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التواصلیة و الصحیةوحدة التربیة األولى بكالوریا

التباین في الرأي بین طرفین أو أكثر 

بسبب اختالف الوسائل، و ینبع ذلك من 

. تفاوت أفھام الناس، أو تباین مداركھم

:مقارنتھ بالجدل-2

االختالفالخالف

.الوسائل و الطرق مختلفة-.افتراق في الغایات-

.المقصود واحد-.افتراق في الغایات-

:أسباب االختالف-3:االختالفمفھوم -1

.االختالف آدابھ و تدبیره-3

...شعوره بذات معنویة مستقلة و رغبتھ في التمیز:النزعة الفردیة لإلنسان-

...باختالف قدراتھم العقلیة و اختالف مواھبھم:تفاوت أفھام الناس و مداركھم-

...و مقاصدھم و مصالحھم:تفاوت أغراضھم-

.....األفكارینتج عن تضارب اآلراء و تباین: تباین المواقف و المعتقدات-

:موقف اإلسالم من االختالف-4

:یصنف اإلسالم االختالف إلى نوعین
إذا كان نابعا من تباین في الفھم :مقبول-1

الشرعیة و بسبب األلفاظ أو دالالتھا أو األدلة 
....العقلیة

اختالف الصحابة في فھم قولھ صلى اهللا : مثال
ال ُیصِلـَیّن  أحدكم الَعصر إال في :" علیھ و سلم

).البخاري(..."قریضةبني
إذا كان نابعا من ھوى أو جحود، و :مذموم-2

یؤدي إلى النزاعات و الفتن و إلى التزییف و 
.التضلیل

َوآَتْیَناُھم َبیَِّناٍت مَِّن اْلَأْمِر َفَما : " یقول اهللا تعالى
اْخَتَلُفوا ِإلَّا ِمن َبْعِد َما َجاءُھْم اْلِعْلُم َبْغیًا َبْیَنُھْم ِإنَّ

َربََّك َیْقِضي َبْیَنُھْم َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِفیَما َكاُنوا ِفیِھ 
17الجاثیة". َیْخَتِلُفوَن 

:آداب االختالف في اإلسالممن -5

من مستوى التعصب إلى مستوى التراضي و یعین على یرقي :التسامح-
...التطاوع بدل التنازع، للوصول إلى التكامل و الحوار البناء

)البخاري..."(رحم اهللا عبدا َسمحَا:"لحدیث الرسول صلى اهللا علیھ و سلم 
ختالف، بحیث یعَطى حقھ في االعتراف بھ و بحقھ في اال:قبول اآلخر-

...االنتقاص من قدره أو فكرهعن التعالي و االستھزاء أو ، بعیدا الرأيإبداء 
34الكھف"َفَقاَل ِلَصاِحِبِھ َوُھَو ُیَحاِوُرُه َأَنا َأْكَثُر ِمنَك َماًال َوَأَعزُّ َنَفرًا ...:"قال تعالى

بالرأي و یدفع  عن صاحبھ الوقاحة و الشعور ریمنع من االغترا:الحیاء-
إذا ":و قال."الحیاء من اإلیمان:"اهللا علیھ وسلمقال الرسول صلى...بالعظمة

."لم تستح فاصنع ما شئت
القدرة على االعتراف بالخطأ و الشجاعة على تصویب الغیر :اإلنصاف-

ثالث من جمعھّن فقد جمع :" اهللا عنھرضيقال عمار بن یاسر ...صوابھإذا تبین 
. "اإلقتارمن إلنفاقاوبذل السالم للعالم و ، نفسك مناإلنصاف: اإلیمان

)البخاري(

؟االختالفدبركیف ن-6

...بحلم و علممخاطبة الناس بأدب و رفق و :ضبط النفس-
ْیَظ الَِّذیَن ُینِفُقوَن ِفي السَّرَّاء َوالضَّرَّاء َواْلَكاِظِمیَن اْلَغ:"تعالىیقول

134آل عمران"َواْلَعاِفیَن َعِن النَّاِس َوالّلُھ ُیِحبُّ اْلُمْحِسِنیَن
فال یجادل في موضوع یجھلھ ، و ال :العلم بموضوع االختالف-

...موضوع خالفي یجھل مكوناتھ إال على سبیل االستفسارفي 
ٍم َوَلا ُھًدى َوَلا َوِمَن النَّاِس َمن ُیَجاِدُل ِفي اللَِّھ ِبَغْیِر ِعْل:"یقول تعالى
8الحج". ِكَتاٍب مُِّنیٍر

الكتشاف نقط التالقي و عوامل االختالف، بشكل یحفظ :التفاوض-
...لألطراف كرامتھم و یحفظ الود بینھم

اختیار عالم أمین و حكیم لرفع االختالف،عند العجز عن :التحكیم-
...التوافق و التفاھم

َقاَق َبْیِنِھَما َفاْبَعُثوْا َحَكمًا مِّْن َأْھِلِھ َوَحَكمًا َوِإْن ِخْفُتْم ِش:"یقول تعالى
مِّْن َأْھِلَھا ِإن ُیِریَدا ِإْصَالحًا ُیَوفِِّق الّلُھ َبْیَنُھَما ِإنَّ الّلَھ َكاَن َعِلیمًا َخِبیرًا 

35النساء}

http://netcour.free.fr

