ اْلَرِّ  اآَدَم َوَحَمْلَناُهْم يِف  َبِني  ْمَنا  قال تعاىل: {َوَلَقْد َكرَّ اآدم جميًعا.  بني 

ْن َخَلْقَنا َتْف�ِضياًل �ضورة الإ�رشاء: الآية 70. َّ ْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي ممِّ َوَف�ضَّ

فاهلل تعاىل كّرم الإن�ضان من حيث هو اإن�ضان، ِبَغ�ّس النظر عن لونه، ولغته، ومعتقده، ويدعو اإىل 

العي�س مع الآخر، �ضواء كان م�ضلًما، اأم غري م�ضلم. 
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درو�س للرتبية الإ�شالمّية 

يف 

قيمة قبول الآخر
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املاّدة: تربية اإ�شالمّيةالفئة العمرّية: 7-11 �شنة

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: قبول الآخر يف املفهوم الإ�ضالمي

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

- يعلم اأّن الختالف �ضّنة اإلهّية يف املجتمع.الهدف املعريّف:

- يُحّدد معنى الآخر.

- ُيدرك اأّن لكّل اإن�ضان قيمة يجب اأن حُترتم.

-  ُيعّدد اأَوُجَه الت�ضابه والختالف املوجودة بني النا�س.الهدف املهاراتّي: 

يف  املختلفني  الوطن  اأبناء  بني  امل�ضرتكة  القوا�ضم  -  ُيعّدد 

انتماءاتهم، مبا يرتبط بامل�ضلحة العاّمة.

-  مُيّيز ال�ضلوك ال�ضحيح يف التعامل مع الآخرين، انطالًقا من 

مفاهيم دينّية.

 واجب مع اجلميع على حّد 
ّ

التعامل الأخالقي اأّن  -  ي�ضتنتج 

�ضواء.

-  يتبّنى مفهوم تقّبل الآخر كقيمة، ويدافع عن الهدف املرجوِّ الهدف الأدبّي/القيمّي: 

منها.

-  يتبّنى مبَداأَْي: التعّددّية، وقبول الآخر.

الآخر، الختالف، املعاملة، امل�ضاواة، �ضّنة اإلهّية. املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

)راجع معجم امل�ضطلحات(.

واأّن نقاط انتباه الب�رش،  جلميع  الأ�ضلّية  الوحدة  على  الرتكيز  يكون  اأن 

الختالف بينهم �ضّنة اإلهّية.

وعليه، فاإّن املختلف عّني هو ُم�ضاٍو يل يف الإن�ضانّية، خمتلف 

من  الكثري  اأج��د  وق��د  ال��دي��ن،  اأو  ال��ل��ون،  اأو  الِل�ضان،  يف  عّني 

القوا�ضم امل�ضرتكة معه.

واملنتمي اإىل نف�س جمموعتي )بيتي، بلدتي، حارتي، طائفتي، 

اأي�ًضا يف  النتماء، ولكن قد يختلف عّني  ديني(، ي�ضبهني يف 

عدد من الأ�ضياء.

 اأن اأتقّبل الختالف، مع القريب والبعيد، واأرى 
ّ

فالواجب علي

كيف اأ�ضتفيد منه، واأفيده.

برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

قبول الآخر يف املفهوم الإ�شالمّي
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)5 دقائق(

جمتمعّية  فئات  ت�ضمل  خمتلفني،  لأطفال  �ضور  -   عر�س 

متنّوعة )رموز دينّية خمتلفة(.

- ي�ضاأل املعّلم: ماذا ت�ضاهدون يف ال�ضورة؟

- يف�ضح املعّلم املجال للطالب للتعبري بحرّية، مع الت�ضويب 

من ِقَبله.

مالحظات خا�شة بفقرة التهيئة

خالل  من  البطاقات  �ضور  على  احل�ضول  •  يجري 
مكّر  ب�ضكل  وُتعَر�س  الإنرتنت،  عر  اأو  تربوّية،  موارد 

بال�ضتعانة باآلة عر�س منا�ضبة.

يتطّرق  قد  الطاّلب،  و�ضوؤال  ال�ضور  عر�س  خالل  •  من 
ي�ضّوب  عندها  املطلوب،  غري   

ّ
�ضكلي و�ضف  اإىل  بع�ضهم 

املعّلم الأمر بلفت النظر اإىل م�ضاألة الختالف.

م�ضاألة  على  الرتكيز  هو  التمرين،  هذا  يف  التهيئة  •  هدف 
الختالف بني الب�رش ك�ضّنة اإلهية.

اإىل  بالإ�ضارة  التهيئة،  عملّية  املعّلم  ينهي  اأن  •  واملفرو�س 
الفئات  بني  والتفاوت  الختالف،  غاية  من  الإلهّية  احلكمة 

املختلفة.

وبذلك، يكون املعّلم قد �ضمن م�ضاًقا مل�ضار التمرين، كتهيئة 

للن�ضاط الأول.

الأن�شطة / التمارين 

)30 دقيقة(

الن�شاط الأول 

 مترين احلام�س

دقائق  ث��الث  ب 
ّ

ال��ط��ال ُيعَطى  حام�ضًة.  طالب  ك��ّل   •  َيختار 

لُيعاين كلٌّ منهم عن كثب احلام�ضة التي اختارها، ويدر�س 

عالماتها الفارقة.

احلام�ضة  حتديد  على  الطاّلب  ع  ُي�ضجِّ اأن  للمدّرب  •  مُيكن 
ة به، من خالل اإعطائها ا�ضًما. اخلا�ضّ

يف  احلام�س  املعّلم  يجمع  الثالث،  الدقائق  تنتهي  •  حني 
من  ويطلب  املجموعة،  اأم��ام  الأر���س  على  وُيوزعها  كي�ٍس 

كانت  التي  احلام�ضة  لأخذ  َيتقّدم  اأن  بالتناوب،  تلميذ  كّل 

معه.
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يبداأ  به،  ة  اخلا�ضّ احلام�ضة  اإىل  طالب  كّل  يتعّرف  اأن   •  بعد 

املعّلم الِنقا�س:

اأ�شئلة للنقا�س

بك؟ ة  اخلا�ضّ احلام�ضة  هي  هذه  باأّن  واثق  اأنت  • هل 
اإليها؟ التعّرف  ا�ضتطعت  • كيف 

اخرتتها؟ التي  احلام�ضة  على  اأطلقته  الذي  ال�ضم  • ما 
الفارقة؟ عالماتها  • ما 

ا؟ كليًّ متطابقة  احلام�س  واأ�ضكال  األوان  • هل 

اخُلال�شة

خ�ضو�ضّياته.  اإن�ضاٍن  لكّل  ُمتجاِن�ضة،  جَمموعٍة  يف  • حّتى 
�ضيٌء  لديهم  يبقى  بينهم،  اختالفاٍت  وجود  مع  •  حّتى 

م�ضرتٌك. 

ذكر �ضواهد )راجع امل�ضتند1(.

مالحظات حول التمرين:

حّبات  من  الكايف  العدد  توافر  من  يتحّقق  اأن  املعّلم  •  على 
احلام�س للطاّلب.

الكايف  الوقت  يراعي م�ضاألة  اأن  الن�ضاط  املعّلم يف هذا  •  على 
عالقة  واإن�����ض��اء  احلام�ضة،  ملراقبة  املخ�ّض�س  ب، 

ّ
ل��ل��ط��ال

اإل��ي��ه��ا م��ن خ��الل  ب��ه��ا، ع��ر ت�ضميتها وال��ت��ع��ّرف  ��ة  خ��ا���ضّ

العالمات الفارقة، قبل ا�ضتكمال التمرين.

التقومي 

)5 دقائق(

، ويوّزع عليهم ر�ضومات 
ّ

يق�ّضم املعّلم التالمذة ب�ضكل ثنائي

 
ّ

)م�ضاهد تظهر فيها م�ضكلة عدم تقّبل الآخر(، وعلى كل ثنائي

اأ�ضا�س  على  لها  املنا�ضب  احلّل  ويطرح  امل�ضكلة،  ُيحّدد  اأن 

، يف �ضبيل امل�ضلحة امل�ضرتكة.
ّ

التفاعل الإيجابي

اخلتام

)10 دقائق(

التعّددّية(  اأهّم املفاهيم )الختالف،  اإبراز  يقوم املعّلم باإعادة 

وو�ضعها �ضمن اإطار الآية الكرمية. )م�ضتند2(.
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امل�شتندات واملراجع

ن م�شتند 1 َخَلَقُكم مِّ ِذي  الَّ ُكُم  َربَّ ُقوْا  اتَّ ا�ُس  النَّ َها  يُّ
اأَ قال اهلل تعاىل: {َيا  

َكِثرًيا  ِرَجاًل  ِمْنُهَما  َوَبثَّ  َزْوَجَها  ِمْنَها  َوَخَلَق  َواِحَدٍة  ْف�ٍس  نَّ

َوِن�َضاء �ضورة الن�ضاء: الآية 1.

َمَواِت َوالأَْر�ِس َواْخِتالُف م�شتند 2 قال اهلل تعاىل: {َوِمْن اآَياِتِه َخْلُق ال�ضَّ

الروم:  ْلَعامِلِنَي �ضورة  لِّ لآَياٍت  َذِلَك  يِف  اإِنَّ  َواأَْلَواِنُكْم  اأَْل�ِضَنِتُكْم 

الآية 22.  
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املاّدة: تربية اإ�شالمّيةالفئة العمرّية:12-15 �شنة

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: قبول الآخر يف املفهوم الإ�ضالمي

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

- يدرك اأّن الختالف �ضّنة اإلهّية يف املجتمع. الهدف املعريّف:

-  يفهم اأّن لكّل اإن�ضان كرامة يجب اأن حترتم. 

- يعرف اأّن قبول الآخر، ل يعني اإلغاء الذات اأو الهوّية.

- يرّكز على القوا�ضم امل�ضرتكة بني النا�س. الهدف املهاراتّي: 

- يتجّنب الأحكام امل�ضبقة، والتعميم. 

- يعر�س النتائج ال�ضلبّية لعدم تقّبل الآخر، وي�ضّنفها.

- يقّدر قيمة تقّبل الآخر.الهدف الأدبّي/القيمّي: 

 الذي تن�ضده هذه القيمة.
ّ

- ُيدافع عن الغر�س الإيجابي

- يتبّنى مبداأ التعّددّية.

 الآخر، الختالف، املعاملة، امل�ضاواة، التعميم، احلكم امل�ضبق، املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

الكرامة الإن�ضانّية، �ضّنة اإلهّية. )راجع معجم امل�ضطلحات(.

•  الهوّية اللبنانّية جامعة للكّل، وكّل �ضخ�س من اأّي انتماء، نقاط انتباه
وعليه  احلقوق،  نف�س  له  الآخر،  مع  يت�ضاوى  مواطن  هو 

نف�س الواجبات.

بح�ضب  َو�ضِمه  بَدل  كاإن�ضان،  الآخر  مع  ال�ضعور  •  تنمية 
"ل يوؤمن اأحدكم حّتى ُيحّب لأخيه ما  انتمائه على قاعدة: 

يحّب لنف�ضه".

برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

قبول الآخر يف املفهوم الإ�شالمّي
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

 

الدور  اأو  ال�ضكل،  يف  خمتلفني  لأ�ضخا�س  �ضور  عر�س 

جندّي-  )مثال:  عليهم  الظاهر   
ّ

الديني الرمز  اأو   ،
ّ

الجتماعي

رجل دين- عامل - رّبة منزل- طبيبة - معّلمة...(

•  يطلب املعّلم من الطاّلب ت�ضكيل جمموعتني من الأ�ضخا�س، 
اأو  ال�ضتقالل  لعيد  ن�ضاط  حت�ضري  ي�ضتطيعون  الذين 

اجلي�س )من �ضمن ال�ضور املعرو�ضة(.

•  يتناق�س املعّلم والتالمذة يف اختيارهم: هل اأبعدوا فئة؟ هل 
اختاروا رجال دين فقط؟ 

اخلال�شة

 ي�ضكّل اجلميع بانتماءاتهم املختلفة ال�ضعب اللبنايّن، والهوّية 

الختالف،  حّق  على  املحافظة  مع  للكّل،  جامعة  اللبنانّية 

وخ�ضو�ضّية كّل جماعة.

الأن�شطة / التمارين 

)30 دقيقة(

ُيق�ضم الطاّلب اإىل جمموعة 1، وجمموعة 2 )10 دقائق(.

املجموعة1 

ُتعَطى ال�ضوؤال التايل )اإجابة فردّية(:

كّلها  الأ�رشة  وانتقلت  ال�ضني،  اإىل  اأّمي  اأو  اأبي  عمل  •  انتقل 
الوحيد،  اللبنايّن  اأّن��ن��ي  وراأي���ت  ال�ضّف،  ودخلت  معهما. 

الآخرين  الطاّلب  من  اأنتظر  م��اذا  اأي�ًضا.  الوحيد  وامل�ضلم 

على �ضعيد املعاملة؟ وما الذي قد يجرحني يف معاملتهم يل؟

املجموعة رقم 2 

ُتعطى ال�ضوؤال التايل )اإجابة فردية(:

خمتلفة،  لهجتها  غريبة:  جديدة  طالبة  ال�ضّف  اإىل  •  دَخَلْت 
لأّنها  ال��دي��ن،  در���س  اإىل  معنا  تدخل  ول  خمتلفة،  وثيابها 

اأ�ضاألها  )اأجتاهلها/  معها؟  اأتعامل  كيف  م�ضلمة.  لي�ضت 

مبا�رشًة/ اأ�ضاأل عنها(.
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•  اإذا كانت هناك اأ�ضئلة اأخرى، ما اأنواع الأ�ضئلة التي اأرغب 
يف طرحها؟ 

من  طالبني  م��ع  امل��ج��م��وع��ة1،  م��ن  طالبني  امل���دّرب  يجمع  ث��ّم 

املجموعة2، ملقارنة كيف يعاملون الآخر، وكيف يريدون اأن 

يعاملهم الآخر، ويعطوا الآيات القراآنّية ملقارنة اأجوبتهم، مع 

احلّث القراآين على التعارف وقبول الختالف. 

)15 دقيقة(

�ضواهد: امل�ضتند 1، وامل�ضتند 2.

اإليه  لت  تو�ضّ ما  تالميذ،   4 من  مكّونة  جمموعة  كّل  م  ُتقدِّ ثم 

جميبة عن الأ�ضئلة التالية:

•  هل كان يف البدء اختالف بني ما يتوّقع من الآخر )اأوراق 
رقم 1(، وما اأنا اأتوّقعه من نف�ضي يف معاملة الآخر )اأوراق 

رقم 2(؟

•  هل حّثنا هذا الختالف على تغيري ما كان مكتوًبا يف البدء 
عن معاملة الآخر )اأوراق رقم2( ؟ 

)10 دقائق(

مالحظة

بلعب  املجموعات  عمل  ِتْقِنّية  ع��ن  ال�ضتعا�ضة  املمكن  م��ن 

الأدوار، وذلك من خالل توزيع الأدوار على الطاّلب، ولعب 

العر�س  بعد  املعّلم  ي�ضتثمر  ثّم  املنا�ضب.  احل��وار  مع  ال��دور 

بطرح  وذل��ك  املختلفة،  ل��الأدوار  وال�ضيناريوهات  الظروف، 

�ضعرت؟  مب  مثال:  اأدواره��م.  مبوجب  التالميذ  على  الأ�ضئلة 

ماذا كنت تتوّقع من الآخر؟ لو كنت مكانه، كيف تت�رّشف؟ 

وملاذا؟

التقومي 

)5 دقائق(

الن�ضاط؟ هذا  بعد  ال�ضتنتاجات  اأهّم  • ما 
كمواطنني  حياتنا  يف  ال�ضتنتاجات  هذه  نطّبق  •  كيف 

لبنانّيني؟



38

اخلتام

)5 دقائق(

يقوم املعّلم باإعادة اإبراز اأهّم املفاهيم: الختالف/ التعّددّية/ 

احلكم امل�ضبق. 

يرّكز على اأّن قبول الآخر، ل يعني اإلغاء الذات، اأو الهوّية، اأو 

هو  بل  �ضيء،  اأّي  عن  التنازل  حتى  ول  العقيدة،  اأو  الثقافة، 

الغتناء بالتنّوع.

وي�ضع هذه املفاهيم �ضمن اإطار ال�ضواهد. )م�ضتند 2(.

امل�شتندات واملراجع

َوامْلَْوِعَظِة م�شتند 1 ْكَمِة  ِباحْلِ َك  َربِّ �َضِبيِل  اإِىَل  {اْدُع  تعاىل:  اهلل  قال 

الآية  النحل:  �ضورة  اأَْح�َضُن   
َ

ِهي ِتي  ِبالَّ َوَجاِدْلُهم  �َضَنِة  احْلَ

   .125

ا  َفظًّ ُكنَت  َوَلْو  َلُهْم  ِلنَت   ِ اهللَّ َن  مِّ َرْحَمٍة  {َفِبَما  تعاىل:  اهلل  قال 

الآية  عمران:  اآل  �ضورة  َحْوِلَك  ِمْن  وْا  َلنَف�ضُّ اْلَقْلِب  َغِليَظ 

  .159

ُموؤِْمِننَي  َيُكوُنوْا  ى  َحتَّ ا�َس  النَّ ُتْكِرُه  {اأََفاأَنَت  تعاىل:  اهلل  قال 

�ضورة يون�س: الآية 99.

َواأُنَثى م�شتند 2 َذَكٍر  ن  ِمّ َخَلْقَناُكم  ا  اإَِنّ ا�ُس  الَنّ َها  ُيّ
اأَ {َيا  تعاىل:  اهلل  قال 

ِ اأَْتَقاُكْم   ْكَرَمُكْم ِعنَد اهلَلّ َوَجَعْلَناُكْم �ُضُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا اإَِنّ اأَ

�ضورة احلجرات: الآية 13.
 

َ َعِليٌم َخِبرٌي اإَِنّ اهلَلّ
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

قبول الآخر يف املفهوم الإ�شالمّي 

املاّدة: تربية اإ�شالمّيةالفئة العمرّية: 16 �شنة وما فوق

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: قبول الآخر يف املفهوم الإ�ضالمي

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

-  يعلم اأّن الختالف �ضّنة اإلهّية يف املجتمع. الهدف املعريّف:

-  يدرك اأّن لكّل اإن�ضان كرامة يجب اأن حترتم. 

ح اأّن قبول الآخر، ل يعني اإلغاء الذات، اأو الهوية، اأو  -  يو�ضّ

الثقافة، اأو العقيدة، كما ل يعني التنازل عن اأّي �ضيء منها.

- يرّكز على القوا�ضم امل�ضرتكة بني النا�س. الهدف املهاراتّي: 

- يتجّنب الأحكام امل�ضبقة والتعميم. 

- ي�ضّنف النتائج ال�ضلبّية لعدم تقّبل الآخر.

- يقّدر قيمة تقّبل الآخر.الهدف الأدبّي/القيمّي: 

 الذي تن�ضده هذه القيمة.
ّ

- يدافع عن الغر�س الإيجابي

- يتبّنى مبداأ التعّددّية.

الآخر، الختالف، املعاملة، امل�ضاواة، التعميم، احلكم املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

امل�ضبق، الكرامة، �ضّنة اإلهّية. )راجع معجم امل�ضطلحات(.

بل نقاط انتباه الآخر،  يف  فقط  يوؤّثران  ل  والتعميم،  امل�ضبق  •  احلكم 
ُي�ضعفان اأي�ًضا قدرة الفرد على فهم احلقائق كما هي 

وحتليلها، مما يقوده اإىل الوقوع يف التمييز اخلاطئ، 

والبتعاد عن احلّق.

، لي�س فقط بني املجموعات 
ً

•  تثمني الختالف على اأنه ِغنى
املختلفة، بل اأي�ًضا �ضمن اجلماعة الواحدة، �ضواء داخل 

البيت، اأم اجلماعة الدينّية، اأَِم الوطن.
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)10 دقائق(

بعملّية  ويقوم   ،)1 )امل�ضتند  من  واحدة  اآية  املعّلم  يعر�س 

 جلمع اأفكار الطاّلب حولها. 
ّ

ع�ضف ذهني

، على املعّلم اأن ُيدّون اأفكار التالمذة على 
ّ

يف الع�ضف الذهني

واأفكار  اأولّية،  �ضور  من  تكن  -َمْهما  اختالفها  على  اللوح 

منبثقة من الآية املدّونة على اللوح-، من دون التدّخل املبا�رش 

بهدف تعديل، اأو تو�ضيح، اأو تقييم ما َعّر عنه الطالب.

يف  واإ�رشاكهم  التالمذة،  من  قدر  اأكر  ت�ضجيع  املعّلم  يراعي 

التي  الأفكار  اأهّم  اإبراز  اإعادة  اإىل  يعمد  ثّم   ،
ّ

الذهني الع�ضف 

بع�س  اإ�ضافة  ميكنه  كما  الآية،  مع  تتنا�ضب  والتي  وردت، 

املفاهيم وت�ضويبها ب�ضكل غري مبا�رش.

الأن�شطة / التمارين 

مترين 1

)15 دقيقة(

مترين )ق�شة املّتهم(

منزل  يف  ح�ضلت  �رشقة،  ق�ضة  التالمذة  اأم��ام  املعّلم  يعر�س 

يف  الأخ�����رش  لبنان  مبنى  يف  ي�ضكن  ال��ذي  ح��م��زة،  ال�����رّشاف 

بريوت.

اأّن  وحقيقة  املبنى،  يف  املقيمة  ال�ضخ�ضّيات  يعر�س  ثم  ومن 

اجلاين هو اأحدهم.

يرّجحهم  مّتهمني،  بثالثة  قائمة  و�ضع  تلميذ  كّل  من  يطلب 

�ضمن �ضّلم الأولوّيات، مع تعليل هذا الختيار.

ال�ضخ�ضّيات 

املعّلمة  �ضامر،  الدكتور  اأََن�س،  البلدية  عامل  طوين،  الناطور 

فوؤاد  التاجر  عّمار،  التاجر  اإليا�س،  التاك�ضي  �ضائق  عفيفة، 

اخت�ضا�ضّية  وزينب  الريا�ضة،  مدّربة  ماري  حمزة،  �ضقيق 

التغذية.

خال�شة

التفكري،  ع��ن  العقل  يحجبان  والتعميم،  امل�ضبقة  الأح��ك��ام 

وال�ضتنباط ال�ضليم والعادل، فيكون ال�رشر لي�س فقط على 

، وعلى اجلميع اأي�ًضا.
َّ

الآخر، بل علي
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مالحظة

كيفّية  اإب����راز  اإىل  ي��ه��دف  النقا�س  اأّن  ي��راع��ي  اأن  امل��ع��ّل��م  على 

اأّنها  التالمذة، والتي �ضوف يظهر  و�ضع الأولوّيات من قبل 

ت�ضتند باأغلبها اإىل الأحكام امل�ضبقة والتعميم اخلاطئ. ولي�س 

، اإذ قد 
ّ

املق�ضود من التمرين اكت�ضاف من هو اجلاين احلقيقي

مييل بع�س الطاّلب اإىل التعامل مع ال�ضيناريو على اأ�ضا�س اأّنه 

"، وهنا على املعّلم اأن يوّجه الطاّلب ويحّفزهم 
ّ

"لغز بولي�ضي
اإىل عر�س اإجاباتهم، وُيكرث من �ضوؤال "ملاذا؟".

الأن�شطة / التمارين 

مترين 2

)20 دقيقة(

مترين الألوان

ُيق�ّضم ال�ضّف اإىل اأربع جمموعات، وُتعطى كّل جمموعة األواًنا 

مائّية، وورقة للر�ضم.

الأحمر. اللون  ُتعَطى   1 رقم  • املجموعة 

الأزرق. اللون  ُتعَطى   2 رقم  • املجموعة 
الأ�ضفر. اللون  ُتعَطى   3 رقم  • املجموعة 
الثالثة. الألوان  ُتعَطى   4 رقم  • املجموعة 

به،  حميطة  وحديقة  منزل،  ر�ضم  جمموعة  ك��ّل  من  وُيطلب 

و�ضم�س، وغيوم. )15 دقيقة(.

بعد اأن تنتهى املجموعات من الر�ضم، يعر�س املعّلم اللوحات 

الأربع وي�ضاأل )مدّوًنا الإجابات على اللوح(:

اأثناء  بها  �ضعرت  التي  القيود  واذكر  �ضعورك،  عن  •  عرِّ 
اإعداد اللوحة.

خال�شة

ومتنا�ضقة  مرتابطة  )الأل��وان(،  اأج��زاء  جمموعة  هو  اجلمال: 

ومتكاملة، وهي ت�ضّكل مبجموعها ال�ضكل املتكامل )اللوحة(.
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مالحظة

عن  التعبري  يف  اجل��م��ي��ع،  م�����ض��ارك��ة  ي��راع��ي  اأن  امل��ع��ّل��م  ع��ل��ى 

م�ضاعرهم .

مثال عن تعبري الطاّلب املرتقب: �ضعرت بال�ضيق لعدم متّكني 

اللون الأ�ضفر  الوردة حمراء؛ �ضعرت بالفرح لأن  من ر�ضم 

األواًنا  اأملك  ل  لأين  بال�ضيق  �ضعرت  ال�ضم�س؛  مع  يتنا�ضب 

الأخرى  املجموعة  من  اأ�ضتعري  اأن  يف  برغبة  �ضعرت  اخ��رى؛ 

ا...  لوًنا اإ�ضافيًّ

اخلال�شة

يحمل  ل��ون  ك��ّل  اأّن  الآت��ّي��ة:  الأ�ض�س  ح  يو�ضّ اأن  املعّلم  على   

اأّن كّل لون  ُتراعى؛  اأن  خ�ضو�ضّية، ويعرِّ عن حقائق يجب 

اإمكانّية  الأل��وان يزيد من  اأّن مزج  ُيّتخذ مع الآخ��ر؛  اأو  مُيَزج 

على  ا  واقعيًّ وُب��ع��ًدا  جماًل  ي�ضفي  والتنّوع   ،
ّ

الفني التعبري 

ال�ضورة.

التقومي 

)5 دقائق(

 التنّوع يف لبنان 
َ

يطلب املعّلم من الطاّلب اإعطاء اأمثلة، على ِغنى

ا...( ا، ثقافيًّ )معماريًّ

مالحظة 

اأغلب  اأمام  املجال  واإف�ضاح  امل�ضاركة،  مبداأ  املعّلم  ُيراعي 

ا، اإذ اإّن املق�ضود من هذه الفقرة هو  التالمذة للتعبري اختياريًّ

الأهداف، وو�ضلت مفاهيم  اإذا حتّققت  اأخذ فكرة عاّمة، عّما 

الغنى يف التنّوع اإىل كافة امل�ضاركني.

اخلتام

)5 دقائق(

التنّوع �ضّنة اإلهّية.

) م�ضتند 2 (
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امل�شتندات واملراجع

َواأُنَثى م�شتند 1 َذَكٍر  ن  مِّ َخَلْقَناُكم  ا  اإِنَّ ا�ُس  النَّ َها  يُّ
اأَ {َيا  تعاىل:  اهلل  قال 

ِ اأَْتَقاُكْم  َوَجَعْلَناُكْم �ُضُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَّ

َ َعِليٌم َخِبرٌي �ضورة احلجرات: الآية 13. اإِنَّ اهللَّ

َتَعاَوُنوْا  َوَل  ْقَوى  َوالتَّ اْلِرِّ  َعَلى  {َوَتَعاَوُنوْا  تعاىل:  اهلل  قال 

َ �َضِديُد اْلِعَقاِب �ضورة  َ اإِنَّ اهللَّ ُقوْا اهللَّ َعَلى الإِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّ

املائدة: الآية 2.

َواْخِتالِف م�شتند 2 َوالأَْر�ِس  َمَواِت  ال�ضَّ َخْلِق  يِف  {اإِنَّ  تعاىل:  اهلل  قال 

الآية  اآل عمران:  الأَْلَباِب  �ضورة  َهاِر لآَياٍت لأُويِل  َوالنَّ ْيِل  اللَّ

.190

َمَواِت َوالأَْر�ِس َواْخِتالُف  قال اهلل تعاىل: {َوِمْن اآَياِتِه َخْلُق ال�ضَّ

ْلَعامِلِنَي  �ضورة الروم:  اإِنَّ يِف َذِلَك لآَياٍت لِّ اأَْل�ِضَنِتُكْم َواأَْلَواِنُكْم 

الآية 22.

�َضاء  َوَلْو  َوِمْنَهاًجا  َعًة  �رِشْ ِمنُكْم  َجَعْلَنا  تعاىل:{ِلُكلٍّ  اهلل  قال 

َفا�ْضَتِبُقوا  اآَتاُكم  َما  يِف  َيْبُلَوُكْم  لِّ َوَلِكن  َواِحَدًة  ًة  مَّ
اأُ َعَلُكْم  جَلَ  ُ اهللَّ

اِت  �ضورة املائدة: الآية 48. رْيَ اخْلَ
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الف�شل الثالث

الأمانة
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وهي  ال�ضامية،  والإن�ضانّية  الإ�ضالمّية،  والقّيم  الأخالقّية،  الف�ضائل  اأهّم  من  الأمانة  ُتعتر 

اهتماًما  ال�رشيعة  اأْوَلْتها  ، والتي 
ّ

الفردّي الجتماعي الفرد واملجتمع يف حفظه وا�ضتقراره  راأ�س مال 

ال�رشيفة. الكرمي، والأحاديث  القراآن  بالًغا. فقد ورد ذكرها ب�ضيٍغ متعّددٍة يف 

الإن�ضان  بني  فرتبط  والعمل،  العقيدُة  فيه  تّتفُق  وثيٍق،  نظاٍم  اإىل  َتهدي  التي  ال�ضفات  من  اإّنها 

اأفراد  عالقات  معها  تنتظم  بحيث  الطبيعية،  وبيئته  جمتمعه  واأبناء  نف�ضه  وبني  جهة،  من  تعاىل  واهلل 

اأفراد  تعاىل، وجلميع  واملواثيق هلل  العهود  كّل  فيها  َفُظ  ثانّية. وحُتْ ببع�س من جهة  املجتمع بع�ضهم 

هلل  احلّقة  العبودّية  وجت�ضيد  العدل،  باإقامة  الإن�ضان،  خلق  من  ة  املرجوَّ الغاية  وحتّقق  املجتمع، 

َثمَّ فوزهم الأخروّي. تعاىل، وِمن 

الأمانة 1- مفهوم 

النف�س، وزوال اخلوف. الأَْمن: طماأنينة  اأِمن، واأ�ضل  الأمانة م�ضدرها 

 ،
)2(

اأم معنوّية  
)1(

الإن�ضان من احلقوق، �ضواء كانت ماّدّية ن عليه  اوؤْمُتِ "اأداء ما  باأّنها:  وُتعّرف 

 .")4(
اجتماعية اأم   ،

)3(
فردّية

واغت�ضابها. احلقوق  اإنكار  باأنها:  وُتعّرف  اخليانة:  ويقابلها 

1   ج�ضد الإن�ضان مبا فيه من اأع�ضاء، واأج�ضاد الب�رش على اختالفهم - حتى بعد موتها لها كرامة -؛ ممتلكاته، وممتلكات النا�س املادّية، 

املنقولة وغري املنقولة،  الرثوات الطبيعّية وما فيها، والأر�س وما عليها، هي اأمانة.

اأحكام  اأرواحهم، واأنف�ضهم، وعقولهم، واأعمارهم، و�ضبابهم، وكرامتهم...؛ القراآن الكرمي، وال�ضّنة النبوّية ال�رشيفة وما فيها من     2

املعارف والعلوم على اختالفها؛  املراكز، واملقامات، وامل�ضوؤولّيات الجتماعّية وال�ضيا�ضّية وغريها، بل املجتمع ككّل،  وت�رشيعات، 

اأمانة. كّلها  هذه 

ال�ضفات  وخمتلف  والعفو،  والإح�ضان،  والت�ضامن،  والتوا�ضع،  وال�ضدق،  والتكرمي،  والحرتام،  املحّبة،  من  الفا�ضلة  3    الأخالق 

الفردّية وغريها، كّلها اأمانة.

النا�س واأ�رشارهم،  اأحاديث  العمال، املجال�س،  الفقراء، املعّوقني،  املتعلِّم، املعّلم، املر�ضى،  الأبناء،  الوالدين، الزوج، الزوجة،  4   حقوق: 

اأمانة. كّلها 

اأفكاٌر لإعداد خطبة اأو حديث روحّي

حول قيمة الأمانة
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ويرتتب على جعل ال�ضيء )املادّي اأو املعنوّي( اأمانًة عند اأحٍد، اأْي "اأودعه عنده، وَعِهَد اإليه به"، 

والعرتاف  به،  التهاون  اأو  اإهماله،  وعدم  ورعايته  ت�ضييعه،  وعدم  بحفظه  ه،  حقَّ اإيفاَءُه  يعني  مّما 

ال�ضعور بالطماأنينة،  اإىل  اأكمل وجه، مبا يوؤّدي  لتاأديته لأهله )�ضاحبه( على  به وعدم نكرانه، وذلك 

الأ�ضخا�س. الوِدّ بني  وحفظ 

اأهمّية الأمانة يف الإ�شالم  -2

ا  ا واأ�ضا�ضيًّ لالأمانة مكانة عظيمة يف الإ�ضالم، ولعظيم قْدِرها فاإّن اهلل تعاىل قد جعلها تكليًفا عامًّ

َيْحِمْلَنَها  ْن  اأَ َفاأََبنْيَ  َباِل  َواجْلِ َوالأْر���سِ  َمَواِت  ال�ضَّ َعَلى  الأَماَنَة  َنا  َعَر�ضْ ا  {اإِنَّ تعاىل:  فقال  لالإن�ضان، 

ُه َكاَن َظُلومًا َجُهول  �ضورة الأحزاب: الآية 72. وقبول الإن�ضان  َواأَ�ْضَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها الإْن�َضاُن اإِنَّ

لهذا التكليف دليل عالمة العقل، والإرادة، واحلّرّية، والختيار للح�َضِن والأح�َضن، و�ضبٌب لالفتخار 

اأّدى هذه الأمانة، واإلَّ كان ظلوًما وجهوًل.  به فيما لو 

{َنَزَل  -فقال:  ال�ضالم  عليه  جرائيل  الوحي  لر�ضول  لزمة  �ضفًة  اأي�ًضا  وجّل  عّز  عّدها  وقد 

َطاٍع َثمَّ اأَِمنٍي �ضورة التكوير:الآية 21-،  وُح اْلأَِمنُي �ضورة ال�ضعراء:الآية 193، وقال: {مُّ ِبِه الرُّ

اإبالغ  َمَهّمة  جانب  اإىل  الأوىل  ال�ضفة  واأّنها  ال�ضالم،  عليهم  والأنبياء  الر�ضل  �ضفات  اأهّم  من  واأّنها 

والتي   ،-107 الآي��ة:  ال�ضعراء،  �ضورة  اأَِم��نٌي  َر���ُض��وٌل  َلُكم  {اإِيّن  تعاىل:  -فقال  الإلهّية  الر�ضالة 

عليهم  اأقوالهم  على  واعتمادهم  لت�ضديقهم  النا�س،  ثقة  ك�ضب  من  الأنبياء  لهوؤلء  ميكن  ل  بدونها 

ال�ضالم، فيما جاوؤوا به من عند اهلل عّز وجّل.

و�ضّلم(،  و�ضحبه  واآله  عليه  اهلل  �ضّلى  و�ضّلم/  واآله  عليه  اهلل  )�ضّلى  حمّمد   
ّ

النبي �ضرية  ويف 

ل��ه  واآ عليه  اهلل  )�ضّلى  بهما  اّت�ضف  اللتان  البارزتان  ال�ضفتان  هما  والأم��ان��ة  ال�ضدق  ّن  اأ جند 

حّتى  به،  يحيط  كان  ال��ذي   
ّ

اجلاهلي املجتمع  يف  و�ضّلم(  و�ضحبه  ل��ه  واآ عليه  اهلل  �ضّلى  و�ضّلم/ 

الأمني". "بال�ضادق  فيه  ُيْعَرف  بات 

اأّنها من ال�ضفات الأوىل يف �ضخ�ضية املوؤمن ال�ضالح، والتي عليها يدور الإميان، كما ورد  كما 

اأمانة  اإميان ملن ل  "ل  واآله و�ضحبه و�ضّلم(:  اهلل عليه  واآله و�ضّلم/ �ضّلى  اهلل عليه   )�ضّلى 
ّ

النبي عن 

جذٍر  اإىل  يعودان  والإميان  والأمانة  ل؟  وكيف  ال�ضيعة(.  حبان/و�ضائل  وابن  البيهقي،  )رواه  له". 

النا�س. بني  و�ضيوعهما  والطماأنينة،  الأمن  هو  واحد 
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3- اأركان الأمانة 

ن. _ املوؤمَتَ ن عليه )نوع الأمانة(  _ املوؤمَتَ اأركان ثالثة: املوؤمِتن )اأهل الأمانة(  لالأمانة 

اأ( اأهل الأمانة )املوؤمِتن(

 َ اهللَّ {اإِنَّ  تعاىل:  فقال  اأهلها،  اإىل  الأمانات  يوؤّدوا  اأن  املوؤمنني  العزيز  كتابه  يف  �ضبحانه  اهلل  اأمر 

النف�س مبا  اأّن  املجيد  58، فبنّي يف كتابه  الآية  الن�ضاء:  ْهِلَها  �ضورة  اأَ ىَل  اإِ الأََماَناِت  وا  ُتوؤَدُّ اأَْن  َياأُْمُرُكْم 

وهبها اهلل �ضبحانه من قدرات ظاهرّية وباطنّية، هي اأمانة يف عهدته، وعليه اأن يزّكيها، فياأخذها من 

ُفُجوَرَها  َفاأَْلَهَمَها  اَها   �َضوَّ َوَما  فقال:{َوَنْف�ٍس   ،
)5(

فاملطمئنة اللّوامة،  النف�س  اإىل  بال�ضوء،  الأّمارة 

اَها  �ضورة ال�ضم�س: الآيات :10-7. اَها  َوَقْد َخاَب َمْن َد�ضَّ اأَْفَلَح َمْن َزكَّ َقْد  َوَتْقَواَها  

فقال  خيانتها،  من  وح��ّذر  اأمانات،  ثالث  الكرمي  القراآن  يف  ذكر  اخليانة،  عن  تعاىل  نهيه  ويف 

�ضورة  َتْعَلُموَن  َواأَنُتْم  اأََماَناِتُكْم  َوَتُخوُنوا  �ُضوَل  َوالرَّ  َ اهللَّ َتُخوُنوا  َل  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  يُّ
اأَ {َيا  تعاىل: 

الأنفال: الآية 27.

اأهل الأمانة الذين يجب علينا تاأدية احلّق لهم، هم: اأّن  وعليه، جند 

�ضائر  بها  تتعّلق  والتي  الأم��ان��ات،  اأُوىل  وهي  الكرى،  الأمانة  تخّت�س  وبه  تعاىل،  اهلل   اأوًل: 

الأمانات.

و�ضحبه  واآله  عليه  اهلل  �ضّلى  و�ضّلم/  واآله  عليه  اهلل  )�ضّلى  اهلل  عبد  بن  حمّمد  النبّي   ثانًيا: 

ال�رشيفة. و�ضّلم(، وما جاء به يف �ضّنته 

ا اأم فاجًرا. ثالًثا: النا�س دون ا�شتثناء، �ضواء اأكان �ضاحب الأمانة م�ضلًما، اأم غري م�ضلم، بارًّ

النف�س. رابًعا: 

وِء اإَِلّ  اَرٌة ِبال�ُضّ َمّ
ْف�َس لأَ َنّ الَنّ ُئ َنْف�ِضي اإِ    النف�س الأّمارة هي التي تاأمر الإن�ضان بال�ضّيئات، والتي قال عنها القراآن الكرمي: {َوَما اأَُبِرّ

5

ِحيٌمً �ضورة يو�ضف، الآية: 53. اأما النف�س اللّوامة فهي التي تنَدم بعد ارتكاب املعا�ضي والذنوب،  ي َغُفوٌر َرّ َ اإَِنّ َرِبّ
ي َما َرِحَم َرِبّ

اَمِةً �ضورة القيامة: الآية 2. واأما النف�س املطمئّنة فهي  َوّ
ْف�ِس الَلّ فتلوم نف�ضها، والتي قال عنها القراآن الكرمي: {َوَل اأُْق�ِضُم ِبالَنّ

النف�س الآمنة التي ل ي�ضتفّزها خوف ول حزن، والوا�ضلة اإىل مرحلة الطمئنان والراحة، والطاعة التاّمة لأوامر اهلل، وامل�ضمولة 

 �ضورة الفجر، 
ً
ًة  َيّ ْر�ضِ َيًة َمّ ِك َرا�ضِ ُة  اْرِجِعي اإِىَل َرِبّ ْف�ُس امْلُْطَمِئَنّ ُتَها الَنّ َيّ

بعناياته الربانّية، والتي قال عنها القراآن الكرمي: {َيا اأَ

الآيتان: 27 - 28.
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ب( اأنواع الأمانة

اأُوؤمِت���ن  )م��ا  ب�  ح�رشها  الأم��ان��ة،  عن  حديثهم  عند  النا�س  غالبية  عند  ال�ضائع  اخلطاأ  من  اإّن 

"كّل ما هو  اأو�ضع، ي�ضمل  اأّنها ذات مفهوم  البحث والتاأّمل يف مفهومها جند  ا، ولكن عند  ماّديًّ عليه( 

م�ضوؤوًل  واأ�ضبح  الدنيا،  احلياة  يف  عليها  اأوؤمتن  قد  لأّنه  تعاىل"؛  اهلل  اأمام  القيامة  يوم  عنه  م�ضوؤول 

كان  اأو  للمخلوق،  اأم  للخالق  ا  حقًّ كونها  بني  الأمانة  يف  فرق  ل  القيامة.  يوم  باأدائها  ومطالًبا  عنها، 

جمالت  مبختلف  مرتبط  عليه(  )املوؤمَتن  فاإنه  ا،  جماعيًّ اأم  ا  فرديًّ ا،  معنويًّ اأم  ا  ماّديًّ ا  حقًّ الأمانة  نوع 

وال�ضيا�ضّية،  والجتماعّية،  والطبيعّية،  والثقافّية،  والعلمّية،  امل��ادّي��ة،  حياته  و���ض��وؤون  الإن�ضان 

الإن�ضان  التي يعي�س فيها  والقت�ضادّية، والأخالقّية وغريها، مما فيه وبه �ضالح احلياة وقوامها، 

ا. مطمئنًّ اآمًنا،  كرمًيا،  عزيًزا، 

وًل �ضورة الإ�رشاء: الآية  َعْنُه َم�ْضوؤُ َكاَن  اأُوَلِئَك  ُكلُّ  َواْلُفوؤَاَد  َواْلَب�رَشَ  ْمَع  ال�ضَّ قال تعاىل: {اإِنَّ 

.36

 )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه واآله و�ضحبه و�ضّلم( اأّنه قال: 
ّ

وقد ورد عن النبي

اأهل بيته".  الرجل عن  اأم �ضّيعه، حتى ي�ضاأل  اأََحِفظ ذلك  "اإن اهلل تعاىل �ضائل كّل راع عما ا�ضرتعاه، 
الأنوار(.  ابن حبان/ بحار  )�ضحيح 

اأ�ضند  اإذا  قال:  اهلل؟  ر�ضول  يا  اإِ�ضاعتها  كيف  قالوا:  ال�ضاعة.  فانتظر  الأمانة،  ّيعت  �ضُ "اإذا 
الأنوار(. اأحمد/ بحار  البخاري، رواه  ال�ضاعة". )�ضحيح  اأهله، فانتظر  اإىل غري  الأمر 

ِعلمه  وعن  اأباله،  فيما  �ضبابه  وعن  اأفناه،  فيما  عمره  عن  ُي�ضاأل:  حتى  اآدم  ابن  َقَدم  تزول  "ل 
الأنوار(. البيهقي/ بحار  اأنفقه". )رواه  اكت�ضبه، وفيَم  اأين  فيما عمل به، وعن ماله من 

4- دور الأمانة

لها  اأّن  يعني  فهذا  بالأمن،  ال�ضعور  اأي  اخلوف،  وزوال  النف�س  طماأنينة  هي  الأمانة  كانت  ملا 

َثّم  وِمن  واجلماعات،  لالأفراد  وال�ضكينة  والطماأنينة،  واملحّبة،  الهدوء،  �ضيوع  يف  الأ�ضا�س  ال��دور 

املجتمع.

اإّن اأهّم ما يالزم الأمانة هو ال�ضدق. ف�ضدق احلديث مثاًل هو نوع من الأمانة يف القول؛ كما اأّن 

َكرُثَ ال�ضدُق، وهما الأ�ضا�س لقيام  الأَماَنُة  الأمانة هي نوع من ال�ضدق يف العمل، وعليه فكّلما َقوَيت 
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الأفراد،  بني  التعاون  وي�ضيع  املتبادلة،  الثقة  وتنمو  اخلري،  ويعّم  املجتمعات،  تبنى  به  الذي  العدل 

وحُتَفظ  الف�ضاد،  فيغيب  الأوط��ان،  ر  وُتعمَّ وجماعات(،  )اأف��راًدا  النا�س  بني  ال�ضداقة  اأوا�رش  تَّ  ومُتَ

احلياة. هذه  يف  العاّمة  امل�ضلحة  وتراَعى  الإن�ضانّية  الكرامة 

 )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ 
ّ

ن عليه من اهلل تعاىل، والنبي اأّدى ما اوؤْمُتِ كما وجتعل املوؤمَتن الذي 

�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضحبه و�ضّلم(، والنا�س، ونف�ضه، اإىل اأهله - جتعله يف مقعد �ضدٍق، عند مليك مقتدر 

 �ضورة 
 

ُمْقَتِدٍر َمِليٍك  ِعْنَد  ْدٍق  َمْقَعِد �ضِ يِف  َوَنَهٍر   اٍت  ِقنَي يِف َجنَّ امْلُتَّ يف احلياة الآخرة. فقال تعاىل: {اإِنَّ 

القمر: الآيتان 54، 55.

متـة خا

ظاهر  فيها  يّتفق  غاية،  هو  ما  ومنها  طريق،  هو  ما  منها  وت�رشيعاته،  الإ�ضالم  اأحكام  اإّن 

جت�ضيد  َث��ّم  وِم��ْن  بالق�ضط،  النا�س  وقيام  بالعدل  الأر���س  لعمارة  كلها  وه��ذه  باطنه،  مع  املوؤمن 

الكرى. الأمانة  وهي  الغايات  غاية  هي  والتي  �ضبحانه،  هلل  احلّقة  العبادة 

ذلك  فيكون  اآخر،  �ضيًئا  والغاية  �ضيًئا،  الطريق  فكانت  الباطن،  مع  الظاهر  اختلف  اإذا  ّما  واأ

الو�ضيلة،  ت��ّرر  الغاية  فمبداأ  وللنف�س.  وللنا�س،  ولر�ضوله،  هلل،  خيانة  وبالتايل  ون��ف��اًق��ا،  ك��ذًب��ا 

و�ضحبه  واآل��ه  عليه  اهلل  �ضّلى  و�ضّلم/  واآل��ه  عليه  اهلل  )�ضّلى   
ّ

والنبي اهلل  �رشيعة  يف  له  وج��ود  ل 

طريق  وال�ضيام  واملنكر،  الفح�ضاء  عن   
ّ

للنهي طريق  وهي  ظاهر،  فعٌل  هي  مثاًل،  و�ضّلم(،كال�ضالة 

عن  و�ضيامه  واملنكر،  الفح�ضاء  عن  َتْنَهُه  مل  �ضالته  ولكنَّ  اأحد،  �ضّلى  فلو  التقوى،  حت�ضيل  اإىل 

عليها. اوؤمِتن  التي  الغاية  يحّقق  ل  ذلك  فاإّن  الآثام،  عن  وجوانحه  جوارحه  َيْنَه  مل  الطعام 

واأداء  احلديث،  �ضدق  دين  اإّنه  الطّنانة،  واملظاهر  الرّنانة،  ال�ضعارات  دين  لي�س  فالإ�ضالم 

و�ضّلم(:"ل  و�ضحبه  واآله  عليه  اهلل  �ضّلى  و�ضّلم/  واآله  عليه  اهلل  )�ضّلى  اهلل  ر�ضول  قال  الأمانة. 

انظروا  ولكن  بالليل،  وطنطنتهم  واملعروف،  احلّج  وكرثة  و�ضومهم،  �ضالتهم  كرثة  اإىل  تنظروا 

َفُهَو  ِفيِه  ُكنَّ  َمْن  "َثاَلٌث  وقال:   /  )182 �س  ال�ضدوق  )اأماىل  المانة".  واأداء  احلديث،  �ضدق  اإىل 

��َن  اوؤْمُتِ َذا  َواإِ ْخَلَف،  اأَ َوَعَد  َذا  َواإِ َك��َذَب،  َث  َحدَّ َذا  اإِ َمْن  ُم�ْضِلٌم،  ��ُه  نَّ اأَ َوَزَع��َم  لَّى،  َو�ضَ اَم  �ضَ َواإِْن  ُمَناِفٌق، 

البخارّي(.  )رواه  َخاَن". 
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عليه  اهلل  )�ضّلى  اهلل  ر�ضول  قال  كما  املفِل�س  لأّن  اإفال�ًضا؛  كان  واإّل  فيهما،  الِغنى  كّل  فالِغنى 

املفِل�س  قالوا:  املفِل�س؟  من  "اأتدرون  لأ�ضحابه:  و�ضّلم(  و�ضحبه  واآله  عليه  اهلل  �ضّلى  و�ضّلم/  واآله 

واآله  عليه  اهلل  �ضّلى  و�ضّلم/  واآله  عليه  اهلل  )�ضّلى  قال  له.  متاع  ول  مال،  ول  درهم،  ل  من  فينا 

وحّج،  وزك��اة،  و�ضيام،  ب�ضالة،  القيامة  يوم  اأت��ى  من  اأمتي  من  املفِل�س  "اإّن  و�ضّلم(:  و�ضحبه 

هذا،  و�رشب  هذا،  دم  )و�ضفك(  وهتك  هذا(،  )اّتهم(  )وقذف  هذا،  مال  واأكل  هذا،  �ضتم  قد  وياأتي 

ِمْن  اأُِخَذ  َعَلْيِه،  َما  ُيْق�َضى  ْن  اأَ َقْبَل  َح�َضَناُتُه  َفِنَيْت  َفاإِْن  َح�َضَناِتِه  ِمْن  َوَهَذا  َح�َضَناِتِه  ِمْن  َهَذا  َفُيْعَطى 

م�ضلم(. �ضحيح   - الأنوار  )بحار  اِر".  النَّ ِفى  ُطِرَح  ُثمَّ  َعَلْيِه،  َفُطِرَحْت  َخَطاَياُهْم 

النا�ُس  �َضِلم  َمن  امل�ضلم  لأّن  حولنا؛  يحدث  وملا  نراه،  ملا  اأيقاًظا  ونكون  نتنّبه  اأن  علينا  اإذن،   

ماأمول،  منه  فاخلري  جنبه.  يف  النا�س(  )كّل  النا�س  اأِمن  من  واملوؤمن  ول�ضانه،  يده  من  النا�س(،  )كلُّ 

ماأمون. منه  وال�رّش 
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درو�س للرتبية الإ�شالمّية 

يف 

قيمة الأمانة
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

الأمانة يف املفهوم الإ�شالمّي

املاّدة: تربية اإ�شالمّيةالفئة 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 للطالب اأن يكون قادًرا على اأن:

.الهدف املعريّف:
ّ

- يعلم اأنَّ تاأدية الأمانة اأمر اإلهي

- يدرك اأنواع الأمانة.

د اأنواع الأمانة.الهدف املهاراتّي:  - يعدِّ

- ميّيز ال�ضلوك املرتبط بتاأدية الأمانة.

- يعّدد الأوجه ال�ضلبّية لعدم تاأدية الأمانة، وتبعاتها.

- يتبّنى قيمة تاأدية الأمانة كواجب.الهدف الأدبّي/القيمّي: 

يوؤّدي الأمانةاملفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

اخليانة

ة ملكّية خا�ضّ

ملكّية عاّمة

)راجع معجم امل�ضطلحات(.
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)5 دقائق(

ة ق�شّ

�ضلمى  بها  تقوم  التي  العام،  هذا  خالل  الثالثة  املّرة  "اإّنها 
فرتة  خالل  املدر�ضة،  جدران  على  و"اخلرب�ضة"  بالدهان 

ال�ضرتاحة... ولكن هذه املّرة ك�ضفتها الناظرة، ووّجهت لها 

ا عر ر�ضالة لتنقلها اإىل والديها. ا، واآخر خّطيًّ اإنذاًرا �ضفهيًّ

غ�ضبت �ضلمى كثرًيا وحاولت الإنكار مراًرا، ولكنها مل تفلح 

بتمزيق  �ضلمى  قامت  املنزل،  اإىل  العودة  طريق  يف  ذلك.  يف 

يف  تقول  وهي  والديها،  اإىل  ت�ضليمها  عدم  وقّررت  الورقة، 

نف�ضها: "اأنا اأحّب الر�ضم والتلوين اأينما يحلو يل".

مالحظة

مفهوم  ا�ضتخال�س  نحو  املعّلم  يوجهه  الق�ّضة  يف  النقا�س 

الأمانة، �ضواًء يف اأمانة احلفاظ على املمتلكات العاّمة، اأو اأمانة 

العرتاف باخلطاأ، اأو ت�ضليم الر�ضالة اإىل اأ�ضحابها،  م�ضتنًدا 

اإىل الآية الكرمية:

املوؤمنون:  �ضورة  َراُعوَنٍ  َوَعْهِدِهْم  لأََماَناِتِهْم  ُهْم  ِذيَن  {َوالَّ

الآية 8.

الأن�شطة / التمارين 

)30 دقيقة(

عمل جمموعات

يق�ّضم املعّلم تالمذة ال�ضّف اإىل ثالث جمموعات، ويوّزع على 

كّل جمموعة �ضيناريًوا خمتلًفا.

ال�شيناريو الأّول

�ضمع حبيب حواًرا بني والديه يف املنزل، واأخر به رفيقه الذي 

نقله بدوره اإىل والديه، وبع�س الأطفال الآخرين.

ال�شيناريو الثاين

ويعيدها  ال�ضّف  يف  رفاقه  اأغ��را���س  ك��رمي  ي�ضتعري  ما  غالًبا   

اإليهم، اإّل اأغرا�س جورج، يحتفظ بها، ويجمعها يف �ضندوقه 

اخلا�ّس يف املنزل.
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ال�شيناريو الثالث

يف  املغامرة.  وح��ّب  امل��رح  يجمعهما  �ضديقان  وزي��اد  �ضامي 

كثري من الأحيان يقومان مبغامرة قطف الليمون من حديقة 

اأب���و ال��ي��ا���س، ال���ذي ي��ط��ارده��م��ا ب��ال�����رشاخ، وه��م��ا يرك�ضان 

وي�ضحكان.

اأن يقّرروا  على كّل جمموعة اأن تطالع ال�ضيناريو، ثم عليهم 

الإجابات عن الأ�ضئلة التي يدّونها املعّلم على اللوح.

ال�ضلوك؟ يف  الوارد  اخلطاأ  •  ما 
الت�رّشف؟ لهذا  املحتملة  العواقب  نتائج  •  ما 

بها؟ ون  ُتو�ضُ التي  واحل�ضنة  ال�ضحيحة  البدائل  •  ما 
ويقومون  بينهم،  فيما  املو�ضوع  املجموعة  تالمذة  يناق�س 

باإ�رشاف  ال�ضّف،  باقي  اأمام  النتائج  لعر�س  ع�ضو  بانتداب 

الأ�ضتاذ.

مالحظة

بحيث  املعّلم،  قبل  م��ن  النقا�س  اإدارة  ح�ضن  على  احل��ر���س 

اإىل  مالحظة  اأو  ���ض��وؤال  اأّي  توجيه  التالمذة  باقي  ي�ضتطيع 

لأف��راد  ال�ضماح  -م��ع  يجيب  اأن  امل��ن��دوب  وعلى  املجموعة. 

جمموعته مب�ضاندته يف تو�ضيح نقاط البحث يف املو�ضوع.

التقومي 

)10 دقائق(

لعبة

يقوم املعّلم بتوزيع جمموعة مماثلة من اجلمل املكتوبة على 

بطاقات ملّونة )لكّل جمموعة لون خمتلف(، حتتوي ت�رشفات 

خاطئة، وت�رشفات ح�ضنة، مرتبطة بالأمانة. على التالمذة يف 

ال�ضلوك  ، لت�ضنيف 
ّ

العمل ب�ضكل جماعي الثالث  املجموعات 

الوارد يف اجلملة ك�ضلوك �ضحيح اأم خاطئ، وو�ضع البطاقات 

من  مت�ضاوية  م�ضافة  على  املو�ضوعتني  ال�ضّلتني  اإحدى  يف 

"�ضح"، والأخرى  اإ�ضارة  اإحداها  الثالث، حتمل  املجموعات 

اإ�ضارة" خطاأ".

وي�ضّمي  املجموعات،  مع  النتائج  بعدها  املعّلم  ي�ضتعر�س 

املجموعة الفائزة باأكر عدد من الإجابات ال�ضحيحة.



56

اأمثلة على اجلمل الواردة يف الالئحة:

 �ضامر.
ّ

 •  اأعيد الأغرا�س التي ا�ضتعرتها من رفيقي الغني

جوزيف. رفيقي  بها  يخرين  التي  الأ�رشار  على  •  اأحافظ 
•  اأقطف الورود، واأك�رش اأغ�ضان ال�ضجر، من حدائق الأحياء 

الأخرى.

منه،  اأ�ضتعريها  اأن  اأ�ضتطيع  كثرية  األعاب  �ضديقي  •  لدى 
واأحتفظ بها دون اأن اأعيدها اإليه.

ال�ضحيحة، دون  بالإجابة  لرفيقي  اأهم�س  المتحان  •  اأثناء 
اأن ينتبه املعّلم.

امللعب. يف  وجدته  غر�ٍس  عن  الناظرة  •  اأخر 

اخلتام

)5 دقائق(

يقوم املعّلم بربط مفاهيم ال�ضلوك بالآية الكرمية وباحلديث 

النبوّي ال�رشيف.

)م�ضتند1(، و )م�ضتند 2(.

لَتُطول نقاط انتباه الأمانة،  موجبات  يف  الطفل  مدركات  اإطار  تو�ضيع 

املدر�ضة،  البيت،  العالقات:  دوائر  �ضتى  يف  كافة،  اأنواعها 

جرت  اإذ  املحيط،  مع  وتعامله   
ّ

اليومي ال�ضلوك  يف  املجتمع، 

الأطفال  بو�ضع  ال�ضلبّية،  الرتبية  اأطر  بع�س  يف  العادة 

من  نوع  غالًبا  وهي  "ال�ضطارة"،  ا�ضمه  خاطئ  معيار  اأمام 

الحتيال على الأمانة "ال�ضاطر ما ميوت".

امل�شتندات واملراجع

�ُضوَل م�شتند 1 َ َوالرَّ ِذيَن اآَمُنوْا َل َتُخوُنوْا اهللَّ َها الَّ يُّ
قال اهلل تعاىل: {َيا اأَ

نُتْم َتْعَلُموَن �ضورة الأنفال: الآية 27.  َوَتُخوُنوْا اأََماَناِتُكْم َواأَ

َن  ِذي اوؤْمُتِ دِّ الَّ قال اهلل تعاىل: {َفاإِْن اأَِمَن َبْع�ُضُكم َبْع�ًضا َفْلُيوؤَ

ُه �ضورة البقرة: الآية 283. َ َربَّ ِق اهللَّ اأََماَنَتُه َوْلَيتَّ

 قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه م�شتند 2

واآله و�ضحبه و�ضّلم(: " اأدِّ الأمانة اإىل َمن ائتمنك، ول َتُخن َمن 

خانك". )رواه اأحمد/ و�ضائل ال�ضيعة(.
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املاّدة: تربية اإ�شالمّيةالفئة العمرّية: 12-15 �شنة

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

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

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

.الهدف املعريّف:
ّ

 وواجب اأخالقي
ّ

-  يعلم اأّن الأمانة اأمر اإلهي

-  يدرك اأنواع الأمانة وتفرعاتها.

واخليانة  وموجباتها،  الأمانة  تاأدية  بني  الرابط  -  يدرك 

وتبعاتها.

-  يعّدد َنوَعي الأمانة: املادّية، واملعنوّية.الهدف املهاراتّي: 

-  يقارن بني اأداء الأمانة وموجباتها، واخليانة ونتائجها.

التي  اأو  لالأمانة،  املوؤيدة  املواقف  امل�ضتقاة من  العرة  -  ميّيز 

ترتّتب على اخليانة.

-  يتبّنى حمل قيمة الأمانة يف املحيط، ويف عالقاته الإن�ضانّية الهدف الأدبّي/القيمّي: 

املحيطة.

-   يدافع عن املواقف التي ت�ضتوجب حمله لالأمانة.

او  مادّية،  خيانة  تت�ضّمن  التي  ال�ضلوكّيات  على  -  ي�ضتدّل 

معنوية، ويتجنبها.

الواهية  املّررات  ويرف�س  ال�ضلوكّيات،  بثوابت  -  يتم�ّضك 

التي قد تدفعه نحو مقابلة العمل ال�ضيء مبثله.

عاّمة. املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة ملكية  ة،  خا�ضّ ملكية  اخليانة،  الأمانة،  يوؤدي  الأمانة، 

)راجع معجم امل�ضطلحات(.

برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

الأمانة يف املفهوم الإ�شالمّي
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)5 دقائق(

ة ق�شّ

واملتعة،  ال�ضحك  اأجل  من  واملغامرة،  للمزاح  حمّب  عادل 

وغالًبا ما يقوم باأعمال ل يقّدر عواقبها.

رفيقه  ح�ضاب  يخرتق  اأن  الأّيام،  من  يوم  يف  عادل  ا�ضتطاع 

"ملزحته  املدى  اأطلق  وهناك  بوك".  "الفي�س  على  ب�ضام 

الثقيلة"، يف و�ضع من�ضورات، و�ضور، وحمادثة مع الرفاق 

املتوافرين...

يومه  كان  فقد  ب�ضام  اأّما  كثرًيا،  عادل  �ضحك  اليوم  ذلك  يف 

والأّيام التي تليه، اأ�ضبه بالكارثة.

ي�ضاأل املعّلم التالمذة:

املوقف؟ هذا  يف  راأيكم  • ما 
عادل؟ فعله  الذي  • ما 

الأن�شطة / التمارين 

)30 دقيقة(

لعب اأدوار

اإىل ثالث جمموعات، ويعر�س  التالمذة  بتق�ضيم  املعّلم  يقوم 

 يعّر عن موقف معنّي، 
ّ

على كّل جمموعة فكرة م�ضهد متثيلي

وتقوم  ب��خ��امت��ة،  ال��ف��ك��رة  ت�ضتكمل  اأن  جمموعة  ك��ّل  وع��ل��ى 

بتمثيلها.

امل�شهد الأول

ويطلق  ج���ان،  �ضعر  ت�رشيحة  م��ن  جميل  ي�ضخر  م��ا  غ��ال��ًب��ا 

ويف  عليه.  التالمذة  �ضحك  تثري  التي  ال�ضاخرة  التعليقات 

كتاًبا  وجد  حيث  املياه،  دورة  قرب  رفاقه  مع  جان  كان  يوم 

فر�ضته  )اإن��ه��ا  ه��ن��اك.  ن�ضيه  ق��د  ك���ان  ج��م��ي��ل،  ا���ض��م  يحمل 

الذهبية لالنتقام. هل يخفي الكتاب؟ يدور احلوار بينه وبني 

رفاقه...(.
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امل�شهد الثاين

اأنهت ترييز العجوز قطاف �ضجرة التّفاح، ومالأت �ضندوقني 

كبريين بالغّلة، ولكّنها ل ت�ضتطيع نقلهما اإىل دّكان اأبو �ضامي. 

فا�ضتعانت مبجموعة من الأطفال مل�ضاعدتها.

الطريق،  التّفاح على  لناأكل بع�س  "اإّنها فر�ضتنا  قال �ضعيد: 

فهي ل ت�ضتطيع جماراتنا يف �رشعة ال�ضري، ول روؤيتنا...".

امل�شهد الثالث 

وجمعوا  القريب،  احلر�س  اإىل  رحلتهم  ي��وم  التالمذة  اأنهى 

من  املعّلمة  طلبت  وراءه���م.  خّلفوها  التي  النفايات  اأكيا�س 

الأكيا�س  فحملوا  القريب،  املكّب  اإىل  النفايات  اأخ��ذ  التالمذة 

ودار بينهم احلوار التايل:

اأو  القريب؟  النهر  نرميها يف  الأ�ضجار؟ هل  "هل نخفيها بني 
نحرقها؟ اأم نكمل املهّمة ال�ضاّقة كما طلبت منا؟".

املجال  تباًعا، مع فتح  الثالثة  امل�ضاهد  بتمثيل  التالمذة  يقوم 

للنقا�س وال�ضتخال�س.

التقومي 

)10 دقائق(

عمل جمموعات

يف  ورد  كما  ال��ث��الث،  املجموعات  ت��وزي��ع  على  املعّلم  يعتمد 

الن�ضاط ال�ضابق، ويعطي مهّمة لكّل جمموعة:

املجموعة الأوىل

 قوموا بتعداد ثالثة اأمثلة على الأمانة يف املنزل.

املجموعة الثانية

تالميذها  مدر�ضة،  يف  الأمانة  على  اأمثلة  ثالثة  بتعداد  قوموا 

من اأديان ومذاهب وجن�ضّيات خمتلفة.

املجموعة الثالثة

قوموا بتعداد ثالثة اأمثلة على الأمانة يف الأماكن العاّمة.

مالحظة

يقوم املعّلم با�ضتعرا�س النتائج، وت�ضويب املفاهيم. 

- هل خان الأمانة؟

- اأية اأنواع من الأمانة قد خانها؟
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اخلتام

)5 دقائق(

 
ّ

، وواجب اأخالقي
ّ

يثّبت املعّلم مفهوم تاأدية الأمانة كاأمر اإلهي

اخليانة  مقابلة  من  وحتى  اخليانة،  من  ويحّذر  عليه،  ُيثاب 

باخليانة، من خالل ربطهما ب� )م�ضتند1(، و )م�ضتند 2(.

كواجب نقاط انتباه الأمانة  تاأدية  قيمة  لتطول  الطفل،  مدركات  تو�ضيع 

 
ّ

 ُملزم، يف عالقته بذاته، ومبحيطه الجتماعي
ّ

 واأخالقي
ّ

ديني

ة  ا يف عالقته بالبيئة، واملمتلكات اخلا�ضّ املختلف، وخ�ضو�ضً

والعاّمة.

امل�شتندات واملراجع

َن م�شتند 1 ِذي اوؤْمُتِ دِّ الَّ قال اهلل تعاىل: {َفاإِْن اأَِمَن َبْع�ُضُكم َبْع�ًضا َفْلُيوؤَ

ُهَ �ضورة البقرة: الآية 283.  َ َربَّ ِق اهللَّ اأََماَنَتُه َوْلَيتَّ

اًنا اأَِثيًمَا �ضورة  َ َل ُيِحبُّ َمن َكاَن َخوَّ قال اهلل تعاىل: {اإِنَّ اهللَّ

الن�ضاء: الآية 107.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه م�شتند 2

واآله و�ضحبه و�ضّلم(: "اأدِّ الأمانة اإىل َمن ائتمنك، ول َتُخن َمن 

خانك". )رواه اأحمد /و�ضائل ال�ضيعة(.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

واآله و�ضحبه و�ضّلم(: "من خان اأمانة يف الدنيا ومل يردها اإىل 

اأدركه املوت، مات على غري ملتي، ويلقى اهلل وهو  اأهلها، ثم 

عليه غ�ضبان". )اأمايل ال�ضدوق(.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

اأداَءها،  ُيريُد  النا�ِس  اأمواَل  اأَخَذ  "َمن  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله 

ى اهلُل عنُه، وَمن اأَخَذها ُيريُد اإِتالَفها، اأتَلَفُه اهلل". )البخارّي(. اأدَّ

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

واآله و�ضحبه و�ضّلم(: "املكر، واخلديعة، واخليانة، يف النار". 

)م�ضتدرك الو�ضائل/رواه احلاكم يف امل�ضتدرك(.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

مَياَن مِلَْن َل اأََماَنَة َلُه، َوَل ِديَن مِلَْن َل  واآله و�ضحبه و�ضّلم(: "َل اإِ

َعْهَد َلُه". )رواه البيهقي/ و�ضائل ال�ضيعة(.
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

الأمانة يف املفهوم الإ�شالمّي

املاّدة: تربية اإ�شالمّيةالفئة العمرّية: 16 �شنة وما فوق

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

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

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

، الهدف املعريّف:
ّ

اأخالقي وواجب   ،
ّ

اإلهي اأمر  الأمانة  تاأدية  اأّن  -   يعلم 

.
ّ

وديني

اأنواع الأمانة وتفّرعاتها )�ضمًنا العالقة بالنف�س،  -   يدرك 

والبيئة(. واجل�ضد، 

-   يعّدد نوَعي الأمانة: املادّية، واملعنوّية.الهدف املهاراتّي: 

املادّي  بنوعيها:  الأمانة  بتاأدية  املرتبطة  ال�ضلوكّيات  -   ميّيز 

واملعنوّي، وموجباتها.

-   يعّدد الأوجه ال�ضلبّية لعدم تاأدية الأمانة، وتبعاتها.

التي  والأدوار،  املواقف  نوع  على  بال�ضتنتاج  -   ي�ضتدّل 

ت�ضتوجب تاأدية الأمانة.

-   يتبّنى قيمة تاأدية الأمانة كواجب.الهدف الأدبّي/القيمّي: 

-   يدعو اإىل تاأدية الأمانة قوًل وممار�ضًة، يف ال�ضلوكيات 

واملواقف.

الأمانةاملفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

اخليانة

)راجع معجم امل�ضطلحات(.
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)5 دقائق(

 ع�شف ذهنّي

يقوم املعّلم بكتابة كلمة "الأمانة" اأمام التالمذة على اللوح.

ثّم يتوّجه اإليهم بال�ضوؤال: 

لكم؟  تعني  ماذا  اأو  الأمانة؟  • ما 
توؤّدى؟ من  اإىل  الأمانة؟  اأهل  • من 

اإىل فكركم،  التي تواردت  الأوىل، والنطباعات  الأفكار  •  ما 
عندما قراأمت هذه الكلمة؟

على  وحّثهم  التالمذة،  واأفكار  كلمات  تدوين  املعّلم  على 

التعبري.

وتعابري  اأفكار  من  لديهم  ما  التالمذة،  معظم  يفّرغ  اأن  بعد 

ترتبط بالأمانة، على املعّلم اأن يقوم "بالت�ضبيك"، وهو ر�ضد 

مع  عناوينها،  اأبرز  واإظهار  املختلفة،  اأفكارالتالمذة  تقاطع 

العديد  اأغوار  التالمذة ومهارتهم، يف �ضر  التحّقق من قدرة 

من املفاهيم حولها.

مالحظة

النبي   - تعاىل  الأمانة؟" )اهلل  توؤّدى  من  "اإىل  بدوائر  التدعيم 

و�ضحبه  واآله  عليه  اهلل  �ضّلى  و�ضّلم/  واآله  عليه  اهلل  )�ضّلى 

و�ضّلم( - النا�س دون ا�ضتثناء- النف�س(.

الأن�شطة / التمارين 

ن�شاط 1

)20 دقيقة(

ة  ق�شّ

ي�رشد املعّلم الن�ّس التايل:

اإ�رشاب عاّم وتظاهر، ب�ضبب الغالء...

اأعمال  وبع�س  الغ�ضب،  من  وحالة  بالنا�س،  تعّج  ال�ضوارع 

ال�ضغب والتك�ضري واحلرق هنا وهناك...

ويهتف  ال�ضوارع،  يف  ويجول  يديه،  بني  الع�ضا  خليل  يحمل 

مع املحتّجني. فجاأة، يرى �ضيارة "اأبو اإدوار" مركونة بجانب 

�ضيارته  وي��ع��رف  يعرفه  ال��دّه��ان،  اإدوار  اأب��و  اإن��ه  ال�����ض��ارع، 

هوّية  توؤّكد  ال�ضّيارة  يف  الدهان  اأدوات  بع�س  هي  وها  جيًدا، 

�ضاحبها... خليل ل ين�ضى اأبو اإدوار "الغ�ّضا�س"، الذي غ�ّس 

والده يف طالء املنزل، ولطاملا �ضمع والديه يتاأّففان من عمله، 

كلما �ضاهدا بع�س الطالء املتق�رّش على اجلدران. يحمل خليل 

ع�ضاه، ويبداأ بته�ضيم زجاج ال�ضّيارة وحتطيم ما اأمكن"...
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بعد اأن ي�رشد املعّلم الق�ّضة، يقوم بتق�ضيم التالمذة اإىل ثالث 

جمموعات، مع ن�ضخة من الق�ّضة لكّل جمموعة، طالًبا منهم 

ر�ضد كّل اأنواع خرق الأمانة الواردة يف الن�س.

ع���اّم مع  ت��ب��اًع��ا، وي��ج��ري نقا�س  امل��ج��م��وع��ات  ُي��ع��ر���س عمل 

الت�ضويب.

الأن�شطة / التمارين 

ن�شاط 2

)15 دقيقة(

عمل جمموعات

ي�ضع املعّلم اأوراًقا كبرية )Flip- chart( مع كلمة تدّل على 

، كعنوان لكّل ورقة: )جّنار/ 
ّ

�ضاحب مهنة، اأو دور اجتماعي

اأ�ضتاذ/ طبيب/ جار/ ابن/ تلميذ/ بائع/ �ضائق...(.

يوّزع املعّلم التالمذة اإىل ثالث اأو اأربع جمموعات، ويعطي كّل 

جمموعة قلًما واحًدا بلوٍن خمتلف، ويطلب من كّل جمموعة 

كتابة جملة ت�ضري اإىل مثاٍل على تاأدية الأمانة، مبوجب املهنة، 

 املذكور.
ّ

اأو الدور الجتماعي

ي�ضتعر�س  ثم  التمرين،  لتنفيذ  حم��ّدًدا  وقًتا  املعّلم  يخ�ّض�س 

النتائج مع املجموعات تباًعا.

التقومي 

)5 دقائق(

 لعبة 

يقوم املعّلم بتق�ضيم التالمذة اإىل اأربع جمموعات، ويعطي كّل 

البي�ضاء ت�ضري  جمموعة راية �ضوداء، وراية بي�ضاء. )الراية 

اإىل املوافقة، والراية ال�ضوداء ت�ضري اإىل الرف�س(.

ثم يقوم املعّلم ب�رشد بع�س اجلمل الداّلة على مواقف ترتبط 

بالأمانة )تاأدية الأمانة اأو خرقها(، بحيث ترفع كّل جمموعة 

للنقا�س  املجال  فتح  ذلك  ويتخّلل  الرف�س،  اأو  املوافقة  راية 

والت�ضويب.

اأمثلة:

الأمانة. اأبواب  من  باب  وال�ضّحة  بالتغذية  • الهتمام 
•   يحّق يل اإف�ضاء اأ�رشار �ضديق من ديانة اأخرى، ت�ضاجرت 

معه، وقطعت عالقتي به.

خيانة. الظامل  • الق�ضا�س 
•  رمي النفايات يف منطقة اأخرى، لكوِن اأهلها يعتنقون ديانة 

خمتلفة، اأو مذهًبا خمتلًفا، ل يتعار�س مع مفهوم الأمانة.
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ل  المتحان،  خالل  ا  درا�ضيًّ �ضعيف  �ضديق  •  م�ضاعدة 
يعتر خرًقا لالأمانة. 

•  تخريب املمتلكات العاّمة كو�ضيلة لالحتجاج على "تق�ضري" 
الدولة مع ال�ضعب، يتعار�س مع تاأدية الأمانة.

•  كتمان الن�ضيحة، اأو التحذير من خطر داهم ل�ضخ�س من 
طائفة اأخرى، اأو من مذهب اآخر، ل يعتر خيانة.

ذلك  عنق  من  يتدىّل  �ضليًبا،  ملحت  عندما  امليزان  •  َبَخ�ْضت 
الزبون.

اخلتام

)5 دقائق(

ال�ضواهد من )م�ضتند1(، و)م�ضتند2(، مع  املعّلم  ي�ضتعر�س 

ربطها مبفهوم الأمانة.

 على املعّلم خالل الع�شف الذهنّينقاط انتباه

على  منها  اأّي  على  احلكم  وعدم  كاّفة،  الأفكار  •  تدوين 
قاعدَتي ال�ضواب، واخلطاأ.

التلميذ على  ياأخذ موافقة  اأن  التدوين تلخي�ًضا عليه  •   لدى 
الكلمات املدّونة. 

فعلى  وا�ضح،  غري  اأو  مفهوم  غري  براأي  التلميذ  اأدىل  •  اإذا 
اإىل  اأمثلة للو�ضول  اأو  اأن يطلب من التلميذ تو�ضيًحا  املعّلم 

�ضيغة للتلخي�س.

للن�ضاط. املخ�ّض�س  الوقت  م�ضاألة  اإىل  •  النتباه 
يف  الراغبني  التالمذة  قبل  من  للم�ضاركة  احلّرية  •  ترك 

التعبري.

امل�شتندات واملراجع

م�شتند 1
وْا الأََماَناِت اإِىَل اأَْهِلَها  َ َياأُْمُرُكْم اأَن ُتوؤَدُّ قال اهلل تعاىل: {اإِنَّ اهللَّ

�ضورة الن�ضاء: الآية 58.

ا�ِس  ِذيَن اإَِذا اْكَتاُلوْا َعَلى النَّ ِفنَي  الَّ ْلُمَطفِّ قال اهلل تعاىل: {َوْيٌل لِّ

َيُظنُّ  اأَل  وَن   ُيْخ�رِشُ َزُنوُهْم  و وَّ اأَ َكاُلوُهْم  َذا  َواإِ َي�ْضَتْوُفوَن  

ا�ُس ِلَربِّ  ْبُعوُثوَن  ِلَيْوٍم َعِظيٍم  َيْوَم َيُقوُم النَّ ُهم مَّ اأُْوَلِئَك اأَنَّ

اْلَعامَلِنَي �ضورة املطففني: الآيات 6-1.
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قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه م�شتند 2

ىَل َمِن اْئَتَمَنَك ، َول َتُخْن َمْن  َماَنَة اإِ ِدّ الأَ
واآله و�ضحبه و�ضّلم(: "اأَ

َخاَنَك". )رواه اأحمد /و�ضائل ال�ضيعة(.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

يوم  ياأتي  من  اأمتي  من  املفِل�س  "اإّن  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله 

هذا،  �ضتم  وقد  وياأتي  وزكاة،  و�ضيام،  ب�ضالٍة،  القيامة 

و�رشب  هذا،  دم  و�َضَفَك  هذا،  مال  واأكل  هذا،  )اإتهم(  وقذف 

هذا، فُيعَطى هذا من ح�ضناته، و هذا من ح�ضناته، فاإن فِنَيت 

قبل اأن يق�ضي ما عليه، اأُِخَذ من خطاياهم فُطِرحت عليه، ثّم 

ُطِرح يف النار". )رواه م�ضلم(.

ويف حديث اآخر للنبّي )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل 

"قال ر�ضول اهلل )�ضّلى اهلل عليه  عليه واآله و�ضحبه و�ضّلم(: 

واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه واآله و�ضحبه و�ضّلم(  لأ�ضحابه: 

"اأتدرون من املفل�س؟ قالوا: املفل�س فينا من ل درهم، ول مال، 
ول متاع له. قال )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

واآله و�ضحبه و�ضّلم(: اإنَّ املفل�س من اأمتي من اأتى يوم القيامة 

واأكل  هذا،  �ضتم  قد  وياأتي  وحّج،  وزكاة،  و�ضيام،  ب�ضالة، 

مال هذا، وهتك دم هذا، و�رشب هذا، فيوؤتي هذا من ح�ضناته 

وهذا من ح�ضناته، فاإن فنيت ح�ضناته قبل اأن يق�ضي ما عليه 

اأُِخَذ من خطاياه عليه، ثم يطرح يف النار". )بحار الأنوار(.

)�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه  قال ر�شول اهلل 

ال�ضاعة.  فانتظر  الأمانة  َعت  يِّ �ضُ "اإذا  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله 

اإىل  الأمر  اأُ�ضِند  اإذا  قال:  اهلل؟  يا ر�ضول  اإ�ضاعتها  قالوا: كيف 

الإمام  رواه  الأنوار/  )بحار  ال�ضاعة".  فانتظر  اأهله،  غري 

البخارّي(.
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الف�شل الرابع

احرتام القوانني 

والعهود
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والعهد العقد  على  قائمة  الجتماعّية  احلياة 

ي�ضتفيد  التي  املرافق  جميع  اأّن  جند  فيها،  والتاأّمل  لالإن�ضان  الجتماعّية  احلياة  يف  النظر  عند 

وكّل  ال��ع��اّم؛   
ّ

الجتماعي العقد  اأ�ضا�س  على  مبنّية  والجتماعّية،  احليوّية  احلقوق  وجميع  منها، 

الأ�ضا�س. هذا  على  ترتّتب  الفرعّية  والعهود  العقود 

النظام  على  وُيحاَفظ  القانون،  فُيحرتم  مو�ضعها،  يف  الأم��ور  ي�ضع  بالعهود  فاللتزام 

العاّم،  النظام  مبخالفة  للعهد  نق�ٍس  واأيُّ   .
ّ

الجتماعي عقده  يف  الفرد  به  التزم  تعّهٌد  ّنه  لأ العاّم، 

العدل  اأ�ضا�س  هو  بالعهد،  اللتزام  ّن  فاإ وعليه،  ظلًما.  َيُكْن  واجب،  اإ�ضقاط  اأو   ، حقٍّ بتبخي�س  اأو 

.
ّ

عي جتما ل ا

ال�رشيفة وال�شّنة  الكرمي  القراآن  والنكث به يف  بالعهد  الوفاء 

املوؤمنني: بالعهد والوعد من �ضفات  الوفاء  اأّن  قال تعاىل مبّيًنا 

ِذيَن ُهْم لأََماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن �ضورة املوؤمنون: الآية 8. • {َوالَّ
اإَِذا َعاَهُدوا �ضورة البقرة: الآية 177. ِبَعْهِدِهْم  • {َوامْلُوُفوَن 

اأْي م�ضوؤوًل عنه يوم  اإِنَّ اْلَعْهَد َكاَن َم�ْضوؤُوًل �ضورة الإ�رشاء: الآية 34،  •  {َواأَْوُفوا ِباْلَعْهِد 
القيامة. 

 
ّ

البيهقي له، ول دين ملن ل عهد له". )رواه  اأمانة  اإميان ملن ل  "ل  ال�رشيف:  وجاء يف احلديث 

ال�ضيعة(. و�ضائل  م�ضتدرك   / حبان  وابن 

اأفكاٌر لإعداد خطبة اأو حديث روحّي

حول قيمة احرتام القوانني والعهود
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املوؤمن بالعهد من واجبات  الوفاء 

فاأََمرا  معانيه.  بجميع  والعهد  بالعقد  الوفاء  ال�رشيفة،  النبوّية  وال�ضّنة  الكرمي،  القراآن  اأّكد  لقد 

واملوجبة  املوؤمن،  لالإن�ضان  الالزمة  ال�ضفات  من  واعتراه  عاهدوا،  اإذا  بعهدهم  املوفني  ومَدَحا  به 

غنى  ل  به،  والوفاء  العهد  لأّن  وذل��ك  الآخ��رة؛  يف  النعيم  بجّنات  وللفوز  الدنيا،  احلياة  يف  لتوفيقه 

التي  واأبرزها،  وال�ضمات  اخل�ضائ�س  اأهّم  ومن  بانتظامه.  وللمجتمع  حياته،  يف  للفرد  اأبًدا،  عنهما 

ول  حالًل  يحّرم  ل  اأن  �رشط  بالعهد،  الوفاء  النا�س،  مع  معاملته  يف  الإن�ضان  على  تعاىل  اهلل  اأوجبها 

واآله  اهلل عليه  اهلِل )�ضّلى  َر�ُشوُل  قاَل  املواطنة.  بالعهد تنتظم احلياة، وتتعّزز  يحّلل حراًما. فبالوفاء 

حراًما،  اأحّل  �رشًطا  اإلَّ  �رشوطهم،  عند  "امل�ضلمون  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله  عليه  اهلل  �ضّلى  و�ضّلم/ 

اأََحلَّ  ًطا  �رَشْ اأَْو  َحالًل،  َم  َحرَّ ًطا  �رَشْ اإِلَّ  وِطِهْم،  �رُشُ ِعْنَد  "امْلُ�ْضِلُموَن   ،"/)
ّ

)البيهقي حالًل".  حّرم  اأو 

ال�ضيعة(. )و�ضائل  َحَراًما". 

الناكثني  للعهد،  الناق�ضني  وذّم  العهود،  احرتام  على  الت�ضديد  كّل  الكرمي  القراآن  و�ضّدد 

مرتبط  النا�س  م��ع  العهد  لأن  وذل��ك  بالعهد؛  النكث  ال��ف��رد  على  ف��ح��ّرم  ب��ال��ًغ��ا.  ��ا  ذمًّ للمواثيق 

مْلِيَثاَق  ا َيْنُق�ُضوَن  َول   ِ اهللَّ ِب��َع��ْه��ِد  ُي��وُف��وَن  ��ِذي��َن  {الَّ قال:  حيث  ت��ع��اىل،  اهلل  م��ع  بالعهد  ��ا  اإمي��ان��يًّ

�ضورة  َعَلْيِه   َ اهللَّ َع��اَه��ُدوا  َما  َدُقوا  �ضَ ِرَج��اٌل  ِمِننَي  مْلُوؤْ ا {ِم��َن  وق��ال:   ،20 ي��ة  الآ الرعد:  �ضورة 

َعْهَد  َينُق�ُضوَن  ِذين  {َوالَّ للعهد:  الناق�ضني  ومتوّعًدا  ا  ذامًّ تعاىل  قال  كما   .23 ية  الآ الأحزاب: 

ْعَنُة  اللَّ َلُهُم  وَلِئَك  اأُ ْر�ِس  الأَ يِف  َوُيْف�ِضُدوَن  َل  ُيو�ضَ اأَن  ِبِه   ُ اهللَّ َمر  اأَ َما  َوَيْقَطُعوَن  ِميَثاِقه  َبْعِد  ِمن   ِ اهللَّ

و�ضّلم/  له  واآ عليه  اهلل  )�ضّلى  اهلِل  َر�ُضوُل  وَق��اَل   .25 ية  الآ الرعد:  �ضورة  اِر  الدَّ �ُضوُء  َوَلُهْم 

 ، ْخَلَف  اأَ َوَعَد  َذا  اإِ َو  ، َكَذَب  َث  َحدَّ َذا  اإِ َثالٌث:  امْلَُناِفِق  َيُة  "اآ و�ضّلم(:  و�ضحبه  له  واآ عليه  اهلل  �ضّلى 

الكايف(. وم�ضلم/  البخارّي  )رواه  َخاَن".  َن  مُتِ اوؤْ َذا  اإِ َو

ت�رّشر.  اأو  املعاهد،  الفرد  به  انتفع  �ضواء  الإطالق،  على  بالعهد  الوفاء  اإًذا  الإ�ضالم  اأوجب  قد 

وجُب  ، الذي ل ينتظم �ضلك الجتماع الإن�ضايّن اإّل على اأ�ضا�ضه، اأَلزُم واأَ
ّ

واإّن رعاية العدل الجتماعي

الفو�ضى.  ، واإّل اختّل نظام املجتمع، وعّمت 
ّ

اأو �ضخ�ضي اأّي نفع خا�ّس،  من رعاية 
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مع  يتعار�س  مل  ما  حرام،  وخمالفته  واجب،  القانون  احرتام 

الرّبايّن ال�رشع 

اليومّية.  حياتهم  يف  ليتعّودوه  وال��ن��ظ��ام،  القانون  اح��رتام  على  ع��ب��اده  تعاىل  اهلل  اأّدب  لقد 

َنّ  قال تعاىل: {اإِ لها وقتها،  فال�ضالة  النا�س.  فيه  ينتظم  نظاًما  العبادات،  لكل عبادة من  اهلل  فجعل 

واحلّج،  ال�ضوم،  وكذلك   ،103 الآية  الن�ضاء:  �ضورة  َمْوُقوًتا  ِكَتاًبا  امْلُوؤِْمِننَي  َعَلى  َكاَنْت  اَلَة  ال�ضَّ

القانون،  احرتام  وعلى  الجتماعّية،  احلياة  يف  والنتظام  النظام  على  تربية  ذلك  ويف  وغريهما. 

على  ال�ضخ�ضّية،  م�ضلحته  امل�ضلم  ُيحّقق  اأن  يجوز  فال  النا�س.  مل�ضالح  احرتاًما  خمالفته،  وعدم 

النا�س. م�ضلحة  ح�ضاب 

اإىل زمننا هذا، يف ت�رشيع قوانني، وا�ضتحداث دواوين  الإ�ضالم  العلماء منذ بداية  وقد اجتهد 

والعر�س،  واملال،  والدين،  النف�س،  حفظ  من  �رشيعته،  ومقا�ضد  الدين  جوهر  تخالف  ل  واأنظمة 

بالعهد. والوفاء  اللتزام  باب  من  هو  الإ�ضالم،  يف  القانون  احرتام  كان  هنا،  من  والعقل. 

له  والدولة،  الفرد/املواطن  بني  عقد  هي  القانويّن،  ُبعدها  يف  املواطنة  كانت  ملَّا  وعليه، 

قوانني  من  يت�ضّمنه  وما  العاّم،  النظام  اح��رتام  كان  واجبات،  جتاهها  وعليه  حقوق،  عليها 

ال��وف��اء  م��ن  ذل��ك  ّن  لأ ��ف؛  م��ك��لَّ ك��ّل  على  واج��ًب��ا  م��ًرا  اأ ال��ع��اّم��ة،  احل��ي��اة  م��راف��ق  ك��ّل  َت��ُط��ول  خمتلفة 

العباد  تعاىل  اهلل  اأمر  الذي  للعهد  ونق�س  للعقد،  نكث  ّنه  لأ حرام؛  خمالفته  ّن  واأ والعهد،  بالعقد 

به. يفاء  الإ
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درو�س للرتبية الإ�شالمّية 

يف 

قيمة احرتام القوانني والعهود



71

برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

احرتام القوانني والعهود يف املفهوم الإ�شالمّي

املاّدة: تربية اإ�شالمّيةالفئة العمرّية: 7-11 �شنة

ة: 50 دقيقة مو�شوع الدر�س: احرتام القوانني والعهود يف املفهوم احل�شّ

ّ
الإ�ضالمي

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

-  يدرك مفهوم العهد.الهدف املعريّف:

-  يعرف معنى القانون.

-  يعرف اأّن الوفاء بالعهد، واللتزام بالقانون، من ال�ضفات 

الالزمة لالإن�ضان املوؤمن.

-  ي�ضتنتج اأّن احرتام القوانني، هو من اأ�ضول الوفاء بالعهد الهدف املهاراتّي: 

)مبا ل يخالف اأحكام الدين(.

-  يقارن بني النتائج ال�ضلبّية، والإيجابّية، للوفاء بالعهد، 

واحرتام القانون وعدمه.

-  يتبّنى قيمة الوفاء بالعهد واحرتام القانون دائًما، مبا ل الهدف الأدبّي/القيمّي: 

يخالف اأحكام الدين، ليكون يف عداد املوؤمنني ال�ضاحلني.

ة. - ُيوؤِْثر تقدمي امل�ضلحة العاّمة، على امل�ضلحة اخلا�ضّ

العهد، العقد، الإيثار، الوعد، النكث، النق�س، القانون، املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

النظام العاّم، امليثاق، امل�ضوؤولّية، امل�ضلحة العاّمة، امل�ضلحة 

ة، الوفاء. )راجع معجم امل�ضطلحات(. اخلا�ضّ

املوؤمن ملتزم بالعهد والوعد، يف امتثال القانون )قانون نقاط انتباه

ال�ضّف- قانون املدر�ضة(؛ لأنه موؤمتن على امل�ضلحة العاّمة، 

والنظام العاّم.
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)10 دقائق(

الأنظمة  تطبيق  فيها  يظهر  �ضور  جمموعة  املعّلم  يعر�س 

للتعليق  للتالمذة  املجال  وُيرتك  تطبيقها،  وعدم  والقوانني، 

على ذلك.

املعّلم  ي�ضتخل�س  معهم،  والنقا�س  التالمذة  اآراء  اأخذ  بعد 

تعريف مفهوم العهد والقانون. )م�ضتند1(.

الأن�شطة / التمارين 

)20 دقيقة(

ميثاق  بن�ضاط  للقيام  جمموعات،  اإىل  التالمذة  املعّلم  يق�ّضم 

املرتبطة  الأطر  وفق  ال�ضّفية(،  القوانني  )جمموعة  اجلماعة 

احلديقة   /
ّ

احلي الأ�رشة/  )املدر�ضة/  اليومّية  بحياتهم 

العاّمة...(.

وت�ضويٍب  نقا�ٍس  مع  عملها،  املجموعات  بعدها  َتعر�س 

للمفاهيم من قبل املعّلم. )م�ضتند2(.

التقومي 

)15 دقيقة(

من  كبري  )�ضندوق  الكرتون  من  نرد  ب�ضنع  املعّلم  يقوم 

كلمات  اأو  �ضوًرا،  عليه  يل�ضق  ثّم  مكّعب(،  ب�ضكل  الكرتون 

مرتبطة ب�ضلوك، اأو موقف يرتبط بتطبيق القانون اأو عدمه. 

على �ضبيل املثال:

النفايات. حاوية  قرب  بعيد،  من  النفايات  كي�س  •  يرمي 
يخر  اأن  دون  املكان،  طبيعة  لي�ضتك�ضف  اأ�ضدقاءه  •  يرتك 

املعّلم )خالل النزهة(.

•  كتب مو�ضوًعا يف الإن�ضاء حول ال�ضدق، وهو يكذب على 
رفاقه.

/كني�ضة...(. م�ضجد   ( عبادة  مركز  نافذة  بر�ضق  •  قام 

كّل  يف  تلميذ  كّل  من  ُيطلب  ثم  جمموعتني،  اإىل  ال�ضّف  ُيق�ّضم 

جمموعة بالتناوب، اأن يرمي الرند، ويقّيم ال�ضورة/العبارة 

الذي  املوقف  اأو  ال�ضلوك  كان  اإذا  ويعّر  عليها،  يح�ضل  التي 

�ضلوًكا  اأم  للنظام،  وموافًقا  �ضليًما  �ضلوًكا  ال�ضورة،  حتمله 

خاطًئا.

اإجابة  اإىل  ل  يتو�ضّ فريق  لكّل  )�ضح(  عالمة  املعّلم  َي�َضع 

�ضحيحة، وُيناق�س وي�ضّوب �ضري التمرين من وقٍت اإىل اآخر. 

)م�ضتند3(

اخلتام

)5 دقائق(

)م�ضتند4(
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امل�شتندات واملراجع

م�شتند 1
 
 

َم�ْضوؤُول َكاَن  اْلَعْهَد  اإِنَّ  ِباْلَعْهِد  {َواأَْوُفوْا  تعاىل:  اهلل  قال 

�ضورة الإ�رشاء: الآية 34.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

واآله و�ضحبه و�ضّلم(: "ح�ضن العهد من الإميان". )احلاكم/ 

بحار الأنوار ج77 �س 151(.

م�شتند 2
�ضورة  َعاَهُدوْاَ  اإَِذا  ِبَعْهِدِهْم  {َوامْلُوُفوَن  تعاىل:  اهلل  قال 

البقرة: الآية 177.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

اإلَّ �رشطًا  "امل�ضلمون عند �رشوطهم،  واآله و�ضحبه و�ضّلم(: 

اأحّل حراًما، اأو حّرم حالًل". )البيهقي(.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

اإلَّ �رشطًا  "امل�ضلمون عند �رشوطهم،  واآله و�ضحبه و�ضّلم(: 

حّرم حالًل، اأو �رشطًا اأحّل حراًما". )و�ضائل ال�ضيعة ج 6 �س 

.)354

م�شتند 3
ِباْلُعُقوِدَ �ضورة  اأَْوُفوْا  اآَمُنوْا  ِذيَن  الَّ َها  يُّ

اأَ قال اهلل تعاىل: {َيا 

املائدة: الآية 1.

َ َف�َضُيوؤِْتيِه اأَْجًرا م�شتند 4 ا َعاَهَد َعَلْيُه اهللَّ قال اهلل تعاىل: {َوَمْن اأَْوَفى مِبَ

َعِظيًمَا �ضورة الفتح: الآية 10.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

"ل دين ملن ل عهد له". )ابن حبان/  واآله و�ضحبه و�ضّلم(: 

و�ضائل ال�ضيعة ج 15 �س 269(.
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

احرتام القوانني والعهود يف املفهوم الإ�شالمّي

املاّدة: تربية اإ�شالمّيةالفئة العمرّية: 12-15 �شنة

ة: 50 دقيقة مو�شوع الدر�س: احرتام القوانني والعهود يف املفهوم احل�شّ

ّ
الإ�ضالمي

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

-  يدرك مفهوم العهد.الهدف املعريّف:

، واملكتوب.
ّ

-  يعرف معنى القانون ب�ضقّيه: ال�ضفهي

يجب  والتزاًما  تعّهًدا  يت�ضّمن   
ّ

الجتماعي العقد  اأّن  -  يدرك 

الوفاء به، وي�ضمل القوانني، والأغرا�س، واخل�ضو�ضّيات.

.
ّ

- يعرف اأّن اللتزام بالعهد، اأ�ضا�س العدل الجتماعي

بالعهد الهدف املهاراتّي:  الوفاء  اأ�ضول  من  هو  القوانني،  احرتام  اأّن  -  ي�ضتنتج 

)مبا ل يخالف الدين(. 

-  ميّيز بني حال املجتمع عند الوفاء بالعهد يف احرتام القانون، 

وحاِلِه عند النق�س بالعهد يف خمالفة القانون، وعدم احرتامه.

بالعهد،  للوفاء  والإيجابّية،  ال�ضلبّية،  النتائج  بني  -  يقارن 

واحرتام القانون، وعدمه.

يف الهدف الأدبّي/القيمّي:  اأ�ضا�ضّية  دينّية  كقيمة  والقانون،  العهد  احرتام  -  يتبّنى 

حياته.

ة،  اخلا�ضّ امل�ضلحة  على  العاّمة  امل�ضلحة  تقدمي  -  ُيوؤِْثر 

وَيتبّناها.

النظام املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة  ، النكث  الوعد،  الإيثار،  العقد،  العهد،  القانون، 

امل�ضلحة  العاّمة،  امل�ضلحة  امل�ضوؤولّية،  امليثاق،  العاّم، 

ة. اخلا�ضّ

)راجع معجم امل�ضطلحات(.
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املوؤمن موؤمتن على الأمانة، جتاه الكّل دون اأّي متييز، وُملَزم نقاط انتباه

، وبقوانني البلد الذي ينتمي اإليه، كما 
ّ

بالعهد وامليثاق الوطني

اإليها )مدر�ضة- ك�ّضاف- عمل(،  ينتمي  اأّي موؤ�ّض�ضة  قوانني 

.
ّ

على اأن ل تتناق�س هذه القوانني مع ال�رشع الإ�ضالمي

اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)5 دقائق(

الفريقني،  اأحد  خ�ضارة  واإِْثر  ال�ضّلة،  كرة  يف  مباراة  "خالل 
الذين  اخلا�رش،  الفريق  اأن�ضار  من  م�ضجًعا   50 نحو  قام 

فعمدوا  للفريق.  اأ�ضاءت  بت�رّشفات  اخل�ضارة،  يتقّبلوا  مل 

مظاهرة  خالل  ومتادوا  امللعب،  يف  املقاعد  بع�س  حتطيم  اإىل 

�ضّكلوها بعد خروجهم من امللعب؛ يف التعّر�س لالأمالك العاّمة 

ال�ضري  اإ�ضارات  وتخريب  بتك�ضري  ال�ضوارع،  يف  ة  واخلا�ضّ

وَقْطع  النفايات،  وحاويات  ال�ضّيارات،  وبع�س  والإنارة، 

هتافات  واأطلقوا  و�ضطها،  يف  الإطارات  واإحراق  الطريق، 

و�ضعارات م�ضيئة ومهينة، وبعيدة كّل البعد عن الريا�ضة..."

اأ�ضئلة للنقا�س:

العاّمة؟ الآداب  مع  ال�ضلوكّيات  هذه  تتعار�س  • كيف 
الدين؟ تعاليم  مع  ال�ضلوكّيات  هذه  تتعار�س  • كيف 

القانون؟ اأمام  ال�ضلوكّيات  هذه  عواقب  • ما 
ال�ضلوكّيات؟ هذه  جتاه  فعلي  رّدة  تكون  • كيف 

البدائل؟ • ما 
)م�ضتند 1(

الأن�شطة / التمارين 

)30 دقيقة(

�ضغرية،  جمموعات  اإىل  التالمذة  بتق�ضيم  املعّلم  يقوم 

الجتماعّية  املواقف  ببع�س  مرتبطة  اأدوار  للعب  والتح�ضري 

معّينة  اأماكن  يف  معّينة،  �ضلوكّيات  حتمل  التي  املختلفة، 

بالألفاظ  التلّفظ  ال�ضارع-  )الن�ضباط/  الطاّلب  يختارها 

الأمانة/  ال�ضتقامة/  الدور/  احرتام  املدر�ضة-  يف  النابّية 

اخليانة/ التعّدي على اأمالك الغري والأمالك العاّمة...(.

بعد عر�س عمل املجموعات )العر�س 3 دقائق لكّل جمموعة(، 

ُتناَق�س الأفكار الواردة فيها.

ي�ضتخل�س املعّلم ما ورد يف ا�ضتعرا�س ال�ضواهد التالية 

)م�ضتند2(
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التقومي 

)10 دقائق(

ا على اللوح. ي�ضع اإ�ضارة ) + ( اأعلى  ا عموديًّ  ير�ضم املعّلم خطًّ

الق�ضم الأمين من اللوح )لالإ�ضارة اإىل الوفاء بالعهد، واحرتام 

القانون(، وي�ضع اإ�ضارة ) – ( اأعلى الق�ضم الأي�رش )لالإ�ضارة 

اإىل النق�س بالعهد، وعدم احرتام القوانني(.

كّل  تقوم  �ضغرية،  جمموعات  اإىل  التالمذة  يق�ّضم  اأن  بعد 

�ضلوك  حول  �ضلبّية،  وجملة  اإيجابّية،  جملة  بكتابة  جمموعة 

معنّي، ويقومون بل�ضقها على اللوح )اأوراق ل�ضقة �ضغرية(، 

اأن تكون ال�ضلوكّيات يف اأطر يختارها التالمذة )البيت/  على 

ال�ضارع/ املدر�ضة...(.

ي�ضتعر�س املعّلم اإجابات التالمذة، وي�ضّوب اأفكارهم.

ي�ضتخل�س املعّلم بال�ضواهد.

)م�ضتند3(

اخلتام

)5 دقائق(

 ي�ضتعر�س املعّلم ال�ضواهد الآتية، وي�رشحها للطالب. 

)م�ضتند4(

امل�شتندات واملراجع

م�شتند 1
َراُعوَن   َوَعْهِدِهْم  لأََماَناِتِهْم  ُهْم  ِذيَن  {َوالَّ تعاىل:  اهلل  قال 

�ضورة املوؤمنون: الآية 8.

ِميَثاِقِه م�شتند 2 َبْعِد  ِمن   ِ اهللَّ َعْهَد  َينُق�ُضوَن  ِذيَن  {َوالَّ تعاىل:  اهلل  قال 

الأَْر�ِس  يِف  َوُيْف�ِضُدوَن  َل  ُيو�ضَ اأَن  ِبِه   ُ اهللَّ اأََمَر  َما  َوَيْقَطُعوَن 

اِر  �ضورة الرعد: الآية 25. ْعَنُة َوَلُهْم �ُضوُء الدَّ اأُْوَلِئَك َلُهُم اللَّ

ِ َوَل َينُق�ُضوَن امْلِيَثاَق  ِذيَن ُيوُفوَن ِبَعْهِد اهللَّ قال اهلل تعاىل: {الَّ

ُهْم  َربَّ َوَيْخ�َضْوَن  َل  اأَن ُيو�ضَ ِبِه   ُ اهللَّ اأََمَر  َما  َي�ِضُلوَن  ِذيَن  َوالَّ  

َئَة  يِّ ال�ضَّ �َضَنِة  ِباحْلَ وَن  َوَيْدَروؤُ  ... �َضاِب   احْلِ �ُضوَء  َوَيَخاُفوَن 

 –  21 – الآيات 20  الرعد:  اِر  �ضورة  الدَّ ُعْقَبى  َلُهْم  اأُْوَلِئَك 

.22

م�شتند 3
�ضورة 

 
َعاَهُدوْا اإَِذا  ِبَعْهِدِهْم  {َوامْلُوُفوَن  تعاىل:  اهلل  قال 

البقرة: الآية 177.
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َ م�شتند 4 اهللَّ َعاَهُدوا  َما  َدُقوا  �ضَ ِرَجاٌل  امْلُوؤِْمِننَي  {ِمَن  قال اهلل تعاىل: 

َعَلْيِه  �ضورة الأحزاب: الآية 23.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

كذب،  حدث  اإذا  ثالث:  املنافق  "اآية  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله 

م�ضلم/  )البخارّي-  خان".  اوؤمتن  واإذا  اأخلف،  وعد  واإذا 

الكايف(.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

اأو  غر�ًضا،  يغر�س  م�ضلم  من  "ما  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله 

يزرع زرًعا، فياأكل منه طري، اأو اإن�ضان، اأو بهيمة، اإلَّ كان له 

ال�ضيعة  )البخارّي- م�ضلم / م�ضتدرك و�ضائل  به �ضدقة". 

ج2 �س 501(.
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

احرتام القوانني والعهود يف املفهوم الإ�شالمّي

املاّدة: تربية اإ�شالمّيةالفئة العمرّية: 16 �شنة وما فوق

ة: 50 دقيقة مو�شوع الدر�س: احرتام القوانني والعهود يف املفهوم احل�شّ

ّ
الإ�ضالمي

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

- يدرك مفهوم العهد.الهدف املعريّف:

، واملكتوب.
ّ

- يحّدد معنى القانون ب�ضقّيه: ال�ضفهي

يجب  والتزاًما،  تعهًدا  يت�ضّمن   
ّ

الجتماعي العقد  اأّن  -  يعي 

الوفاء به وي�ضمل القوانني واخل�ضو�ضّيات.

.
ّ

- يعرف اأّن اللتزام بالعهد اأ�ضا�س العدل الجتماعي

بالعهد الهدف املهاراتّي:  الوفاء  اأ�ضول  من  هو  القوانني  احرتام  اأّن  -  ي�ضتنتج 

)مبا ل يخالف اأحكام الدين(.

احرتام  يف  بالعهد  الوفاء  عند  املجتمع  حال  بني  -  ميّيز 

القانون،  خمالفة  يف  بالعهد  النق�س  عند  وحاِلِه  القانون، 

وعدم احرتامه.

بالعهد،  للوفاء  والإيجابّية،  ال�ضلبّية،  النتائج  بني  -  يقارن 

واحرتام القانون، وعدمه.

يف الهدف الأدبّي/القيمّي:  اأ�ضا�ضّية  دينّية  كقيمة  والقانون،  العهد  احرتام  -  يتبّنى 

حياته.

ة،  اخلا�ضّ امل�ضلحة  على  العاّمة  امل�ضلحة  تقدمي  -  ُيوؤِْثر 

وَيتبّناها.

 / العهد / امل�ضلحة املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة
ّ

 القانون / اللتزام / العقد الجتماعي

العاّمة / الأمانة. )راجع معجم امل�ضطلحات(.

املوؤمن موؤمتن على الأمانة جتاه الكّل، دون اأّي متييز، وُمْلَزم نقاط انتباه

، وبقوانني البلد الذي ينتمي اإليه، كما 
ّ

بالعهد وامليثاق الوطني

قوانني اأّي موؤ�ّض�ضة ينتمي اإليها )مدر�ضة- ك�ّضاف- عمل(، 

.
ّ

على اأن ل تتناق�س هذه القوانني مع ال�رشع الإ�ضالمي
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)5 دقائق(

ة الآتّية اأمام الطاّلب ي�شتعر�س املعّلم الق�شّ

اأوراًقا  كان �ضامي يتجّول يف ال�ضوق، فوجد حمفظة حتتوي 

نقدّية، وبطاقة هوّية تعود ل�ضخ�س، مّيز من ا�ضمه اأّنه ينتمي 

اإىل طائفة، اأو مذهب اآخر...

ماذا يفعل؟ وملاذا؟

اآفاق النقا�س،  يرتك املجال للطاّلب لالإدلء باآرائهم، وُيو�ّضع 

ثم ي�ضّوب اآراءهم.

ي�ضتخل�س بال�ضواهد 

)م�ضتند 1(

الأن�شطة / التمارين 

)25 دقيقة(

، وتظاهر 
ّ

يعر�س املعّلم �ضورتني تدّلن على تظاهر اإيجابي

 .
ّ

�ضلبي

ذكر  مع  ونق�ضه،  العهد،  احرتام  ظواهر  عن  الطاّلب  ي�ضاأل 

الآثار الإيجابّية، وال�ضلبّية، املرتّتبة يف كلتا احلالتني.

فكرّية  خلفّية  ي�ضع  باأن  ال�ضيناريو،  تعقيد  املعّلم  ي�ضتطيع 

معّينة، بطريقة تتنا�ضب مع الواقع والفئة العمرّية. 

مثال: خالل فرتة توّتر اأمني بني منطقتني لبنانّيتني... 

يفتح اآفاق النقا�س مع الطاّلب، وي�ضّوب اآراءهم.

ثم ي�ضتخل�س بال�ضواهد الآتية:

)م�ضتند2(

التقومي 

)15 دقيقة(

حيث  �ضغرية،  جمموعات  اإىل  ال�ضّف  بتق�ضيم  املعّلم  يقوم 

تقوم كّل جمموعة بتدوين لئحة بثالثة �ضلوكّيات، تزعجهم 

اليومّية،  احلياة  يف  ي�ضاهدونها  التي  الجتماعّية  الظواهر  يف 

على ورقة "فليب ت�ضارت"، ويقوم مندوب عن كّل جمموعة 

بعر�س النتائج.

اأمثلة

رمي نفايات يف الطريق / اأغاٍن ب�ضوت مرتفع/ ال�ضخرية من 

�ضخ�س لديه اإعاقة / ال�ضخرية من �ضخ�س )خمتلف(...

بعد العر�س والنقا�س، وت�ضويب املعّلم، ي�ضتخل�س بال�ضواهد 

)م�ضتند 3(
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اخلتام

)5 دقائق(

يقوم املعّلم ب�رشح ال�ضواهد التالية 

)م�ضتند 4(

امل�شتندات واملراجع

م�شتند 1
َراُعوَن  َوَعْهِدِهْم  لأََماَناِتِهْم  ُهْم  ِذيَن  {َوالَّ تعاىل:  اهلل  قال 

�ضورة املوؤمنون: الآية 8.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

اأمانة له، ول دين ملن  "ل اإميان ملن ل  واآله و�ضحبه و�ضّلم(: 

و�ضائل  م�ضتدرك  حنبل/  بن  اأحمد   -
ّ

)البيهقي له".  عهد  ل 

ال�ضيعة ج 15 �س 269(.

َ م�شتند 2 اهللَّ َعاَهُدوا  َما  َدُقوا  �ضَ ِرَجاٌل  امْلُوؤِْمِننَي  {ِمَن  تعاىل:  اهلل  قال 

َعَلْيِه �ضورة الأحزاب: الآية 23.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

واآله و�ضحبه و�ضّلم(: "اأَِمِط الأذى عن الطريق، فاإن لك بذلك 

�ضدقة". )اأحمد ابن حنبل/ بحار الأنوار ج 72 �س 70(.

م�شتند 3
َم�ْضوؤُول  َكاَن  اْلَعْهَد  اإِنَّ  ِباْلَعْهِد  {َواأَْوُفوْا  تعاىل:  اهلل  قال 

�ضورة الإ�رشاء: الآية 34.

اهلل عليه  واآله و�ضّلم/ �ضّلى  اهلل عليه  اهلل )�ضّلى  قال ر�ضول 

ماجه/  �رشار".)ابن  ول  �رشر،  "ل  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله 

الكايف للكليني(.

ِميَثاِقِه م�شتند 4 َبْعِد  ِمن   ِ اهللَّ َعْهَد  َينُق�ُضوَن  ِذيَن  {َوالَّ تعاىل:  اهلل  قال 

الأَْر�ِس  يِف  َوُيْف�ِضُدوَن  َل  ُيو�ضَ اأَن  ِبِه   ُ اهللَّ اأََمَر  َما  َوَيْقَطُعوَن 

اِر �ضورة الرعد: الآية 25. ْعَنُة َوَلُهْم �ُضوُء الدَّ اأُْوَلِئَك َلُهُم اللَّ

ِ َوَل َينُق�ُضوَن امْلِيَثاَق  ِذيَن ُيوُفوَن ِبَعْهِد اهللَّ قال اهلل تعاىل: {الَّ

ُهْم  َربَّ َوَيْخ�َضْوَن  َل  ُيو�ضَ اأَن  ِبِه   ُ اهللَّ اأََمَر  َما  َي�ِضُلوَن  ِذيَن  َوالَّ  

َئَة  يِّ ال�ضَّ �َضَنِة  ِباحْلَ وَن  ...َوَيْدَروؤُ �َضاِب  احْلِ �ُضوَء  َوَيَخاُفوَن 

اِر �ضورة الرعد: الآيات 20 – 21 – 22.  اأُْوَلِئَك َلُهْم ُعْقَبى الدَّ

َ َف�َضُيوؤِْتيِه اأَْجًرا  ا َعاَهَد َعَلْيُه اهللَّ قال اهلل تعاىل: {َوَمْن اأَْوَفى مِبَ

َعِظيًما �ضورة الفتح: الآية 10.
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الف�شل اخلام�س

العدل
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العاّم التكليف  اأ�شا�س  هو   
العدل)1(

اْلَفْح�َضاء  َعِن  َوَيْنَهى  اْلُقْرَبى  ِذي  يَتاء  َواإِ َوالإِْح�َضاِن  ِباْلَعْدِل  ُمُر  َياأْ اهلّلَ  {اإِنَّ  تعاىل:  اهلل  قال 

 .90 الآية  النحل:  �ضورة  ُروَن  َتَذكَّ ُكْم  َلَعلَّ َيِعُظُكْم   
ِ

َواْلَبْغي َوامْلُنَكِر 

لي�س  الذي  بالعتدال  والتعامل  اخللق،  بني  الإن�ضاف  وهو  بالعدل،  عباده  تعاىل  اهلل  اأمر  لقد 

الأم��ور،  يف  والتفريط  الإف��راط  جاِنَبي  عن  والجتناب  الو�ضط،  ل��زوم  وه��و  ع��وج.  ول  ميل،  فيه 

هو  مبا  يوؤمن  اأن  العتقاد  يف  فالعدل  حّقه.  حّق  ذي  كل  واإعطاء  مو�ضعه،  يف  ال�ضيء  و�ضع  وهو 

هوى  اّتباع  من  �ضقاوؤه،  فيه  ما  ويتجّنب  �ضعادته،  فيه  ما  يفعل  اأن  نف�ضه  مع  الإن�ضان  وعدل  حّق. 

يو�ضع  اأن  يقت�ضي  بعيدين،  اأو  كانوا  قريبني  اختالفهم،  على  وبينهم  النا�س  يف  والعدل  النف�س. 

باإح�ضانه،  املح�ضن  فُيثاب  العرف،  يف  اأو  ال�رشع،  يف  اأو  العقل،  يف  ي�ضتّحقه،  الذي  مو�ضعه  يف  كٌلّ 

الظامل. من  للمظلوم  وُينت�ضف  اإ�ضاءته،  على  امل�ضيء  وُيعاَقب 

م���ل���ه���م مب��ا  ن���ف�������ض���ه، وي���ع���ا م����ن  ����س  ل���ن���ا ا ي���ن�������ض���ف  ل������ذي  ا ه����و  ل�����ع�����ادل  ا ن���������ض����ان  ف����الإ

الن���ت���م���اء  ع���ن  ل���ن���ظ���ر  ا ب���غ�������سّ  ت����ه،  ل����ذا ل���ظ���ل���م  ا �����ض����الم  الإ ح�����ّرم  وق����د  م���ل���وه.  ي���ع���ا ن  اأ ي���ح���ّب 

ل��ن��ا���س،  ا ج��م��ي��ع  م���ع  ي���ع���دل  ن  ب����اأ م��ط��ال��ب  ف��امل�����ض��ل��م  خ����الق����ه.  اأ ع���ن  و  اأ ل��ل��م��ظ��ل��وم،   
ّ

ل���دي���ن���ي ا

ل��ن��ا���س  ا ن���ق���ا����س  اإ ب���ع���دم  م���ر  ي���اأ ت���ع���اىل  ف����اهلل  م�����ض��ل��م��ني،  غ���ري  م  اأ ك���ان���وا  ُم�������ض���ِل���م���ني  اأَ ����ض���واء 

ل�����ض��الم:  ا ع��ل��ي��ه  ���ض��ع��ي��ب  اهلل  ر����ض���ول  ل�����ض��ان  ع���ن  ل���ك���رمي  ا ن  ل���ق���راآ ا يف  ج���اء  ك��م��ا   ح��ق��وق��ه��م، 

.183 الآية  ال�ضعراء:  �ضورة  ُمْف�ِضِديَن  ْر�ِس  الأَ يِف  ا  َتْعَثْو َول  ُهْم  َء �ْضَيا اأَ ا�َس  النَّ َتْبَخ�ُضوا  {َول 

1    ذُكَرت مادة العدل يف  القراآن الكرمي 28 مّرة، ووردت كلمة الق�ضط املرادفة لها 25 مّرة.

اأفكاٌر لإعداد خطبة اأو حديث روحّي

حول قيمة العدل
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الر�شل اإر�شال  الغاية من  العدل هي  اإقامة 

ا�ُس  النَّ ِلَيُقوَم  َوامْلِيَزاَن  اْلِكَتاَب  َمَعُهُم  َواأَنَزْلَنا  َناِت  ِباْلَبِيّ ُر�ُضَلَنا  اأَْر�َضْلَنا  {َلَقْد  تعاىل:  اهلل  قال 

.25 الآية  ِباْلِق�ْضِط �ضورة احلديد: 

هي  وامليزان،  الكتاب  نزال  واإ الر�ضل،  اإر�ضال  من  لهّية  الإ الغاية  ّن  اأ املباركة  ية  الآ ُتبنّي 

ال��دي��ن،  م��ع��ارف  على  ي�ضتمل  ال��ذي  ال��وح��ي  ه��و  وال��ك��ت��اب  وال��ع��دل.  بالق�ضط  النا�س  ي��ق��وم  اأن 

الذي  فهو  امليزان  ّما  اأ والقراآن.  والإجنيل،  كالتوراة،  وحرامه؛  وحالله،  وفروعه،  باأ�ضوله، 

اأكان  �ضواء  العدل  به  وُيعرف  احلقيقة،  به  ُتعرف  ما  كّل  وهو  التعامل،  يف  الإن�ضاف  يحّقق 

الذي  وهو  الدين،  بامليزان  ُيراد  وقد  والتجربة.  كامل�ضاهدة  ا،  ح�ضًّ اأم  عقاًل،  اأم  وحًيا،  امليزان 

ومنفردين،  جمتمعني  ال�ضعيدة  النا�س  حياة  قوام  به  والذي  واأعمالهم،  النا�س  عقائد  به  ُتوزن 

والجتماعّية،  الفردّية،  ومعامالتهم  جمالتهم،  خمتلف  يف  بالعدل  القيام  اإىل  ير�ضدهم  حيث 

امتحنهم.   وبهذا 

ُكُموْا  ا�ِس اأَن حَتْ وْا الأََماَناِت اإِىَل اأَْهِلَها َواإَِذا َحَكْمُتم َبنْيَ النَّ قال اهلل تعاىل: {اإِنَّ اهلّلَ َياأُْمُرُكْم اأَن ُتوؤدُّ

.58 الن�ضاء: الآية  َكاَن �َضِميًعا َب�ِضرًيا �ضورة  اهلّلَ  اإِنَّ  ِبِه  َيِعُظُكم  ا  ِنِعمَّ اهلّلَ  اإِنَّ  ِباْلَعْدِل 

�ضواء  واملواثيق،  العهود  كّل  فيه  حُتفظ  متيًنا،  ا  ربانيًّ د�ضتوًرا  يت�ضمن   
ّ

اإلهي بيان  هي  فالآية 

اأعظم  الآية  فتت�ضّمن  والأخ��روّي.  الدنيوّي  نظامهم  فيه  ينتظم  بحيث  اخللق،  مع  اأو  تعاىل،  اهلل  مع 

العمل،  مع  العقيدة  فيه  تّتفق  وثيق  نظام  اإىل  تهديهم  وه��ي  املجتمع،  م�ضري  تقّرر  التي  الأح��ك��ام 

الأمانة وتاأديتها  الأفراد بخالقهم، وعالقات بع�ضهم ببع�س، مثل الأمر بحفظ  وتنتظم فيه عالقات 

اأ�ضا�س كل نظام قومي �ضالح. اأهلها، واحلكم بالعدل، وهما  اإىل 

اإّل عند التعامل  اأمانات، ل يتّم  اأداء الأمانة الكرى جتاه اهلل عّز وجّل، وما يتفّرع عنها من  اإّن 

اأداء الأمانة  التي ل بّد من  النا�س، مهما كانوا خمتلفني، فلهم الأهلّية  النا�س، كّل  واحلكم بالعدل بني 

اإىل  واأداوؤها  الأمانة  مراعاة  هو  اأَمّنا  بالعدل،  احلكم  اإىل  الرجوع  اإِّن  القول  ميكننا  وعليه،  اإليهم.  فيها 

ال�ضيء يف مو�ضعه. اأن تعطي لكّل ذي حٍقّ حّقه، واأن ت�ضع  اأهلها، مبعنى 
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العدل جمالت  بع�س 

َعَلى  َل��ْو  َو  ِ هلِلّ َء  ا ���ُض��َه��َد ْلِق�ْضِط  ِبا ِم��نَي  ا َق��وَّ ُك��وُن��وْا  َم��ُن��وْا  اآ ي��َن  ��ِذ لَّ ا ��َه��ا  يُّ
اأَ {َي��ا  تعاىل:  اهلل  قال 

ْلَهَوى  ا ِبُعوْا  َتتَّ َفاَل  ِبِهَما  ىَل  ْو اأَ هلّلُ  َفا َفِقرًيا  ْو  اأَ ا  َغِنيًّ َيُكْن  ن  اإِ ِب��نَي  ْق��َر لأَ ا َو ْيِن  ِلَد ا ْلَو ا ِو  اأَ نُف�ِضُكْم  اأَ

ية  الآ لن�ضاء:  ا �ضورة  َخِبرًيا  َتْعَمُلوَن  ا  مِبَ َن  َكا هلّلَ  ا نَّ  َفاإِ وْا  ُتْعِر�ضُ ْو  اأَ َتْلُووْا  ن  اإِ َو ُلوْا  َتْعِد ن  اأَ

.135

�َضَناآُن  ُكْم  َيْجِرَمنَّ َوَل  ِباْلِق�ْضِط  �ُضَهَداء   ِ هلِلّ اِمنَي  َقوَّ ُكوُنوْا  َمُنوْا  اآ ِذيَن  الَّ َها  يُّ
اأَ {َيا  تعاىل:  وقال 

�ضورة  َتْعَمُلوَن  ��ا  مِبَ َخِبرٌي  اهلّلَ  نَّ  اإِ اهلّلَ  ��ُق��وْا  َواتَّ ْقَوى  ِللتَّ ْق��َرُب  اأَ ُه��َو  اْع��ِدُل��وْا  َت��ْع��ِدُل��وْا  اأَلَّ  َعَلى  َق��ْوٍم 

.8 الآية  املائدة: 

ال�ضيغة  بهذه  وا�ضُتعِمل  ومالزمته،  عليه  املواظبة  اأي  بال�ضيء،  القيام  من  والَقّوام: 

ك��م��ل��ه��ا،  واأ ل��وج��وه،  ا مّت  ب���اأ ت��ي��ان��ه  واإ ب�����ض��ّدة،  ب��ه  ل��ت��م�����ّض��ك  ا ىل  اإ ل��ن��ظ��ر، وت��وج��ي��ه اخل��ط��اب  ا ِل��َل��ْف��ت 

 . مها و د اأ و

بعهوده،  والوفاء  حقوقه،  اأداء  مبالزمة  وجّل،  عّز  له  القيام  كرثة  به  املراد  تعاىل:  هلل  والقّوام 

والإخال�س يف الأعمال ابتغاًء ملر�ضاته عّز وجّل، حتى ت�ضري عادة ت�ضدر عن الفرد من غري تكّلف، 

ويكونون  املقّد�ضة،  اأ�ضمائه  مظاهر  من  مظهًرا  القّوامون  ه��وؤلء  يكون  فعندها  فيه.  كرمًيا  وُخُلًقا 

باأعمالهم واأقوالهم.  اإىل اهلل تعاىل  دعاة 

ح��ال،  ك��ّل  على  ومالزمته  ب��ه،  والعمل  بالعدل،  القيام  ���ض��ّدة  ب��ه  ي��راد  بالق�ضط:  وال��ق��ّوام 

والظلم  اجلور  اإىل  عنه  عدول  اأو  انعطاف،  اأو  ابتعاد،  غري  من  واأح�ضنه،  وجه  اأكمل  على  واإقامته 

كان.   �ضبب  لأّي 

ويف  الجتماعّية،  احلياة  �ضوؤون  جميع  يف  الق�ضط  ل��زوم  على  ي��دّل  الآيتني  يف  الأم��ر  واإط��الق 

ة يف مقام  انتماوؤهم؛ وخا�ضّ اأم بالآخرين مهما كان  اأم بنف�ضه،  الفرد �ضواء بخالقه،  خمتلف عالقات 

ل  تعاىل  هلل  خال�ضة  تكون  واأن  واأمانة،  ب�ضدق  واأداوؤُها  بالق�ضط،  القيام  لزوُم  يتاأّكد  فاإّنه  ال�ضهادة، 

اآخر. لغر�س 

ُنعر�س  اأو  احل��ّق،  ع��ن  منيل  ف��ال  ملر�ضاته،  ابتغاًء  تعاىل  اهلل  لوجه  �ضهداء  نكون  اأن  فيجب 

قرابة  مراعاة  من  و�ضوره،  اأنواعه  بجميع  الهوى  اّتباع  ب�ضبب  ال�ضهادة،  عن  نزيغ  اأو  العدل،  عن 
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لوجود  اأو  منفعة،  على  للح�ضول  اأو  فر�ضة،  انتهاز  اأو  ع�ضبّية،  اأو  ع��داوة  ب�ضبب  اأو  �ضداقة،  اأو 

م�ضلحة، اأو حماباة وممالأة لذوي اجلاه وال�ضلطان واملال والنفوذ، اأو لفقر فقري تهاوًنا به، كّل هذا 

وظهور  الق�ضط  قيام  ويف  ُيتبع،  اأن  اأحّق  فاحلّق  احلّق.  وظهور  الق�ضط،  اإقامة  عن  مينعنا  ل  اأن  يجب 

ال�ضالح.   املجتمع  وقيام  النا�س،  �ضعادة  احلّق، 

ِبِه  اُكم  َو�ضَّ َذِلُكْم  اأَْوُفوْا  اهلّلِ  َوِبَعْهِد  ُقْرَبى  َذا  َكاَن  َوَلْو  َفاْعِدُلوْا  ُقْلُتْم  َذا  {َواإِ تعاىل:  اهلل  وقال 

.152 الآية  الأنعام:  �ضورة  ُروَنِ  َتَذكَّ ُكْم  َلَعلَّ

يف  الأف��راد  بني  العالقة  حتديد  يف  اأ�ضا�ًضا  ُي�ضّكل  القول،  يف  العدل  اأّن  على  الكرمي  القراآن  نّبه  لقد 

املجتمع. واملراد به هو القول الذي ميكن اأن يرتّتب عليه انتفاع الغري اأو ت�رّشره، كما لو كان يف مقام 

العمياء  فالع�ضبّية  املنكر، ونحو ذلك.  باملعروف والنهي عن  الأمر  اأو  الق�ضاء والفتوى،  اأو  ال�ضهادة، 

مينع  اأو  ���رشًرا،  يرّتب  العدل  قول  كان  اإذا  خا�ضًة  اآخر،  دون  جانب  اإىل  النحياز  اإىل  اأحياًنا  تدفع  قد 

ال�رّش  وقوع  من  و�ضيانته  جانبه،  حفظ  اإىل  والرحم  القرابة  عاطفة  تدعو  حيث  قربى،  ذي  لأحد  نفًعا 

الأمانة.  واأداء  انحراًفا عن احلّق والعدل،  نف�ضه وماله. وحتى يف هذه احلالة، يكون ذلك  وال�رشر يف 

فنهى اهلل تعاىل عن ذلك واعتره ظلًما، وهو اأي�ًضا خمالف للعهد مع اهلل عّز وجّل.

حتملّنكم  ول  فيها.  واعدلوا  للنا�س،  �رشر  اأو  نفع،  فيها  التي  اأقوالكم  راقبوا  اأْن  الآية  فمعنى 

احل��ّق،  وت��ت��ج��اوزوا  ال��ك��الم،  فتحّرفوا  اأح��د؛  جانب  ت��راع��وا  اأن  على  عاطفة،  اأّي  اأو  راأف��ة  اأو  رحمة 

نكًثا  فاإّن يف ذلك  َمن تكرهونه،  واإبطال حّق  فيه رعاية جلانب من حتّبونه،  اأو تق�ضوا مبا  فت�ضهدوا 

لعهد اهلل عّز وجّل.

وبه  العدل،  يف  تنتظم  والأخروّية،  والدنيوّية  والجتماعّية  الفردّية  الإن�ضان  حياة  فاإّن  وعليه، 

ي�ضل كّل فرد اإىل جزاء عمله، وعليه تتوّقف ا�ضتقامة الأمور، وهو ميزان كّل عقيدة وعمل، والقاعدة 

الر�ضينة املحكمة التي تعتمد عليها جميع الف�ضائل. وبالعدل تتهّذب النفو�س، وتزول الرذائل، وبه ميّيز 

ال�ضالح من الأعمال عن الطالح. فاإذا ان�ضّم اإليه القيام هلل تعاىل، كان العمل زاكًيا خال�ًضا من كّل ما يوجب 

 ال�ضني والف�ضاد، و�ضار الفرد خمَل�ًضا ودخل يف زمرة عباد اهلل املخل�ضني، الذين ا�ضتثناهم ال�ضيط�ان 

غوايت�ه. م���ن 

�ضورة  امْلُْخَل�ِضنَيِ  ِمْنُهُم  ِعَباَدَك  اإِلَّ  ْجَمِعنَي   اأَ ُهْم  ْغِوَينَّ {َولأُ قوله  حاكًيا  تعاىل  اهلل  قال 

.40 و  39 الآيتان  احلجر: 
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عند  دائمة  م�ضتقّرة  تكن  مل  ما  بها  اعتبار  ل  الدينّية،  الأم��ور  �ضائر  كما  وال��ع��دل،  فالق�ضط 

يف  داخلة  ثابتة  وعادة  را�ضخة،  َمَلَكة  تكون  اأن  من  بّد  ل  بل  امل��ّرات،  اأو  املّرة  فعل  يكفي  فال  املكّلف. 

اإميانه، وجزًءا ل ينفّك منه فكًرا وعماًل.  واقع 
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درو�س للرتبية الإ�شالمّية 

يف 

قيمة العدل
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

العدل يف املفهوم الإ�شالمّي

املاّدة: تربية اإ�شالمّيةالفئة العمرّية: 7-11 �شنة

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

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

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

- يعرف معنى العدل.الهدف املعريّف:

- يعرف اأّن العدل من �ضفات اهلل تعاىل.

- يعرف اأّن العدل هو قيمة اإ�ضالمّية اأ�ضا�ضّية.

اليومّية، الهدف املهاراتّي:  حياته  يف  وحماوره  العدل  اأُطر  على  اأمثلة  -  يعّدد 

وعالقته بالآخرين )بيت/ مدر�ضة/ ناٍد/ �ضارع....(

-  ي�ضتّنتج اإيجابّيات تطبيق العدل باإن�ضاف على اجلميع.

-  ميّيز بني ال�ضلوك العادل، وال�ضلوك الظامل.

اختلفت الهدف الأدبّي/القيمّي:  مهما  املجتمع،  يف  حياته  يف  كقيمة  العدل  -  يتبّنى 

م�ضوؤولّياته.

العدلاملفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

الإح�ضان

الأمانة

امل�ضوؤولّية

)راجع معجم امل�ضطلحات(.

املوؤمن موؤمتن على اّتخاذ املواقف العادلة يف حياته، وهذه نقاط انتباه

املواقف العادلة هي اإ�ضارة ظاهرة لتقواه.
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)5 دقائق(

قام عبد اهلل، واإيلي، مب�ضاعدة ال�ضّيدة امل�ضّنة اأُّم ناجي على 

قطع الطريق، واإي�ضال اأغرا�ضها اإىل البيت، فاأ�رّشت على 

مكافاأتهما، باإعطائهما ثالث حّبات من البي�س. وقف عبد اهلل 

واإيلي يف حرية من اأمرهما، حول كيفّية اقت�ضام البي�س فيما 

بينهما.

للم�ضاعدة؟ اأفكار  من  لديكم  • ماذا 
العدل،  مفهوم  تعريف  اإىل  للو�ضول  الأفكار  •  ا�ضتخال�س 

وربطه )بامل�ضتند1(، ومبفهوم امل�ضاركة.

الأن�شطة / التمارين 

)30 دقيقة(

 6 )م��ن  �ضغرية  جمموعات  ث��الث  اإىل  التالميذ  املعّلم  يق�ّضم   

اأن تعمل على  اإىل 7 اأ�ضخا�س(، حيث يطلب من كّل جمموعة 

)بيت/  الثالثة  الأط��ر  اأح��د  يف  بالعدل،  ترتبط  مواقف  تعداد 

مدر�ضة/ ناٍد(.

الأج��وب��ة  مناق�ضة  وجت���ري  عملها،  جم��م��وع��ة  ك���ّل  ت��ع��ر���س 

التمييز  الطاّلب  لُيدرك  �رشحها  يف  املعّلم  ويتو�ّضع  ال��واردة، 

الوا�ضح بني ال�ضلوك العادل، وغري العادل.

التقومي 

)10 دقائق(

بو�ضع  ق�ضمني،  اإىل  ال�ضّف  اأر�س  م�ضاحة  املعّلم  يق�ّضم   

ي�ضع  حيث  امللّون،  الال�ضق  با�ضتعمال  اأو  بالطب�ضور،  خط 

ال�ضّف، وكلمة موقف غري  كلمة موقف عادل على جهة من 

التالميذ مواقف  ثّم يعر�س على  الأخرى.  عادل على اجلهة 

خمتلفة )عادلة وغري عادلة(، ويطلب منهم التوّجه اإثر �ضماع 

املوقف اإىل اإحدى اجلهتني )العادل اأو غري العادل(، مع مراعاة 

اإعطائهم الوقت الكايف لتحليل املوقف، واتخاذ القرار.

مالحظة

اإذا كانت م�ضاحة ال�ضّف ل ت�ضمح بتطبيق التمرين، ي�ضتطيع 

منهم  يطلب  حيث  جال�ضون،  وهم  الطاّلب  مع  تطبيقه  املعّلم 

اليد  و�رشب  العادل،  لل�ضلوك  اليد  برفع  التحية،  اإلقاء  مثاًل 

على الطاولة اإذا كان ال�ضلوك غري عادل.

)م�ضتند 2(
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على املعّلم اأن يقوم بتح�ضري لئحة من املواقف العادلة، وغري 

واملجال  واملدر�ضة،  البيت،  الثالثة:  الأطر  تراعي  العادلة، 

العاّم، على الن�ضق التايل:

ال�ضّف، وهو يكتب  املعّلم �ضوت �ضفري مزعج يف  1-  �ضمع 

ال�ضّف جميًعا، وفر�س  اللوح، فقام بعقاب تالمذة  على 

عليهم كتابة الدر�س ثالث مرات.

اأن يوّزعها على  اأراد  2-  لدى الأ�ضتاذ طوين ع�رش تفاحات، 

تالميذه اخلم�ضة، فقام باإعطاء كل تلميذ تفاحتني.

فك�رشوا   ،
ّ

احلي يف  بالكرة  يلعبون  ورفاقه  راجي  3-  كان 

يتقا�ضموا  اأن  وقّرروا  َخَطاأً،  فريد  جارهم  نافذة  زجاج 

ثمن الزجاج ويدفعوه له.

اخلتام

)5 دقائق(

ثّم  عادًل؟  يكون  اأن  منه  املطلوب  َمن  التالميذ:  املعّلم  ي�ضاأل 

بها، م�ضيًفا اإليها اأمثلة مرتبطة  يجمع اأجوبة التالميذ وي�ضوِّ

والأدوار  ال�ضّفات  املختلفة  املجتمعّية  ال�رشائح  من  بنماذج 

)اأّم، رجل دين، حار�س مدر�ضة...(. 

ويختم باحلديث )م�ضتند 3(.

امل�شتندات واملراجع

م�شتند 1
�ضورة  َوالإِْح�َضاِن  ِباْلَعْدِل  َياأُْمُر   َ اهللَّ {اإِنَّ  تعاىل:  اهلل  قال 

النحل: الآية 90.

َح�َضَنًة  َتُك  َواإِن  ٍة  َذرَّ ِمْثَقاَل  َيْظِلُم  َل   َ اهللَّ {اإِنَّ  تعاىل:  اهلل  قال 

ُدْنُه اأَْجًرا َعِظيًما ِت ِمن لَّ ُي�َضاِعْفَها َوُيوؤْ

�ضورة الن�ضاء: الآية 40

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه م�شتند 2

�ضتني  عبادة  من  خري  �ضاعة  "عدل  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله 

.)
ّ

�ضنة، قيام ليلها، و�ضيام نهارها". )رواه البيهقي

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

�ضبعني  عبادة  من  خري  �ضاعة  "عدل  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله 

�ضنة، قيام ليلها، و�ضيام نهارها". )بحار الأنوار ج 77 �س 

.)151



92

َماَناِت م�شتند 3 الأَ وْا  دُّ ُتوؤَ اأَن  ُمُرُكْم  َياأْ  َ اهللَّ {اإِنَّ  تعاىل:  اهلل  قال 

ِباْلَعْدِل  ُكُموْا  حَتْ اأَن  ا�ِس  النَّ َبنْيَ  َحَكْمُتم  َذا  َواإِ ْهِلَها  اأَ ىَل  اإِ

.58 الآية  الن�ضاء:  �ضورة 

�ضّلى  و�ضّلم/  واآله  عليه  اهلل  )�ضّلى  اهلل  ر�شول  قال 

ُكْم  َوُكلُّ َراٍع،  ُكْم  ُكلُّ َل  "اأَ و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله  عليه  اهلل 

َوُهَو  َراٍع،  ا�ِس  النَّ َعَلى  ِذي  الَّ ِمرُي  َفالأَ ِتِه،  َرِعيَّ َعْن  َم�ْضوؤوٌل 

َوُهَو  َبْيِتِه،  ْهِل  اأَ َعَلى  َراٍع  ُجُل  َوالرَّ ِتِه،  َرِعيَّ َعْن  وٌل  َم�ْضوؤُ

َوَوَلِدِه،  َبْعِلَها  َبْيِت  َعَلى  َراِعَيٌة  ُة  َوامْلَْراأَ َعْنُهْم،  وٌل  َم�ْضوؤُ

ِدِه،  �َضيِّ َماِل  َعَلى  َراٍع  َواْلَعْبُد  َعْنُهْم،  َم�ْضوؤوَلٌة   
َ

َوِهي

وٌل  َم�ْضوؤُ ُكْم  َوُكلُّ َراٍع،  ُكْم  َفُكلُّ َل  اأَ َعْنُه.  وٌل  َم�ْضوؤُ َوُهَو 

 /  75 الف�ضل   119 �س الأخبار:  )جامع  ِتِه".  َرِعيَّ َعْن 

.)2558 الرقم:   - البخاري  �ضحيح 
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

العدل يف املفهوم الإ�شالمّي

املاّدة: تربية اإ�شالمّيةالفئة العمرّية: 12-15 �شنة

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

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

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

- يعرف معنى العدل.الهدف املعريّف:

- يعرف اأّن غاية اإر�ضال الأنبياء والر�ضل، هي اإقامة العدل.

- يدرك اأّن العدل من اأوىل �ضفات املوؤمن.

- يحّدد جمالت اإقامة العدل والق�ضط.

- ميّيز بني نتائج العدل والظلم، يف الدنيا والآخرة.الهدف املهاراتّي: 

- يقارن بني العدل وامل�ضاواة.

- يتبّنى العدل كقيمة اجتماعّية.الهدف الأدبّي/القيمّي: 

الفرق بني العدل وامل�ضاواةاملفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

الق�ضط

تاأدية الأمانة

التقوى

)راجع معجم امل�ضطلحات(.

كان نقاط انتباه مهما  اإن�ضان  كّل  مع  والق�ضط  بالعدل  ُمطاَلب  املوؤمن 

�ضعورنا  كان  ومهما  معنا،  ت�رشفه  كان  ومهما  انتماوؤه، 

جتاهه.
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)5 دقائق(

يروي املعّلم م�ضكلة املعّلمة، التي اأرادت اأن ي�ضرتك تالمذتها 

علًما  ع�رش  اثني  �ضوى  لديها  ولي�س  اجلي�س،  عيد  م�ضرية  يف 

�ضغرًيا، وعدد التالمذة خم�ضة ع�رش. ماذا تفعل؟

املعّلم  ي�ضتخل�س  معهم،  والنقا�س  التالمذة  اآراء  اأخذ  بعد 

تعريف مفهوم العدل.

)م�ضتند1(

مالحظة

كي  �ضغرية،  جمموعات  اإىل  الطاّلب  م  ُيق�ضِّ اأن  للمعّلم  ميكن 

ي�ضرتكوا يف البحث عن احلّل بطريقة جماعّية.

احلّل هو اأن ت�ضنع علًما واحًدا كبرًيا، بوا�ضطة ل�ضق الأعالم 

مًعا كي يحمله كّل الطاّلب يف امل�ضرية.

الأن�شطة / التمارين 

)30 دقيقة(

اأّوًل، عن راأيهم يف الفرق بني العدل،  •  ي�ضاأل املعّلم الطاّلب 
وامل�ضاواة.

على  لالإجابة،  الوقت  من  ب�ضيًطا  هام�ًضا  للتالمذة  •  يرتك 
اأّية  يقّدم  اأن  دون  الإجابات،  من  ي�ضري  بقدر  يكتفي  اأن 

اإجابات.

امل�ضاواة  ُتظهر  الأطفال،  اأمام  امل�ضاواة  عن  �ضورة  • عر�ُس 
دون العدل. ) م�ضتند2(

يف  ي�ضاهدونه  ما  يف  الطاّلب،  مع  نقا�ًضا  املعّلم  •  يفتح 
حول  باقرتاحاتهم  لالإدلء  املجال  لهم  ُمف�ضًحا  ال�ضورة، 

لي�ضت  املوقف  هذا  يف  امل�ضاواة  اأّن  يف  البارزة،  امل�ضكلة  حّل 

عادلة. ) م�ضتند2(

م�ضتند2(.  ( العدل  احلل:  �ضورة  • عر�س 

التقومي 

)15 دقيقة(

انطالًقا من الأن�ضطة الواردة �ضابًقا، يقوم املعّلم بر�ضم خّط 

عمودّي يق�ّضم اللوح اإىل ق�ضمني، ي�ضع عنواًنا للق�ضم الأول: 

ُيطّبق  "اأين  الثاين:  للق�ضم  وعنواًنا  العدل؟"،  ُيطّبق  من  "مع 
العدل؟". 
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املنزل/ بني  الإخوة يف  املدر�ضة/ بني  التالمذة يف  بني  مثال: 

مذاهبهم،  خمتلف  على  املواطنني  بني  امل�ضنع/  يف  العّمال 

واأديانهم، وفئاتهم يف الوطن...

ي�ضتثمر املعّلم نتيجة التقومي للنقا�س حول )امل�ضتند4(.

اخلتام

)5 دقائق(

�ضواهد )م�ضتند 5(

امل�شتندات واملراجع

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه م�شتند 1

تكن  لنف�ضك،  حتّبه  ما  للنا�س  "اأَِحبَّ  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله 

.)
ّ

اأعدل النا�س". )رواه البيهقي

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

لأخيه  يحّب  حتى  اأحدكم  يوؤمن  "ل  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله 

الأنوار ج 69 �س  البخارّي- بحار  ما يحّبه لنف�ضه". )رواه 

.)257

 م�شتند 2

اإِىَل م�شتند 3 الأََماَناِت  وْا  ُتوؤَدُّ اأَن  َياأُْمُرُكْم   َ اهللَّ {اإِنَّ  تعاىل:  اهلل  قال 

�ضورة  ِباْلَعْدِلَ  ُكُموْا  حَتْ اأَن  ا�ِس  النَّ َبنْيَ  َحَكْمُتم  َذا  َواإِ اأَْهِلَها 

الن�ضاء: الآية 58.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

واآله و�ضحبه و�ضّلم(: "النا�س �ضوا�ضية، ل ف�ضل لعربي على 

اأعجمي اإل بالتقوى". )رواه اأحمد(.

املساواةالعدل
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)�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه  قال ر�شول اهلل 

ل  امل�ضط،  كاأ�ضنان  �ضوا�ضية  "النا�س  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله 

هم، ول لأبي�ضهم على اأ�ضودهم اإّل  هم على عجميِّ ف�ضل لعربيِّ

بالتقوى". )م�ضتدرك الو�ضائل ج2 �س340(

اهلل م�شتند 4 �ضّلى  و�ضّلم/  واآله  عليه  اهلل  )�ضّلى  اهلل  ر�شول  قال 

و�ضّلم(: و�ضحبه  واآله  عليه 

ِذي  الَّ َفالأَِمرُي  ِتِه،  َرِعيَّ َعْن  َم�ْضوؤوٌل  ُكْم  َوُكلُّ َراٍع،  ُكْم  ُكلُّ "اأََل 
َراٍع  ُجُل  َوالرَّ ِتِه،  َرِعيَّ َعْن  وٌل  َم�ْضوؤُ َوُهَو  َراٍع،  ا�ِس  النَّ َعَلى 

َعَلى  َراِعَيٌة  َوامْلَْراأَُة  َعْنُهْم،  َم�ْضوؤُوٌل  َوُهَو  َبْيِتِه،  اأَْهِل  َعَلى 

َعَلى  َراٍع  َواْلَعْبُد  َعْنُهْم،  َم�ْضوؤوَلٌة   
َ

َوِهي َوَوَلِدِه،  َبْعِلَها  َبْيِت 

ُكْم  َوُكلُّ َراٍع،  ُكْم  َفُكلُّ اأََل  َعْنُه.  وٌل  َم�ْضوؤُ َوُهَو  ِدِه،  �َضيِّ َماِل 

الف�ضل  �س119  الأخبار:  )جامع  ِتِه".  َرِعيَّ َعْن  وٌل  َم�ْضوؤُ

.)2558 البخاري-الرقم:  75/�ضحيح 

اِمنَي ِباْلِق�ْضِط م�شتند 5 ِذيَن اآَمُنوْا ُكوُنوْا َقوَّ َها الَّ يُّ
قال اهلل تعاىل: {َيا اأَ

اإِن َيُكْن  اأَِو اْلَواِلَدْيِن َوالأَْقَرِبنَي  اأَنُف�ِضُكْم  ِ َوَلْو َعَلى  �ُضَهَداء هلِلَّ

َتْعِدُلوْا  اأَن  اْلَهَوى  ِبُعوْا  َتتَّ َفاَل  ِبِهَما  اأَْوىَل   ُ َفاهللَّ َفِقرًيا  اأَْو  ا  َغِنيًّ

َخِبرًيا  َتْعَمُلوَن  ا  مِبَ َكاَن   َ اهللَّ َفاإِنَّ  وْا  ُتْعِر�ضُ اأَْو  َتْلُووْا  َواإِن 

.135 الآية  الن�ضاء:  �ضورة 

 ِ هلِلَّ اِمنَي  َقوَّ ُكوُنوْا  اآَمُنوْا  ِذيَن  الَّ َها  يُّ
اأَ {َيا  تعاىل:  اهلل  قال 

َتْعِدُلوْا  اأَلَّ  َعَلى  َقْوٍم  �َضَناآُن  ُكْم  َيْجِرَمنَّ َوَل  ِباْلِق�ْضِط  �ُضَهَداء 

ا  مِبَ َخِبرٌي   َ اهللَّ اإِنَّ   َ اهللَّ ُقوْا  َواتَّ ْقَوى  ِللتَّ اأَْقَرُب  ُهَو  اْعِدُلوْا 

.8 الآية  املائدة:  �ضورة  َتْعَمُلوَن 

اهلل  �ضّلى  و�ضّلم/  واآله  عليه  اهلل  )�ضّلى  اهلل  ر�شول  قال 

لم  الظُّ فاإّن  الظلم،  "اّتقوا  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله  عليه 

كتاب   /  
ّ

الكليني م�ضلم-  )�ضحيح  القيامة".  يوم  ُظُلمات 

الكايف، ج 2 �س 333(.
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

العدل يف املفهوم الإ�شالمّي

املاّدة: تربية اإ�شالمّيةالفئة العمرّية: 16 �شنة وما فوق

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

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

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

- يعرف العدل، وامل�ضاواة.الهدف املعريّف:

- يعّدد اأنواع العدل.

-  ميّيز بني العدل، وامل�ضاواة.الهدف املهاراتّي: 

العدل )احلّب/البغ�س/ اإحقاق  املوؤّثرة يف  العوامل  -  ي�ضبط 

القرب/ البعد(.

- ميّيز بني نتائج العدل، ونتائج الظلم، يف الدنيا والآخرة.

-  يلتزم قيمة اإقامة العدل، لأنه ل �ضالح للمجتمع اإّل باإقامة الهدف الأدبّي/القيمّي: 

العدل.

- يتبّنى رف�س الظلم، ون�رشة املظلوم دون متييز.

العدلاملفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

امل�ضاواة

الإح�ضان

مفهوم العدالة الجتماعّية

ال�ضناآن

الق�ضط

)راجع معجم امل�ضطلحات(.

كان نقاط انتباه مهما  اإن�ضان،  كّل  مع  والق�ضط  بالعدل  ُمطاَلب  املوؤمن 

ومهما   ،
ّ

الجتماعي و�ضعه  كان  ومهما  عقيدته،  اأو  انتماوؤه، 

كان ت�رّشفه معنا، ومهما كان �ضعورنا جتاهه، كما اأنه موؤمتن 

على رف�س الظلم باأنواعه كاّفة.
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)5 دقائق(

ة اأ�شامة يعر�س املعّلم ق�شّ

اأ�ضامة ي�ضعر بالنزعاج من زميله  املدر�ضة.  اآخر يوم يف  اإّنه 

الفقري جان، لأّنه ت�ضّبب باأذّيته يف امللعب بدرجة كبرية، ومل 

تكن تلك املرة الأوىل، اإذ كان َيعمد اإىل اأذّيته طوال ال�ضنة تقريًبا.

النار،  باإ�ضعال  اليوم، لل�ضهادة على من قام  اأ�ضامة   
َ

ا�ْضُتدِعي

املدر�ضة،  يف  الريا�ضة  بقاعة  امللحقة  املالب�س  تبديل  غرفة  يف 

واملّتهم الأّول هو جان، الذي طاملا كان يوؤذيه.

بتلك  قام  من  هو  �ضامي،  الطالب  اأّن  جّيًدا  يعلم  اأ�ضامه  لكّن 

ط جان، وينتقم  اجُلْنحة، ولكّنها فر�ضته اأمام املدير، كي يورِّ

منه. ماذا يفعل؟

حول  اآرائهم  عن  للتعبري  للتالميذ  املجال  املعّلم  يف�ضح 

عر  عميقة،  اإجابات  اإىل  الو�ضول  على  ويحّثهم  املو�ضوع، 

متابعة التفكري معهم يف �ضوؤال "ملاذا؟"، وي�ضتخل�س يف النهاية 

تعريًفا ملفهوم العدل.

�ضواهد ) م�ضتند 1(

الأن�شطة / التمارين 

)30 دقيقة(

لعب َدْوَري: الظامل، والعادل

كّل  اإىل جمموعات، ويطلب من  التالمذة  بتق�ضيم  املعّلم  يقوم 

املرتبطة  املحاور  وفق  الأدوار،  لعب  بن�ضاط  القيام  جمموعة 

عن  لتاأديته  م�ضهًدا  جمموعة  كّل  تختار  وبالظلم.  بالعدل، 

العدل، والظلم )يف البيت/ يف املدر�ضة/ يف النادي/ يف احلي، 

اإلخ(.

وامَل�ضاهد،  احلوار،  اختيار  حرّية  للطالب  املعّلم  يرتك 

ويعطيهم بع�س الإيحاءات املرتبطة بال�رشكاء يف الوطن، على 

اختالف دياناتهم، ومذاهبهم.

مالحظة

•  يراعي املعّلم الوقت الالزم للتح�ضري، وعر�س املجموعات، 
بحيث ل يتعّدى 3 دقائق.

املالحظات  ن  وُتدوَّ تباًعا،  عملها  املجموعات  •  َتعر�س 
لنقا�ضها بطريقة جماعّية، بعد انتهاء العرو�س.
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التقومي 

)10 دقائق(

تقومي 1

 
ّ

ثنائي كّل  من  يطلب  ثم  ثنائّيات،  اإىل  الطاّلب  املعّلم  •  يق�ّضم 
يف  ال�ضليم،  وغري  ال�ضليم،  ال�ضلوكني:  حول  لئحة  تعبئة 

التمرين  من  ا�ضتنتاًجا  والظلم،  العدل،  مفهوَمي:  اإطار 

ال�ضابق.

ال�ضّف. يف  احلائط  لوحة  على  اللوائح  • تعّلق 

تقومي 2

العرو�س،  ح�رّشوا  الذين  الطاّلب  من  جمموعة  كّل  تقوم 

بتدوين اأهّم الِعر التي ا�ضتخل�ضوها من العرو�س ال�ضابقة، 

.)flip chart( على ورقة

اخلتام

)5 دقائق(

؟
ّ

كيف يتجّلى العدل، ورف�س الظلم، يف �ضلوكي اليومي

�ضوؤال مفتوح للطاّلب ملن يوّد الإجابة.

ثّم يختم املعّلم م�ضتنًدا اإىل ال�ضواهد.

ال�ضواهد )م�ضتند2(.

امل�شتندات واملراجع

ِ م�شتند 1 هلِلَّ اِمنَي  َقوَّ ُكوُنوْا  اآَمُنوْا  ِذيَن  الَّ َها  يُّ
اأَ {َيا  تعاىل:   اهلل  قال 

َتْعِدُلوْا  اأَلَّ  َعَلى  َقْوٍم  �َضَناآُن  ُكْم  َيْجِرَمنَّ َوَل  ِباْلِق�ْضِط  �ُضَهَداَء 

ا  مِبَ َخِبرٌي   َ اهللَّ اإِنَّ   َ اهللَّ ُقوْا  َواتَّ ْقَوى  ِللتَّ ْقَرُب  اأَ ُهَو  اْعِدُلوْا 

.8 الآية  املائدة:  �ضورة  َتْعَمُلوَنَ 

اِمنَي ِباْلِق�ْضِط  ِذيَن اآَمُنوْا ُكوُنوْا َقوَّ َها الَّ يُّ
قال اهلل تعاىل: {َيا اأَ

َيُكْن  اإِن  َوالأَْقَرِبنَي  اْلَواِلَدْيِن  اأَِو  اأَنُف�ِضُكْم  َعَلى  َوَلْو   ِ هلِلَّ �ُضَهَداء 

َتْعِدُلوْا  اأَن  اْلَهَوى  ِبُعوْا  َتتَّ َفاَل  ِبِهَما  اأَْوىَل   ُ َفاهللَّ َفِقرًيا  اأَْو  ا  َغِنيًّ

َخِبرًيَا  َتْعَمُلوَن  ا  مِبَ َكاَن   َ اهللَّ َفاإِنَّ  وْا  ُتْعِر�ضُ اأَْو  َتْلُووْا  َواإِن 

�ضورة الن�ضاء: الآية  135.
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اأَْهِلَها م�شتند 2 اإِىَل  الأََماَناِت  وْا  ُتوؤَدُّ اأَن  َياأُْمُرُكْم   َ اهللَّ {اإِنَّ  قال اهلل تعاىل: 

ِباْلَعْدِل �ضورة الن�ضاء :  ُكُموْا  اأَن حَتْ ا�ِس  َبنْيَ النَّ َواإَِذا َحَكْمُتم 

الآية 58.

قال اهلل تعاىل: {َواإَِذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوْا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى َوِبَعْهِد 

الأنعام:  ُروَن �ضورة  َتَذكَّ ُكْم  َلَعلَّ ِبِه  اُكم  َو�ضَّ َذِلُكْم  اأَْوُفوْا   ِ اهللَّ

الآية 152.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

املفل�س؟« قالوا: »املفل�س  "اأتدرون من  واآله و�ضحبه و�ضّلم(: 

واآله  عليه  اهلل  )�ضّلى  قال  متاع"،  ول  له،  درهم  ل  من  فينا 

و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه واآله و�ضحبه و�ضّلم(: "اإّن املفل�س من 

القيامة ب�ضالة، و�ضيام، وزكاة، وياأتي  ياأتي يوم  اأّمتي من 

هذا،  دم  و�ضفك  هذا،  مال  واأكل  هذا،  وقذف  هذا،  �ضتم  وقد 

و�رشب هذا، فيعطي هذا من ح�ضناته وهذا من ح�ضناته. فاإّن 

َفِنَيت ح�ضناته من قبل اأن يق�ضي ما عليه، اأُِخذ من خطاياهم 

فطرحت عليه، ثم طرح يف النار". )رواه م�ضلم(.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

ما  للنا�س  ي  َر�ضِ من  النا�س  "اأعدل  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله 

ى لنف�ضه، وَكِره لهم ما َيكَره لنف�ضه". )بحار الأنوار ح  َيْر�ضَ

75 �س 25(.
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الف�شل ال�شاد�س

التكافل والت�شامن
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ي�ضونها،  تدبرٍي  بكّل  لها  فاحتاط  كبرًيا،  اهتماًما  واأَْوله���ا  الجتماعّية،  باحلياة  الإ�ضالم  ُعني 

يها. فعِمل على �ضّد احلاجات، ورعاية امل�ضالح، وتاأمني ال�رشورات لها، تقديًرا منه يف  ويحفظها، وُينمِّ

اأّن ذلك ُموِجٌب ل�ضتقرار النف�س الب�رشّية، والعي�س بكرامة، وراحة، وهناء، و�ضعادة.

حياة  فيه  تنتظم  وما  الإن�ضان،  فطرة  مع  يتالءم  ما  الأحكام  من  �رّشع  ذلك،  حتقيق  ولأج��ل 

ذلك،  ل�ضمان  الإ�ضالم  �رّشعه  ما  اأبرز  ومن  و�ضعادته.  ا�ضتقراره  حتقيق  له  فيكفل  واملجتمع،  الفرد 

الفرد،  روح  تربية  اإىل  هادًفا  ة،  خا�ضّ عناية  الكرمي  القراآن  اأَْوله  والذي   ،
ّ

الجتماعي التكافل  مبداأ 

نظاًما  ليكون  وكذلك  مبدئه،  على  الأ���رشة  لتاأتلف   ،
ّ

الجتماعي و�ضلوكه  و�ضخ�ضّيته،  و�ضمريه، 

عاّم.  بوجٍه  الجتماعّية  للعالقات 

ْقَرِبنَي  َوالأَ َفِلْلَواِلَدْيِن  َخرْيٍ  ْن  مِّ اأَنَفْقُتم  َما  ُقْل  ُينِفُقوَن  َماَذا  {َي�ْضاأَُلوَنَك  تعاىل:  اهلل  قول  يف  كما 

الآية  البقرة:  �ضورة  َعِليٌم  ِبِه  اهلّلَ  َف��اإِنَّ  َخرْيٍ  ِمْن  َتْفَعُلوْا  َوَما  ِبيِل  ال�ضَّ َواْب��ِن  َوامْلَ�َضاِكنِي  َواْلَيَتاَمى 

.215

 كمفهوم من مفاهيم الر�ضالة، من �ضميم �ضخ�ضّية امل�ضلم، والتزامه 
ّ

وُيعتَر التكافل الجتماعي

نظام  فالتكافل  تعاىل.  اهلل  عند  املوؤمنني  بني  التفا�ضل  اأ�ضا�ضها  على  يجري  و�ضفة   ،
ّ

الأخالقي  
ّ

الديني

 يقوم على احلّب، والإيثار، واحلنو، والعطف، والرحمة؛ ول يقت�رش على الإعانة على الأمور 
ّ

اأخالقي

اأحوال  اإ�ضالح  على  العمل  غايته  لأّن  اأي�ًضا؛  املعنوّية  احلاجات  ي�ضمل  بل  فح�ضب،  املادّية  واحلاجات 

على  اآمنني  مطمئّنني  اء،  اأِع��زَّ احلياة  يف  ليعي�ضوا  واملعنوّي؛  املادّي،  ُبعَديها:  يف  حاجاتهم  و�ضّد  النا�س، 

ل�ضتقرارهم،  املوجبة  الأ�ضباب  لهم  تتحّقق  بحيث  واأغرا�ضهم،  ب�ضوؤونهم  يت�ضل  ما  وعلى  اأنف�ضهم، 

واأمنهم، و�ضالمهم، وعي�ضهم الكرمي.

اأف��راد  بني  والرحمة  ال��وّد  من  اإط��ار  يف  الب�رش،  حياة  �ضياغة  منه  ُي��راد  مفهوم  اإًذا  فالتكافل 

الِرّ  على  الكرمي  القراآن  حثَّ  لذا،  بع�ًضا.  بع�ضهم  فيع�ضد  بينهم،  فيما  ويتاآلفوا  لياأتلفوا  املجتمع، 

ْقَوى َول َتَعاَوُنوا  والتقوى، ونهى عن التاأّثم والعدوان. قال عّز ِمْن قائل: {َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِرِّ َوالتَّ

َواْلُعْدَوان �ضورة املائدة: الآية 2. َعَلى الإِْثِم 

اأفكاٌر لإعداد خطبة اأو حديث روحّي

حول قيمة التكافل والت�شامن
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"اخللق كلهم  قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه واآله و�ضحبه و�ضّلم(: 

عيال اهلل، فاأحّب اخللق اإىل اهلل من اأح�ضن اإىل عياله". )رواه الطرايّن( / "اخللق كلهم عيال اهلل، واأحبهم 

اليه اأنفعهم لعياله". )و�ضائل ال�ضيعة(. 

تعريف التكافل الجتماعّي 

العائل،  مبعنى  الَكاِفل  منها:  متعّددة،   َ ِ
ومعاين كثرية،  ا�ضتقاقات  اللغة  يف   ) َكَفَل   ( مل��ادة  اإنَّ  لغًة: 

وال�ضامن، واملتعّهد، والقائم بال�ضاأن، والراعي. وبهذا املعنى فهو ي�ضمل التعاون، والتوا�ضل، واملوا�ضاة، 

والتعاطف، واإعطاء احلّق، والوفاء به، وال�ضدقة، والإح�ضان، والّر.

ا�ضطالًحا: هو اأن يعي�س الفرد يف بيئة، يتعاون فيها اجلميع، ويت�ضامنوا لدفع ورفع كّل �رشر 

يف  يفيد  ما  كّل  على  ويْعَمل  احلياة؛  جم��الت  خمتلف  ويف  ا،  معنوًيّ اأو  ا،  مادًيّ كان  �ضواء  اأف��راده��ا،  عن 

حماٌط  باأّنه  فيه  فرد  كّل  ي�ضعر  بحيث  و�ضعادته،  وا�ضتقراره،  و�ضونه،  و�ضالحه،  املجتمع،  متا�ضك 

اأنف�ضهم  اأولئك الذين يعانون ق�ضور القدرة على حت�ضيل �رشوراتهم، واإ�ضعاف  بالكفالة، ول �ضيما 

يف حاجاتهم.

دائرة التكافل الجتماعّي يف الإ�شالم

اأبناء  من  ة  خا�ضّ فئة  �ضمن   
ّ

الجتماعي التكافل  وتعاليمه،  ت�رشيعاته  عر  الإ�ضالم  يح�رش  مل 

املجتمع الإن�ضايّن، بل حلظ موطن احلاجة، بغ�ّس النظر عن طبيعة املحتاج، وهوّيته الدينّية، اأو العرقّية، 

اأو القومّية. فقد �ضّب الإ�ضالم نظره اإىل حمّل احلاجة، وعِمل على تخلي�س �ضاحبها من �ضجنها. فرنى 

قة حمّددة. فقال عّز وجّل:  اأّن اهلل عّز وجّل مل يْنهنا عن الّر والق�ضط اإىل اأّي من النا�س، اإّل ب�رشوط �ضيِّ

وُهْم َوُتْق�ِضُطوا اإَِلْيِهْم اإِنَّ  ن ِدَياِرُكْم اأَن َتَرُّ يِن َومَلْ ُيْخِرُجوُكم مِّ ِذيَن مَلْ ُيَقاِتُلوُكْم يِف الدِّ ُ َعِن الَّ {َل َيْنَهاُكُم اهللَّ

ن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعَلى  يِن َواأَْخَرُجوُكم مِّ ِذيَن َقاَتُلوُكْم يِف الدِّ ُ َعِن الَّ ا َيْنَهاُكُم اهللَّ َ َ ُيِحبُّ امْلُْق�ِضِطنَي  اإِمنَّ اهللَّ

امِلُوَن �ضورة املمتحنة: الآيتان 8 و9. ُهْم َفاأُوَلِئَك ُهُم الظَّ ْوُهْم َوَمن َيَتَولَّ اإِْخَراِجُكْم اأَن َتَولَّ

هوّيتهم،  عن  النظر  بغ�ّس  اأنف�ضهم،  على  غريهم  املوؤثرين  هوؤلء  الكرمي  القراآن  مدح  وكذلك 

ِم�ْضِكيًنا  ِه  ُحبِّ َعَلى  َعاَم  الطَّ {َوُيْطِعُموَن  تعاىل:  فقال  لدينهم.  املخالف  الأ�ضري  ة  وخا�ضّ وانتمائهم، 
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ِ َل ُنِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوَل �ُضُكوًرا �ضورة الإن�ضان: الآيتان  ا ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اهللَّ َ اإِمنَّ َوَيِتيًما َواأَ�ِضرًيا  

كّل  على  ا  اأخالقيًّ واجًبا  الهتك،  عن  وحفظها  الإن�ضان  كرامة  �ضون  الإ�ضالم  َيعتر  لذلك،  و9.   8

اْلَرِّ  يِف  َوَحَمْلَناُهْم  َدَم  اآ َبِني  ْمَنا  َكرَّ {َوَلَقْد  املباركة:  الآية  ذكَرْته  الذي  املبداأ  مع  ان�ضجاًما  م�ضلم، 

الآية  الإ�رشاء:  �ضورة  َتْف�ِضياًل  َخَلْقَنا  ْن  َّ ممِّ َكِثرٍي  َعَلى  ْلَناُهْم  َوَف�ضَّ َباِت  يِّ الطَّ َن  مِّ َوَرَزْقَناُهم  َواْلَبْحِر 
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بحاجات  ل  التكفُّ ومنها  و�ضونها،  الإن�ضان،  كرامة  حفظ  اإىل  يدعو  دين  الإ�ضالم  اأّن  واخلال�ضة 

املحتاج قدر ال�ضتطاعة.

التكافل و�شيانته

 ، َط عدم املنِّ ل به، �رَشَ تعميًقا لنظرة الإ�ضالم، ومدى اهتمامه باحلفاظ على كرامة املحتاج املتكفَّ

ل به؛ لأّن ذلك ُيف�ضي اإىل اإفراغ الفعل )التكّفل( من معناه احلقيقي. قال  واإظهاِر التف�ّضل من الكافل للمتكفَّ

َدَقاِتُكم ِبامْلَنِّ َواْلأََذى �ضورة البقرة: الآية 264. ِذيَن اآَمُنوا َل ُتْبِطُلوا �ضَ َها الَّ يُّ
تعاىل: {َيا اأَ

�ضورة  َحِليٌم   
ٌّ

َغِني  ُ َواهللَّ اأًَذى  َيْتَبُعَها  َدَقٍة  �ضَ ن  مِّ َخرْيٌ  َوَمْغِفَرٌة  ْعُروٌف  مَّ {َق��ْوٌل  وجّل:  عّز  وقال 

البقرة: الآية 263.

احلّث على التكافل الجتماعّي

اأحدهما منف�ضاًل  اأّن وجود  اأّن ال�ضالم قد ربط بني الإميان، والعمل ال�ضالح، واعتر  نالحظ 

عن الآخر، ل يحّقق مرتبة من مراتب الكمال الب�رشّي، يف مقام العبودية هلل �ضبحانه وتعاىل. ولذلك، 

ال�ضالح.  الإميان، والعمل  الربط بني  الإ�ضالم، على   
ّ

نبي اأحاديث  الكرمي، ويف  القراآن  بنى خطابه يف 

ِذيَن  الَّ {اإِنَّ  تعاىل:  قال  ال�ضالح.  العمل  اإىل  دعوة  اأي�ًضا  اأّنه  ما  بقدر  جتريدّية،  فكرة  الإميان  فلي�س 

اأَْح�َضَن َعَماًل �ضورة الكهف: الآية 30، وقال تعاىل:  اأَْجَر َمْن  ا َل ُن�ِضيُع  اإِنَّ اِت  احِلَ اآَمُنوا َوَعِمُلوا ال�ضَّ

�ضورة  َتْفَعُلوَن  َل  َما  َتُقوُلوا  اأَن   ِ اهللَّ ِعنَد  َمْقًتا  َكُرَ  َتْفَعُلوَن   َل  َما  َتُقوُلوَن  مِلَ  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  يُّ
اأَ {َيا 

والت�ضامن،  والتكافل،  الإنفاق،  ال�ضالح،  العمل  اأعمدة  ِمن  اأّن  يف  �ضّك  ول  2و3.  الآيتان  ال�ّضّف: 

َوَل   َ اهللَّ {َواْع��ُب��ُدوا  ا�شمه:  عّز  فقال  الإمي��ان،  مفهوم  يف  داخ��اًل  تعاىل  اهلل  جعله  مما  فاإّنه  والعطاء. 

اِر  اْلُقْرَبى َواجْلَ اِر ِذي  َوامْلَ�َضاِكنِي َواجْلَ َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  اإِْح�َضاًنا َوِبِذي  َوِباْلَواِلَدْيِن  ِبِه �َضْيًئا  ُكوا  ُت�رْشِ
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َفُخوًرا َتاًل  خُمْ َكاَن  َمن  ُيِحبُّ  َل   َ اهللَّ اإِنَّ  اُنُكْم  مْيَ
اأَ َمَلَكْت  َوَما  ِبيِل  ال�ضَّ َواْبِن  ْنِب  ِباجْلَ اِحِب  َوال�ضَّ ُنِب  اجْلُ

الإمي��ان،  عالمة  احلاجة،  لذوي  والعطاء  الإنفاق  جعل  اأخ��رى  اآية  ويف   .36 الآي��ة  الن�ضاء:  �ضورة   

وا  ُتَولُّ اأَن  اْلِرَّ  ْي�َس  فقال عّز وجّل: {لَّ اأعلى يف التقوى،  و�ضفة من �ضفات املّتقني، واعتر الِرّ مرتبة 

نَي  ِبيِّ َوالنَّ َواْلِكَتاِب  َوامْلَاَلِئَكِة  الآِخِر  َواْلَيْوِم   ِ ِباهللَّ اآَمَن  َمْن  اْلِرَّ  َوَلِكنَّ  َوامْلَْغِرِب  ِق  امْلَ�رْشِ ِقَبَل  ُوُجوَهُكْم 

َواأََقاَم  َقاِب  الرِّ َويِف  اِئِلنَي  َوال�ضَّ ِبيِل  ال�ضَّ َواْبَن  َوامْلَ�َضاِكنَي  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َذِوي  ِه  ُحبِّ َعَلى  امْلَاَل  َواآَتى 

اْلَباأْ�ِس  َوِحنَي  اِء  َّ وال�رشَّ اْلَباأْ�َضاِء  يِف  اِبِريَن  َوال�ضَّ َعاَهُدوْا  اإَِذا  ِبَعْهِدِهْم  َوامْلُوُفوَن  َكاَة  الزَّ َواآَتى  الَة  ال�ضَّ

ا، ودفًعا باجتاه  ُقوَن �ضورة البقرة: الآية 177، وكفى بذلك حثًّ َدُقوا َواأُوَلِئَك ُهُم امْلُتَّ ِذيَن �ضَ اأُوَلِئَك اَلّ

 )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه واآله و�ضحبه 
ّ

هذا اخُلُلق ال�ضامي. واأي�ًضا فقد حّث النبي

باإ�ضبعيه،  واأ�ضار  كهاتني"،  اجلنة  يف  اليتيم،  وكافل  "اأنا  عنه:  فورد  والعطاء،  الإنفاق  على  و�ضّلم( 

يعني: ال�ضبابة والو�ضطى". )م�ضتدرك و�ضائل ال�ضيعة/ رواه الرتمذّي(، و"من كان يف حاجة اأخيه، 

كان اهلل يف حاجته". )و�ضائل ال�ضيعة/ رواه البخارّي(، و"َمْن َنّف�س عن م�ضلم كربًة من ُكَرب الدنيا، 

اأ�ضول الكايف/ رواه م�ضلم(. القيامة". )�رشح  َنّف�س اهلل عنه كربة من كرب يوم 

وجند يف بع�س الن�ضو�س، اأّن اهلل اأناط اخلري الذي يتوخاه كلٌّ من الب�رش يف �ضعيه، بالإنفاق. قال 

َ ِبِه َعِليٌم �ضورة اآل عمران:  ٍء َفاإِنَّ اهللَّ
ْ

وَن َوَما ُتنِفُقوا ِمن �َضي بُّ ا حُتِ ى ُتنِفُقوا مِمَّ تعاىل: {َلن َتَناُلوا اْلِرَّ َحتَّ

الآية 92.

الوافدين  املهاجرين  اإخوانهم  ا�ضتقبلوا  الذين  املنّورة  املدينة  اأهل  وهم  الأن�ضار،  اهلل  مدح  وقد 

قال  جتارتهم.  معهم  وق�ّضموا  بيوتهم،  لهم  وفتحوا  اأنف�ضهم،  على  وف�ّضلوهم  املكّرمة،  مّكة  من 

ُدوِرِهْم  اإَِلْيِهْم َول َيِجُدوَن يِف �ضُ وَن َمْن َهاَجَر  َقْبِلِهْم ُيِحبُّ اَر َوالإِمَياَن ِمن  وؤُوا الدَّ ِذيَن َتَبوَّ {َوالَّ تعاىل: 

ُهُم  وَلِئَك  َفاأُ َنْف�ِضِه  �ُضحَّ  ُيوَق  َوَمن  ٌة  َخ�َضا�ضَ ِبِهْم  َكاَن  َوَلْو  اأَنُف�ِضِهْم  َعَلى  َوُيوؤِْثُروَن  اأُوُتوا  ا  َّ ممِّ َحاَجًة 

نف�ضه،  �ضّح  الإن�ضان  يّتقي  باأن  والنجاح،  والفوز  الفالح  فاأناط   .9 الآية  احل�رش:  �ضورة  امْلُْفِلُحوَن 

ِمعطاًء. فيكون 

اأما يف جانب التحذير ِمن التمّنع من الكفالة والإنفاق، فتوجد ن�ضو�ٌس، تزرع يف نف�س املوؤمن خوًفا 

ِذي َيُدعُّ اْلَيِتيَم  َوَل َيُح�سُّ َعَلى  يِن  َفَذِلَك اَلّ ُب ِبالِدّ ِذي ُيَكِذّ ْيَت اَلّ من ترك تعاليمها، اإذ يقول تعاىل: {اأََراأَ

َطَعاِم امْلِ�ْضِكنِي �ضورة املاعون: الآيات 3-1.

نفى كمال  واآله و�ضحبه و�ضّلم(  اهلل عليه  واآله و�ضّلم/ �ضّلى  اهلل عليه  اهلل )�ضّلى  اأّن ر�ضول  كما 

اآمن بي َمن بات �ضبعاَن، وجاره  "ما  الإميان، عن الذي يبيت �ضبعاًنا، وجاره جائع، وهو يعلم، فقال: 

جائع اإىل جنبه، وهو يعلم به". )و�ضائل ال�ضيعة - رواه الطرايّن والبزار(.
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نطاق التكافل

ل ينح�رش التكافل يف اليتيم، وامل�ضكني، والعاجز؛ فلرمبا تعّدى اإىل كّل مفتقر اإىل العون. ومن هنا 

كان تعاون اأفراد الأ�رشة فيما بينهم هو نوع من الكفالة، وتعليم اجلاهل اأي�ًضا كفالة له، وكذلك اإر�ضاد 

ال�ضاّل ولو جلهة الطريق الذي يق�ضده، وما اإىل ذلك. وبذلك، يرتّقى مو�ضوع التكافل اإىل كونه ذا �ضموٍل، 

ي�ضيب بندى فخاره، وعزيز عطائه، معظم جوانب احلياة الجتماعّية.

اخلامتة 

اأّن احلياة الب�رشّية، ل تقوم من غري  من خالل ما عر�ضنا له من حديث حول الكفالة، يتبنّي لنا 

اأن ت�ضود فيها هذه القيمة الأخالقّية العليا.

القراآن  فاأخر  والرعاية،  الكفالة  اأهمّية  على  م�ضهد،  من  و�ضّطر  مثٍل،  من  الدين  �رَشب  وَلَكْم 

َواأَْنَبَتَها  َح�َضٍن  ِبَقُبوٍل  َها  َربُّ َلَها  تعاىل: {َفَتَقبَّ فقال  بَنة عمران،   اهلل زكريا، ملرمي 
ّ

الكرمي عن كفالة نبي

ِا �ضورة اآل عمران: الآية 37. َلَها َزَكِريَّ َنَباًتا َح�َضًنا َوَكفَّ

اهلل  �ضّلى  و�ضّلم/  واآله  عليه  اهلل  )�ضّلى  اهلل  عبد  بن  حممد  اخلامت   
ّ

للنبي العملّية  ال�ضرية  وكذلك 

�ضنوف  ملختلف  والرعاية،  الكفالة  اأمثلة  يف  الإح�ضاء  عن  �ضاقت  التي  و�ضّلم(،  و�ضحبه  واآل��ه  عليه 

اأبي�ضهم واأ�ضودهم، و�ضغريهم وكبريهم، عربّيهم واأعجمّيهم،  اأ�ضحاب احلاجات، دون التمييز بني 

وبعيدهم. قريبهم 

 )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه واآله و�ضحبه و�ضّلم( معنى الأبّوة 
ّ

لقد عا�س النبي

منلك  مبا  هذا  ُخُلُقه  دعانا  وقد  معنوّية.  اأو  مادّية  كانت،  نوع  اأّي  من  احلاجة  اأ�ضحاب  فرعى  الكاملة، 

اإّن  بل  بهديه،  والعمِل  ِله  لتمثُّ ح�ضٍن-،  كّل  اإىل  ب�ضاحبها  متيل  ال�ضليمة  الفطرة  – اإذ  �ضليمة  فطرة  من 

 )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه واآله و�ضحبه 
ّ

القراآن الكرمي قد �ضاغ وجوب التبعّية للنبي

اهلل  بر�شول  والتاأ�ضي،  القتداء  عن  للتواين  جماًل  ترتك  ل  �ضياغة  و�ضواه،  اخُلُلق  هذا  يف  و�ضّلم(، 

 
ِ

ِبُعوين َ َفاتَّ وَن اهللَّ بُّ )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه واآله و�ضحبه و�ضّلم(: {ُقْل اإِن ُكنُتْم حُتِ

ِحيٌمِ �ضورة اآل عمران: الآية 31. ُ َغُفوٌر رَّ ُ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواهللَّ ُيْحِبْبُكُم اهللَّ
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درو�س للرتبية الإ�شالمّية 

يف 

قيمة التكافل والت�شامن
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

التكافل والت�شامن يف املفهوم الإ�شالمّي

املاّدة: تربية اإ�شالمّيةالفئة العمرّية: 7-11 �شنة

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: التكافل والت�ضامن يف املفهوم الإ�ضالمي

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

.الهدف املعريّف:
ّ

- يدرك معنى التكافل الجتماعي

.
ّ

، واأخالقي
ٌ

، هو واجٌب ديني
ّ

- يعلم اأنَّ التكافل الجتماعي

.
ّ

- يعّرف بع�س اأنواع التكافل الجتماعي

البيت، الهدف املهاراتّي:  يف  ب��اأدواره  ربطًا   ،
ّ

الجتماعي التكافل  اأن��واع  -  يعّدد 

واملدر�ضة، واملحيط.

الت�ضامن،  اإط��ار  يف  ت�ضب  التي  ال�ضلوكّيات  بع�س  -  ميّيز 

.
ّ

والتكافل الجتماعي

التكافل  تعّزز  اأن  �ضاأنها  من  التي  امل��واق��ف،  بع�س  -  يحّلل 

.
ّ

الجتماعي

، يف الهدف الأدبّي/القيمّي: 
ّ

، كمحّرك ودافع �ضلوكي
ّ

-  يتبّنى قيمة التكافل الجتماعي

بع�س املواقف الجتماعّية التي تتطلب ذلك.

املنزلّية،  وامل���ب���ادرات  الأع���م���ال،  يف  ال��ت��ع��اون  قيمة  -  يتبّنى 

والتكافل  الت�ضامن  اإط����ار  يف  ت�����ض��ّب  ال��ت��ي  وامل��در���ض��ّي��ة، 

.
ّ

الجتماعي

التكافل املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

اْلِرّ

النفع

)راجع معجم امل�ضطلحات(.
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)10 دقائق(

 و�شائل اإي�شاح/ نقا�س

يقراأ املعّلم الن�ّس التايل للتالمذة:

تعّر�س جوزيف حلادث، وُك�رِشت يده اليمنى، فزاره رفيقه 

رامي يف امل�ضت�ضفى، ويف البيت، اأكرث من مّرة. جوزيف �ضيعود 

فهو  جوزيف،  �ضحة  اإىل  مطمئن  ورامي  قريًبا،  املدر�ضة  اإىل 

اأف�ضل حاًل. جوزيف �ضعيد بزيارات رامي واهتمامه،  الآن 

وي�ضّجل  يكتب  اأن  على  حري�ًضا  كان  رامي  اأّن  ا  خ�ضو�ضً

الدرو�س له كافًة، فالمتحانات على الأبواب.

حول  التالمذة  اإىل  بالأ�ضئلة  املعّلم  يتوّجه  الن�س  قراءة  بعد 

قيمة  اإىل  و�ضوًل  فيه،  الواردة  املواقف  من  بدًءا  الن�س، 

التعاون، والت�ضامن، والتكافل، ويربطها )بامل�ضتند 1(

الأن�شطة / التمارين 

)25 دقيقة(

عمل جمموعات

اإىل  ويوّزعهم  الأطفال،  اأمام  التايل  ال�ضيناريو  املعّلم  ي�ضع 

ثالث جمموعات للنقا�س، وتقدمي القرتحات عر مندوبني.

الترعات،  جلمع  املدر�ضة  يف  احللوى  بيع  من  اأ�ضبوٍع  "بعد 
تواَفر لديكم مبلغ قّيم من املال".

الفقراء يف املدر�ضة،  ُموا اقرتاحاتكم. ماذا تفعلون ل�ضالح  قدِّ

؟
ّ

اأو يف احلي

بعد عر�س املجموعات الثالث، يربط املعّلم بني الأفكار التي 

ُقّدمت، رابًطا بينها وبني )م�ضتند2(.

التقومي 

)10 دقائق(

لعبة

كّل  ويعطي  جمموعتني،  اإىل  التالمذة  بتوزيع  املعّلم  يقوم 

)�ضح(  اإ�ضارة  اإحداهما  حتمل  كبريتني،  بطاقتني  جمموعة 

للموافقة، والأخرى اإ�ضارة )خطاأ( لعدم املوافقة.

وعلى  تباًعا،  املواقف  من  جمموعة  با�ضتعرا�س  يبداأ  ثم 

التالمذة يف املجموعتني التوافق، على قرار اأّي بطاقة يرفعون 

لالأعلى، )�ضح( للموافقة، اأو )خطاأ( للرف�س.
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اأمثلة على املواقف

املنزلّية،  الأعمال  الكثري من  •  اأّم ح�ضان مري�ضة، ولديها 
عمل  هذا  اأّن  بحجة  ي�ضاعدها،  ل  ح�ضان  ابنها  ولكّن 

لل�ضبيان. ولي�س  للفتيات، 

احلاجّيات  ل�رشاء  الدكان،  اإىل  يذهب  اأن  رامز  •  يحّب 
للمنزل.

حلامد؛  املدر�ضّية  امل�ضاعدة  تلك  تقدمي  فار�س  •   يرف�س 
اأخرى. جن�ضّية  من  لأّنه 

•  "ذلك العجوز خميف، لن اأ�ضاعده على حمل الأغرا�س".
 املجاور، 

ّ
"اأّم طانيو�س" يف احلي •  جتّمعت املياه قرب بيت 

يف  واحلجارة  احل�ضى  بو�ضع  الرفاق  بع�س  ويقوم 

لن  تريد...  عندما  العبور  على  مل�ضاعدتها  احلفرة، 

اأخرى. طائفة  من  فهم  للم�ضاعدة؛  اأذهب 

قرب   
ّ

احلي يف  فيها  اأ�ضارك  التي  الت�ضجري  •  حملة 
 

ّ
حي يف  غًدا،  احلملة  يف  تطّوعي  �ضاأكمل  امل�ضجد، 

املجاور. الكني�ضة 

م�ضاعدته  اإىل  ا  م�ضطرًّ ل�ضت  �ضليًبا،  يلب�س  الكفيف  •  ذلك 
الطريق. قطع  على 

اإليه.  حمتاًجا  كنت  عندما  جورج  زميلي  ي�ضاعدين  •  مل 
اإىل م�ضاعدة. احتاج  اإذا  اأ�ضاعده  لن  لذا، 

النهار،  يف  الراحة  من  "�ضيتا" ق�ضًطا  تاأخذ  اأن  اأقبل  •  ل 
ترتاح. لكي  ل  تعمل،  لكي  اإليها  يدفعون  فاأهلي 

)م�ضتند 3(

اخلتام

)10 دقائق(

يربط املعّلم اأهّم الأفكار الواردة كخال�ضة للدر�س بال�ضواهد، 

منطلًقا من )م�ضتند 4(.

جملة نقاط انتباه كّل  بني  للنقا�س،  املجال  التمرين  يف  املعّلم   •  يرتك 

الكامنة  القيم  بع�س  اإىل  الأطفال  انتباه  ويلفت  واأخرى، 

�ضابقة،  درو�س  يف  مّرت  قد  كانت  والتي  اجلملة،  يف 

لكونها  الآخر،  وقبول  العاّم،  واخلري  الحرتام،  مثل: 

والتكافل... الت�ضامن  قيمة  اإطار  يف  ت�ضّب 
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التي ي�ضتخدمها يف  املواقف،  للمعّلم تعديل �ضياغة  •  ميكن 
مع  احلاجة،  اقت�ضت  اإذا  التالمذة  جمموعات  مع  التمارين 

الرتكيز على اأن يدخل مفهوم "الآَخر" يف الأمثلة الواردة. 

والآَخر املق�ضود هنا هو "املختلف"، وقد يكون الختالف 

الو�ضع  اأو  الهوّية،  اأو  اجلن�س،  اأو  الدين،  مبقت�ضى 

...الخ.
ّ

الجتماعي

على  بدايًة  التالميذ  �ضكر  املعّلم  على  اخلتام،  فقرة  •  يف 
التي  الأفكار  اأهّم  اإبراز  اإعادة  م�ضاركتهم، ثم الرتكيز على 

يف�ضح  اأن  على  ال�ضتخال�س،  باب  من  الدر�س،  يف  وردت 

يف  اختروه  مبا  �ضعورهم  عن  للتعبري  للتالمذة،  املجال 

التمارين، لدى احلاجة.

امل�شتندات واملراجع

َتَعاَوُنوْا م�شتند 1 َوَل  ْقَوى  َوالتَّ اْلِرِّ  َعَلى  {َوَتَعاَوُنوْا  تعاىل:  اهلل  قال   

َعَلى الإِْثِم َواْلُعْدَواِنَ �ضورة املائدة: الآية 2.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

يف  اهلل  كان  اأخيه،  حاجة  يف  كان  "َمن  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله 

حاجته". )رواه البخارّي/ و�ضائل ال�ضيعة(.

وَن َوَما م�شتند 2 بُّ ا حُتِ ى ُتنِفُقوْا مِمَّ قال اهلل تعاىل: {َلن َتَناُلوْا اْلِرَّ َحتَّ

َ ِبِه َعِليٌمَ �ضورة اآل عمران: الآية 92.    نَّ اهللَّ ٍء َفاإِ
ْ

ُتنِفُقوْا ِمن �َضي

ِ َكَمَثِل م�شتند 3 ِذيَن ُينِفُقوَن اأَْمَواَلُهْم يِف �َضِبيِل اهللَّ َثُل الَّ قال اهلل تعاىل: {مَّ

ُ ُي�َضاِعُف  ٍة َواهللَّ اَئُة َحبَّ ٍة اأَنَبَتْت �َضْبَع �َضَناِبَل يِف ُكلِّ �ُضنُبَلٍة مِّ َحبَّ

ُ َوا�ِضٌع َعِليٌمَ �ضورة البقرة: الآية 261. مِلَن َي�َضاء َواهللَّ

اهلل عليه  واآله و�ضّلم/ �ضّلى  اهلل عليه  قال ر�شول اهلل )�ضّلى 

وجاره  �ضبعاَن،  بات  َمن  بي  اآَمَن  "ما  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله 

جائع اإىل جنبه، وهو يعلم به". )و�ضائل ال�ضيعة/ رواه البزار(.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه م�شتند 4

اأَْنَفُعُهْم  َتَعاىَل،  اهلِل  اإِىَل  ا�ِس  النَّ "اأََحبُّ  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله 

ا�ِس". )رواه الطرايّن – كتاب من ل يح�رشه الفقيه(. ِللنَّ
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

التكافل والت�شامن يف املفهوم الإ�شالمّي

املاّدة: تربية اإ�شالمّيةالفئة العمرّية: 12 – 15 �شنة

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: التكافل والت�ضامن يف املفهوم الإ�ضالمي

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

، الهدف املعريّف:
ّ

، اأنها واجب ديني
ّ

-  يدرك معنى قيمة التكافل الجتماعي

.
ّ

واأخالقي

: املادّية، واملعنوّية.
ّ

-  يعرف بع�س اأنواع التكافل الجتماعي

، ربًطا بالأدوار، واملبادرات الهدف املهاراتّي: 
ّ

-  يعّدد اأنواع التكافل الجتماعي

الجتماعّية املختلفة.

والتكافل  الت�ضامن  اإطار  يف  ت�ضّب  التي  القيم  -  ميّيز 

.
ّ

الجتماعي

.
ّ

-  يحّلل املواقف التي من �ضاأنها، اأن تعّزز التكافل الجتماعي

-  ميّيز ال�ضلوكّيات ال�ضلبّية، التي ترتافق مع اأعمال تهدف اإىل 

والتي  واملفاخرة...(،  والأذى،  )كاملّن،   
ّ

الجتماعي التكافل 

من �ضاأنها اإحباط العمل.

 الهدف الأدبّي/القيمّي: 
ّ

�ضلوكي ودافع  كمحّرك   ،
ّ

الجتماعي التكافل  قيمة  -  يتبّنى 

.
ّ

اجتماعي

الأعمال  يف  وي�ضارك  الفردّية،  املبادرات  بع�س  -  يتبّنى 

اجلماعّية التي ت�ضّب يف هذه القيمة.

التكافل املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

اْلِرّ

النفع.

)راجع معجم امل�ضطلحات(.
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)10 دقائق(

زكريا   
ّ

النبي ِقَبل  من  وكفالتها  ال�ضالم(،  )عليها  مرمي  ق�ّضة 

)عليه ال�ضالم(.

الأن�شطة / التمارين 

ن�شاط 1

)20 دقيقة(

 عمل جمموعات

)ك��ّل  �ضغرية  جمموعات  اإىل  الأط��ف��ال  بتوزيع  املعّلم  يقوم 

جمموعة من ثالثة اأو اأربعة تالمذة(، وي�ضع �ضّلة يف الو�ضط، 

جمموعة  ك��ّل  َتنتدب  اأوراق.  على  مكتوبة  م��واق��ف  حتتوي 

ع�ضًوا منها، لي�ضحب ورقة من ال�ضّلة.

اتخاذ  التالمذة بعدها بقراءة املوقف، ومناق�ضته، ثم  يقوم 

املحّدد  املوقف  بحّل  يرتبط  اأكرث،  اأو  لقرتاٍح   
ّ

جماعي قرار 

:
ّ

الجتماعي والتكافل  الت�ضامن  قاعدة  على  للمجموعة، 

احل��ال،  مي�ضورو  الأط��ف��ال  بع�س  الأم.  ي��وم  •  "اإّنه 
املنا�ضبة؟" اإحياء  ي�ضتطيعون  كيف  فقراء!  وبع�ضهم 

العائالت  من  هائل  وعدد  ت�ضتّد،  �ضوريا  يف  •  "احلرب 
اأن  مي��ك��ن  ك��ي��ف  ال���ق���ري���ة!  اإىل  ت���ت���واف���د  ق���د  امل���ه���ّج���رة، 

ن�ضاعد؟".

لإعالة  البيوت  تنظيف  يف  تعمل  فقرية  اأرملة  حنا  •  "اأُّم 
كيف  للعالج!  امل�ضت�ضفى  دخول  اإىل  ا�ضطّرت  طفليها، 

ن�ضاعد؟"  اأن  ميكن 

بع�س  ي��واج��ه  اأم��ّي��ني.  لأب��وي��ن  وح��ي��د  ط��ف��ل  •  "�ضليم 
اأن  ك��ي��ف مي��ك��ن  م��ت��اب��ع��ة درو�����ض����ه!  ال�����ض��ع��وب��ات يف 

ن�ضاعد؟".

العجوز  ر�ضيد  واأّم  ال��زي��ت��ون،  قطاف  مو�ضم  ه  •  "اإنَّ
اأن  ك��ي��ف مي��ك��ن  امل��ن��زل!  ق��رب  ���ض��ج��ريات  ��ع  ِب�����ضْ متتلك 

ن�ضاعد؟"

ينقل  هو  ها  لعائلته،  جديًدا  منزًل  �ضعيد  ا�ضتاأجر   "  •
اأن ن�ضاعد؟ القريب! كيف ميكن  اإىل املنزل  الأثاث 

الأطفال  بع�س  لكّن  كبرًيا،  ا  مدر�ضيًّ احتفاًل  كان  •  "لقد 
اأن  ال��ن��ظ��اف��ة! ك��ي��ف مي��ك��ن  اأ����ض���ول  مل ي��ح��اف��ظ��وا ع��ل��ى 

ن�ضاعد؟
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ة!  ه يوم ن�ضاٍط لدمج الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�ضّ •  "اإنَّ
كيف ميكن اأن ُن�ضاهم؟".

بعد عر�س التالمذة، يتو�ّضع املعّلم يف نقا�س الأفكار، م�ضتنًدا 

اإىل )امل�ضتند1(.

ق�شة/ نقا�سن�شاط 2

)َعِلَم ريا�س باأّن اأهله قد قاموا بتقدمي املالب�س والطعام، لعائلة 

 املجاور. يف اليوم التايل، 
ّ

جري�س الفقرية، التي تقطن يف احلي

اأخر ريا�س رفاقه يف املدر�ضة، عن عدد املرات التي �ضاعدت 

فيها عائلته عائلة جري�س، متفاخًرا اأمام اجلميع(.

ما راأيك يف ت�رّشف ريا�س؟ يقوم املعّلم بحوار حول موقف 

ريا�س.

واملفاخرة،  املّن  مو�ضوع  على  بالإ�ضاءة  املعّلم  يقوم 

التكافل  اإىل  تهدف  التي  الأعمال  مع  اأحياًنا  يرتافقان  اللَذْين 

 ،
ّ

، واللَّذين من �ضاأنهما اإحباط هذا الواجب الديني
ّ

الجتماعي

، م�ضتنًدا اإىل )امل�ضتند2(.
ّ

والأخالقي

التقومي 

)10 دقائق(

عمل جمموعات

انطالًقا من الآية الكرمية )م�ضتند 3(.

جمموعة  كّل  ويعطي  جمموعتني  اإىل  التالمذة  املعّلم  يوّزع 

لئحة تت�ضّمن الفئات املذكورة يف الآية الكرمية )م�ضتند3(.

على اأن تقّدم كّل جمموعة مثاًل لإنفاق اخلري جتاه كل فئة من 

.
ّ

الفئات كباٍب من اأبواب الت�ضامن والتكافل الجتماعي

اخلتام

)10 دقائق(

يربط املعّلم اأهّم الأفكار الواردة كخال�ضة للدر�س بال�ضواهد، 

منطلًقا من )امل�ضتند 4(.

يف نقاط انتباه ي�ضتخدمها  التي  املواقف  �ضياغة  تعديل  للمعلم  •  ميكن 
مع  احلاجة،  اقت�ضت  اإذا  التالمذة  جمموعات  مع  التمارين 

والآخر  الواردة،  الأمثلة  "الآخر" يف  مفهوم  دخول  تاأكيد 

مبقت�ضى  الختالف  يكون  وقد  املختلف  هو  هنا  املق�ضود 

...الخ.
ّ

الدين اأو اجلن�س اأو الهوية اأو الو�ضع الجتماعي



116

على  بدايًة  التالميذ  �ضكر  املعّلم  على  اخلتام  فقرة  •  يف 
الأفكار  اأهّم  اإبراز  اإعادة  على  الرتكيز  ثم  م�ضاركتهم، 

املجال  يف�ضح  اأن  على  وتلخي�ضها،  الدر�س  يف  وردت  التي 

التمارين  يف  اختروه  مبا  �ضعورهم  عن  للتعبري  للتالمذة 

لدى احلاجة.

امل�شتندات واملراجع

ِه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى م�شتند 1 قال اهلل تعاىل: {َواآَتى امْلَاَل َعَلى ُحبِّ

�ضورة   
َ
َقاِب  الرِّ َويِف  اِئِلنَي  َوال�ضَّ ِبيِل  ال�ضَّ َواْبَن  َوامْلَ�َضاِكنَي 

البقرة: الآية 177.

ْن َخرْيٍ  قال اهلل تعاىل: {َي�ْضاأَُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن ُقْل َما اأَنَفْقُتم مِّ

َوَما  ِبيِل  ال�ضَّ َواْبِن  َوامْلَ�َضاِكنِي  َواْلَيَتاَمى  َوالأَْقَرِبنَي  َفِلْلَواِلَدْيِن 

 �ضورة البقرة: الآية 215.
َ
َ ِبِه َعِليٌم  َتْفَعُلوْا ِمْن َخرْيٍ َفاإِنَّ اهللَّ

وَن  ا�ضُّ اْلَيِتيَم  َول حَتَ ُتْكِرُموَن  {َكالَّ َبل َل  قال اهلل تعاىل: 

 �ضورة الفجر: الآيتان 18-17.
َ
َعَلى َطَعاِم امْلِ�ْضِكنِي 

َل م�شتند 2 ُثمَّ   ِ اهللَّ �َضِبيِل  يِف  اأَْمَواَلُهْم  ُينِفُقوَن  ِذيَن  {الَّ تعاىل:  اهلل  قال 

ِهْم َوَل َخْوٌف  ُهْم اأَْجُرُهْم ِعنَد َربِّ ا َوَل اأًَذى لَّ ُيْتِبُعوَن َما اأَنَفُقواُ َمنًّ

َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن �ضورة البقرة:الآية 262.

َدَقٍة  �ضَ ن  مِّ َخرْيٌ  َوَمْغِفَرٌة  ْعُروٌف  مَّ {َقْوٌل  تعاىل:  اهلل  قال 

 َحِليٌم �ضورة البقرة: الآية 263.
ٌّ

ُ َغِني َيْتَبُعَها اأًَذى َواهللَّ

َدَقاِتُكم ِبامْلَنِّ  ِذيَن اآَمُنوْا َل ُتْبِطُلوْا �ضَ َها الَّ يُّ
قال اهلل تعاىل: {َيا اأَ

َوالأََذى �ضورة البقرة: الآية 264.
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ُكوْا ِبِه �َضْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن م�شتند 3 َ َوَل ُت�رْشِ قال اهلل تعاىل: {َواْعُبُدوْا اهللَّ

ِذي  اِر  َواجْلَ َوامْلَ�َضاِكنِي  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َوِبِذي  اإِْح�َضاًنا 

ِبيِل َوَما  اِحِب ِباجَلْنِب َواْبِن ال�ضَّ ُنِب َوال�ضَّ اِر اجْلُ اْلُقْرَبى َواجْلَ

َتاًل َفُخوًرا  �ضورة  َ َل ُيِحبُّ َمن َكاَن خُمْ اُنُكْم اإِنَّ اهللَّ مْيَ
َمَلَكْت اأَ

الن�ضاء: الآية 36.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

اآَمن بي َمن بات �ضبعاَن، وجاره  "ما  واآله و�ضحبه و�ضّلم(: 

جائع اإىل جنبه وهو يعلم به". )و�ضائل ال�ضيعة، ج17/ رواه 

البزار( .

)�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه  قال ر�شول اهلل 

يف  اهلل  كان  اأخيه،  حاجة  يف  كان  "َمن  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله 

حاجته". )رواه البخارّي- و�ضائل ال�ضيعة(.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه م�شتند 4

اأَْنَفُعُهْم  َتَعاىَل،  اهلِل  اإِىَل  ا�ِس  النَّ "اأََحبُّ  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله 

ا�ِس". )رواه الطرايّن – كتاب من ل يح�رشه الفقيه(. ِللنَّ
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

التكافل والت�شامن يف املفهوم الإ�شالمّي

املاّدة: تربية اإ�شالمّيةالفئة العمرّية: 16 �شنة وما فوق

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: التكافل والت�ضامن يف املفهوم الإ�ضالمي

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

، الهدف املعريّف:
ّ

ديني واجب  اأنها   ،
ّ

الجتماعي التكافل  قيمة  معنى  -  يدرك 

.
ّ

واأخالقي

: املادّية، واملعنوّية.
ّ

- يعرف اأنواع التكافل الجتماعي

، ربًطا بالأدوار، واملبادرات الهدف املهاراتّي: 
ّ

-  يعّدد اأنواع التكافل الجتماعي

الجتماعّية املختلفة.

والتكافل  الت�ضامن  اإطار  يف  ت�ضّب  التي  القيم  -  ميّيز 

.
ّ

الجتماعي

الت�ضامن  اإطار  يف  ت�ضّب  باأعمال،  القيام  اإىل  ويبادر  -  يبتكر 

.
ّ

والتكافل الجتماعي

.
ّ

-  يحّلل املواقف التي من �ضاأنها، اأن تعّزز التكافل الجتماعي

-  ميّيز ال�ضلوكّيات ال�ضلبّية، التي ترتافق مع اأعمال تهدف اإىل 

والتي  والأذى..(،  واملفاخرة،  )كاملّن،   ،
ّ

الجتماعي التكافل 

من �ضاأنها اإحباط العمل.

 الهدف الأدبّي/القيمّي: 
ّ

�ضلوكي ودافع  كمحرك   ،
ّ

الجتماعي التكافل  قيمة  -  يتبّنى 

.
ّ

اجتماعي

الأعمال  يف  وي�ضارك  الفردّية،  املبادرات  بع�س  -  يتبّنى 

اجلماعّية التي ت�ضّب يف هذه القيمة.

التكافل املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

النفع 

الق�ضط. 

)راجع معجم امل�ضطلحات(.
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)10 دقائق(

نقا�س وع�شف ذهنّي

)امل�ضتند 1(

مع  نقا�ًضا  يفتح  ثم  اللوح،  على  الكرمية  الآية  املعّلم  يكتب 

 يت�ضّمن 
ّ

الكرمية، عر ع�ضف ذهني الآية  التالمذة يف معنى 

اأ�ضئلة مفاتيح، حول املق�ضود باإنفاق اخلري، ودوائر الإنفاق 

املرتبطة به.

التكافل  وم�ضطلح  اخلري،  اإنفاق  بني  كخال�ضة  املعّلم  يربط 

مفاهيمه،  بع�س  ويبنّي  الإنفاق،  من  كنوع   ،
ّ

الجتماعي

وي�ضتعر�س بع�س اأنواعه مب�ضاركة التالمذة.

الأن�شطة / التمارين 

ن�شاط 1

)15 دقيقة(

عمل جمموعات

)يوّزع املعّلم التالمذة اإىل ثالث جمموعات �ضغرية، وي�ضعهم 

يف اأجواء ال�ضيناريو التايل:

اأن تتوّزعوا  اإىل مدر�ضتكم، وطلب منكم  الأغنياء  اأحد  ح�رش 

اأكرث،  اأو  اإقامة ن�ضاط  اإىل ثالث جلان، كّل جلنة م�ضوؤولة عن 

لإحدى الفئات املجتمعّية الثالث التالية - املتنّوعة النتماءات 

 :
ّ

الدينّية-،يف اإطار الت�ضامن والتكافل الجتماعي

من  بيوت  يف  منطقتكم،  مدخل  على  فقرية  عائالت  ع  •  جَتمُّ
�ضفائح معدنّية.

منطقتكم. يف  اأيتام  اأو  ة،  خا�ضّ احتياجات  ذوو  •  اأطفال 
املنطقة(. يف  لهم  ومعيل  معني  بال  وعجائز  •  م�ضّنون 

مالحظة

للفئة  اأكرث  اأو  ن�ضاط  حتديد  حتاول  اأن  جمموعة  كّل  على 

ا،  امل�ضتهدفة، على اأن ي�ضمل ما اأمكن من اأنواع امل�ضاعدة )ماديًّ

ب امل�ضائل بال�ضتناد اإىل )امل�ضتند 2(. ا(، ثم ُت�ضوَّ ومعنويًّ

ن�شاط 2

)10 دقائق(

نقا�س وحوار

خري  باأعمال  املجتمع  يف  املرموقة  ال�ضخ�ضّيات  اإحدى  )تقوم 

يرافقها  اأن  على  م��ّرة،  ك��ّل  يف  حتر�س  ولكنها  وم�ضاعدات، 

ح�ضد من ال�ضحافة والإعالم لن�رش اخلر(.
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الع على   يفتح املعّلم نقا�ًضا مع التالمذة حول املو�ضوع، لالطِّ

ب امل�ضائل بال�ضتناد اإىل الآية الكرمية، باأن ل  اآرائهم، ثم ُي�ضوِّ

ُتطلب ال�ضهرة، ول ُيتبع عمل اخلري باملّن. 

)امل�ضتند 3(

التقومي 

)10 دقائق(

نقا�س وحوار

ي�ضاأل املعّلم التالمذة �ضوؤاًل مفتوًحا:

اأو  الدين  يف  عنكم  يختلفون  مِلن  الّر،  اأعمال  جتوز  "هل 
املذهب"؟

الع  لالطِّ املو�ضوع،  حول  التالمذة  مع  نقا�ًضا  املعّلم  يفتح 

 ،)4 اإىل )م�ضتند  بال�ضتناد  امل�ضائل  ب  ثّم ي�ضوِّ اآرائهم،  على 

اأمر  مِلن  الّر  اأعمال  مبقاربة  النقا�س،  دائرة  بعدها  يو�ّضع 

الثانية، يف  الكرمية  الآية  اإيتاءها، من خالل  �ضبحانه وتعاىل 

)امل�ضتند 4(.

اخلتام

)5 دقائق(

ي�ضتخل�س املعّلم اأهّم الأفكار التي وردت يف التمارين ال�ضابقة، 

يف جولة �رشيعة بامل�ضاركة مع التالمذة، ويحّثهم على اأعمال 

اأمر �ضبحانه  مِلن  املادّي، واملعنوّي،  يها:  الّر والإح�ضان ب�ضقَّ

، اأو اأذى، بال�ضتناد اإىل )م�ضتند 5(. وتعاىل اإيتاءها، دون مٍنّ

•  يف هذا الدر�س عموًما، على املعّلم اأن يعمل على تو�ضيع روؤية نقاط انتباه
املوؤ�ّض�ضات  التي تقوم بها  امل�ضاريع  التالمذة، جتاه  واآفاق 

التي  والفردّية،  املجتمعّية  واملبادرات  ة،  واخلا�ضّ العاّمة 

.
ّ

ت�ضّب يف اإطار الت�ضامن والتكافل الجتماعي

ال�ضكر  بتقدمي  اأّوًل  يقوم  اأن  املعّلم  على  اخلتام،  فقرة  •  يف 
اأهّم  اإبراز  اإعادة  اإىل  ينطلق  ثّم  م�ضاركتهم،  على  للتالمذة 

يف�ضح  اأن  على  كخال�ضة،  الدر�س  يف  وردت  التي  الأفكار 

املجال اأمام التالمذة، للتعبري عن �ضعورهم مبا اختروه يف 

التمارين، لدى احلاجة.
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امل�شتندات واملراجع

ْن َخرْيٍ م�شتند 1 قال اهلل تعاىل: {َي�ْضاأَُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن ُقْل َما اأَنَفْقُتم مِّ

َوَما  ِبيِل  ال�ضَّ َواْبِن  َوامْلَ�َضاِكنِي  َواْلَيَتاَمى  َوالأَْقَرِبنَي  َفِلْلَواِلَدْيِن 

َ ِبِه َعِليٌمَ �ضورة البقرة: الآية 215. َتْفَعُلوْا ِمْن َخرْيٍ َفاإِنَّ اهللَّ

َتَعاَوُنوْا م�شتند 2 َوَل  ْقَوى  َوالتَّ اْلِرِّ  َعَلى  {َوَتَعاَوُنوْا  تعاىل:  اهلل  قال   

َعَلى الإِْثِم َواْلُعْدَواِنَ �ضورة املائدة: الآية 2. 

ُكوْا ِبِه �َضْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن  َ َوَل ُت�رْشِ قال اهلل تعاىل: {َواْعُبُدوْا اهللَّ

ِذي  اِر  َواجْلَ َوامْلَ�َضاِكنِي  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َوِبِذي  اإِْح�َضاًنا 

ِبيِل َوَما  اِحِب ِباجَلنِب َواْبِن ال�ضَّ ُنِب َوال�ضَّ اِر اجْلُ اْلُقْرَبى َواجْلَ

َتاًل َفُخوًرَا �ضورة  َ َل ُيِحبُّ َمن َكاَن خُمْ اُنُكْم اإِنَّ اهللَّ مْيَ
َمَلَكْت اأَ

الن�ضاء: الآية 36. 

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

اأَْنَفُعُهْم  َتَعاىَل،  اهلِل  اإِىَل  ا�ِس  النَّ "اأََحبُّ  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله 

ا�ِس". )رواه الطرايّن – من ل يح�رشه الفقيه(. ِللنَّ

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

القيامة:  يوم  يقول  وجّل  عّز  اهلل  "اإن  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله 

»يا ابن اآدم، مِر�ضُت َفَلم َتُعْدين«. قال: » يا رّب وكيف اأعودك 

اأن عبدي فالًنا مِر�َس،  عِلمَت  »اأما  قال:  العاملني«؟  رّب  واأنت 

َفَلم تُعْدُه؟ اأما عِلمَت اأنك لو ُعدَتُه، لوجدتني عنده؟ يا ابن اآدم، 

ا�ضتطعمتك فلم ُتطِعمني«، قال: »يا رّب، وكيف اأطِعمك واأنت 

ه ا�ضتطعمك عبدي فالن فلم  رّب العاملني«؟ قال: »اأما عِلمَت اأنَّ

ُتْطِعمُه؟ اأما علمت اأنك لو اأطعمته، لوجدَت ذلك عندي؟ يا ابن 

اأ�ضقيك  كيف  رّب،  »يا  قال:  ت�ضقني«،  فلم  ا�ضت�ضقيتك  اآدم، 

واأنت رّب العاملني«؟ قال: »ا�ضت�ضقاك عبدي فالن فلم ت�ضقه، 

اأما اإنك لو �ضقيته، لوجدت ذلك عندي«". )و�ضائل ال�ضيعة / 

رواه م�ضلم(.
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قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

كهاتني،  اجلنة  يف  اليتيم  وكافل  "اأنا  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله 

)رواه  والو�ضطى".  ال�ضبابة،  يعني:  باإ�ضبعيه،  واأ�ضار 

البيهقي/ م�ضتدرك و�ضائل ال�ضيعة(.

اهلل  �ضّلى  و�ضّلم/  واآله  عليه  اهلل  )�ضّلى  اهلل  ر�شول  قال 

�ضبعاَن،  بات  َمن  بي  اآَمن  "ما  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله  عليه 

ال�ضيعة/  )و�ضائل  به".  يعلم  وهو  جنبه،  اإىل  جائع  وجاره 

البزار(. رواه 

ا�ِس م�شتند 3 َن النَّ ًة مِّ مَّ
قال اهلل تعاىل: {َومَلَّا َوَرَد َماء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه اأُ

َخْطُبُكَما  َما  َقاَل  َتُذوَداِن  اْمَراأَتنْيِ  ُدوِنِهُم  ِمن  َوَوَجَد  َي�ْضُقوَن 

َكِبرٌي   �َضْيٌخ  َواأَُبوَنا  َعاُء  الرِّ ِدَر  ُي�ضْ ى  َحتَّ َن�ْضِقي  ل  َقاَلَتا 

ِمْن  اإِيَلَّ  اأَنَزْلَت  مِلَا  اإِينِّ  َفَقاَل َربِّ  لِّ  اإِىَل الظِّ َتَوىلَّ  ُثمَّ  َلُهَما  َف�َضَقى 

َخرْيٍ َفِقرٌي  �ضورة الق�ض�س: الآيتان 24-23.

َدَقٍة  �ضَ ن  مِّ َخرْيٌ  َوَمْغِفَرٌة  ْعُروٌف  مَّ {َقْوٌل  تعاىل:  اهلل  قال 

 َحِليٌمَ �ضورة البقرة: الآية 263.
ٌّ

ُ َغِني َيْتَبُعَها اأًَذى َواهللَّ

يِف م�شتند 4 ُيَقاِتُلوُكْم  مَلْ  ِذيَن  الَّ َعِن   ُ اهللَّ َيْنَهاُكُم  {ل  تعاىل:  اهلل  قال 

َوُتْق�ِضُطوا  وُهْم  َتَرُّ اأَن  ِدَياِرُكْم  ن  مِّ ُيْخِرُجوُكم  َومَلْ  يِن  الدِّ

ِذيَن  الَّ َعِن   ُ اهللَّ َيْنَهاُكُم  ا  َ اإِمنَّ امْلُْق�ِضِطنَي   ُيِحبُّ   َ اهللَّ اإِنَّ  َلْيِهْم  اإِ

َعَلى  َوَظاَهُروا  ِدَياِرُكْم  ن  مِّ َواأَْخَرُجوُكم  يِن  الدِّ يِف  َقاَتُلوُكْم 

امِلُوَنَ  الظَّ ُهُم  َفاأُوَلِئَك  ُهْم  َيَتَولَّ َوَمن  ْوُهْم  َتَولَّ اأَن  اإِْخَراِجُكْم 

.9 –  8 الآيتان  �ضورة املمتحنة: 

اأَنَفْقُتم  َما  ُقْل  ُينِفُقوَن  َماَذا  {َي�ْضاأَُلوَنَك  تعاىل:  اهلل  قال 

َواْبِن  َوامْلَ�َضاِكنِي  َواْلَيَتاَمى  َوالأَْقَرِبنَي  َفِلْلَواِلَدْيِن  َخرْيٍ  ْن  مِّ

�ضورة  َعِليٌمَ  ِبِه   َ اهللَّ َفاإِنَّ  َخرْيٍ  ِمْن  َتْفَعُلوْا  َوَما  ِبيِل  ال�ضَّ

.215 الآية  البقرة: 
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ُكوْا ِبِه �َضْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن م�شتند 5 َ َوَل ُت�رْشِ قال اهلل تعاىل: {َواْعُبُدوْا اهللَّ

ِذي  اِر  َواجْلَ َوامْلَ�َضاِكنِي  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َوِبِذي  اإِْح�َضاًنا 

ِبيِل َوَما  اِحِب ِباجَلنِب َواْبِن ال�ضَّ ُنِب َوال�ضَّ اِر اجْلُ اْلُقْرَبى َواجْلَ

َتاًل َفُخوًرا �ضورة  َ َل ُيِحبُّ َمن َكاَن خُمْ اُنُكْم اإِنَّ اهللَّ مْيَ
َمَلَكْت اأَ

الن�ضاء: الآية 36.

وَن َوَما  بُّ ا حُتِ ى ُتنِفُقوْا مِمَّ قال اهلل تعاىل: {َلن َتَناُلوْا اْلِرَّ َحتَّ

َ ِبِه َعِليٌم �ضورة اآل عمران: الآية 92. نَّ اهللَّ ٍء َفاإِ
ْ

ُتنِفُقوْا ِمن �َضي

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

اأَْنَفُعُهْم  َتَعاىَل  اهلِل  اإِىَل  ا�ِس  النَّ "اأََحبُّ  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله 

ا�ِس." )رواه الطرايّن – كتاب من ل يح�رشه الفقيه(. ِللنَّ
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الف�شل ال�شابع

العفو والغفران
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جاُوُز عن الذنب، وَتْرُك الِعقاِب عليه. واأَ�ضُله امَلْحُو، ماأْخوذ من قولهم: عَفت الرياُح  يف اللغة: هو التَّ

ْتها.  الآثاَر، اإِذا حَمَ

تعاىل اهلل  اأ�شماء  " من  "الَعُفوُّ 
هو الذي ميحو ال�ضّيئات، ويتجاوز عن املعا�ضي، وهو قريب من معنى "الغفور"، ولكّنه اأبلغ منه. 

فاإّن الغفران ُيْنبئ عن ال�ضرت، والَعْفو ُيْنبئ عن املْحِو، واملحو اأبلغ من ال�ضرت.

اأمر اهلل بها نبّيه حممًدا )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى  التي  الفا�ضلة  الأخالق  واْلَعْفو من 

اِهِلني  اجْلَ َعِن  َواأَْع��ِر���سْ  ِباْلُعْرِف  َواأُْم��ْر  اْلَعْفَو  {ُخِذ  َتَعاىَل:  فَقاَل  و�ضّلم(.  و�ضحبه  واآله  عليه  اهلل 

اْلَقْلِب  َغِليَظ  ا  َفظًّ ُكنَت  َوَلْو  َلُهْم  ِلنَت   ِ اهللَّ َن  مِّ َرْحَمٍة  {َفِبَما  َتَعاىَل:  وَقاَل   ،199 الآية  الأعراف:  �ضورة 

 َ ِ اإِنَّ اهللَّ ْل َعَلى اهللَّ وْا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َوا�ْضَتْغِفْر َلُهْم َو�َضاِوْرُهْم يِف الأَْمِر َفاإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ َلنَف�ضُّ

 .159 اآل عمران: الآية  ِلنَي �ضورة  امْلَُتَوكِّ ُيِحبُّ 

وكان من دعاء النبي )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه واآله و�ضحبه و�ضّلم(: "اللهّم اإّنك 

َعُفوٌّ حتّب الَعْفو، فاعف عّني". )رواه الطرايّن/بحار الأنوار(.

العفو من اأخالق الأنبياء

فهذا يعقوب عليه ال�ضالم، رغم ما فعله اأبناوؤه به من حرمانه ِمن اأحبِّ اأبنائه، مل يتوّعدهم بالقتل، 

اأو ال�رشب، اأو الويل والثبور، ومل يقاطعهم، اأو ُيْق�ضم اأن ل يكّلمهم ما داموا على قيد احلياة! واإمّنا قال: 

ُ امْلُ�ْضَتَعاُن َعَلى َما َت�ِضُفوَن  �ضورة يو�ضف: الآية 18. ْمرًا َف�َضْرٌ َجِميٌل َواهللَّ َلْت َلُكْم اأَْنُف�ُضُكْم اأَ {َبْل �َضوَّ

ا َخاِطِئنَي �ضورة يو�ضف: الآية  ُكنَّ ا  اإِنَّ ُذُنوَبَنا  َلَنا  اأََباَنا ا�ْضَتْغِفْر  َيا  اأبيهم: {َقاُلوا  اإىل   ثم جاوؤوا 

ِحيُم �ضورة يو�ضف:  اْلَغُفوُر الرَّ ُهَو  ُه  نَّ اإِ ي  َلُكْم َربِّ �ْضَتْغِفُر  اأَ اأن: {َقاَل �َضْوَف  اإّل  97، فما كان جوابه 

الآية 98. 

اأفكاٌر لإعداد خطبة اأو حديث روحّي

حول قيمة العفو والغفران
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و�ضّيدنا يو�ضف عليه ال�ضالم، رغم ما عاناه ب�ضبب هذا الفعل من اإخوته، وبعد اأن ف�ّضله اهلل عليهم، 

اِحِمنَي �ضورة يو�ضف:  ُ َلُكْم َوُهَو اأَْرَحُم الرَّ يَب َعَلْيُكُم اْلَيْوَم َيْغِفُر اهللَّ ما كان منه اإّل اأن قال: {َقاَل َل َترْثِ

الآية 92.

اأما �ضّيدنا حمّمد )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه واآله و�ضحبه و�ضّلم(، فيتجّلى عفوه 

حينما رف�س اأهل الطائف دعوته، و�ضلَّطوا عليه �ضبيانهم وعبيدهم و�ضفهاءهم، يوؤذونه )�ضّلى اهلل عليه 

واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه واآله و�ضحبه و�ضّلم( هو ورفيقه زيد بن حارثة، ويقذفونهما باحلجارة، 

 )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه واآله و�ضحبه و�ضّلم(. فنزل 
ّ

حتى �ضال الدم من قدم النبي

 )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه واآله 
ّ

جريل عليه ال�ضالم ومعه َمَلُك اجلبال، وا�ضتاأذن النبي

 )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل 
ّ

و�ضحبه و�ضّلم( يف هدم اجلبال على هوؤلء امل�رشكني، لكن النبي

عليه واآله و�ضحبه و�ضّلم( عفا عنهم، وقال مَلَلِك اجلبال: "اأرجو اأن ُيْخِرَج اهلل من اأ�ضالبهم من يعبد اهلل 

وحده، ل ي�رشك به �ضيًئا". )رواه البخارّي/ عمدة عيون �ضحاح الأخبار - احلافظ يحيى بن احل�ضن 

.)
ّ

الأ�ضدّي احللي

مّكنه  فقد  املتعّددة،  واحلروب  القتل،  وحماولة  والت�رشيد،  الأذى  من  به  قومه  فعل  ما  ورغم 

اأمام الكعبة  اهلل تعاىل منهم يوم فتح مّكة املكّرمة، فدخلها وجتّول يف نواحيها، وقد احت�ضدت قري�س 

امل�رّشفة تنتظر الأمر منه )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه واآله و�ضحبه و�ضّلم(، وترتّقب 

اأٍخ  وابن  كرمي،  اأٌخ  خرًيا،  قالوا:  بكم؟  فاعل  اأيّن  ترون  ماذا  قري�س،  مع�رش  "يا  فقال:  العقاب.  نزول 

اإّل  لكم  اأق��ول  "ل  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآل��ه  عليه  اهلل  �ضّلى  و�ضّلم/  واآل��ه  عليه  اهلل  )�ضّلى  قال  ك��رمي. 

البيهقي(. فبكى  )رواه  َلقاء".  الطُّ فاأنتم  اذهبوا   ، اليوم يو�ضُف لإخوته: {ل ترثيَب عليكم  قال  كما 

ر�ضول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه واآله و�ضحبه و�ضّلم(: ما اأقول لكم اإلَّ ما قال 

 
ّ

النبي جريان  َلِبئ�س  اأَل  الراحمني  اأرحم  وهو  لكم  اهلل  يغفر  اليوم  عليكم  ترثيب  {ل  يو�ضف:  اأخي 

يف  جئتموين  حتى  ر�ضيتم  ما  ثم  واأخرجتموين،  واآذيتموين،  وطردمتوين،  كذبتموين،  فلقد  اأنتم. 

.)3 الطلقاء". )�ضجرة طوبى جزء  فاأنتم  اذهبوا  تقاتلوين.  بالدي 

ومن عفوه )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه واآله و�ضحبه و�ضّلم(، اأّنه عفا عن اليهودّية 

التي جاءت بال�ضاة امل�ضمومة، فاأكل منها، فجيء بها اإىل ر�ضول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى 

اهلل عليه واآله و�ضحبه و�ضّلم(، ف�ضاألها عن ذلك، فقالت: "اأردت لأقتلك، قال: "ما كان اهلل لي�ضلطك على 
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". قالوا: "األ نقتلها"؟ قال: "ل". )رواه م�ضلم(/ "اإّن ر�ضول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله 
ّ

ذاك"، اأو قال: "علي

 )�ضّلى اهلل عليه واآله 
ّ

و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه واآله و�ضحبه و�ضّلم( اأتي باليهودّية التي �ضّمت ال�ضاة للنبي

و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه واآله و�ضحبه و�ضّلم(، فقال لها: ما حملك على ما �ضنعت؟ فقالت: "قلت: اإن كان 

ا مل ي�رّشه، واإن كان ملًكا اأرحت النا�س منه"، قال: "فعفا ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله عنها". )الكايف،  نبيًّ

ال�ضيخ الكليني، ج 2(.

وقد ذكر اهلل �ضبحانه ُخُلق الَعْفو يف �ضياق �ضفات عباده املّتقني، الذين دعاهم اإىل امل�ضارعة يف ك�ضب 

ْت  اأُِعدَّ َوالأَْر���ُس  َمَواُت  ال�ضَّ َها  َعْر�ضُ ٍة  َوَجنَّ ُكْم  بِّ رَّ ن  َمْغِفَرٍة مِّ اإِىَل  َتَعاىَل: {َو�َضاِرُعوْا  ر�ضاه واجلنة، فقال 

ا�ِس َواهلّلُ ُيِحبُّ امْلُْح�ِضِنني  اء َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النَّ َّ اء َوال�رشَّ َّ ِذيَن ُينِفُقوَن يِف ال�رشَّ ِقني الَّ ِلْلُمتَّ

�ضورة اآل عمران: الآيتان 133و 134.

العفو من �شفات الأقوياء

مب�ضارعِة  اإل  عليه  التغلُّب  يتّم  ل  ثقل  النف�س  يف  له  اإذ  الهنّي؛  بالأمر  لي�س  الآخرين  عن  العفو  اإّن 

حبِّ النت�ضار والنتقام للنف�س، ول يكون ذلك اإّل لالأقوياء الذين تغّلبوا على حظوظ النف�س ورغباتها. 

ما اإذا كان العفُو عند املقِدَرة على النت�ضار.  ة ال�ضجاعة، ل �ضيَّ فالعفو ل يقت�ضي ال�ضعف، بل اإنه قمَّ

اهلل  قال  والمي���ان،  الأخ��الق  كمال  هو  العفَو  ولكنَّ  حل��ّق،  الظلِم  من  للنف�س  النت�ضاَر  اإنَّ 

�ضورة  امِلِنَي   الظَّ ُيِحبُّ  َل  ُه  اإِنَّ  ِ اهللَّ َعَلى  َفاأَْجُرُه  َلَح  َواأَ�ضْ َعَفا  َفَمْن  ْثُلَها  مِّ َئٌة  �َضيِّ َئٍة  �َضيِّ {َوَجَزاُء  تعاىل: 

.40 الآية  ال�ضورى: 

واملغِفرة.  العفو  من  نف�ضه،  به  و�ضف  مبا  نتحّلى  اأن  مّنا  ُيريد  تعاىل  اهلل  فاإن  اخلال�ضة،  ويف 

لَديه �ضبحانه. قال ر�ضول اهلل )�ضّلى اهلل عليه  ا  اإىل اهلل عز وجّل، وَيزيده عزًّ العبد  ب  فالعفو مما يقرِّ

عبًدا  اهلل  زاد  وما  مال،  ِمن  �ضدقة  نَق�َضْت  "ما  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله  عليه  اهلل  �ضّلى  و�ضّلم/  واآله 

ع اأحد هلل اإل رفعه اهلل". )رواه البخاري(/ "َعَليُكم ِبالَعفِو، َفاإِنَّ الَعفَو ل َيزيُد  ا، وما توا�ضَ بعفو اإل ِعزًّ

ا". )الكايف(. اإِّل عزًّ

وانتهك  الأر����س،  �ضلب  غا�ضب،  لعدو  كال�ضت�ضالم  العفو،  من  فلي�س  ال�ضت�ضالم،  اأم��ا   

احلرمات. 
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ثمار العفو

للعفو ثمار طّيبة، ملن اّت�ضف بخلق العفو، ومن هذه الثمرات:

َغُفوٌر   ُ َواهللَّ َلُكْم   ُ اهللَّ َيْغِفَر  اأَن  وَن  بُّ حُتِ اأََل  َفُحوا  َوْلَي�ضْ {َوْلَيْعُفوا  تعاىل:  قال  اهلل.  1-  مغفرة 

.22 الآية  النور:  ِحيٌم �ضورة  رَّ

َها  ٍة َعْر�ضُ ُكْم َوَجنَّ بِّ ن رَّ 2-  حمبة اهلل تعاىل والفوز بجّنته. يقول تعاىل: {َو�َضاِرُعوْا اإِىَل َمْغِفَرٍة مِّ

اْلَغْيَظ  َواْلَكاِظِمنَي  اء  َّ َوال�رشَّ اء  َّ ال�رشَّ يِف  ُينِفُقوَن  ِذيَن  الَّ ِقنَي   ِلْلُمتَّ ْت  اأُِعدَّ َوالأَْر�ُس  َمَواُت  ال�ضَّ

133و134. الآيتان  اآل عمران:  امْلُْح�ِضِنني �ضورة  ُيِحبُّ  َواهلّلُ  ا�ِس  النَّ َعِن  َواْلَعاِفنَي 

َفاإَِذا  اأَْح�َضُن   
َ

ِتي ِهي َئُة اْدَفْع ِبالَّ يِّ �َضَنُة َوَل ال�ضَّ {َوَل َت�ْضَتِوي احْلَ يقول تعاىل:  3-  حمّبة النا�س. 

.34 الآية  َحِميٌم �ضورة ف�ّضلت:  َويِلٌّ  ُه  َكاأَنَّ َعَداَوٌة  َوَبْيَنُه  َبْيَنَك  ِذي  الَّ

َل  ��ُه  اإِنَّ  ِ اهللَّ َعَلى  َفاأَْجُرُه  َلَح  َواأَ�ضْ َعَفا  {َفَمْن  يقول:  حيث  تعاىل،  اهلل  عند  عظيم  العفو  4-  اأَْج��ُر 

.40 الآية  ال�ضورى:  �ضورة  امِلِنَي  الظَّ ُيِحبُّ 

اخلامتة

بع�ًضا  بع�ضنا  عن  فنعفو  به،  لنتخّلق  الرفيع  اخللق  هذا  اإىل  ال�ضعبة  الأيام  هذه  يف  اأحوجنا  ما 

مًعا  ونبحث  خالفاتنا،  ن�ضيان  على  ونعمل  املخاطر،  تتجاذبه  وطن  يف  امل�ضرتك،  عي�ضنا  �ضبيل  يف 

ِريُحُكْم  َوَتْذَهَب  َفَتْف�َضُلوا  َتَناَزُعوا  {َوَل  قوله:  يف  تعاىل  اهلل  َدق  و�شَ وتاآلفنا،  وحدتنا،  اأ�ضباب  عن 

�ضورة الأنفال: الآية 46.
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درو�س للرتبية الإ�شالمّية 

يف 

قيمة العفو والغفران
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

العفو والغفران يف املفهوم الإ�شالمّي

املاّدة: تربية اإ�شالمّيةالفئة العمرّية: 7-11 �شنة

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: العفو والغفران يف املفهوم الإ�ضالمي

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

العفو.الهدف املعريّف: معنى  -  يدرك 

�ضفاته  وم��ن  احل�ضنى،  اهلل  اأ�ضماء  من  العفو  اأنَّ  -  يعلم 

. لعليا ا

عظيمة  و�ضفة  كبرية،  اإن�ضانّية  قيمة  هو  العفو  اأنَّ  -  يعلم 

الدين. بها  يو�ضي 

للعفو.الهدف املهاراتّي:  الإيجابّية  الفوائد  بع�س  -  يعّدد 

بع�س  يف  ال��ع��ف��و  ل��ع��دم  ال�ضلبّية،  ال��ن��ت��ائ��ج  بع�س  -  ي��ع��ّدد 

املواقف.

التي الهدف الأدبّي/القيمّي:  الجتماعّية  املواقف  بع�س  يف  العفو،  قيمة  -  يتبّنى 

ذلك. ت�ضتوجب 

والنتقام. الغ�ضب،  ت�ضتدعي  التي  املواقف  -  يتجّنب 

العفواملفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

ال�ضفح

)راجع معجم امل�ضطلحات(.
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)10 دقائق(

ة ق�شّ

 )�ضّلى اهلل عليه واآله 
َ

ق�ّضة اليهودّية التي حاولت ت�ضميم النبي

و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه واآله و�ضحبه و�ضّلم(، وموقفه منها.

ي�ضتخل�س العرة من الق�ّضة.

)م�ضتند 1(

الأن�شطة / التمارين 

)25 دقيقة(

عمل جمموعات

بعد  ال��ت��الم��ذة،  اأم���ام  التالية  ال�ضيناريوهات  املعّلم  يعر�س 

توزيعهم اإىل ثالث جمموعات: 

ال�شيناريو الأّول

ك��ث��رًيا، واأح�رش  ب��ه  "اأي باد"، وف��رح��ت  ل��ك وال���دك  اأح�����رَش 

الذي  بر�ضلونة"،  "فريق  �ضعار  حتمل  طابة  الأ�ضغر  لأخيك 

يحبه كثرًيا... يف موجة من احلما�ضة لّلعب، ركل اأخوك الطابة 

ي"، فاأ�ضاب جهازك "الأي باد"، ووقع عن  بقوة كاأنه "مي�ضِّ

الطاولة وانك�رش، وانتابتك موجة من الغ�ضب...

ماذا تفعل؟

ال�شيناريو الثاين

كان �ضامر ي�ضري برفقة �ضديقه طانيو�س اإىل املدر�ضة القريبة، 

املاء!  بركة  يف  �ضامر  كتب  حقيبة  طانيو�س  اأوقع  الطريق  ويف 

ماذا يفعل؟!

ال�شيناريو الثالث

املكعبات  م��ن  وج��م��ي��ل،  كبري  ه��رم  ب��ن��اء  م��ن  �ضلوى  انتهت 

ووقفت  ال��رتب��وّي،  اللعب  ن�ضاط  خالل  البال�ضتيكية"ليغو" 

اإليه ب�ضعور من الر�ضى والفخر، حني دخلت رفيقتها  تنظر 

بالبناء  فا�ضطدمت  ما،  حلاجة  اأمرها  من  عجلة  على  �ضعدى 

وهدمته... ماذا تفعل؟!
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َتعر�س  ث��م  بها،  اخل��ا���س  ال�ضيناريو  جمموعة  ك��ّل  ُتناق�س 

بت�ضويب  املعّلم  ويقوم  للمو�ضوع،  وحلولها  اقرتاحاتها 

القرتاحات واحللول. يربط املعّلم بني الأفكار التي ُقّدمت، و 

)امل�ضتند 2(.

التقومي 

)10 دقائق(

ن�شاط

يكتب املعّلم الآية الكرمية )امل�ضتند 3( على اللوح، ثّم يناق�س 

الآي��ة  من  امل�ضتقاة  والدينّية،  الأخالقّية  القيم  التالمذة  مع 

الكرمية، واأهّم ما جاء ذكره ونقا�ضه خالل الدر�س.

اخلتام

)5 دقائق(

يربط املعّلم اأهّم الأفكار الواردة كخال�ضة للدر�س بال�ضواهد، 

انطالًقا من )امل�ضتند 4(.

الواقعّية، نقاط انتباه احلياة  من  اأخرى  اأمثلة  عر�س  للمعّلم  •  ميكن 
من  والنادي(،  واحلي،  واملدر�ضة،  )البيت،  دائرة  �ضمن 

الأمثلة  �رشد  اإىل  والنتباه  ناألُفها،  التي  احلوادث  جملة 

اإيجابّية  اأمثلة  اأّنها  اعتبار  على  العمرّية،  الفئة  لهذه 

الفاعل. وعفوّية احلدوث، ِمن دون ق�ضٍد من 

بتبيان  التالمذة،  مع  النقا�س  يف  يتو�ّضع  اأن  املعّلم  •  على 
اأن يرتّتب  كّل مثال، وما ميكن  للعفو يف  الإيجابّية  الآثار 

ذلك. بعك�س  �ضلبّية  اآثار  من 

على  للتالمذة  ال�ضكر  تقدمي  املعّلم  على  اخلتام،  فقرة  •  يف 
الأفكار  اأهّم  اإبراز  اإعادة  على  الرتكيز  ثم  م�ضاركتهم، 

يف�ضح  اأن  على  وتلخي�ضها،  الدر�س،  يف  وردت  التي 

يف  اختروه  مبا  �ضعورهم  عن  للتعبري  للتالمذة،  املجال 

احلاجة. لدى  التمارين، 
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امل�شتندات واملراجع

يف احلديث ال�رشيف:م�شتند 1

 
ّ

للنبي ال�ضاة  �ضّمَمت  التي  باليهودّية  اأتي  اهلل  ر�ضول  "اإّن 
و�ضحبه  واآله  عليه  اهلل  �ضّلى  و�ضّلم/  واآله  عليه  اهلل  )�ضّلى 

فقالت:  �ضنعت«؟  ما  على  حملك  »ما  لها:  فقال  و�ضّلم(، 

ا مل ي�رّشه، واإن كان ملًكا، اأرحت النا�س منه«.  »قلت: اإْن كان نبيًّ

قال: » فعفا ر�ضول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل 

عليه واآله و�ضحبه و�ضّلم(«". )الكايف، ال�ضيخ الكليني، ج 2(.

ويف احلديث ال�رشيف:

َخْيَرَ  اأَْهِل  ِمْن  ًة  َيُهوِديَّ نَّ 
اأَ ُث  ُيَحدِّ  ِ اهللَّ َعْبِد  ْبُن  َجاِبُر  "َكاَن 

اهلل  )�ضّلى   ِ اهللَّ ِلَر�ُضوِل  اأَْهَدْتَها  ُثمَّ  ًة،  ِليَّ َم�ضْ �َضاًة  ْت  �َضّمَمَ

عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه واآله و�ضحبه و�ضّلم(، َفاأََخَذ 

ِ )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه واآله  َر�ُضوُل اهللَّ

َحاِبِه  اأَ�ضْ َواأََكَل َرْهٌط ِمْن  َكَل ِمْنَها،  َفاأَ َراَع  و�ضحبه و�ضّلم( الذِّ

و�ضّلم/  واآله  عليه  اهلل  )�ضّلى   ِ اهللَّ َر�ُضوُل  َلُهْم  َقاَل  ُثمَّ  َمَعُه، 

 .» اأَْيِدَيُكْم  »اْرَفُعوا  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله  عليه  اهلل  �ضّلى 

اهلل  �ضّلى  و�ضّلم/  واآله  عليه  اهلل  )�ضّلى   ِ اهللَّ َر�ُضوُل  َواأَْر�َضَل 

َلَها:  َفَقاَل  َفَدَعاَها،  ِة  اْلَيُهوِديَّ اإِىَل  و�ضّلم(  و�ضحبه  واآله  عليه 

َقاَل:  َك«؟  اأَْخَرَ »َمْن  ُة:  اْلَيُهوِديَّ َقاَلِت  اَة«؟  ال�ضَّ َهِذِه  »اأَ�َضَمْمِت 

»َفَما  َقاَل:  »َنَعْم«.  َقاَلْت:  َراِع.  ِللذِّ َيِدى«،  ِفى  َهِذِه  ْتِنى  »اأَْخَرَ

ُه، َواإِْن مَلْ  ا َفَلْن َي�رُشَّ اإِْن َكاَن َنِبيًّ اإِىَل َذِلَك«؟ َقاَلْت: »ُقْلُت  اأََرْدِت 

ِ )�ضّلى اهلل عليه واآله  ْحَنا ِمْنُه«. َفَعَفا َعْنَها َر�ُضوُل اهللَّ َيُكِن ا�ْضرَتَ

و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه واآله و�ضحبه و�ضّلم(، َومَلْ ُيَعاِقْبَها". 

)رواه اأبو داود(.

ِتي م�شتند 2 َئُة اْدَفْع ِبالَّ يِّ �َضَنُة َول ال�ضَّ  قال اهلل تعاىل: {َول َت�ْضَتِوي احْلَ

 
َ
َحِميٌم  َويِلٌّ  ُه  َكاأَنَّ َعَداَوٌة  َوَبْيَنُه  َبْيَنَك  ِذي  الَّ َفاإَِذا  اأَْح�َضُن   

َ
ِهي

�ضورة ف�ضلت:الآية 34.

َ َغُفوٌر  َفُحوا َوَتْغِفُروا َفاإِنَّ اهللَّ قال اهلل تعاىل: {َواإِن َتْعُفوا َوَت�ضْ

 �ضورة التغابن: الآية 14.
َ
ِحيٌم  رَّ
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َبْيَنُهَما  َوَما  َواْلأَْر�َس  َماَواِت  ال�َضّ َخَلْقَنا  قال اهلل تعاىل: {َوَما 

�ضورة 
 

ِميَل ْفَح اجْلَ َفِح ال�َضّ  َفا�ضْ
ۖ
اَعَة َلآِتَيٌة  ِقّ َواإَِنّ ال�َضّ اإَِلّ ِباحْلَ

احلجر: الآية 85.

َها م�شتند 3 ٍة َعْر�ضُ ُكْم َوَجنَّ بِّ ن رَّ قال اهلل تعاىل: {َو�َضاِرُعوْا اإِىَل َمْغِفَرٍة مِّ

اء  َّ ِذيَن ُينِفُقوَن يِف ال�رشَّ ِقنَي  الَّ ْت ِلْلُمتَّ َمَواُت َوالأَْر�ُس اأُِعدَّ ال�ضَّ

ُيِحبُّ   ُ َواهللَّ ا�ِس  النَّ َعِن  َواْلَعاِفنَي  اْلَغْيَظ  َواْلَكاِظِمنَي  اء  َّ َوال�رشَّ

امْلُْح�ِضِننَي  �ضورة اآل عمران: الآيتان 134-133.

ُ م�شتند 4 وَن اأَن َيْغِفَر اهللَّ بُّ َفُحوا اأَل حُتِ قال اهلل تعاىل: {َوْلَيْعُفوا َوْلَي�ضْ

ِحيٌم  �ضورة النور: الآية 22.  ُ َغُفوٌر رَّ َلُكْم َواهللَّ

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

واآله و�ضحبه و�ضّلم(: "الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا 

 
ّ

البيهقي )رواه  ال�ضماء".  يف  من  يرحمكم  الأر�س،  يف  من 

-م�ضتدرك و�ضائل ال�ضيعة(.
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

العفو والغفران يف املفهوم الإ�شالمّي

املاّدة: تربية اإ�شالمّيةالفئة العمرّية: 12–15 �شنة

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: العفو والغفران يف املفهوم الإ�ضالمي

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

وال�ضفح.الهدف املعريّف: العفو،  معنى  -  يدرك 

عظيمة  و�ضفة  كبرية،  اإن�ضانّية  قيمة  هو  العفو  اأنَّ  -  يعلم 

الدين. بها  يو�ضي 

للعفو.الهدف املهاراتّي:  الإيجابّية  الفوائد  بع�س  -  يعّدد 

بع�س  يف  العفو  لغياب  ال�ضلبّية،  النتائج  بع�س  -  ي��ع��ّدد 

املواقف.

ا. عزًّ �ضاحبه  يزيد  بل  �ضعًفا،  لي�س  العفو  اأنَّ  -  ميّيز 

التي الهدف الأدبّي/القيمّي:  الجتماعّية  املواقف  بع�س  يف  العفو  قيمة  -  يتبّنى 

ذلك. ت�ضتوجب 

والنتقام. الغ�ضب،  ت�ضتدعي  التي  املواقف  -  يتجّنب 

باحل�ضنة. ال�ضّيئة  مقابلة  قيمة  -  يتبّنى 

العفواملفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

الإح�ضان

ال�ضفح

)راجع معجم امل�ضطلحات(.
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)10 دقائق(

 �شيناريو/ نقا�س 

املمّيز  ال�ضيف  ل�ضتقبال  ال�ضتعداد  اأمّت  يف  العائلة  كانت 

اأح�رشت  نوعها.  من  والأهّم  الأوىل  هي  زيارة  يف  وعائلته، 

)�ضيتا( القهوة، وتهّياأت �ضيدة املنزل للبدء بنقا�س املو�ضوع، 

ال�ضيف.  مع  بحثه  كيفّية  لتح�رّش  الليل  طوال  �ضهرت  الذي 

ولكن ما اإن ر�ضفت من فنجان القهوة، حّتى وقفت من فورها، 

لقد  العارم.  بالغ�ضب  �ضعور  انتابها  وقد  عيناها،  وجحظت 

ارتكبت )�ضيتا( اأ�ضنع خطاأ يف هذه املنا�ضبة، اإذ و�ضعت امللح 

يف القهوة بدًل من ال�ضّكر. ماذا �ضتفعل؟

رابًطا  املوقف،  هذا  حول  اآراءهم  التالمذة  مع  املعّلم  يناق�س 

عن  والعافني  الغيظ...  والكاظمني   ...( الكرمية:  بالآية  اإّياه 

النا�س...(

)م�ضتند 1(

الأن�شطة / التمارين 

)25 دقيقة(

عمل جمموعات

بعد  ال��ت��الم��ذة،  اأم���ام  التالية  ال�ضيناريوهات  املعّلم  يعر�س 

توزيعهم اإىل ثالث جمموعات: 

ال�شيناريو الأّول

باب  وم��ن  برفيقه.  ة  اخلا�ضّ امل��رور  كلمة  على  اإيلي  ح�ضل 

ال�ضيئة  وامل��ق��الت  التعليقات  من  العديد  بو�ضع  ق��ام  امل��زاح، 

با�ضمه، دون اأن يلتفت اإىل نتائج فعله، مما اأثار بلبلة، وموجة 

من الغ�ضب وامل�ضاكل بينه وبني اأ�ضدقائه. وعندما علم �ضليم 

باأن اإيلي هو من قام بهذه امل�ضاألة، �ضعر بالغ�ضب ال�ضديد.

ال�شيناريو الثاين

م��ن��ال ف��ت��اة حت��ّب امل���زاح ك��ث��رًيا. وج���دت م��رة دف��رت رفيقتها 

�ضعاد، التي حتّب اأن تر�ضم عليه، وتكتب فيه بع�س الأ�ضعار 

وال��ر���ض��ائ��ل، ف��اأخ��ذت��ه دون ع��ل��م��ه��ا، وب�����داأت ت��ع��ر���ض��ه على 

عرفت  عليها.  و�ضحكَن  �ضعاد  من  َه��زاأَن  اللواتي  رفيقاتها، 

�ضعاد بامل�ضاألة، ف�ضعرت بالغ�ضب ال�ضديد...
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ال�شيناريو الثالث

كانت فريال و�ضقيقاتها يتح�رّشن حلفلة، ويلب�ضن اأف�ضل ما 

اإلهام، قد ا�ضتخدمت  اأّن �ضقيقتها  لديهّن، لكن فريال وجدت 

الراأ�س(،  ة )فر�ضاة ال�ضعر، والعطر، وزينة  اأغرا�ضها اخلا�ضّ

فريال  فغ�ضبت  الفو�ضى،  من  حالة  يف  الأغرا�س  كّل  تاركًة 

كثرًيا.

يوّزع املعّلم التالمذة اإىل ثالث جمموعات، وتتوىّل كّل جمموعة 

كّل  تختتم  اأن  على  الثالثة،  امل�ضاهد  من  م�ضهٍد  اأدوار  لعب 

عنوان  حت��ت  ال��در���س،  قيمة  تقت�ضيه  مب��ا  امل�ضهد  جمموعة 

العفو، بنهاية اإيجابّية، اأو �ضلبّية.

بعد عر�س املجموعات، يناق�س املعّلم اأهّم الأفكار مع التالمذة، 

ويربط مفهوم العفو بالآية، وباحلديث )امل�ضتند 2(.

التقومي 

)10 دقائق(

 .)3 )م�ضتند  الكرمية  الآية  اللوح  على  املعّلم  • يكتب 
•  ي�ضتعر�س بعدها مع التالمذة املعاين والدللت الواردة يف 
الآية الكرمية، ويتو�ّضع معهم يف ما يطلبه منا اهلل �ضبحانه 

وتعاىل عند الإ�ضاءة اإلينا.

اخلتام

)5 دقائق(

 يربط املعّلم اأهّم الأفكار الواردة، كخال�ضة للدر�س بال�ضواهد، 

منطلًقا من )امل�ضتند 4(.

تقت�ضي نقاط انتباه حيث  والأدوار،  امل�ضاهد  تعديل  للمعّلم   •  ميكن 

املختلف  الآخر  واإبراز  ال�ضخ�ضّيات،  اختيار  يف  احلاجة 

الو�ضع  الهوّية،  العمر،  اجلن�س،  )الدين،  مبوجب 

، املعتقد...(.
ّ

الجتماعي

اإ�ضاءة، تكون واحدة  اأّي  اأمام  الفعل  باأّن رّدة  املعّلم  تو�ضيح 

بالإح�ضان.  واملبادلة  والعفو،  بالإ�ضاءة،  املبادلة  ثالث:  من 

على اأن يلفت نظر الطاّلب، اإىل اأّن املوقف الأف�ضل ينطلق من 

 ُ وَن اأَن َيْغِفَر اهللَّ بُّ َفُحوا اأَل حُتِ تو�ضية الدين: {َوْلَيْعُفوا َوْلَي�ضْ

ِحيٌمَ �ضورة النور:الآية 22. ُ َغُفوٌر رَّ َلُكْم َواهللَّ
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•  ومن املهّم اأي�ًضا اأن يدرك الطاّلب، اأّن امل�ضاحمة تكون من 
اأن من ي�ضامح،  املعّلم  القوة كاختيار، حيث يو�ضح  موقع 

كان بو�ضعه اأّل ي�ضامح، بل هو من اختار امل�ضاحمة، وذلك 

جتّنًبا لو�ضول مفهوم امل�ضاحمة بطريق خاطئ اإىل الطالب، 

عن  وال�ضكوت  التنازل،  تعني  امل�ضاحمة  اأن  ُيظهر  والذي 

احلّق.

على  للتالمذة  ال�ضكر  تقدمي  املعّلم  على  اخلتام،  فقرة  •  يف 
التي  الأفكار  اأهّم  اإبراز  اإعادة  م�ضاركتهم، ثم الرتكيز على 

املجال  يف�ضح  اأن  على  وتلخي�ضها،  الدر�س،  يف  وردت 

للتالمذة، للتعبري عن �ضعورهم مبا اختروه يف التمارين، 

لدى احلاجة.

امل�شتندات واملراجع

َها م�شتند 1 ٍة َعْر�ضُ ُكْم َوَجنَّ بِّ ن رَّ قال اهلل تعاىل: {َو�َضاِرُعوْا اإِىَل َمْغِفَرٍة مِّ

اء  َّ ِذيَن ُينِفُقوَن يِف ال�رشَّ ِقنَي  الَّ ْت ِلْلُمتَّ َمَواُت َوالأَْر�ُس اأُِعدَّ ال�ضَّ

ُيِحبُّ   ُ َواهللَّ ا�ِس  النَّ َعِن  َواْلَعاِفنَي  اْلَغْيَظ  َواْلَكاِظِمنَي  اء  َّ َوال�رشَّ

امْلُْح�ِضِننَي �ضورة اآل عمران: الآيتان 134-133.

ُ م�شتند 2 وَن اأَن َيْغِفَر اهللَّ بُّ َفُحوا اأَل حُتِ قال اهلل تعاىل: {َوْلَيْعُفوا َوْلَي�ضْ

ِحيٌم  �ضورة النور: الآية 22. ُ َغُفوٌر رَّ َلُكْم َواهللَّ

ْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَيْعُفو َعِن  ِذي َيْقَبُل التَّ قال اهلل تعاىل: {َوُهَو الَّ

َئاِت َوَيْعَلُم َما َتْفَعُلوَن �ضورة ال�ضورى: الآية 25. يِّ ال�ضَّ

َفْح َعْنُهْم َوُقْل �َضالٌم َف�َضْوَف َيْعَلُموَن  قال اهلل تعاىل: {َفا�ضْ

�ضورة الزخرف: الآية 89.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

واآله و�ضحبه و�ضّلم(: "ثالث َمن ُكنَّ فيه، حا�ضبه اهلل ح�ضاًبا، 

ن  ي�ضرًيا واأدخله اجلنة برحمته: ُتعطي َمن حَرمك، وتعفو عمَّ

ظلمك، وَت�ِضل َمن قَطعك". )رواه احلاكم(.
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قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه واآله 

و�ضحبه و�ضّلم(: "اأَل اأُخركم بخري خالئق الدنيا والآخرة؟ 

العفو عّمن ظلمك، وت�ضل من قطعك، والإح�ضان اإىل من اأ�ضاء 

اإليك، واإعطاء من حرمك". )الكايف، ال�ضيخ الكليني، ج 2(.

ِتي م�شتند 3 َئُة اْدَفْع ِبالَّ يِّ �َضَنُة َول ال�ضَّ قال اهلل تعاىل: {َول َت�ْضَتِوي احْلَ

َحِميٌم   َويِلٌّ  ُه  َكاأَنَّ َعَداَوٌة  َوَبْيَنُه  َبْيَنَك  ِذي  الَّ َفاإَِذا  اأَْح�َضُن   
َ

ِهي

�ضورة ف�ضلت: الآية 34.

َل م�شتند 4 ْقَوى َوَل َتن�َضُوْا اْلَف�ضْ قال اهلل تعاىل: {َواأَن َتْعُفوْا اأَْقَرُب ِللتَّ

ا َتْعَمُلوَن َب�ِضرٌي �ضورة البقرة: الآية 237. َ مِبَ َبْيَنُكْم اإِنَّ اهللَّ

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

ِمن مال، وما زاد  "ما نَق�َضْت �ضدقة  واآله و�ضحبه و�ضّلم(: 

ع اأحد هلل اإلَّ رفعه اهلل". )رواه  ا، وما َتوا�ضَ اهلل عبًدا بعفو اإل ِعزًّ

م�ضلم(.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

كرثة،  �ضاحبها  تزيد  ال�ضدقة  "اإّن  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله 

رفعة،  �ضاحبه  يزيد  التوا�ضع  واإنَّ  اهلل.  يرحمكم  فت�ضّدقوا 

ا، فاعفوا  فتوا�ضعوا يرفعكم اهلل. واإنَّ العفو يزيد �ضاحبه عزًّ

يعّزكم اهلل". ) كتاب الكايف، ال�ضيخ الكليني، ج 2(.
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

العفو والغفران يف املفهوم الإ�شالمّي

املاّدة: تربية اإ�شالمّيةالفئة العمرّية: 16 �شنة وما فوق

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: العفو والغفران يف املفهوم الإ�ضالمي

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

-  ي����درك م��ع��ن��ى ال��ع��ف��و، وم��رات��ب��ه )ال�����ض��ف��ح، وال�����ض��ف��ح الهدف املعريّف:

اجلميل(.

عظيمة  و�ضفة  كبرية،  اإن�ضانّية  قيمة  هو  العفو  اأنَّ  -  يعلم 

الدين.  بها  يو�ضي 

للعفو.الهدف املهاراتّي:  الإيجابّية  الفوائد  بع�س  -  يعّدد 

بع�س  يف  العفو  لغياب  ال�ضلبّية،  النتائج  بع�س  -  ي��ع��ّدد 

املواقف.

ا. العفو لي�س �ضعًفا، بل يزيد �ضاحبه عزًّ اأّن  - ميّيز 

التي الهدف الأدبّي/القيمّي:  الجتماعّية،  املواقف  بع�س  يف  العفو  قيمة  -  يتبّنى 

ذلك. ت�ضتوجب 

والنتقام. الغ�ضب،  ت�ضتدعي  التي  املواقف  -  يتجّنب 

باحل�ضنة. ال�ضّيئة  مقابلة  قيمة  يتبّنى   -

العفو املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

ال�ضفح

ال�ضفح اجلميل

)راجع معجم امل�ضطلحات(.
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)10 دقائق(

ع�شف ذهنّي

يقوم املعّلم بكتابة احلديث ال�رشيف )م�ضتند1(:

احلديث  من  فهموه  ما  حول  التالمذة  اآراء  املعّلم  ي�ضّجل 

هذا  ومعاين  دللت  حول  معهم  حواًرا  يفتح  ثم  ال�رشيف، 

الأدعية  من  كان  الدعاء  هذا  اأّن  وكيف  ال�رشيف،  احلديث 

املحّببة، اإىل قلب الر�ضول عليه ال�ضالة وال�ضالم.

يرّكز املعّلم يف النقا�س على معنى العفو وال�ضفح، واأبعاد هذه 

.
ّ

 الإيجابي
ّ

القيمة يف الأثر الجتماعي

الأن�شطة / التمارين 

)25 دقيقة(

درا�شة حالة

على  ال��رع��اة  من  جمموعة  اعتدت  نائّية،  قرية  يف  اأّن��ه  ُي���رَوى 

فاجتاح  طريقه،  امل��اع��ز  م��ن  قطيع  �ضّل  اأن  بعد  امل��زارع��ني، 

القتلى  العديد من  املعركة عن  اأخرى. واأ�ضفَرت  مزارَع قريٍة 

واجلرحى، واأغلبهم من قرية املزارعني.

ولكّن  والقت�ضا�س،  للحرب  املزارعني  قرية  اأهايل   •  َتداَعى 

قامت  امل��زارع��ني،  قرية  ال�ضلح" من  "دعاة  من  جمموعًة 

بالدعوة اإىل ال�ضلح والعفو.

هجم  اإذ  مباغتة،  بطريقة  املعركة  بداأت  التايل،  اليوم  •  فجر 
واأ�ضفَرت  امل��زارع��ني،  قرية  على  فجاأة،  الرعاة  قرية  اأه��ايل 

فاحتّلوا  امل��زارع��ني،  قرية  على  ال��رع��اة  تغّلب  ع��ن  املعركة 

القرية، و�ضالوا وجالوا يف �ضوارعها، وا�ضتباحوا اأمالكها. 

املزارعني  قرية  من  ال�ضلح"  "دعاة  جمموعة  دع��ت  وهنا 

جمّدًدا، اإىل ال�ضلح والعفو.

اأهايل  جمع  قريتهم،  اإىل  الرعاة  قرية  اأهايل  ان�ضحاب  •  بعد 
والنتقام.  للثاأر  وت���اآزروا  قّوتهم،  �ضمل  امل��زارع��ني  قرية 

وتعاونت  وع��ت��اده��م،  عّدتهم  بكامل  للمعركة  حت�����رّشوا 

معهم اأك���رث م��ن ق��ري��ة جم���اورة، يف ح��ني ك��ان ع��دد ال��رع��اة 

قلياًل، وِمن ثمَّ ل ميلكون اأّي فر�ضة للغلبة والن�رش. وهنا 

قامت جمموعة "دعاة ال�ضلح" من قرية املزارعني، بالدعوة 

نفّكر  الن�رش  بعد  الأه��ايل:  فرّد  والعفو،  ال�ضلح  اإىل  جم��ّدًدا 

يف العفو!
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اإىل ثالث جمموعات، طالًبا من  التالمذة  بتوزيع  املعّلم  يقوم 

واقرتاحاتهم  اآرائهم  وو�ضع  احلالة،  مناق�ضة  جمموعة  كّل 

حول م�ضاألة العفو، والدعوة اإليه يف املراحل الثالث، وحتديد 

اأّي مرحلة هي اأوجب للعفو براأي التالمذة. كيف؟ وملاذا؟

الأفكار اعتماًدا  املعّلم يف نقا�س  التالمذة، يتو�ّضع  بعد عر�س 

على )م�ضتند 2(.

التقومي 

)10 دقائق(

ال�ضالم،  عليه  الر�ضول  لق�ضة  خمت�رٍش  ب�رشٍد  املعّلم  يقوم 

والدخول اإىل مّكة، مع تبيان احلديث ال�رشيف ودللته:"...

ل ترثيب عليكم...". 

ويفتح مع التالمذة نقا�ًضا حول قيمة موقف العفو وال�ضفح، 

واأهّميته انطالًقا من )م�ضتند 3(.

اخلتام

)5 دقائق(

يربط املعّلم اأهّم الأفكار الواردة، كخال�ضة للدر�س بال�ضواهد، 

منطلًقا من )م�ضتند 4(.

•  على املعّلم اأن يتو�ّضع خالل �ضري الدر�س يف مفهوم العفو نقاط انتباه
وال�ضفح، وال�ضفح اجلميل، وذلك لتبيان املراتب، وتاأكيد 

اأّية  دون  اخلال�س  ب�ضكلها  كقيمة  العفو  اإدراك  اأهّمية 

َفُحوا  َوْلَي�ضْ �ضوائب، انطالًقا من الآية الكرمية: {َوْلَيْعُفوا 

�ضورة  ِحيٌم  رَّ َغُفوٌر   ُ َواهللَّ َلُكْم   ُ اهللَّ َيْغِفَر  اأَن  وَن  بُّ حُتِ اأََل 

النور: الآية 22.

على  للتالمذة  ال�ضكر  تقدمي  املعّلم  على  اخلتام،  فقرة  •  يف 
التي  الأفكار  اأهّم  اإبراز  اإعادة  م�ضاركتهم، ثم الرتكيز على 

املجال  يف�ضح  اأن  على  وتلخي�ضها،  الدر�س،  يف  وردت 

للتالمذة، للتعبري عن �ضعورهم مبا اختروه يف التمارين، 

لدى احلاجة.



144

امل�شتندات واملراجع

�ضّلى م�شتند 1 و�ضّلم/  واآله  عليه  اهلل  )�ضّلى  النبّي  دعاء  من  وكان 

العفو،  َعُفوٌّ حتّب  اإّنك  "اللهّم  اهلل عليه واآله و�ضحبه و�ضّلم(: 

فاعف عّني". )رواه الطرايّن/ بحار الأنوار(.

َل م�شتند 2 ْقَوى َوَل َتن�َضُوْا اْلَف�ضْ قال اهلل تعاىل: {َواأَن َتْعُفوْا اأَْقَرُب ِللتَّ

ا َتْعَمُلوَن َب�ِضرٌي �ضورة البقرة: الآية 237.  َ مِبَ َبْيَنُكْم اإِنَّ اهللَّ

 ُ وَن اأَن َيْغِفَر اهللَّ بُّ َفُحوا اأَل حُتِ قال اهلل تعاىل: {َوْلَيْعُفوا َوْلَي�ضْ

ِحيٌم �ضورة النور: الآية 22. ُ َغُفوٌر رَّ َلُكْم َواهللَّ

َلَح  ْثُلَها َفَمْن َعَفا َواأَ�ضْ َئٌة مِّ َئٍة �َضيِّ قال اهلل تعاىل: {َوَجَزاُء �َضيِّ

امِلِنَي �ضورة ال�ضورى: الآية  ُه ل ُيِحبُّ الظَّ اإِنَّ  ِ َفاأَْجُرُه َعَلى اهللَّ

.40

َح�َضَنٌة م�شتند 3 اأُ�ْضَوٌة   ِ اهللَّ َر�ُضوِل  يِف  َلُكْم  َكاَن  {َلَقْد  تعاىل:  اهلل  قال 

�ضورة  َكِثرًيا   َ اهللَّ َوَذَكَر  الآِخَر  َواْلَيْوَم   َ اهللَّ َيْرُجو  َكاَن  َن  ملِّ

.21 الأحزاب: الآية 

َكَذِلَك م�شتند 4 اْلَعْفَو  ُقِل  ُينِفُقوَن  َماَذا  {َوَي�ْضاأَُلوَنَك  تعاىل:  اهلل  قال 

البقرة:  �ضورة  ُروَن  َتَتَفكَّ ُكْم  َلَعلَّ َياِت  الآ َلُكُم   ُ اهللَّ  ُ ُيَبنيِّ

.219 الآية 
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الف�شل الثامن

اخلري العام
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قال تعاىل يف كتابه العزيز: {ُهَو اأَْن�َضاأَُكْم ِمَن الأَْر�ِس َوا�ْضَتْعَمَرُكْم ِفيَها �ضورة هود: الآية 61.

خلق اهلل عّز وجّل النا�س، وجعل اإقامتهم يف الأر�س ليعّمروها، وين�رشوا اخلري فيها، فكان الإ�ضالح 

منذ البداية مهّمة الأنبياء والر�ضل عليهم ال�ضالة وال�ضالم، وهو منهجهم، حيث نهى القراآن الكرمي عن 

الإف�ضاد يف الأر�س. قال تعاىل: {َوَل ُتْف�ِضُدوا يِف الأَْر�ِس َبْعَد اإِ�ضاَلِحَها �ضورة الأعراف: الآية 56.

فالفارق عظيم بني اأهل الإ�ضالح، الذين يعملون من اأجل خري النا�س جميًعا وم�ضاحلهم العاّمة، 

العاّم،  العاّمة واخلري  امل�ضلحة  ة، على ح�ضاب  لتحقيق م�ضاحلهم اخلا�ضّ الذين ي�ضعون  الف�ضاد  واأهل 

غري اآبهني بالأ�رشار الناجتة عن اأفعالهم واأعمالهم.

تعريف اخلري العاّم

هو اأ�ضا�س الجتماع الإن�ضاين، والعي�س مًعا باأمن و�ضالم، عر اعتبار �ضالمة املجتمع، ووحدته، 

جلميع  احلقوق  �ضمان  يف  وامل�ضاركة  اللتزاَم،  يقت�ضي  مما   ،
ّ

ال�ضخ�ضي اخلري  لتحقيق  �رشًطا  وُرقّيه، 

امل��وارد  وا�ضتعمال  ال�ضليم،  وتطويرها  العاّمة  احلياة  لتنمية  اجلهود  وَت�ضاُفَر  واجلماعات،  الأف��راد 

امل�ضرتكة املعنوّية واملادّية خدمة للجميع، وبهدف حتقيق ذواتهم، وتاأمني م�ضاحلهم. وهو كّل ما يحّقق 

ال�رشيف:  العاّمة. ففي احلديث  اأف��راده، وينّمي احلياة  للمجتمع، ويحافظ على وحدته، وحقوق  النفع 

"اخَلْلُق كلهم عيال اهلل، فاأحبُّ اخللق اإىل اهلل من اأح�ضن اإىل عياله". )رواه الطرايّن( / "اخللق كلهم عيال 
ُهم اليه اأنفعهم لعياله". )و�ضائل ال�ضيعة(.  اهلل، واأحبُّ

العمل للخري العاّم اإح�شاٌن و�شدقة

َ َل  ُ اإَِلْيَك وَل َتْبِغ اْلَف�َضاَد يِف الأَْر�ِس اإِنَّ اهللَّ قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز: {َواأَْح�ِضن َكَما اأَْح�َضَن اهللَّ

ُيِحبُّ امْلُْف�ِضِديَن �ضورة الق�ض�س: الآية 77.

اأفكاٌر لإعداد خطبة اأو حديث روحّي

حول قيمة اخلري العاّم
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اِبُروَن  ال�ضَّ ى  ُيَوفَّ ا  َ اإِمنَّ َوا�ِضَعٌة   ِ اهللَّ َواأَْر���ُس  َح�َضَنٌة  ْنَيا  الدُّ َهِذِه  يِف  اأَْح�َضُنوا  ِذيَن  {ِللَّ تعاىل:  وقال 

اأَْجَرُهم ِبَغرْيِ ِح�َضاٍب �ضورة الزمر: الآية 10.

ا على اأن اهلل عّز وجّل اأح�ضن اإىل النا�س، اأي اأنعم عليهم  اأ�ضار القراآن الكرمي اإىل الإح�ضان، ُمركزًّ

الأر�س  لعمارة  والتكافل،  العدل  بني  وجعله  بالإح�ضان  اأمر  اإنه  بل  حت�ضى،  ول  تعّد  ل  كثرية  بنعم 

وقيام حياة هنيئة، بني خمتلف القائمني عليها، ويف جميع جمالت احلياة، بحيث اأ�ضبح على الإن�ضان 

اإىل  بالإح�ضان  بالوقت..-،  اأو  بال�ضحة،  اأو  باملال،  ذلك  كان  -�ضواء  عليه  تعاىل  اهلل  اإنعام  يقابل  اأن 

الطماأنينة  يحّقق  ذلك  لأن  وغريها؛  والن�ضح،  واملوا�ضاة،  وامل�ضورة،  لهم،  اخلري  وتقدمي  الآخرين، 

والراحة له ولالآخرين، مما ي�ضاعد على حتقيق اخلري العاّم للمجتمع. 

ال��واق��ع��ة:  ُب����وَن ����ض���ورة  مْلُ����َق����رَّ ا وَل����ِئ����َك  اأُ ِب���ُق���وَن   ���ا ال�������ضَّ ِب���ُق���وَن  ���ا {َوال�������ضَّ ــال تــعــاىل:  ق

ن�ضان،  الإ خدمة  يف  واملتطوعني  اخلريات،  فعل  اإىل  الدنيا  يف  ال�ضابقني  ّن  اأ يعني   .11 10و يتان الآ

عّز  اهلل  ّن  اإ بل  اجل��ّن��ات،  دخ��ول  اإىل  الآخ��رة  يف  ال�ضابقون  هم  ال��ع��اّم،  اخل��ري  اأج��ل  من  والعاملني 

ِوْجَهٌة  {َوِل��ُك��ٍلّ  قال:  حيث  اخل��ريات،  عمل  اإىل  وامل�ضابقة  امل�ضارعة  على  املوؤمنني  يحّث  وج��ّل 

ٍء 
ْ

�َضي ُك��ِلّ  َعَلى   َ هلَلّ ا َنّ  اإِ َجِميًعا   ُ هلَلّ ا ِب��ُك��ُم  ِت  َي��اأْ َتُكوُنوا  َم��ا  ْي��َن  اأَ ِت  ا َ ْ
��ري اخْلَ َفا�ْضَتِبُقوا  يَها  ِلّ ُمَو ُه��َو 

.148 ية  الآ البقرة:  �ضورة  َقِديٌر 

ا  ومدح اهلل �ضبحانه نبّيه زكريا واأهله؛ لأنهم ي�ضارعون يف اخلريات، حيث قال تعاىل: {َوَزَكِريَّ

َلُه  َلْحنا  �ضْ َواأَ َيْحيى  َلُه  َوَوَهْبنا  َلُه  َفا�ْضَتَجْبنا  اْلواِرِثنَي   َخرْيُ  َواأَْن��َت  َفْرًدا   
ِ

َت��َذْرين ل  َربِّ  ُه  َربَّ نادى  اإِْذ 

رْياِت َوَيْدُعوَننا َرَغًبا َوَرَهًبا َوكاُنوا َلنا خا�ِضِعني �ضورة الأنبياء:  ُهْم كاُنوا ُي�ضاِرُعوَن يِف اخْلَ اإِنَّ َزْوَجُه 

الآيتان 90-89.

وقد مدح اهلل عّز وجّل امل�ضلمني من اأهل املدينة املنّورة، الذين اآثروا اإخوانهم املهاجرين يف العطاء 

احل�رش:  �ضورة  ٌة  َخ�َضا�ضَ ِبِهْم  َكاَن  َوَلْو  اأَنُف�ِضِهْم  َعَلى  {َوُيوؤِْثُروَن  قال:  حيث  لهم،  املنافع  وتقدمي 

الآية  ة. وهذه  الآخرين وخدمتهم، ولو على ح�ضاب م�ضاحلهم اخلا�ضّ اأي يقّدمون م�ضلحة  الآية 9، 

عاّمة، �ضاحلة لكّل زمان ومكان.

 ،
ّ

من هنا ن�ضتنتج اأن الكثري من اآيات القراآن الكرمي، ت�ضري اإىل اأن الإن�ضان مبا اأنه كائن اجتماعي

وتقدمي  حتقيق  اإىل  وي�ضعى  الآخرين،  مع   
ّ

اإيجابي ب�ضكل  يتفاعل  اأن  عليه  جماعة،  �ضمن  يعي�س  اأي 

ة. امل�ضلحة العامة؛ لأن من خاللها تتحّقق اأي�ًضا امل�ضالح الفردّية اخلا�ضّ
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عليه  ُيقدم  للمجتمع،  ع��اّم  خري  فيه  �ضلوٍك،  اأو  ت�رشف  ك��ّل  على  ينطبق  ال�ضَدقة،  مفهوم  اإّن 

، اأو ِبِعلم، اأو بن�رش معروف، ونهي عن منكر، وبالعمل 
ّ

الإن�ضان، �ضواء جتّلى ذلك بفعل مادّي، اأو عيني

بت�ضويه  اأو  طريق،  بقطع  اأو  بالفعل،  اأو  بالكالم،  الأذى  هذا  كان  �ضواء  النا�س،  عن  الأذى  اإبعاد  على 

اإلخ. �ضمعة، 

على  "اإن  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآل��ه  عليه  اهلل  �ضّلى  و�ضّلم/  واآل��ه  عليه  اهلل  )�ضّلى  الر�ضول  ق��ال 

وعيادتك  �ضَدقة،  الطريق  عن  الأذى  اإماطتك  قال:  ذلك؟  يطّبق  َمن  قيل  �ضدقة.  يوم  كّل  يف  م�ضلم  كّل 

املري�س �ضدقة، ونهيك عن املنكر �ضدقة، ورّدك ال�ضالم �ضدقة". )ميزان احلكمة – م�ضتدرك و�ضائل 

اأخيك لك �ضدقة، واأمرك باملعروف، ونهيك عن املنكر �ضدقة، واإر�ضادك  "تب�ّضمك يف وجه  ال�ضيعة(/ 

�ضدقة،  لك  الطريق،  عن  والعظم  وال�ضوك،  احلجر،  واإماطتك  �ضدقة،  لك  ال�ضالل  اأر���س  يف  الرجل 

ان(. واإفراغك من َدْلِوك يف دلو اأخيك لك �ضدقة". )رواه اإبن حبَّ

ويف مو�ضع اآخر قال )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه واآله و�ضحبه و�ضّلم(: "ما من 

م�ضلم يغر�س غر�ًضا، اأو يزرع زرًعا، فياأكل منه اإن�ضان، اأو طري، اأو بهيمة، اإلَّ كانت له �ضدقة". )رواه 

البخارّي/ م�ضتدرك و�ضائل ال�ضيعة ج 13 �س460(.

، وللغري اأي على م�ضتوى 
ّ

لذلك العمل للخري العام فيه منفعة لالإن�ضان على امل�ضتوى ال�ضخ�ضي

واملجتمع. اجلماعة 

كيف يتحقق اخلري العام؟

يتحّقق اخلري العاّم اأوًل بفعله وممار�ضته من كّل فرد، ثانًيا: بالعمل فرادى وجماعات، وجمتمع 

، وموؤ�ّض�ضات، على اإ�ضالح الف�ضاد ومواجهة املف�ضدين. فامل�ضوؤولّية تقع على عاتق كّل 
ّ

مديّن، وديني

اأكانت عاّمة  فرد من اأفراد املجتمع، وذلك ح�ضب مكانته وموقعه، كذلك على عاتق املوؤ�ّض�ضات، �ضواء 

ة. اأو خا�ضّ

ومن �شور الف�شاد على �شبيل املثال ل احل�رش:

العتداء على الأرواح، والأمالك، والأموال العاّمة؛ الإخالل بالأمن، اأكل اأموال النا�س بالباطل، 
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ب��الآداب  الإخ��الل  املختلفة؛  والإدارات  الأجهزة  بع�س  يف  الإدارّي  الف�ضاد  الر�ضوة،   ،
ّ

البيئي التلّوث 

بالكيل... التطفيف  العاّمة، 

العاّمة  بامل�ضلحة  فتف�ضد وت�رّش  النا�س جميًعا،  ال�ضلبّية على  اآثارها  ال�ضور وغريها ترتك  هذه 

ة. اخلا�ضّ الأفراد  م�ضالح  على  ذلك  ينعك�س  بحيث  العاّم"،  "اخلري 
َوَل  اأَ�ْضَياَءُهْم  ا�َس  النَّ َتْبَخ�ُضوا  َوَل  َوامْلِيَزاَن  اْلَكْيَل  {َفاأَْوُفوا  منّبًها:  العزيز  كتابه  يف  تعاىل  قال 

وؤِْمِننَي �ضورة الأعراف: الآية 85.  ُكْم اإِن ُكنُتم مُّ اَلِحَها َذِلُكْم َخرْيٌ لَّ ُتْف�ِضُدوا يِف اْلأَْر�ِس َبْعَد اإِ�ضْ

ِلُيِذيَقُهم  ا�ِس  النَّ اأَْيِدي  َك�َضَبْت  ا  مِبَ َواْلَبْحِر  اْلَرِّ  يِف  اْلَف�َضاُد  {َظَهَر  العزيز:  كتابه  يف  تعاىل  وقال 

ُهْم َيْرِجُعوَن �ضورة الروم: الآية 41. ِذي َعِمُلوا َلَعلَّ َبْع�َس الَّ

والف�ضاد بدايته من الذات اإىل الآخر. ولذا، اإذا واجهناه وحاربناه، تال�ضى وا�ضمحل، واإّل كرث، 

ا على الإن�ضان كفرد، وعلى النا�س كجماعة. ودّمر، وارتّد �ضلبًيّ

تعاىل:  قال  الآخر.  اإىل  فاملجتمع،  اجلماعة،  ثّم  العائلة،  ثّم  الذات،  من  بدايته  الإ�ضالح  وكذلك 

ِباأَنُف�ِضِهْم �ضورة الرعد: الآية 11. َما  وا  ُ ى ُيَغريِّ ِبَقْوٍم َحتَّ َما   ُ َ ل ُيَغريِّ {اإِنَّ اهللَّ

َجاَرُة �ضورة  ا�ُس َواحْلِ ْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها النَّ اأَنُف�َضُكْم َواأَ اآَمُنوا ُقوا  ِذيَن  َها الَّ يُّ
اأَ {َيا  وقال تعاىل: 

التحرمي: الآية 6.

راٍع،  "كلكم  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله  عليه  اهلل  �ضّلى  و�ضّلم/  واآله  عليه  اهلل  )�ضّلى  الر�ضول  قال 

وكلكم م�ضوؤول عن رعيته...". )جامع الأخبار/ �ضحيح البخاري(.

اإىل  ومتطّلع  عنها،  وم�ضوؤول  نف�ضه  على  راٍع  ا  ِمنَّ فرد  وكّل  اجلميع،  على  موّزعة  فامل�ضوؤولّية 

ة بعدما ا�ضتخلفه اهلل  اإحقاق احلّق، والعدل، والإ�ضالح، خا�ضّ اإىل   
ّ

ال�ضعي العاملني، يف  اإرادة رّب  تنفيذ 

مظاهر  و�ضّتى  والعمران،  بالعمل  والقيام  وتعمريها،  فيها  اخلري  لن�رش  الأر�س  يف  وا�ضتعمره  تعاىل، 

الأمر  هذا  اإنَّ  العاّمة.  للم�ضلحة  اأي�ًضا  بل  ة،  اخلا�ضّ مل�ضلحته  فقط  لي�س  حتقيًقا  واملدنّية،  احل�ضارة 

الأر���س،  واإ���ض��الح  اخل��الف��ة،  حقيقة  اإىل  ونظرته  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن  ملنطق  الإيجابّية  ال�ضورة  يعك�س 

وعمارتها بعنا�رش اخلري، وال�ضالم.

والدين،  ال�رشع  لأحكام  العملّية  الرتجمة  على  العمل  كان،  موقع  اأي  يف  م�ضوؤول  كّل  على  اإًذا، 

اخلري  ي�ضمن  مبا  والأنظمة  القوانني  تطبيق  اإىل  و�ضعيه  �ضمريه،  مراعاة  مع  وعادلة،  دقيقة  ترجمة 

للمجتمع. العاّم 
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خامتة

كاّفة  يف  امل�ضلح،  ال�ضالح  املواطن  اإيجاد  اإىل  البع�س-  ويفعله  يّدعيه  ملا  -خالًفا  الإ�ضالم  يهدف 

على  يقت�رش  اأن  ميكن  فال  و�ضامل،  وا�ضع  العاّم،  اخلري  لتحقيق  الإ�ضالح  وميدان  احلياة.  جوانب 

جانب حمّدد يف احلياة، اإمنا هو عملية متكاملة تطول اأي�ًضا جوانب القواعد ال�رشعّية، والفهم ال�ضحيح 

اأجل تقدمي الأف�ضل لها،  اأبناء املجتمع، من  لها، مما ي�ضاعد على خلق جّو من التعاون والتعا�ضد بني 

العاّمة. حتقيًقا مل�ضاحلهم 
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درو�س للرتبية الإ�شالمّية 

يف 

قيمة اخلري العام
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

اخلري العاّم يف املفهوم الإ�شالمّي

املاّدة: تربية اإ�شالمّيةالفئة العمرّية: 7-11 �شنة

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: اخلري العاّم يف املفهوم الإ�ضالمي

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

العاّم وتفّرعاته.الهدف املعريّف: -  يدرك معنى اخلري 

 ،
ّ

، وواجب ديني
ّ

اإلهي اأمر  اأّن العمل للخري العاّم هو  -  يعلم 

.
ّ

واأخالقي

-  يدرك اأّن احلفاظ على املرافق، والقوانني املرتبطة باخلري 

ُيثاب عليه. اأمٌر  العاّم، 

-  مي���ّي���ز ب��ع�����س ال�����ض��ل��وك��ّي��ات امل��رت��ب��ط��ة ب���اخل���ري ال���ع���اّم، الهدف املهاراتّي: 

وموجباته. 

ت�رّش  ال��ت��ي  ال�ضّيئة،  ل��الأع��م��ال  ال�ضلبّية  الأوج���ه  ي��ع��ّدد   -

العاّم. باخلري 

باحلقوق الهدف الأدبّي/القيمّي:  ربًطا  العاّم،  اخلري  اأجل  من  العمل  قيمة  -  يتبّنى 

والواجبات.

بالآخرين،  الإ���رشار  �ضاأنها  من  باأعمال  القيام  -  يتجّنب 

العاّمة.  وبامل�ضلحة 

امل�ضلحة العاّمةاملفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

الِرّ

الف�ضاد

مرافق عاّمة. 

)راجع معجم امل�ضطلحات(.
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)5 دقائق(

و�شائل اإي�شاح/ نقا�س

يقوم املعّلم با�ضتعرا�س جمموعة من ال�ضور، عر الإنرتنت 

كم�ضتندات )�ضورة لل�ضوارع/ اإ�ضارات �ضري/ حديقة 

عاّمة/ �ضبكة كهرباء/ مدر�ضة...(.

ي�ضاأل التالمذة عن ماهّية هذه ال�ضور، وعلى ماذا تدّل، 

وي�ضل معهم اإىل ا�ضتنتاج اأنها مظاهر من املرافق العاّمة، 

للم�ضلحة العاّمة، اأو اخلري العاّم للنا�س.

الأن�شطة / التمارين 

)30 دقيقة(

ق�شة/نقا�س 

ال�ضخمة،  املنزل، وترتيٍب ملكتبة والده  بعد حملة تنظيف يف 

عنها  ا�ضتغنى  التي  الكتب  كومة  اأم��ام  مذهوًل  �ضمري  وق��ف 

والده؛ اإما لأّنه قد قراأها اأكرث من مّرة، اأو لأّنه ميتلك منها اأكرث 

من ن�ضخة.

ماذا  احلرية.  متّلكته  وقد  الكتب،  �ضفحات  بع�س  يقّلب  اأخذ 

يفعل بها؟ فجاأًة طراأت على باله فكرة اأثلجت قلبه، فقام من 

فوره يكّلم اأ�ضدقاءه عر الهاتف. 

رفاقه  وك��ان  الكتب،  من  كومة  يحمل  �ضمري  كان  قليل،  بعد 

اأخرى. وقاموا بفر�ضها على  يحملون بدورهم كومات كتٍب 

مطالعة  "حملة  عليها  كتبوا  يافطًة  وعلقوا  الر�ضيف،  جانب 

وا�ضتبدال للكتب".

وجملة اأخرى تقول "اأح�رِشْ كتاًبا وخذ بدًل منه كتاًبا اآخر".

من  العديد  هنالك  ك��ان  حتى  الزمن،  من  �ضاعتان  اإًل  هي  ما 

اأيديهم، واآخرون يت�ضّفحون بع�س  النا�س، يحملون كتًبا يف 

الكتب ل�ضتبدالها، وال�ضعادة متالأ قلوبهم.

ورفاقه؟  �ضمري  فعله  ما  يف  راأيكم  •  ما 
كيف؟ العاّم؟  اخلري  مفهوم  املبادرة  هذه  تخدم  •  هل 

مماثلة. فكرة  •  قدموا 



155

كّل  وعلى  �ضغرية،  جمموعات  اإىل  ال��ت��الم��ذة  املعّلم  ي���وّزع 

جمموعة حماولة الإجابة عن الأ�ضئلة.

َتعر�س كّل جمموعة نتائج عملها تباًعا.

يناق�س املعّلم ما عر�ضه التالمذة، م�ضتنًدا اإىل الآية الكرمية: 

ْث���ِم  الإِ َعَلى  َت��َع��اَوُن��وْا  َوَل  ��ْق��َوى  َوال��تَّ اْل���ِرِّ  َعَلى  {َوَت��َع��اَوُن��وْا 

َواْلُعْدَواِن �ضورة املائدة: الآية 2 .

وَن  بُّ ا حُتِ ى ُتنِفُقوْا مِمَّ واإىل الآية الكرمية: {َلن َتَناُلوْا اْلِرَّ َحتَّ

عمران:  اآل  �ضورة  َعِليٌم  ِبِه   َ اهللَّ نَّ  َف��اإِ ٍء 
ْ

�َضي ِمن  ُتنِفُقوْا  َوَما 

الآية 92.

التقومي 

)10 دقائق(

لعبة

ير�ضم املعّلم على الأر�س دائرتني، حتتوي الأوىل على عنوان 

باخلري  "ي�رّش  عنوان  على  والثانية  العاّم"،  اخلري  "يفيد 
العاّم". يقراأ بعدها على التالمذة جمموعة من اجلمل املرتبطة 

الدائرة  يف  الوقوف  منهم  طالًبا  به،  امل�رّشة  اأو  العاّم،  باخلري 

املنا�ضبة مل�ضمون اجلملة.  

مناذج من اجلمل

جورج. زميلي  يقطنه  الذي  ال�ضارع،  يف  النفايات  • اأرمي 
الراهبات. مدر�ضة  ممتلكات  على  • اأحافظ 

العاّمة. احلديقة  من  الأزهار  • اأقطف 
فقط. املحتاجني  ديني  لأبناء  والكتب،  بالثياب  • اأتّرع 

الأحياء. خمتلف  يف  نظافة  بحملة  • اأ�ضارك 
الطرقات. يف  الإنارة  م�ضابيح  بتك�ضري  • اأقوم 

املدر�ضة. جدران  على  باخلرب�ضة  • اأقوم 
املدر�ضة. بقوانني  • األتزم 

• اأ�ضارك يف حملة تزيني ال�ضّف، بدل تزيني طبقتي اخلا�ضة.

اخلتام

)5 دقائق(

يقوم املعّلم بربط مفاهيم ال�ضلوك بالآية الكرمية.

)م�ضتند1(، و)م�ضتند2(.

 اأن ي�ضاعد املعّلم التالمذة على عملية احلّث على الواجب جتاه نقاط انتباه

ة، والعاّمة. اخلري العاّم، واأن يف�ضلوا بني امل�ضالح اخلا�ضّ
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امل�شتندات واملراجع

َتَعاَوُنوْا م�شتند 1 َوَل  ْقَوى  َوالتَّ اْلِرِّ  َعَلى  {َوَتَعاَوُنوْا  تعاىل:  اهلل  قال 

َعَلى الإِْثِم َواْلُعْدَواِن  �ضورة املائدة: الآية 2. 

الِحَها  اإِ�ضْ َبْعَد  الأَْر�ِس  يِف  ُتْف�ِضُدوْا  َوَل   } تعاىل:  اهلل  قال 

امْلُْح�ِضِننَي   َن  مِّ َقِريٌب   ِ اهللَّ َرْحَمَت  اإِنَّ  َوَطَمًعا  َخْوًفا  َواْدُعوُه 

�ضورة الأعراف: الآية 56.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه م�شتند 2

واآله و�ضحبه و�ضّلم(: "»اإّن على كّل م�ضلم يف كّل يوم �ضدقة«. 

قيل: »من يطيق ذلك«؟ قال )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى 

الطريق  عن  الأذى  »اإماطتك  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله  عليه  اهلل 

�ضدقة«". )م�ضتدرك الو�ضائل(.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

واآله و�ضحبه و�ضّلم(: "واإِماطتك احلجر، وال�ضوكة، والعظم 

عن الطريق، لك �ضدقة". )�ضنن الرتمذّي(.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

�ضدقٌة  فاإّنه   ، النا�س  عن  اأذاك  "تكّف  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله 

ُق بها عن نف�ضك". )النوادر / الرواندّي(. َت�َضدَّ
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

اخلري العاّم يف املفهوم الإ�شالمّي

املاّدة: تربية اإ�شالمّيةالفئة العمرّية:12 - 15 �شنة

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: اخلري العاّم يف املفهوم الإ�ضالمي

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

امل���ادّي���ة منها، الهدف املعريّف: ال���ع���اّم، وت��ف��رع��ات��ه  -  ي���درك م��ع��ن��ى اخل���ري 

واملعنوّية.

 ،
ّ

، وواجب ديني
ّ

اإلهي اأمر  اأّن العمل للخري العاّم هو  -  يعلم 

.
ّ

واأخالقي

-  يدرك اأّن احلفاظ على املرافق، والقوانني املرتبطة باخلري 

ُيثاب عليه. اأمٌر  العاّم، 

-  يعّدد بع�س اأبواب اخلري العاّم املادّية، واملعنوّية، كاأنواع الهدف املهاراتّي: 

املثال. �ضبيل  على  ال�ضدقة 

الناجمة  والأ�رشار  بالف�ضاد،  تتعّلق  التي  الأعمال  -  ميّيز 

  . عنها

وموِجباته.  العاّم،  باخلري  املرتبطة  ال�ضلوكّيات  -  ميّيز 

ت�رّش  ال��ت��ي  ال�����ض��ّي��ئ��ة،  ل��الأع��م��ال  ال�ضلبّية  الأوج���ه  -  ي��ع��ّدد 

العاّم. باخلري 

خدمة الهدف الأدبّي/القيمّي:  اإىل  ال��ه��ادف��ة   ،
ّ

ال��ط��وع��ي العمل  اإىل  ال��دع��وات  -  يلّبي 

النا�س. خمتلف 

العاّم، ربًطا باحلقوق، والواجبات. يتبّنى مفهوم اخلري   -

بالآخرين. الإ�رشار  �ضاأنها  باأعمال، من  القيام  يتجّنب   -

اخلري العاّماملفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة

 الف�ضاد. 

)راجع معجم امل�ضطلحات(.
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)5 دقائق(

و�شيلة اإي�شاح/ نقا�س 

حول  الإنرتنت  من  �ضوًرا  التالمذة،  اأمام  املعّلم  ي�ضتعر�س 

)�ضبيل مياه- �ضور ملقاعد على �ضاطئ البحر- مقعد انتظار 

احلافالت على الطريق العاّم- مراآة على مفرتق طريق خطر- 

مكّب نفايات- ملعب عامٌّ لالأطفال- ر�ضيف لل�ضارع(.

اأنها  ا�ضتنتاج  اإىل  و�ضوًل  �ضاهدوه،  ما  حول  نقا�ًضا  ويفتح 

اأو  النا�س،  مب�ضلحة  ترتبط  مبادرات  اأو  مل�ضاريع،  اأفكار 

باخلري العاّم.

الأن�شطة / التمارين 

)30 دقيقة(

حّل امل�شكالت

يق�ّضم املعّلم تالمذة ال�ضّف اإىل ثالث جمموعات، ويوّزع على 

كّل جمموعة م�ضكلة معينة:

امل�شكلة الأوىل

ال�ضارع  ال�ضتاء، تكّونت حفرة يف  الغزيرة يف  الأمطار  ب�ضبب 

حركة  يف  اأّث��ر  مّما  للقرية،  املجاور  الراهبات  دير  اإىل  امل��وؤّدي 

ال�ضري، و�ضّبب الأذّية لبع�س املاّرة، وكانت البلدية قد تاأّخرت 

يف معاجلة امل�ضكلة. 

ما العمل؟

امل�شكلة الثانية

مو�ضم ال�ضيف على الأبواب، وال�ضاطئ مملوء بالنفايات...

ما العمل؟

امل�شكلة الثالثة

تنوي اإدارة املدر�ضة اإحياء "اأ�ضبوع املطالعة"، يف اأحد الأحياء 

مذهب  اأو  طائفة  من  �ضكان  يقطنه  ال��ذي  امل��ج��اورة،  الفقرية 

خمتلف، ل ميلك اأطفاله ثمًنا للكتب، والق�ض�س...

ما العمل؟
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جمموعة  كّل  تقوم  ثم  للت�ضاور،  للتالمذة  وقًتا  املعّلم  يرتك 

بعر�س ما ورد لديها من اأفكار واقرتاحات.

التطّوع  حمالت  اأهمية  اإىل  بتوجيهها  الأفكار،  املعّلم  ي�ضّوب 

والتّرع، التي ت�ضّب يف اإطار اخلري العاّم.

مالحظة

بحيث  النقا�س،  اإدارة  ح�ضن  على  املعّلم  حر�س  ����رشورة 

مالحظة  اأو  ���ض��وؤال،  اأّي  توجيه  ال��ت��الم��ذة  ب��اق��ي  ي�ضتطيع 

لأف��راد  ال�ضماح  م��ع  يجيب،  اأن  امل��ن��دوب  وعلى  للمجموعة، 

جمموعته بامل�ضاندة، يف تو�ضيح نقاط البحث يف املو�ضوع.

التقومي 

)10 دقائق(

لعبة

وهي  مترين،  اأول  يف  عر�ضها  التي  للبطاقات  املعّلم  َيُعود 

مقوى،  ورق  على  مل�ضقة  كبرية،  �ضور  بطاقات  جمموع 

)اأي  خمفية  ال�ضورة  تكون  بحيث  الطاولة،  على  ي�ضعها 

وجهها اإىل الأ�ضفل(.

يتذكروا  اأن  املعّلم،  يختارها  ثنائيات  �ضمن  التالمذة  على 

ال�ضورة التي تدّل مثاًل على مقاعد الكورني�س، اأو �ضبيل املاء. 

وذلك باأن يك�ضفوا البطاقات، ملعرفة اأّي منها حتمل ال�ضورة 

وُي�ضرتط  الفائز.  يكن  اأّوًل،  يجدها  ومن  املعّلم،  ذكرها  التي 

على الفائز اأن ي�ضّمي نوع الفائدة العاّمة، اأو اخلري العاّم، الذي 

ى فائًزا. تدّل عليه ال�ضورة قبل اأن ُي�ضمَّ

مالحظة

خالل اللعب، عندما يك�ضف التلميذ وجه ال�ضورة التي ي�ضّك 

البطاقة  هي  تكن  مل  اإذا  كانت،  كما  يعيدها  املطلوبة،  اأنها  يف 

املطلوبة. 

ُيعيد املعّلم خلط البطاقات، ووجهها اإىل الأ�ضفل، قبل اختيار 

 اآخر.
ّ

ثنائي

اخلتام

)5 دقائق(

نوع  طرح  خالل  من  العاّم،  اخلري  مفهوم  بربط  املعّلم  يقوم 

من التعريف للخري العاّم، و�ضوًل اإىل الآية الكرمية يف )م�ضتند 

1(، واحلديث ال�رشيف يف )م�ضتند 2(.
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يف نقاط انتباه التالمذة،  مع  النقا�س  دائرة  املعّلم  يو�ّضع  اأن  املفيد  من 

يف  وامل�ضاعدة  التطّوع  باأعمال  ربًطا  العاّم،  اخلري  مو�ضوع 

القرية،  ال�ضارع،   ،
ّ

احلي املدر�ضة،  )البيت،  حياته  دوائر  اأهم 

ت�ضمل  التي  الأمثلة  من  العديد  يطرح  واأن  املدينة...(، 

اللون-  اجلن�ضية-  الطائفة-  )الدين-  يف  املختلف  اأو  الآخر، 

اجلن�س...(، على اأن ل تكون اأعمال اخلري حم�ضورة فقط يف 

ة، اأو  مفهوم ال�ضدقات للفقراء، اأو ذوي الحتياجات اخلا�ضّ

كبار ال�ضّن كما هو �ضائع. واأن ت�ضمل اأنواع اخلري: ال�ضدقة، 

...الخ، 
ّ

الطوعي العمل  امل�ضاركة يف حملة،  التّرع،  الن�ضيحة، 

الربط  قاعدة  على  النا�س،  بني  الف�ضل  ذكر  مفهوم  تاأكيد  مع 

ا َتْعَمُلوَن  َ مِبَ َل َبْيَنُكْم اإِنَّ اهللَّ بالآية الكرمية: {َوَل َتن�َضُوْا اْلَف�ضْ

َب�ِضرٌي �ضورة البقرة: الآية 237.

ر املعّلم بنواٍح مهّمة يف فعل اخلري وال�ضدقة،  ومن املهّم اأن ُيذِكّ

فعل،  اأو  قول  من  يتبعهما  اأو  يقابلهما،  اأو  بهما،  يرتبط  وما 

َدَقاِتُكم  ِذيَن اآَمُنوْا َل ُتْبِطُلوْا �ضَ َها الَّ يُّ
ربًطا بالآية الكرمية: {َيا اأَ

البقرة:  �ضورة  ا�ِس  النَّ ِرَئاء  َماَلُه  ُينِفُق  ِذي  َكالَّ َوالأََذى  ِبامْلَنِّ 

الآية 264، 

َدَقٍة  �ضَ ن  مِّ َخرْيٌ  َوَمْغِفَرٌة  ْعُروٌف  مَّ {َقْوٌل  الكرمية:  وبالآية 

 َحِليٌم �ضورة البقرة: الآية 263.
ٌّ

ُ َغِني َيْتَبُعَها اأًَذى َواهللَّ

امل�شتندات واملراجع

الِحَها م�شتند 1 اإِ�ضْ َبْعَد  الأَْر�ِس  يِف  ُتْف�ِضُدوْا  {َوَل  تعاىل:  اهلل  قال 

امْلُْح�ِضِننَي  َن  مِّ َقِريٌب   ِ اهللَّ َرْحَمَت  اإِنَّ  َوَطَمًعا  َخْوًفا  َواْدُعوُه 

�ضورة الأعراف: الآية 56.

ِفيَها  ِلُيْف�ِضَد  الأَْر�ِس  يِف  �َضَعى  َتَوىلَّ  {َواإَِذا  تعاىل:  اهلل  قال 

ُ َل ُيِحبُّ اْلَف�َضاَد �ضورة البقرة:  �ْضَل َواهللَّ ْرَث َوالنَّ َوُيْهِلَك احْلَ

الآية 205.
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قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه م�شتند 2

ُهم اإَليِه، اأنَفُعُهم  واآله و�ضحبه و�ضّلم(: "اخَللُق ِعياُل اهلِل، َفاأََحبُّ

ِلِعياِلِه". )الطرايّن/بحار الأنوار(.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

واآله و�ضحبه و�ضّلم(: "ما من م�ضلم يغر�س غر�ًضا، اأو يزرع 

به  له  كانت  اإلَّ  بهيمة،  اأو  طري،  اأو  اإن�ضان،  منه  فياأكل  زرًعا، 

�ضدقة". )البخارّي/ م�ضتدرك و�ضائل ال�ضيعة(. 
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برنامج التعليم الديني للرتبية على قيم احلياة العامة امل�شرتكة

اخلري العاّم يف املفهوم الإ�شالمّي

املاّدة: تربية اإ�شالمّيةالفئة العمرّية: 16 �شنة وما فوق

ة: 50 دقيقة احل�شّ
ّ

مو�شوع الدر�س: اخلري العاّم يف املفهوم الإ�ضالمي

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

-  يدرك معنى اخلري العاّم، وتفّرعاته املادّية منها، واملعنوّية.الهدف املعريّف:

 ،
ّ

ديني وواجب   ،
ّ

اإلهي اأمر  هو  العاّم  للخري  العمل  اأنَّ  -  يعلم 

.
ّ

واأخالقي

كّل  يف  م  حُتتِّ متعّددة،  اجتماعّية  اأدواًرا  لالإن�ضان  اأن  -  يعلم 

منها العمل للخري العاّم.

باخلري  املرتبطة  والقوانني  املرافق،  على  احلفاظ  اأن  -  يدرك 

العاّم، اأمٌر ُيثاب عليه.

كاأنواع الهدف املهاراتّي:  واملعنوّية،  املادّية،  العاّم  اخلري  اأبواب  بع�س  -  يعّدد 

ال�ضدقة على �ضبيل املثال.

واللون،  واجلن�س،  واملعتقد،  الفكر،  يف  الختالف  اأن  -  ميّيز 

م اخلري العاّم. واجلن�ضية، ل يلغي القيام باأعمال حُتتِّ

-  ميّيز الأعمال التي تتعّلق بالف�ضاد، والأ�رشار الناجمة عنها.

-  ميّيز ال�ضلوكّيات املرتبطة باخلري العاّم، وموِجباته.

باخلري  ت�رّش  التي  ال�ضّيئة،  لالأعمال  ال�ضلبّية  الأوجه  -  يعّدد 

العاّم.

، الهادفة اإىل خدمة النا�س.الهدف الأدبّي/القيمّي: 
ّ

-  يلّبي الدعوات اإىل العمل الطوعي

-  يبتكر اأفكاًرا ملبادرات، من �ضاأنها اأن ت�ضّب يف اإطار امل�ضلحة 

العاّمة.

-  يتبّنى قيمة اخلري العاّم، ربًطا باحلقوق، والواجبات.

-  يتجّنب القيام باأعمال، من �ضاأنها الإ�رشار بالآخرين.

اخلري العاّم – الف�ضاد – النفع. )راجع معجم امل�ضطلحات(.املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة
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اخلطوات التعليمّية املّتبعة

التهيئة

)5 دقائق(

ع�شف ذهنّي

يكتب املّعلم على اللوح احلديث ال�رشيف: "كلكم راٍع، وكلكم 

م�ضوؤول عن رعيته". )جامع الأخبار- �ضحيح البخاري(.

ثّم يبداأ بالنقا�س مع التالمذة، يف فهمهم لهذ احلديث.

يف  منهم  يرغب  )ملن  اللوح  على  التالمذة  اآراء  املعّلم  ي�ضجل 

التعبري، مع التوجيه(، ثّم يحاول جتميع الأفكار التي وردت.

اإىل  وا�ضتناًدا  التالمذة،  مع  بامل�ضاركة  بعدها  وي�ضتخل�س 

 واأنواعه؛ اإذ اإن كّل �ضخ�س 
ّ

اآرائهم، تعريًفا للدور الجتماعي

مّنا يحمل اأدواًرا اجتماعّية متعّددة، ت�ضرتط الهتمام باخلري 

، مثاًل: 
ّ

، واأمٌر اإلهي
ّ

العاّم يف كّل منها؛ لأنه واجب اأخالقي

•  دور الطفل: )تلميذ يف املدر�ضة/ اأخ وابن يف البيت/ �ضديق 
يف النادي...(

الور�ضة  يف  والعمال  العمل  على  )م�رشف  املهند�س:  •  دور 
رفيق  البيت/  يف  خال/ابن  عّم/  جار/   / اأب  /زوج/ 

راٍع  هو  دور  كل  ويف  النادي...(،  يف  ع�ضو  املقهى/  يف 

وم�ضوؤول عن رعّية.

ال�رشيف:  باحلديث  والعمل،  الدور  مو�ضوع  املعّلم  يدعم 

لعياله".  اأنفعهم  اهلل،  اإىل  اخللِق  واأحبُّ  اهلل،  عيال  "اخللق 
)الطرايّن/بحار الأنوار(.

مالحظة

يف�ضح املعّلم املجال اأمام التالمذة، لإ�ضافة اأمثلة على الأدوار 

البحث  يف  الآفاق  لتو�ضيع  املجتمع،  يف  املتعّددة  الجتماعّية 

والنقا�س.

الأن�شطة / التمارين 

)20 دقيقة(

 عمل جمموعات

تالمذة،   4 من  جمموعات  اإىل  التالمذة  بتوزيع  املعّلم  يقوم 

مل�رشوع  العري�ضة،  اخلطوط  ر�ضم  جمموعة  كّل  من  ويطلب 

ويعّزز- العاّم،  اخلري  يف  ي�ضّب  املدر�ضة،  منطقة  يف  تنموّي 

اإ�ضافة اإىل ذلك- ثالًثا من القيم التالية على الأقّل:

الإن�ضانّية •  الكرامة 
الآخر • قبول 
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• الأمانة
والقوانني العقود،  • احرتام 

• العدل
ّ

الجتماعي • التكافل 
• العفو

وُتر�ضم اخلطوط العري�ضة للم�رشوع، بالإجابة عن الأ�ضئلة 

التالّية:

ومو�ضوعه(. امل�رشوع،  جمال  حتديد  )اأْي  •  ماذا؟ 
واأهدافه  للم�رشوع،  الأ�ضا�س  الهدف  حتديد  )اأْي  •  ملاذا؟ 

الثانوّية(.

امل�رشوع(. من  امل�ضتهدفة  الفئة  )حتديد  •  من؟ 
البلدّية-  الأهل-  املدر�ضة-  ال�رشكاء:  )حتديد  من؟  •  مع 

النادي- امل�ضجد...(.

اعتمادها(. املقرتح  والو�ضائل  الطرائق  )حتديد  •  كيف؟ 
الزمنّية(. واملدة  املكان،  )حتديد  واأين؟  •  متى؟ 

•  مباذا؟ )حتديد املقومات الب�رشّية، واملادّية: اأْي من �ضيعمل 
على امل�رشوع؟ وما املوارد التي ميتلكها التالمذة؟ وقتهم، 

عالقاتهم، اأهلهم، دعم املدر�ضة.. اإلخ(.

مالحظة: 

يقوم املعّلم بتوزيع اأوراق )flip-chart(، واأقالم تلوين، 

م�ضاركة  على  ا  حر�ضً املجموعات،  �ضمن  العمل  يتابع  ثم 

اجلميع، وتنظيم العمل. 

والتوجيه،  النقا�س،  مع  تباًعا،  عملها  املجموعات  َتعر�س  ثم 

والت�ضويب.

التقومي 

)20 دقيقة(

نقا�س وحتليل

اأن يحزروا   تقّدم كّل جمموعة م�رشوعها، ويحاول الباقون 

القيم الثالث الأخرى، التي يت�ضمنها امل�رشوع.
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اخلتام

)5 دقائق(

طرح  خالل  من  العاّم،  اخلري  مفهوم  بربط  املعّلم  يقوم 

يف  الكرمية  الآية  اإىل  و�ضوًل  العاّم،  للخري  التعريف  من  نوع 

)امل�ضتند 1(، واحلديث ال�رشيف يف )امل�ضتند رقم 2(، وي�ضاأل: 

كيف ميكن �ضمان احلفاظ على املرافق العاّمة، وا�ضتمرارّية 

املبادرات ال�ضاعية لن�رش اخلري العام؟

الجتماعّية نقاط انتباه امل�ضاءلة  مبو�ضوع  اهتماًما  يبدي  اأن  املعّلم  على 

لأداء  التالمذة  روؤية  مدى  بتو�ضيع  وذلك  الأ�ضول،  وفق 

التعريف  اإعادة  خالل  من  لأدوارهم،  والقادة  امل�ضوؤولني 

الدور، ربًطا بالعمل من  انطالًقا من موجبات  الأدوار،  بهذه 

اأجل امل�ضلحة العاّمة، مع مراعاة مو�ضوع التماهي والتماثل 

الجتماعّيني يف هذه املرحلة.

امل�شتندات واملراجع

َتَعاَوُنوْا م�شتند 1 َوَل  ْقَوى  َوالتَّ اْلِرِّ  َعَلى  {َوَتَعاَوُنوْا  تعاىل:  اهلل  قال 

َعَلى الإِْثِم َواْلُعْدَواِن �ضورة املائدة: الآية 2.

ِفيَها  ِلُيْف�ِضَد  الأَْر�ِس  يِف  �َضَعى  َتَوىلَّ  {َواإَِذا  تعاىل:  اهلل  قال 

ُ َل ُيِحبُّ اْلَف�َضاَد �ضورة البقرة:  �ْضَل َواهللَّ ْرَث َوالنَّ َوُيْهِلَك احْلَ

الآية 205.

 قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه م�شتند 2

 ،ِ ْلِق اإِىَل اهللَّ ِ، َواأََحبُّ اخْلَ ْلُق ِعَياُل اهللَّ واآله و�ضحبه و�ضّلم(: " اخْلَ

اأَْنَفُعُهْم ِلِعَياِلِه". )رواه الطرايّن / بحار الأنوار(.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

واآله و�ضحبه و�ضّلم(: "واإِماطتك احلجر، وال�ضوكة، والعظم 

عن الطريق، لك �ضدقة". )�ضنن الرتمذّي(.

قال ر�شول اهلل )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم/ �ضّلى اهلل عليه 

�ضدقة  فاإّنه  النا�س،  عن  اأذاك  "تكّف  و�ضّلم(:  و�ضحبه  واآله 

ُق بها عن نف�ضك". )النوادر/ الرواندّي(. َت�َضدَّ
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ملحق 

معجم 

امل�شطلحات1

فيه،  ُذكرت  الذي  بال�ضياق  املرتبط  املعنى  على  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  يلي  ما  يف  امل�ضطلحات  تعريف  يعتمد   
1

�ضمن ن�ضو�س هذا الدليل، واأن�ضطته. 



167

معجم امل�شطلحات

هو اإي�ضال خري ما، اأو نفع ما اإىل الغري، تعبرًيا عن املحّبة والرحمة عر التف�ّضل، ل على �ضبيل الإح�شان: 

املجازاة واملقابلة، بل على نحو املبادرة بالعطاء، دون انتظار املقابل.

هو كّل فرد ب�رشّي غري ذاتي، متمّيز عّني بالفكر، اأو الدين، اأو اجلن�س، اأو الثقافة، اأو الإثنّية، الآَخر: 

اأو الطبقة، اأو اللغة، اإلخ. وهو بذلك له كيانه اخلا�س، وفرادته.

 ُيراد به املغايرة، اأو التباين يف احلالة، اأو الهيئة، اأو النتماء، اأو الراأي، اأو املوقف، اأو القناعة، الختالف:

اأو املعتَقد، اإلخ. وهو ناجم عن فرادة كّل �ضخ�س.

د اهلل، وتدبريه خللقه. اإرادة اهلل:  اأي ق�ضْ

عبارة لالإقرار بوحدة حال الب�رش، و�رشكتهم العميقة يف احلياة، ويف احلفاظ على الأر�س، الأ�رشة الب�رشّية: 

منزل النا�س امل�ضرتك، املوَكلة اإليهم من ِقَبل اخلالق، ما ُي�ضهم يف تعزيز الوحدة بينهم، وروح 

الن�ضجام. 

 على تعميم، اأو حكم م�ضبق. الإق�شاء: 
ّ

هو الف�ضل والإبعاد لفرد، اأو جماعة، املبني

هو حتويل الوعود والعهود اإىل اأفعال، وامل�ضاركة الفعلّية والفّعالة يف احلياة العامة، ال�ضيا�ضّية، اللتزام: 

اأو الدينّية، اأو الثقافّية، على اأ�ضا�س الوفاء للقيم واملبادئ، التي جرى التعّهد بها.

هي حفظ وديعة الآخرين املادّية، اأو املعنوّية، وحفظ الوّد بني الأ�ضخا�س، والوفاء بالعهود، الأمانة: 

واإمتامها على اأف�ضل وجه مبا يوؤّدي اإىل ال�ضعور بالأمان، واطمئنان النف�س بني الأ�ضخا�س. 

الهيئات  اأو  لالأفراد،  واملعنوّية(،  )املادّية،  احلقوق  اإنكار  تعني  التي  اخليانة  عك�س  والأمانة 

املعنوّية، وت�ضييعها واإهمالها.

هو كّل ارتباط �ضواء اأكان بالطبيعة، مثل: النتماء اإىل عائلة بالولدة، اأم بالإرادة: كالنتماء النتماء: 

التزام  وع��ن  احل��ي��اة،  اأوج��ه  من  بع�س  يف  �رشكة  عن   
ّ

وُي��ع��ر جمعّية،  اأو   
ّ

�ضيا�ضي ح��زب  اإىل 

كّل  مع  الفرد  يقول  جماعة،  وجود  النتماء  يفرت�س  لذلك  واح��دة.  �ضريورة  اأو  مب�رشوع، 

اأفرادها "نحن"، مبن فيهم اأولئك الذين ل يعرفهم حّق املعرفة.

يف النفتاح:  والختالف  التمايز،  لتقّبل  والعقل  ال�ضدر  واّت�ضاع  بالآخر،  الع��رتاف  نحو  ال�ضعي  هو 

النتماءات الدينّية، اأو الفكرّية، اأو الثقافّية املختلفة، واحرتامها، والعمل على اكت�ضاف معانيها 

بغية املعرفة، وم�ضاركة احلياة مع الآخر، ونبذ التع�ّضب، وتوطيد الأخّوة الإن�ضانّية. 

هو تف�ضيل املرء غرَيه على نف�ضه.الإيثار: 

 : هو التو�ّضع يف اخلري، والإح�ضان.اْلِبَّ
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 ينبع من النتماء اإىل الإن�ضانّية، اأو اإىل جماعة، اأو وطن واحد، الت�شامن: 
ّ

قيمة اإن�ضانّية، ورابط اجتماعي

اإىل التعاون على حتقيق اخلري، وم�ضاعدة  ومن ال�ضعور بامل�ضوؤولّية جتاه الآخر، ما يوؤّدي 

والعي�س  تلبية حاجاتها،  ت�ضتطع  تعد  التي مل  اأو  باأزمة،  امل�ضابة  املجموعات  اأو  الأ�ضخا�س 

بكرامة. 

هي َماأْ�َض�َضة التنّوع الثقايف يف ُنظم اجتماعّية و�ضيا�ضّية، على اأ�ضا�س العرتاف بالختالف، التعّددّية: 

واحرتام التنّوع، وحّق الأفراد واجلماعات يف التعبري عن اأنف�ضهم، و�ضون خ�ضو�ضياتهم.   

اإىل جمموعة ما، على التعميم:  املنتمني  الأف��راد  راأي خطاأ، على جميع  اأو  ق��رار،  اأو  اإ�ضدار حكم،  هو 

اأ�ضا�س موقف من اأحد اأفرادها. 

الرذائل. التقوى:  عن  والتخّلي  بالف�ضائل،  والتحّلي  نواهيه،  وت��رك  تعاىل،  اهلل  اأوام��ر  امتثال  تعني 

حيث  تعاىل(  )اهلل  يفقدك  ل  اأن  التقوى  تعني  لذلك،  وعليه.  له  فيما  احلّق  قول  اأي�ًضا  وتعني 

اأمرك، واأن ل يجدك حيث نهاك.

 التكافل: 
ّ

هو التعاون والت�ضامن لرفع ودفع ال�رشر املادّي، اأو املعنوّي، عن فرد، اأو اأفراد. وهو مبني

بال�ضدقة،  مرتبط  وهو  به؛  والوفاء  احلّق،  واإعطاء  والتعاطف،  واملوا�ضاة،  التوا�ضل،  على 

والإح�ضان، والّر.

وعاداتها، التنّوع:  تراثها،  باختالف  الب�رشّية،  اجلماعات  ة  وخا�ضّ والأف���راد،  الكائنات  متايز  هو 

وتقاليدها. وُيعتر التنّوع الثقايّف م�ضدًرا للتبادل، والإثراء، والتجديد، والإبداع، عر تفاعل 

اجلماعات فيما بينها. 

هي قدرة الإن�ضان على التفكري، والختيار، والقرار، ح�ضب اإرادته، ودون �ضغوط جمرة. احلرّية: 

وتقرتن احلرّية بامل�ضوؤولّية، التي تقت�ضي اأن يوّجه الإن�ضان اإرادته وخياراته وفق �ضمرِيه، 

ودعوِة اهلل له اإىل عمل اخلري، واإحقاق احلّق.    

احلقوق 

الأ�شا�شّية للب�رش: 

قابلة  غ��ري  ه��ي  التي  ل��الأف��راد،  والجتماعّية  الطبيعّية  واحل��ري��ات  احل��ق��وق  جمموعة  ه��ي 

للت�رّشف؛ لأنها تنبع من كرامة الإن�ضان الأ�ضيلة، والتي على املجتمعات والدول تاأمينها، 

 للحياة الكرمية لكّل اإن�ضان.   
ّ

وحمايتها، ك�رشط اأ�ضا�ضي

احلقوق 

والواجبات: 

�ضتان للحياة الجتماعّية، وتنتظمان مًعا بالتوازي بينهما؛  هما حقيقتان متالزمتان، وموؤ�ضِّ

لأن كّل حّق يقابله واجب، على املواطن نف�ضه، اأو على �ضواه.

ه، ب�ضاأن �ضخ�س، اأو جماعة، اأو م�ضاألة، ب�ضبب  احلكم امل�شبق:  هو تبّني راأٍي، اأو اعتماد موقف خاطئ اأو م�ضوِّ

األيمة، اإلخ(، دون متحي�س �ضوابّية هذا الراأي، اأو  تاأثري ما )راأي عام خاطئ، اإعالم، ذاكرة 

املوقف.

املجتمع، اخلري العاّم:  �ضالمة  اعتبار  عر  و�ضالم،  باأمن  مًعا  والعي�س  الإن�ضايّن،  الجتماع  اأ�ضا�س  هو 

، ما يقت�ضي اللتزام، وامل�ضاركة يف �ضمان 
ّ

ووحدته، ورقّيه، �رشًطا لتحقيق اخلري ال�ضخ�ضي

وتطويرها  العاّمة  احلياة  لتنمية  اجلهود  وت�ضافر  واجلماعات،  الأف���راد  جلميع  احلقوق 

حتقيق  وبهدف  للجميع،  خدمة  وامل��ادّي��ة،  املعنوّية،  امل�ضرتكة  امل��وارد  وا�ضتعمال  ال�ضليم، 

ذواتهم، وتاأمني م�ضاحلهم. 
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، وال�ضيادّي، للوطن الناظم حلياة املواطنني ولعالقات الوطن اخلارجّية، الدولة: 
ّ

هي الإطار ال�ضيا�ضي

على اأ�ضا�س ممار�ضة ال�ضلطة با�ضم ال�ضعب وعر منظومة من املوؤ�ّض�ضات الر�ضمّية الثابتة. 

ذو احتياجات 

ة:  خا�شّ

هو �ضخ�س يعاين اإعاقة َخْلقّية، ناجتة اإّما من الوراثة، اأو من بطء يف النمو، اأو من حادث اأّثر يف 

اأهليته العقلّية اأو اجل�ضدّية، ينتج منها ُق�ضور يف مقدرته على اأداء اأعمال تعتر من العنا�رش 

الأ�ضا�ضّية للحياة اليومّية، يقوم بها الأفراد املماثلون له يف العمر. فهو يف موقف يحتاج اإىل 

اأو توافقه مع متطلبات احلياة اليومّية،  اأو تدّربه  اأو تعّلمه،  ة من اأجل مّنوه،  م�ضاعدة خا�ضّ

ة يف  اأو الأ�رشّية، اأو الجتماعّية، اأو الوظيفّية، اأو املهنّية. وقد عانى ذوو الحتياجات اخلا�ضّ

ا على  الع�ضور املا�ضية النظرة الدونّية لهم، اأو عدم اإيالئهم النتباه، اإّل اأن املجتمع يرّكز حاليًّ

اأهمّية اإدماج املعّوقني فكرّيا و/اأو ج�ضدّيا، يف احلياة العاّمة، ويف املدار�س، وحقل العمل، مع 

ة يف التخطيط املديّن، والبناء، واملرافق  النتباه اإىل توفري ما ي�ضاعد على ا�ضتقاللّيتهم، خا�ضّ

العاّمة.

هي اهتمام �ضاحب)ة( امل�ضوؤولّية والقدرة، بالآخرين و�ضوؤونهم، وحفظ خريهم، وتنميته.الرعاية: 

النا�س ال�شالم:  وعالقة  بذاته،  الإن�ضان  عالقة  يف  والن�����رشاح،  والطماأنينة  الإيجابّية  من  حالة  هو 

فال�ضالم   .
ّ

الإيجابي والتفاعل  الثقة،  على  مبنّية  ال��دول،  وبني  املجتمع،  يف  ببع�س،  بع�ضهم 

اأ�ضا�س  اإًذا ل يعني غياب احلروب واخل�ضومات وح�ضب، بل هو حالة من العي�س مًعا على 

اأو  الأف���راد،  بني  والنزاعات  امل�ضاكل  ح��ّل  على  القدرة  مع  والتكامل،  والتعاون،  النفتاح، 

ة باحلوار والتفاو�س. اجلماعات، والدول، بطرق ممنهجة، وهادئة، وعقالنّية، وخا�ضّ

احلياة ال�شلطة:  تنظيم  على  املجتمع،  يف  امل�ضوؤولني  لالأفراد  اأو  للموؤ�ّض�ضات،  املمنوحة  القدرة  هي 

وفر�س  امل�ضورة،  وتقدمي  الأوام��ر،  واإ�ضدار  القرارات،  واأخذ  املجتمع،  واإدارة  الجتماعّية 

الطاعة، مع القبول مببداأ امل�ضاءلة واملحا�ضبة. وتتوّزع ال�ضلطة وفق جمالت احلياة، فهنالك 

ال�ضلطة العائلّية، وال�ضلطة ال�ضيا�ضّية، وال�ضلطة الدينّية، وال�ضلطة الفكرّية، وال�ضلطة العلمّية، 

اإلخ. لذلك على الإن�ضان ممار�ضة ال�ضلطة بحكمة و�ضمري، ومبا يتوافق مع القيم الأخالقّية، 

والإميانّية.  

 يف التكوين، اأو الت�رشيع.�شّنة اإلهّية: 
ّ

يف الإ�ضالم، قانون اإلهي

احِلْقد، والُبْغ�س. ال�شناآن: 

ما ُيعَطى على وجه الُقربة اإىل اهلل تعاىل.ال�شدقة: 

وهو اأبلغ من العفو، ومعناه الإعرا�س، وهو م�ضتّق من �ضفحة العنق؛ لأنَّ الذي ي�ضفح كاأنه ال�شفح: 

ا منه عن الإ�ضاءة. و"ال�ضفح اجلميل" هو الإعرا�س، والتجاوز،  يويل ب�ضفحة العنق، اإعرا�ضً

من غري عتاب اأو تاأنيب، وهو اإزالة اأثر الإ�ضاءة من النف�س.

واعتماد الظلم:  وكراماتهم،  وم�ضاحلهم،  الآخرين،  حقوق  انتهاك  خالل  من  العدل،  نقي�س  وهو 

اجلور يف ممار�ضة ال�ضلطة، والتع�ّضف، والإذلل، والإق�ضاء. 
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العدالة 

الجتماعّية : 

هي جمموع املبادئ التي تنّظم احلياة الجتماعّية، وتطّورها خلري الإن�ضان وكرامة عي�ضه، 

ُمن�ِضف  بتوزيع  الجتماعّية  العدالة  تتمّيز  لذلك  الجتماعي.  والرتابط  العام  وللخري  كما 

حقوق  واح���رتام  الفر�س،  وبتكافوؤ  ع��ادل،  بوجه  الرئي�ضّية  احل��اج��ات  وتوفري  للخريات، 

الإن�ضان املادّية، واملعنوّية. 

ه، العدل:  حقَّ حقٍّ  ذي  كّل  واإعطاء  النا�س،  بني  الإن�ضاف  اإىل  تهدف  واجتماعّية،  اأخالقّية،  قيمة  هو 

متنع  وقوانني،  واأنظمة،  مببادئ،  املجتمع  يف  العدل  وُيرتَجم  مو�ضعه.  يف  ال�ضيء  ع  وَو�ضْ

كما  للجميع.  احلقوق  وحَتفظ  ال�ضتبدادّية،  اأو  العتباطّية،  اأو  الباطلة،  وال�ضلوك  الأحكام 

ويكتمل العدل بالعتدال يف الأمور، واجتناب الإفراط والتفريط، جلهة الزيادة اأو النق�ضان.

جتاوز، و�ضرت على اإ�ضاءة، وترك العقاب ملن اأ�ضاء، واأ�ضله املحو والطم�س.العفو: 

�ضخ�ضّيتني العقد:  بني  اأو  �ضخ�ضني،  بني   ،
ّ

ر�ضمي وب�ضكل  وم�ضوؤولة،  حّرة  ب��اإرادة  فاق،  التِّ هو 

معنوّيتني اأو اأكرث، ما يحّتم عليهم اللتزام بال�ضيء املّتفق عليه، وحفظه، ومراعاته.

، ويعّزز الوحدة �ضمن العقد الجتماعّي: 
ّ

، والثقايّف، يوؤ�ّض�س للرتابط الجتماعي
ّ

هو اتفاق على امل�ضتَوَيني: الأدبي

امل�ضرتكة،  واحل�ضارّية  التنموّية،  الأه��داف  نحو  املجتمع  طاقات  ه  وُيوجِّ  ،
ّ

الوطني الن�ضيج 

ًما اإّياها يف د�ضاتري، وُنظم،  ًدا العالقة بني مكّونات املجتمع املختلفة، و�ضبل تكاملها، منظِّ حمدِّ

وقوانني، تكفل العدل وامل�ضاواة، وت�ضمن الأمن وال�ضالم امل�ضتداَمنْي.

هو الوعد واللتزام بحفظ ال�ضيء، ومراعاته والهتمام به، ول �ضّيما حفظ العقود. وُي�ضتخدم العهد: 

العهد اأي�ًضا لو�ضف العالقة بني اهلل والب�رش. 

، العي�س امل�شرتك: 
ّ

هو احلياة اجلامعة بني املواطنني على اختالف انتماءاتهم، على اأ�ضا�س الرتابط الجتماعي

والت�ضامن، والوحدة، وامل�ضوؤولّية امل�ضرتكة، واحرتام الختالف، وا�ضتثمار التنّوع ملا فيه 

. وت�ضتعمل اأي�ًضا عبارة "العي�س مًعا" للت�ضديد 
ّ

 اإن�ضايّن، واجتماعي
ّ

من ِغًنى متبادل، ورقي

الواقع  تو�ضيف  على  يقت�رش  ل  الذي  امل�ضرتك،  للعي�س   ،
ّ

والديناميكي الإرادّي،  البعد  على 

 على روح النفتاح واملبادرة جتاه الآخر، 
ّ

وح�ضب، بل يقت�ضي فعاًل والتزاًما، مبنهج مبني

وال�رشكة معه.

بال�ضكل، الفرادة:  بعيًدا،  اأم  كان  قريًبا  اآخ��ر،  �ضخ�س  اأّي  عن  ميّيزه  مبا  اإن�ضان  كّل  خ�ضو�ضية  هي 

والفكر، والراأي، والأحا�ضي�س، والتطّلعات، املبنّية على كرامته الأ�ضيلة، وحرّيته، وعلى كونه 

خليفة اهلل. ويف املجتمع، فرادة الإن�ضان هي التي متّيزه من اجلماعة، حيث ل تتال�ضى اإرادة 

الفرد وحرّيته يف اجلماعة التي ينتمي اإليها، بل هو ُيغني اجلماعة مبا لديه من خ�ضو�ضّية، 

واإبداع.

لزمة، الف�شاد:  اإن�ضانّية  -كوظيفة  وال�ضتقامة  والعتدال  احلّق  خّط  عن  ب�ضلوكه  الفرد  خروج  هو 

لقيام اخلري العاّم-يف �ضبيل حتقيق منفعة مادّية، اأو معنوّية، لنف�ضه، اأو جلماعته، كالغ�ّس، 

والر�ضوة، وتطفيف امليزان، اأو اخليانة. وهذا ما يوؤّدي اإىل الإخالل بالأمن الجتماعي العام، 

وال�رشر بامل�ضلحة العامة، واخلري العام.
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و�ضلوك القانون:  احل��ي��اة،  وتنّظم  احل��ق��وق،  حت��ّدد  التي  املُلِزمة،  املكتوبة  القواعد  من  جمموعة  هو 

الأ�ضخا�س، يف خمتلف املجالت �ضمن املجتمع اأو الوطن. ويرتبط القانون بالعهد، لأّنه ناجت 

اأجل احلفاظ  اأحكامه، من  تنفيذ  املجتمع، على  اأفراد  ، جلميع 
ّ

اأو �ضمني من تعاُهد �رشيح، 

اأجل �ضالمة احلياة وتقّدمها. وبذلك،  اأمن اجلميع، وعلى حقوقهم وم�ضاحلهم، ومن  على 

ُيعِطي القانون للعدل مرجعّية وا�ضحة، متنع ال�ضتبداد والعتباط.

هو العدل البنيِّ الظاهر، ومنه �ُضّمي املكيال ِق�ضًطا، وامليزان ِق�ضًطا، لأنه ي�ضّور لك العدل يف الق�شط: 

الوزن حتى تراه ظاهًرا. 

ْعُروٌف:  املُْنَكر. واملعروف من َقْوٌل مَّ بالعقل وال�رشع، وهو ِخالف  ُح�ْضُنه  ُيعَرف  ِفعٍل  لكل  ا�ضٌم  املعروف 

القول هو ما ل ينكره النا�س بح�ضب العادة، وهو الكلمة الطّيبة.

الكرامة 

الإن�شانّية: 

تقت�ضي  التي  َنْف�ِضِه،  ُة  وِع��زَّ ُفه،  �رَشَ وهي  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

هي املحّبة التي ت�ضمل الكّل، ول ت�ضتبعد اأحًدا. وتتجّلى يف الت�ضامن، وتعزيز كرامة اجلميع، املحّبة ال�شاملة: 

والرفع من جودة احلياة. 

الّدولة، املرافق العاّمة:  وت�ضّيدها  تبنيها  التي  والأماكن  والهيئات،  واجلهات،  املوؤ�ّض�ضات،  جميع  هي 

و�ضحّية،  واق��ت�����ض��ادّي��ة،  وتعليمّية،  اإدارّي����ة،  )م��ن  واملختلفة  ال��ع��اّم��ة  اخل��دم��ات  لتقدمي 

ا  �ضدًّ الجتماعّية،  وم�ضتوياتهم  �رشائحهم  اختالف  على  املواطنني  لكاّفة  وترفيهّية...(، 

حاجات  اإ�ضباع  اإىل  تهدف  فهي  مل�ضاحلهم.  ورعاية  ل�ضوؤونهم،  واإدارة  لحتياجاتهم، 

واجلميع  للجميع،  ُملًكا  امل��راف��ق  ه��ذه  وُتعتر  ال��ع��اّم.  لل�ضالح  حتقيًقا  ع��اّم،  نفٍع  ذات 

عليها. احلفاظ  عن  م�ضوؤول 

عينها؛ امل�شاواة:  الأ�ضا�ضّية  واحلقوق  الأ�ضيلة،  بالكرامة  يتمتعون  النا�س  جميع  ب��اأّن  الإق��رار  هي 

اأمام القانون  اأي�ًضا املماثلة  لكونهم من خلق اهلل تعاىل، و�رشكاء يف الأ�رشة الب�رشّية. وهي 

يف احلقوق، والواجبات، والفر�س، بغ�ّس النظر عن الدين، اأو اللون، اأو اجلن�س، اأو الطبقة 

الجتماعّية. 

هي �ضدور فعل اأو قول، من �ضخ�س جتاه اآخر، وتفاعل الأفراد يف املجتمع الواحد.املعاملة : 

امل�����ض��وؤول ه��و ال���ذي ُي��ح��ا���َض��ب ع��ل��ى اأم���ر ُم��ل��ًق��ى ع��ل��ى ع��ات��ق��ه. وامل�����ض��وؤول��ّي��ة الأخ��الق��ّي��ة امل�شوؤولّية: 

قدراته  وت�ضخري  حرّيته،  ممار�ضة  على  الن�ضان  حتّث  التي  احلالة  هي  والجتماعّية، 

جميع  خ��ري  يحّقق  مب��ا  ب��ه،  املناطة  والجتماعّية  الأخ��الق��ّي��ة  مبهاّمه  للقيام  وم��واه��ب��ه، 

بالأمر.   املعنّيني 

حتقيق امل�شلحة العاّمة:  اإىل  تهدف  ّنها  لأ ة؛  اخلا�ضّ امل�ضالح  جمموع  تتخّطى  التي  العاّمة  املنفعة  هي 

���ّض�����ض��ات ال�����ض��ي��ا���ض��ّي��ة،  ن��ظ��م��ة، وامل��وؤ اخل���ري ال��ع��ام. وامل�����ض��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة ه��ي ه���دف الأ

. عّية جتما ل ا و
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طائفة، اأو جمموعة مّتحدة بعقيدة م�ضرتكة، وحتت ا�ضم واحد.مّلة: 

ة:  ما ميلكه الفرد.ملكّية خا�شّ

ما متلكه الدولة.ملكّية عامة: 

 عاّم، توؤّمن التمّتع باحلقوق واحلرّيات، وت�ضّكل املواَطنة: 
ّ

املواطنة هي النتماء الفاعل اإىل كيان وطني

اأ�ضا�س  على  العاّمة،  احلياة  يف  امل�ضوؤولة  وامل�ضاركة  املواطنني،  بني   
ّ

الإيجابي للتفاعل  حّيًزا 

احرتام القانون، ومنظومة القيم العاّمة امل�ضرتكة. 

املواطنة 

احلا�شنة 

للتنّوع: 

من  امل�ضرتكة  العامة  والثقافة  الوطنّية،  الهوّية  من  جزًءا   
ّ

والديني الثقايّف  التنّوع  اعتبار  هي 

جهة، واعتبار املواطنة املجال احليوّي امل�ضرتك، لتجّلي الهوّية الوطنّية وم�ضاركة املواطنني 

يف احلياة العامة، من جهة اأخرى.

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   
ّ

اع��ت��ب��اره م�����ض��دًرا للغنى اجل��م��اع��ي م��ك��ّون��ات��ه، م��ن خ��الل 

الفردّية واملجتمعّية.  الذات  الثقايّف، جزًءا من عملّية بناء  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 الفردّي،  امل�ضتويني: 

والدولة. املديّن،  واملجتمع 

يدل على ما يوّثق به ال�ضيء، اأْي ي�ضّد ويربط باإحكام وثبات، ويعني هنا التفاق على مبداأ اأو امليثاق: 

جمموعة مبادئ م�ضرتكة، واللتزام بها، واعتماد ذلك اأ�ضا�ًضا للحياة امل�ضرتكة.

حممّية، النظام العام:  العاّمة  امل�ضلحة  تكون  حيث  ال��وط��ن،  اأو  املجتمع  يف  وال�ضالم  الأم���ن  حالة  ه��و 

واحلّريات حمفوظة. يتحّقق النظام العاّم عر التزام املواطنني بقيم احلياة العاّمة والقانون، 

وعر انتظام عمل موؤ�ّض�ضات املجتمع والدولة، التي بدورها توؤّمن ال�ضتقرار يف املجتمع، 

وتنّظم العالقات بني الأفراد واجلماعات. 

هو ما ُي�ضتعان به على الإفادة، والو�ضول اإىل اخلري.النفع: 

الفّك، والف�ضخ، وعدم الوفاء. ول ي�ضتعمل غالًبا اإّل ملا فيه القّوة. ولذا، يتعّلق بالعقد، والعهد، النق�س: 

وامليثاق، ملا فيها من اإحكام، وقّوة ربط.

هو املخالفة وعدم الوفاء مبا تعّهد به الإن�ضان، وعقد عليه، ووعد بالتزامه قوًل، وعماًل.النكث: 

وتعطي الُهِوّية:  غريه،  من  متّيزه  حيث  من  الفرد  خ�ضو�ضّية  ت�ضّكل  التي  العنا�رش  جمموع  هي 

واجلن�س،  العمر،  مثل:  متعّددة،  وانتماءات  اأوُجًها  تت�ضّمن  وهي  "اأنا".  لكلمة  م�ضموًنا 

اإلخ.  ، واللغة، وفل�ضفة احلياة، 
ّ

الوطني واخللفّية الجتماعّية، والدين، والثقافة، والنتماء 

هو  ما  َوْف��ق  اأف���راٍد،  جمموعة  اخل�ضو�ضّية  ت�ضمل  عندما  جماعّية،  ت�ضبح  الهوّية  وه��ذه 

م�ضرتٌك بينهم، �ضواٌء جلهة الوطن، اأو اللغة، اأو الدين.
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 ل�ضعب، اأو جماعة اإن�ضانّية معّينة، تت�ضارك يف احلياة الوطن: 
ّ

هو امل�ضتقّر اجلغرايّف، والكيان ال�ضيا�ضي

العاّمة، والذاكرة، وامل�ضري. 

التعّهد باأمر، واللتزام به باأمانة.الوعد: 









من منشورات
معهد المواطنة وإدارة التنّوع في مؤّسسة أديان

بيروت – 2017، الطبعة األولى

العربّية،  ال�ضليمة يف املجتمعات  اأ�ض�س املواطنة  التفّكر حول تر�ضيخ  يف مواكبة 

الجتماعّية  امل�ضوؤولّية  على  وبناًء  الإن�ضانّية،  القيم  على  التن�ضئة  من  انطالًقا 

الجتماعّية،  حياتهم  يف  املوؤمنني  يف  تاأثري  من  الديني  للخطاب  -مل��ا  ل��الأدي��ان 

والإ�ضالمي،  امل�ضيحي،  بجزَءْيه:  الدليل  هذا  ياأتي  الآخرين-  مع  وتعاملهم 

الديني، بهدف تعزيز الرتبية على قيم احلياة  التعاون  ليقّدم منوذًجا رائًدا يف 

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

، من موارد تدعم ثقافة 
ّ

الديني اإبراز ما يحتويه الرتاث  املقاربة يف  ُت�ضهم هذه 

العدل  وتر�ضيخ  امل�ضرتك،  العي�س  وبناء  اختالفه،  على  الآخر  وقبول  التنّوع، 

وال�ضالم، ون�رش روح الأخّوة وامل�ضاحلة، وحمل امل�ضوؤولّية الجتماعّية، من 

خالل ال�ضتناد اإىل الن�ضو�س كما وردت يف الكتب املقّد�ضة، و�رشحها وتف�ضري 

تربوّي  منهج  يف  م�ضامينها  ب�ضكب  املهّمة،  ه��ذه  وتكتمل  البليغة.  معانيها 

احلقيقّية،  وقَيمه  لإميانهم،  فهمهم  تعزيز  بهدف  املوؤمنني  ُيخاطب  متكافئ، 

اأي�ًضا  املقاربة  هذه  ت�ضاعد  كما  مًعا.  والعي�س  باملواطنة  يتعّلق  فيما  بالأخ�ّس 

على حترير الأديان من �ضورة التطّرف، التي ُتل�َضق اأحياًنا بها ب�ضبب الذين 

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