
النظر    مع  التعايش  هي  والمحبةوالوئام      التسامح  إن دون  الفكرية  فالخال  إلىاألخر   أو ات 
الثقافية  االجتماعية  أو  العقائدية هي  العرقية    وأ  أو  االختالف ..  تم  وان  وفكره  األخر  تقبل 

جميعا  ..    بينهم  نعيش  والوفاق  و   تناغم    في أن  والمحبة  األلفة  من   معاني عن    بعيداجو 
أن    ..الحروب   السليمة  هي  بالفطرة  عليها    التينحيا  الم  اإلنسانخلق هللا  االختالفات  عن  والدينية  ذبعيدا  هبية 

 . خراالنقسام وعدم تقبل كل منا لآل إلىتؤدى   التيوالقومية واللغوية 

بسم   :عالىقال ت.  كنابه العزيز وكيفية التعامل مع األخر  فيوالمودة    والتآلفالتسامح    إلىلقد دعانا هللا عز وجل   
الرحيم " ال ينهاكم هللا عن الذين لم يقاتلوكم    وتقسطوا  تبروهمالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن    فيهللا الرحمن 

خلقناكم   إن" يا أيها الناس    نعاليوفى قوله  ،  خر  منتهى البر والرحمة باآل  ذلك  -"  ألمقسطينهللا يحب    إن  إليهم
التقوى    أساسللتعارف والحب على    األرض هذه دعوة لشعوب  ..    "اتقاكمهللا    أكرمنكم عند  إنشعوبا وقبائل لتعارفوا  

يعيش حياة كريمة عزيزة كما خلقه رب العزة    أنكل مكان يستحق    في  فاإلنسانجميع الشرائع ،    ما دعت إليهولذلك  
 . على األرض وطنا لهمزمان وان بعد عن وطنه فكل األوطان و كل مكان  فيمقبوال 

 إلىعاهل المملكة األردنية الهاشمية نظرنا    الثاني   هللاتبناها جاللة الملك عبد  التيالرسالة السامية  ندعم هذه   ولكي
  أم   هيالمدرسة    أنهذه الرسالة منذ نشأتها خاصة  وتتبنى  بالفعل نرعى    هي  التي مجتمعنا الصغير وهو المدرسة  

الكبير   سياسيا   فيتغرس    التيالمجتمع  المختلفة  المجتمع  بمؤسسات  ارتباطها  خالل  من  التسامح  روح  طالبها 
التواصل    التيالمدارس    أولى  هيوقد كانت مدرستنا  .  واجتماعيا    وإنسانيا ذلك  والحب   إلرساءتفعل  التسامح  قيم 
  في يشاركون  فدائما المسيحيين  ،  مسلمين    أوجميع المناسبات سواء من مسيحيين    فيطالبها دائما    شاركيحيث  

 .المسيحيين إخوانهممناسبة تخص  أي في تشاركون يوكذلك المسلمون   بالمناسبات واألعياد اإلسالميةاالحتفال 

للمشاركة   المدرسة  طالب  ذهاب  ذلك  واحترام    فيأمثلة  أسيوط  مطران  ميخائيل  األنبا  جنازة  األديان   أهلتشييع 
 ،الطبية لهم  اإلعاناتالمتعددة لمعهد جنوب الصعيد وتقديم    وأيضا التواصل مع مرضى السرطان وزياراتهم،  األخرى 

ذوى  ل، كذلك استضافة المدرسة  عقيدتهمن جنسهم أو لونهم أو  االبهجة على األطفال أيا ك  إلدخالوعمل احتفاليات  
   .كانسان اإلنسان إلىبل النظر  اإلعاقة إلىالخاصة للتواصل معهم دون النظر  االحتياجات

العام هذا  احتفالية    قدف  أما  المدرسة  حياة  "  أقامت  والسالم  السياسية    التي  "  لإلنسانيةالتسامح  القيادات  حضرها 
المجتمع   قام كما  وكل منهم ألقى كلمة عن روح السالم  ،  المدارس  ومديري   المدنيوالدينية والعسكرية ومؤسسات 

فنية فقرات  بعمل  أسيوط  جامعة  طالب  بعض  مع  المدرسة  عدد  .طالب  تكريم  داخل   وتم  والعمال  المعلمين  من 
يسعون  وتقدير لمن    إعزازفتحية    ،جو من األلفة والتسامح والحب  فيبلغ سن التقاعد    الذي  أحد المعلمون المدرسة  

  " سالم يساوى حياة" يسود  كيدعائم السالم وفكر السالم  إرساء إلى


