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 عالجمي مسؤوليةأمن الوطن  إذاعة

 

 
 اليوم األول اعةإذ

 (أهمية األمن )

ِ  ااا  اساناا ت يتطلإاى  لا        يعتبر األمن مطلبا ضروريا لبقاا  ياااا اساناا       َل فمنا  األ

  تلنااتقّر فا ااا ا،نتااد  وي اارل، واااو ره  ويناال  األرض ه ة مطمئّنااةآ ىلاا   اارل   اايلاااااآ نمناا

َتْ       } :قاِ تعال  فؤادته  ويطمئّن ضلماره  ْْعلاْ   للا لا بلللارما نم نماا ولاْر ِ  ا ُت رل ِل   ْبارلا  ا ول  ْذ قلا

ِل ولملن ال،لرل فلأت ُإ ،لْضطلُرهت ،لْ للدت م نل الّثإملرلات  ملْن نملنل م ْن تُ ب الّلد  ولاْلالْ م  اآلو ر  قلا ملت عتدت قلل االم  ت

ِ  النإار  ولب ْئسل اْلملص ارت   .121:البقرا{  لل  ىل لا

ِآ وال وعام  وال ينتمت ى براياةآ   الف يتر  الخائفت ال،ز ع  اّل ي رما يترّقب  ال يتل إذ بشرا

 !وال منام؟

ِ  والحضارات فاألمنت مطللٌب يرومد ْماىت األفراد  والمجتمعات  وتنشرته اُ    .الشع 

 اآلمنة المنتقرا في الرااا واآلورا   ااْا  اسسالم شامال لك  متطلبات الحا ا ل  

فكأاما   ه ىنره ق ت ي مد في ْنر معاف   ،منام في سربد ،صبح منكُمن ) قاِ 

 .البخاري في األدِ الم،رد رواه  (بح افار ا يازت لد الرااا

  وال يتحقإا  اسساالم  اّل    ضروريات الحاااا  منف   يتجّز،  اعمةل األمن ْزٌ  ىظاُ ال  

ُْ ولىلم لت ا الصإال حلات  للالْناتلْخل ،لنإ تُ ف اي   } :باألمن    قاِ اهلل تعال  ولىلرل اللإدت الإ  ينل نملنت ا م نكت

ُْ د ينل ت ُْ ولللاتملك نلنإ لل ت ُْ ولللاتبلر للنإ تُ م ان  اْلألْرض  الملا اْستلْخللفل الإ  ينل م ن قلْبل    ُت الإ  ي اْرتلضل  لل ت

ُت اْل،لاس اقت     ُْ ،لْمنما يلْعبترتوالن ي للا يتْشر ات  ل ب ي شلْائما ولملن ال،لرل بلْعرل ذلل كل فلأتْوللئ اكل  تا {   لبلْعر  ولْ ف   

 .55:النــ ر

ِ    ااناة  اّل  وبّان اهلل تعال  ، إ الصالال ال تكا   فاي تماامآ وومأ     :تعاال   فاي لاّ  األمان  قاا

ْلاااالم ،لْو *يلاااف ظت ْا ىلللاا  الصإاالل لات  والصإاااللا  اْل تْسااطل  ولقت متاا ْا ل ّلااد  قلاااا ت انل } ُْ فلر  فلااْْ  و ْ،ااتت

ُْ تلكت ات ْا تلْعللمت  ل  ُْ فلاْذاترتوْا الّلدل الملا ىللإملكتُ مإا لل  . 232/232:البقرا{  رتْابلااما فلْ ذلا ،لم نتت

ُْ فلملن تلملتإاىل ب ااْلعتْمرلا    للا  اْلحلاج       } :والحّج ال يتحّق   اّل مى األمن  قاِ اهلل تعال  فلْ ذلا ،لم نتت

 121:البقرا {فلملا اْستلْانلرل م نل اْل لْري  

 .و،  المنلُ لا،رح ويغمره الّنرور يان يج ر الرايةل واألمن و   يحّج ويعتم ر  

المجتمى فقر ا   اسسالم ىن األىماِ النلباة التي تنشر الخ ف  يتحق  األمن فيولكي 

،لاد  يما ي،ضو     وش ر النالح  وس   الظن وال ىر بان الناس ااسي ا   والتجنس

 وغاره

 .رواه البخاري(يرهو لنااد من منلم   المنلُ من سلُ ال: )وىند

 رواه منلُ (وىرضد ومالد المنلُ ىل  المنلُ يرام دمدا  ... : ) وىند
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لع    فْاد اليرري   حاليشار ،يراُ ىل  ،واد بالنال:) قاِ  وىن ،بي  ريرا 

 .رواه البخاري.....( الشاطا  ينزغ في يره 

المحبة بان مقاب  ذلك فقر يّث اسسالم ىل  األىماِ اسيجاباة التي تؤدي  ل  ب

،  يحب   ل  الجار اسينا  النالم   فشا ومن ا  واستتبابد نا ألمالمنلمان واشر

 .ألواد ما يحب لن،ند وغار ا

 اوال تؤمن . الترول   الجنة يت  تؤمن ا: )  قاِ رس ِ اهلل: قاِ  فعن ،بي  ريرا 

  .رواه منلُ( ،وال ،دلكُ ىل  شي   ذا فعلتم ه تحاببتُ ؟ ،فش ا النالم بانكُ . يت  تحاب ا 

 .رواه منلُ (قدْاره ب ائ اليرو  الجنة من اليأمن: )ىند  وردو

مما  اوىل  ذلك فاألمن من مطالب الحااا وضرورا من ضرورات ا التي التق م  ال ب 

ي ْب التاليُ والترابط والتكاتف بان ،فراد المجتمى المنلُ وينبنا في ذلك ماوْ نا 

وتعاو، ُ  ت اد ُ وترايم ُالمؤمنان في  تر : ) ياث قاِ   لاد رس لنا الكريُ 

 .رواه البخاري ( اشتك  ىض  تراى  لد سائر ْنره بالن ر والحم امّث  الجنر  ذا
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  ثانياليوم ال إذاعة

 ( أنواع األمن) 

يخاف   ىل   اومئنا  ال،رد واألسرا والمجتمى ىل  ،  يحا ا يااا وابة ال األمن  

 .ىلا ا   يعتري،   وىق ل ُ من،ا،ن ُ و،م ال ُ و،ىراض ُ ودين ُ 

اومئناا ُ بالنعي في ا  ما يرضي اهلل سبحااد وتعال  يت  يتُ ل ُ األمن  كذل يوف

أ  األمن ينقنُ  ل  ف وىل  ذلكفي اآلورا بنا  رضا اهلل و  ابد والنجاا من ىقابد 

 :قنمان 

األمن في الرااا   و   االومئنا  ىل  ضرورات الحااا وما يكمل ا   :  القسم األول

ُّ ومنك الضرورات والمكمالت   يعتري ىل  تل بحاث ال وْر مايزْره  ب لك،ير   

 .من الزواْر التي وضع ا الخال  سبحااد من العقاِ األوروي   ،و العقاِ الشرىي 

واألمن اعمة من اهلل ينتحق ا المؤمن   بد المخلص   في واىتد وىبادتد القائم   

يماا ُ للما والبغاا قاِ تعال  ين اليخلط   بْ ،وامره والمجتنب   لما ا   ىند ال  بتن،ا

ُْ ستْلطلاام }:  ِْ ب د  ىلللْاكت ُْ يتنلز  ُْ ،لْشرلْاتتُ ب الّلد  ملا لل ُْ ولالل تلخلافت  ل ،لاإكت ا ولالْافل ،لولافت ملا ،لْشرلْاتت

ُْ تلْعللمت  ل ُْ يل* فلألُي اْل،لر يقلْان  ،ليلُ  ب األلْمن      اتنتت ُآ ،تْوللئ كل الإ  ينل نملنت ْا وللل ْلب نت ْا   يملاال تُ ب ظتْل

ُت األلْمنت ول تُ ُمْ تلرتو لٌ   .21/22 :األاعام{ لل ت

لخ ف باب  يبرل ا اهلل   اا،راهلل بد ىل  األمُ ال يروم مى  ي يمّن واألمن الراا ي ال

ِل الّلدت ملّثلالم قلْريلةم الاالْت} :والج ع وس   الحااا   اما قاِ تعال   نم نلةم ُمْطملئ نإةم  ولضلرل

ُ  الّلد  فلألذلاقل لا الّلدت ل بلاسل اْلجت ع  ولاْلخلْ ف  َْقت لا رلغلرما م ن ات   ملكلا آ فلكل،لرلْت ب ألْاعت ب ملا  يلْأت ا لا ر 

 112: النح { الاات ْا يلْصنلعت  ل

ي م القاامة  ينع  ا  منلُ لنالدي     األمن الو   في اآلورااألمن  :القسم الثاني 

يلْ مل تلرلْوال لا تلْ  ل ت اتُ  متْرض علةآ ىلمإا ،لْرضلعلْت ولتلضلىت اتُ  ذلات  يلْم آ يلْملل لا }: قاِ تعال  

ِل اللإد  شلر يٌر    2:  الحـج{ولتلرل  النإاسل ستكلارل  ولملا  تُ ب نتكلارل  ولللك نإ ىل لا

 م القاامة الينتمر من اّثرا الماِ واألوالد وقر ،وضح القرن  الكريُ ،  األمن في ي

ُْ }: و اما    باسيما  والعم  الصالح  قاِ تعال   ُْ ولللا ،لْوللادتاتُ ب الإت ي تتقلر بتكت ولملا ،لْم لالتكت

ْلزلا  الض ْعف  ب ملا ىلم لت ا   ُْ َتْل،ل    لإا ملْن نملنل ولىلم  ل صلال حما فلأتْوللئ كل لل ت ُْ ف ي ى نرلالا  ول ت

 3٣: سبأ{ اْلغترتفلات  نم نت  ل

ي ينج  من النار يكم  ،منة برو ِ  وال. األمن الح   فالنجاا من النار ي م القاامة  

ْلنإاتآ ولىتات  آ} :ا قاِ تعال  الجنة واعام : الحجر {اْدوتلت  لا ب نلاللمآ نم ن انل *    إ اْلمتتإق انل ف ي 

45 - 41   
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 وم الثالثالي اعةذإ

 (التعاون) 

فعاا   فاايحانمااا يتعاااو  المناالُ مااى ،واااد   ف .الحااااا ال يمكاان لل،اارد ،  يقاا م بكاا  ،ىبااا   

يزياار ْ اار ما  فاصااال  لاا  الغاارض بناارىة و تقااا   أل   القاااام بأىمااال ُ و   الخااارات

ويزيار تارابط المجتماى      ينبب األل،ة ويزير المحباة   والتعاو  ي فر في ال قت والج ر  

المنلُ ،وا  المنالُ اليظلماد والينالمد     : )قاِ النبي  ف ائر ىظامة ومنافى ّْمةيحق  و

ومن فار  ىان منالُ ارباة فار  اهلل ىناد         من اا  في ياْة ،واد اا  اهلل في ياْتد  

  ..رواه منلُ ( ومن ستر منلما ستره اهلل ي م القاامة  ب ا اربة من ارِ ي م القاامة 

ولتلعلاولات ْا ىللل  اْلبر  } : تعال     فقاِفي اتابد العزيز او بالتع -سبحااد-وقر ،مر اهلل 

 ِ ُ  ولاْلعتْرولا   ولاتإقت ْا الّلدل    إ الّلدل شلر يرت اْلع قلا  2: المائرا{ولالتإْق ل  ولالل تلعلاولات ْا ىللل  اس ْ 

رض ا   ومى ،صحابد  ،س ا يننة في ينن تعاواد مى ،   باتد ولنا في رس ِ اهلل 

في ورمة ، لد ىنرما يرو  في باتد فاخصاف   فقر اا  رس ِ اهلل   اهلل ىلا ُ ،ْمعان

ُ     اعلااااااااااااد ويرقااااااااااااى   بااااااااااااد     .و كاااااااااااا ا يجااااااااااااب ،  يكاااااااااااا   المناااااااااااال

األو ياة  وَيادا الروابط المحبة واألل،ة بان الناس  اشرفي  رابا ، ر لدالتعاو    شاىةو

 لا    وقر دىا رسا ِ اهلل   بنة وايرا اك   سببام في ترابط المجتمى وتماسكد وْعلد لف

ماان اّ،ااس ىاان : ) قاااِ رساا ِ اهلل : قاااِ  فعاان ،بااي  رياارا  بااان المااؤمنانالتعاااو  

ومان يّنار ىلا       مؤمن اربة من ارِ الرااا اّ،س اهلل ىند اربة من اارِ يا م القااماة   

  ا واآلوارا ومن ستر منلمام ساتره اهلل فاي الاراا     معنر يّنر اهلل ىلاد في الرااا واآلورا

 .رواه منلُ( واهلل في ى   العبر مادام العبر في ى   ،واد

ي،ا  ،مان الا ون     و  الرقاي والتقارم  التعاو  في ااجاَ األىماِ الكبارا التي تاؤدي  لا    

. العم  ىل  تضاا  الخنا  ىل  ا  من يحااوِ المنااس بأمناد واساتقراره    وواستقراره 

 . رواه البخاااااااااري(ضماااااااا عضتاااااااد ب بع الماااااااؤمن للماااااااؤمن االبناااااااااا  يشااااااار   : ) قااااااااِ  

}  :ىن التعاو  ىل  الشر لما في ذلك من فناد اباار  فقااِ تعاال     -تعال -ا   اهلل  وقر

 ِ ُ  ولاْلعتْرولا   ولاتإقت ْا الّلدل    إ الّلدل شلر يرت اْلع قلا  .2:  المائرا{ ولالل تلعلاولات ْا ىللل  اس ْ 

 ل  ربد دائمما يطلب مند النصرا والمع اة في  وار معان  فالمنلُ يلجأ -سبحااد-واهلل 

  يإاكل الْعبترت } :في ا  صالا منتعانما بد  فاق ِ -سبحااد-ْماى شئ اد  ويبت    ل  اهلل 

   5: ال،اتحة{و  يإاكل الْنتلع انت
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (أمن الوطن مسئولية الجميع)ورش عمل برنامج 

 
 ( ية األمنأهم)الورشة األولى 

من أصبح منكم أمنًا في سربه معافى في جسده : ) قال رسول اهلل / 1
 .رواه البخاري في األدب المفرد( عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها

في الحديث  باالتفاق مع زميالتك اذكري النعم  التي أوردها النبي * 
 الشريف؟ 

 
 
 
 
ِإْبَراِهيُم َرِب اْجَعْل هَََذا َبَلًدا آِمًنا َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن  َوِإْذ َقاَل}: قال تعالى/ 2

الَّثَمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُهم ِبالّلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َقاَل َوَمن َكَفَر َفُأَمِتُعُه َقِلياًل ُثَم 
 (121:البقرة){َأْضَطُرُه ِإَلى َعَذاِب الَناِر َوِبْئَس اْلَمِصيُر

 في دعاءه األمن قبل الرزق؟ وما العالقة بينهما؟  ذا قدم إبراهيم لما* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣ 

 (أسباب حصول األمن ) الورشة الّثانية 
 
 :ذكر اهلل تعالى األمن في آيات كّثيرة في القرآن الكريم منها/ 1
ِئَك َلُهُم اأَلْمُن َوُهم اَلِذيَن آَمُنوْا َوَلْم َيْلِبُسوْا ِإيَماَنُهم ِبُظْلٍم ُأْوَل: قال تعالى*

 (.22:األنعام) ُمْهَتُدوَن
َوَعَد الَلُه اَلِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الَصاِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفَنُهم ِفي : قال تعالى*

ْرَتَضى َلُهْم اْلَأْرِض َكَما اْسَتْخَلَف اَلِذيَن ِمن َقْبِلِهْم َوَلُيَمِكَنَن َلُهْم ِديَنُهُم اَلِذي ا
َوَلُيَبِدَلَنُهم ِمن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا َيْعُبُدوَنِني َلا ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيًئا َوَمن َكَفَر َبْعَد 

 (.55:النور) َذِلَك َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن
بالتعاون مع أفراد مجموعتك  استدلي على أسباب حصول األمن في الدنيا * 

 من اآليات السابقة ؟واآلخرة 
 
 
 
و تحقيقًا لألمن يضع , األمن ضرورة من ضرورات الحياة و مطلب مهم /2

اإلسالم  الضمانات التي تحفظ لإلنسان ضرورات حياته الرئيسة وهي الدين 
 .و العقل و النفس و المال و العرض 

على ضوء ما سبق ما دورك األساسي في  إشاعة األمن في أسرتك * 
 ومدرستك ؟
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 (التعاون)الورشة الّثالّثة 
 
َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبِر َوالَتْقَوى َواَل َتَعاَوُنوْا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن : قال تعالى/ 1

 (2:المائدة) َواَتُقوْا الّلَه ِإَن الّلَه َشِديُد اْلِعَقاِب
لمواطن دون آخر وإنما  قيام المواطن بواجبه  في المحافظة على األمن ليس

 .هي مسؤولية الجميع 
 حددي ثالث نقاط أساسية تشير إلى أهمية التعاون في حياة المسلمين؟*
 
 
 
 
 
منن نّفنس عنن منؤمن كربنة      : ) قال رسول اهلل : قال عن أبي هريرة / 2

ومنن يّسنر علنى    , من كرب الدنيا نّفنس اهلل عننه كربنة منن كنرب ينوم القيامنة       
ومن ستر مسلمًا سنتره اهلل فني الندنيا    , ليه في الدنيا واآلخرةمعسر يّسر اهلل ع

 رواه مسلم( واهلل في عون العبد مادام العبد في عون أخيه, واآلخرة
تحدثي عن الوسائل المعينة على  من خالل ماجاء في قول الرسول *

 الشخصية المتعاونة ؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 كما كان , أهله  عندما يدخل بيته يكون في خدمة كان رسول اهلل / 3

 .يرقع ثوبه ويخصف نعله 
في بيته هاتي أمّثلة عن تعاونك مع أفراد  من خالل هدي الرسول * 

 أسرتك؟
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
من خالل اآلية ( 2: المائدة  ){َواَل َتَعاَوُنوْا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِنِ } قال تعالى / 4

 . ثم والعدوانالتعاون على اإلنهى اهلل سبحانه و تعالى عن 
متعاونة مع مجموعتك أذكري صور من ألوان التعاون على اإلثم المنهي *

 عنه؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 (كيف تحافظين على أمن وطنك)الورشة الرابعة 
 
 .أنت ساعد قوي يحمي الوطن ويرتقي به  في سلم المجد والعال/  1
 خدمته ؟متعاونة مع مجموعتك ما  دورك في حفظ أمن وطنك و* 
 
 
 
 
 
 
َفْلَيْعُبُدوا َرَب *ِإيَلاِفِهْم ِرْحَلَة الِشَتاء َوالَصْيِف *ِلِإيَلاِف ُقَرْيٍش}: قال تعالى /2

 (1/4: قريش){اَلِذي َأْطَعَمُهم ِمن ُجوٍع َوآَمَنُهم ِمْن َخْوٍف*َهَذا اْلَبْيِت 
وطنك متعاونة مع مجموعتك تحدثي عن أثر األمن على نفسك وأسرتك و* 
 ؟
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 محاضرا
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 أمن الوطن مسئولية الجميع

مان    الحمر هلل احمره وانتعاند وانت ريد واع ذ باهلل مان شارور ،ا،نانا وساائات ،ىمالناا     

و،شا ر ،  ال  لاد  اّل اهلل وياره ال    . ومان يضال  اهلل فاال  اادي لاد       ي ره اهلل فاال مضا  لاد   

 وبعر..  ر ،  محمرام ىبره ورس لدو،ش  شريك لد

 رااا ف  ولقنا ورَقنا و رااا  ل  واري الرااا واآلورا  ه ؤاهلل ْ  ْاللد وتقرست ،سما

فما ،اعُ ىلانا بنعمد  ي ،ىظُ و،ْ  من   ،ورْنا بد من الظلمات  ل  الن رولإلسالم 

ُْ  }: قاِ تعال   اعمة الرين الح  فلد الحمر ولد الشكر  اعمة اسسالم  اْلالْ مل ،لْاملْلتت للكت

ُت اس ْساللمل د ينما  ُْ ا ْعملت ي ولرلض اتت للكت ُْ ول،لْتملْمتت ىلللْاكت  .(3:المائرا){د ينلكت

ومن امااِ اعماة اهلل ىلاناا ،  ْعا  اسساالم و قاماة شاعائره العظاماة سابب رئاناي فاي            

لنعادا والطمأااناة  اي   وتم ر لنا وريقام ل  اعمة تجع  للحااا وعمام  يص ِ اعمة ،ور 

 .اعمة األمن في األووا 

فح،اا    دىااا اسسااالم  لاا  ااا  مااا يبااث األماان واالسااتقرار فااي الاان،س والاا ون    لاا ا فقاار 

فالمنالُ    للمنلمان الضرورات الخمس فح،  لنا الرين والعق  والن،س والماِ والعرض

بنا   قااِ    نمن في باتد وياد وبلرتد وىل  ا،ند وىل  ىرضد وىل  مالد من ،  يماس 

 : « ُم الكُ و،ىراضكُ احرماة يا مكُ  ا ا فاي شا راُ      ودمائكُ  فْ  اهلل يرم ىلاك،

 .رواه البخاري«  ا في بلراُ   ا 

فاال يتحقا   اّل بالتعااو  والتضاامن       واألمن في األووا  منئ لاة ْمااى ،فاراد المجتماى   

 .بان ،فراد المجتمى ا  بحنب م قعد و، ماتد

و،ولااا     والمربا   فاي المارارس     والعاامل   فاي ال لاائف      فرْ  األمن فاي الطريا  

 .األم ر في المناَِ  ُ منئ ل   ىن تحقا  األمن واألما  في ْماى ،احا  ال ون

وتضاافرت    فْذا ،و  اا  فارد فاي المجتماى منائ لاتد فاي تحقاا  األمان الشاام  للا ون          

 .من والشع ر بالطمأاانةمبتغاه من تحقا  األ  ل الج  د في ذلك وص  المجتمى المنلُ 

في ي،  األمن وواصة األمن ال،كري ال ي يعتبر من ،ىظُ ،اا اع  دور ىظاُ لمربان ول

مر ا    األمن ال،كاري  فا      من ، ُ األمااات التاي ياؤتمن ىلا اا المربا       األمن ال ي 

ت بح،ا  العقا ِ   ا ومن محاسن شريعتنا الغرا  ،ا اا ْا    بنالمة العق ِ وازا ة األفكار

فكار من  الصغر والتي  ي منطل  ا  ىم  يمارسد اسانا  ويظ ر في سل اد مان  واأل

نصارااد ،و  فاأب اه ي  داااد ،و ي    ىل  ال،طرا رمن م ل د  ال ي ل ما: ) قاِ  .وار وشر

منااى   نفتربااة األبناا  ىلا  ساالمة ال،كار وصاحة المعتقار يصا        . رواه البخاري( يمجنااد

 . ا  المضللةل ُ ،مام األفكار الروالة واأل 

البات والمررسة وغار ا ال ا قن ات ينبغي ،  تك   قاالع ،مان فكاري ويصا   ،ماا       ف

 . ت ى ي تت او  ،مام ا ْماى س ام الخل  ال،كري 

،ْ  تحقا  األمن في ا، س األبناا  و رساا  دىاائُ األمان الشاام  فاي  ا ا الا ون          ومن

 : الغالي البّر من مراىاا ما يلي 

 :من عند األبناء تحقيق حاجة األ/9
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ال الرا   ما الرانا  األساسااا  اللا ا  يحققاا  شاع ر األبناا  بااألمن والطمأااناة وذلاك         

ويتخا  ذلاك مظاا ر متعاردا البار ،         بنل ا ما وتعامل ما مى األبنا  فاي شائ   يااات ُ    

 :يأو  ا ال الرا  بالحنبا  من ا

ف اا ا ا،ااا  بْشااباع   ر  األبنااا  التعاماا  القااائُ ىلاا  تلباااة الحاْااة للحااب والعطااف  لاا / ،

والااري ُ ل ااُ والاا ي وتقباا  ويشااعر مع ااا األبنااا  بحااب    ياااْت ُ  لاا  األماان والطمأاانااة 

يظ اار واضااحام ماان وااالِ معااااقت ُ وتقبااال ُ ومااراىبت ُ و باارا  روح العطااف ىلااا ُ         

ي رسا لنا  رو ا ا  ا   ا     والرف  ب ُ والارىا  ل اُ والناؤاِ ىان ،يا ال ُ والعارِ باان ُ       

بنتد فاوماة  ذا ،قبلات ىلااد فاقبل اا ويجلنا ا      الفي معاملة األبنا  فقر اا  يق م   يُالكر

يقب  الحنن والحنان ،بنا  فاوماة رضاي اهلل ىن اا ويحما   ماماة بنات        واا    مكااد

 .العاص ابنة ابنتد َينب رضي اهلل ىن ا في الصالا

الت رياار ب،قاار ،ياار  ّثاا منااا  االبتعاااد ىاان األسااالاب التااي تّثااار الخاا ف والقلاا  ىناار األب/ِ

بأاااد ىرضااد ل،قاار ،ياار    شااع ر االباان ألد ا سااالة للعقاااِ ،و ذ ابااد ىاان ،بنائااال الاارين 

 .باألمن الن،ني رلشع ا ي،قرو الضطراِ  ما ي لر لريد الخ ف واوالريد ،و الا

و ل ااار مشاااىر الحااب والتقاارير بااان    ْاا  األماان واالسااتقرار داواا  البااات   شاااىة/  

   اا ا ماان ،قاا   الع اماا  التااي ترسااط الشااع ر بالطمأاانااة واالسااتقرار فااي    ال الاارين فااْ

يانئاا    المتباادِ  اليتاارام الزوْاا  ىلاا  ،سااس ماان الريماة وا    اماا عتفا  ا،ا س األبناا   

لاري ُ ويضا،ي ىلااا ُ   الّثقاة   ينا ُ فاي تعزياز    ا ااد  ومناتقر و اا   األبناا  فاي ْا      نشاأ ي

 . التي تعصف بشخصاات ُىن القل  والعنف  النكانة والطمأاانة بعارام

 لنزاع ال الارين ومجااالم للخاالف بان ماا قااِ      المفاسسالم يريص ىل  ،ال يك   االبن مح

فا،قار الط،ا  اتاجاة     (233: البقارا ){ الل تتضلآرإ ولال رلٌا ب  لللر  لا ولالل ملْ لت ٌد لإدت ب  لللار ه  ٌ }  :تعال  

 .ل  ا الخالف ا  دواىي استقراره و،مند

 .شباع ياْات الناشئة تحتا   ل  سلطة ضابطة تمز  باان الحازم والعطاف والرفا      / د

ياا  : ) ويعتبر الرف   ا  القاىارا العاماة فاي التربااة والتأدياب ااطالقاا مان قا ِ النباي           

رواه ( ىلا  العناف    ي   اهلل رفا  يحاب الرفا  ويعطاي ىلا  الرفا  مااال يعطا         ىائشة 

  منلُ
لطة الضااابطة ارتباوااا و اقااا بحاْتااد  لاا  تعلااُ المعااايار وتاارتبط ياْااة الناشااا  لاا  الناا

فْااد    واما ،  الناشاا ي،قار شاع ره بااألمن  ذا سالبت يريتاد وقاار اساتقاللد           النل ااة 

لاد الحرياة الكاملاة باال ت ْااد ،و ضا ابط ،و اظاام         ةبالمّث  ي،قر شع ره باألمن  ذا ،ىطاا 

ا  الحاالت وتحت ا  الظاروف ف ا ا   ا في  فْذا وضى لد ال الرين و،ْابا رغباتد ْماع

فاْذا ماا ل ار      النل ك يؤدي  ل  الطغااا  والعصااا  وىارم ايتارام النالطة والقا ااان       

التكاااف الشخصااي  فقاارا  القااررا ىلاا     اا ا الناال ك ،د   لاا  ىاارم الشااع ر باألمااا  و     

 .واالْتماىي 

 :إشعار الناشئ بأنه موضع تقدير واعتبار من اآلخرين / 4

فاسانا  يحب من يحبد ويحترمد ويقرره فْ  لُ ير  تقاريرا وال ايتراماا فاال يقارر وال      

قروا في  شباع   ه الحاْاة ىنار الناشاا ويارِ ىلا  ذلاك        ولقر اا   يحترم من ي لد 

بقرح فشرِ مناد وىان يماناد غاالم      ،تتي النبي : ،اد قاِ  ما ورد ىن س   بن سعر 

  ( ،تاأذ  لاي ،  ،ىطااد األشاااخ ؟    !غاالم   يا: ) ناره فقاِواألشااخ ىن ي  ،صغر الق م 

 .رواه البخاااري.فأىطاااه  ياااه    مااا اناات ألو اار ب،ضاالي منااك ،ياارا يااا رساا ِ اهلل      : قاااِ 
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فااي ،   دقاارلر الغااالم الصااغار وايتاارم وْاا ده فااي مجتمااى الكبااار واسااتأذا   فالرساا ِ 

وفاي ذلاك ،بلاق تقارير       ميتناَِ ىن يقد في الشراِ لمن  ُ ىل  يناره من مشايط القا  

ماا   دولا   ل ضعاة   ا الصغار في مجتمى الكبار ياث ى م  ا،رد لد وْا ده وايتراماد  

فقب ِ الناشا و ىطاا ه يقاد يغارس فاي ا،ناد شاع رام  يجابااام احا           .لآلورين من يق  

تتحلا  بااألوال  اسساالماة مان      يالشخصاة الق ية المتزاة الت تنماة الحااا ويناىر ىل 

والعم  والشاجاىة وياب الخاار لآلوارين واالاضابا  ىنار الغضاب والتحلاي بكا           الجر 

 . اسسالماة ألوال ال،ضائ  وا

 :إشراك الناشئ بعمل أو نشاط له قيمته / 4

وتشااتع  فاااد ْاا وا    يكناابد الّثقااة فااي قرراتااد ىلاا  العماا  واساجاااَ المّثماار    ف اا ا مّمااا 

فاشااعر باال،خر باىتبااره فارد لااد      دوينااا ُ فاي تنمااة مجتمعا    الحمااس مماا يجعلاد فعااالم    

ولكان البار مان الحا ر مان تكلااف الناشاا ماا ال يناتطاى             قامتد ويكنبد األماا  الن،ناي  

س ىن الم اصالة ويحجاُ ىان ال،عا   ومان      أ،دا ه من األىماِ يت  ال يشعر بالعجز ويا

ورا تنشاأ ضار  " ويق ِ صايب لمحات في فان القااادا   .  ُ ي،قر الشع ر بالتقرير واألمن 

فاْذا قاام الناشاا بعما       "الشع ر بالتقرير من الحاْة  ل    بات الشخصاة لحاب النجااح   

 . ااطل  بق ا واتزا  لخرمة مجتمعد   ينن وشعر بالتقرير 

 :اكتشاف ما لدى الناشئ من المواهب واإلبداعات/ 2

تكا ين  وال رف مان  ا ا      صحاح والت،كار الناْحتنمات ا وت ْا  ا  ل  العم  الذلك بو 

ب اْباتااد الريناااة  لمجتمااى و اا  واعآلشخصاااة متكاملااة ومتزاااة يتاا  ينااتطاى ،  يخاار  

والج  العامر بالّثقة واألما  والت،ا ُ البناا  الخاضاى لشارع اهلل ل ا  الجا         واالْتماىاة

 . ال ي ينتطاى ،  يحق  األمن في المجتمى

 :دور المربية في تنمية الشعور بالمسئولية*
 لاة ياْة ملحة من ياْات الناشا التاي يحتاا   لا  تنمات اا وممارسات ا      الشع ر بالمنئ

فالناشاا ال ين،اك ىان الت،كاار فاي ذاتاد وقامتاد ودوره الجريار فاي يااتاد             في واقى يااتد

فااي ولااائف  دفااْذا وْاار ماان ينما ااا فااي ا،نااد و اّل وّلااف واقاتااد و مكااااتاا    المنااتقبلاة

 .ف ة ال تبني منتقب  الناشا،ور  غار مجرية ااالستغرا  في ،م ر تا

   المرباة س ا  ااات ،مام رؤوم ،و معلمة فاضالة فْا اا منائ لة ىان تربااة  ا ا الجاا          

 .ىل  شع ره بمنئ لاتد اح  ،من ووند في منتقب  يااتد

 :وتكمن ترباة الناشا ىل  المنئ لاة في محاور ىرا لع  من ، م ا

 :تبصير الناشئ بدوره المستقبلي/ 9

ال،اضلة الش،اقة بناشئت ا والتي تعلُ يقانام ال اقى الا ي يعاشاد  ا ا الجاا  وياْاة       المرباة

ب  تزيار     البالد  ل  س اىر ،بنائد التي تعلي من شأاد وتن ُ في  يالِ ،مند واستقراره

ماان رقّاااد وتقرمااد تعماا  بشااك  دؤوِ فااي ت ضاااح ااا  مااا يحتاْااد الناشااا فااي منااتقب    

وضارورا وضاى   . منئ لاة اح  منتقبلد وت ّا   لاد تطباقدوتربي فاد شع ره بال  يااتد

فعنارما يضاى الناشاا  ارفام لاد        األ راف التي تبني يااتد الخاصة وت،ار ووناد ومجتمعاد  

فالمر    من  مراي  يااه المبكرا ينتطاى ،  يماز الطري  ال ي يحتا   لاد لبل غ  رفد 

  ف لد وْ د وا  الطار  ىناره سا ا    ال ي ال يك   لد  رفام االنائر في الطري  ال يعر

 رف  ل  ،ين يتجد؟ وماذا يرير؟عف   ال ي
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فالناشااا يحتااا  لبنااا  منااتقب  بااا ر  لاا  تحقااا   اارفان ىظامااان ب مااا صااالح الاارااا           

 :واآلورا و ما

ولملاا ولللْقاتت اْلج انإ    }ي ل اا ولا  اساناا     تا و اي الغاياة ال    تحقا  العب دية هلل سابحااد   / ،

اهلل  والناشااا مكلااف بالقاااام بالعبااادات التااي ،وْب ااا (51: الاا اريات){لإااا ل الْعبتاارتو  ولاْلااْ اسل   

و،   ا ا    شعره ب ا ه المنائ لاة  يفعل  المربي ،    ومحاسب ىلا ا  ىلانا بمجرد بل غد

رى ه  لاا  ،  يصاا  فا ااا  لاا  ،ىلاا  الااررْات   يااو،  . واْااب ىلاااد الباار لااد ماان تحقاقااد  

 .الرائُ و   قّ  ش قد  ل  العم  الصالحيو

غاارس فااي الن،اا س محبااة اهلل ومحبااة واىتااد يتاا  يناا   ىلاااد ،دا  الطاىااات  فااالمربي ي

ربط  مر  فالح الناشا في يااتد وساعادتد بمار    يوالعبادات برو  مراقبة مند للناشا و

 .التزامد بشرائى ديند الحناف وتطبا  ،يكامد المكلف ب ا 

يناأل ُ ىان ،يا ال ُ وىباادات ُ بغااة تنشااط ُ       ،  يتع ر ،صحابد و وقر اا  من  ريد 

ماان : )قاااِ رساا ِ اهلل : قاااِ فاان ،بااي  رياارا    ماات ُ فااي الطاىااة والعبااادا ةورفعاا

فمان تباى مانكُ الاا م     :  قااِ رسا ِ اهلل   . ،ااا : قاِ ،ب  بكار  ( ،صبح الا م منكُ صائمام؟

ِ . ،اا: ْناَا؟ قاِ ،ب  بكر  ِ . ،ااا : ِ ،با  بكار  فمان ،وعاُ مانكُ الاا م مناكانا؟ قاا      : قاا : قاا

ماا اْاتمعن فاي امار   اّل     :  قااِ النباي   .،ااا : فمن ىاد منكُ الا م مريضام؟ قاِ ،ب  بكر

 .رواه منلُ( دو  الجنة

فقار ،واا  اهلل سابحااد منائ لاة ىماارا      . تحقا  العمارا فاي األرض وفا  شارع اهلل    / ِ

فالبر لد ،  يضى   اتدوالناشا منئ ِ ىن   ه العمارا في منتقب  يا  األرض لإلانا 

 .لن،ند األ راف التي تحق  لد   ه الغاية

ومناائ لاة المرباااة  نااا  اا  بااث روح الحماااس والطماا ح فااي ا،اا س ،بنائ ااا ووالبات ااا      

ويك   فا ا بنا  مناتقب  مجاار     لاتبن ا ، رافام ابارا تحق  ل ُ رغار العاش في المنتقب 

 .ل ون ُ

باالقاُ والمبااد  النااماة واألواال       دصااة الناشائ  فعل  المربااة ،  تقا م ىلا  تغ ياة شخ    

 .ىالاة وم ية اال،اضلة يت  تك   ، راف 

وىل  المرباة ،  تبان لناشئت ا ،  الطري  الم صا   لا  تحقاا  ، اراف ُ التاي رسام  ا       

فاالعلُ  ا  المصاباح      ألا،ن ُ ال يتأت   اّل بنل ك وري  العلاُ فاي براياة يااات ُ العلمااة     

ويرتقاي باد فاي سالُ المجار يتا  تكا   لاد المكاااة              وريقاد فاي يااتاد   الا ي يناار للمار   

 .العالاة المرم قة في المجتمى

 اماا ااا  رسا ِ اهلل     دفعل  المرباة ،  تنلك وري  الح ار ال ادف البناا  ماى الناشائ   

  ُ فعنارما يمار ماى ،صاحابد فاي مكاا  فاار  ،مارام         . ينلك مى ،صحابد ىنرما يريار تعلاام 

،و ينمى المة فالقاي الضا   ىلا اا فتكا    ا ه الكلماات مان          ىلادىّل   ينتح  التعلا 

 .رس ِ اهلل ىظة وىبرا مؤ را في ا، س ،صحابد رض ا  اهلل ىلا ُ

  اما اا  ىلاد الصالا والنالم يرّغب ،صحابد في الررْات العالاة والمراتاب النااماة   

تنبااا  ُ ويحااّث ُ ىلاا  ويبعااث فااا ُ الرغبااة فااي التنااافس فااي الخااار فارفااى ماان  مم ااُ و  

مان  و: ) قااِ  . التنافس في ولب العلاُ لل صا ِ  لا  ،ىلا  المراتاب و،رفاى الاررْات       

 .رواه منلُ (وريقام  ل  الجنةبد ىلمام س   اهلل لد وريقام يلتمس فاد سلك 

 رواه البخاري( من يرد اهلل بد وارام ي،ق د في الرين: )قاِ 
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ويبشااره بااالخار   ر  منااد مااا ينااتح  الّثنااا  الّثنااا  ىلاا  ماان يظ اا امااا اااا  ماان  ريااد 

ِ     .والرفعة فاك   ذلك دافعام لد ولغاره  ل  واىة اهلل قااِ رسا ِ   : فعن ،باي بان اعاب قاا

ِ     : )اهلل  اهلل ورسا لد  : قلات : يا ،با المن ر ،ترري ،ي نية مان اتااِ اهلل معاك ،ىظاُ؟ قاا

ِ  يا ،با المن ر ،ترري ،ي نية من اتاِ اهلل معك ،ى: قاِ  ،ىلُ الّلادت ال   للادل   }:قلات : ظاُ؟ قاا

ِ   : قاِ{  الإ  ت ل اْلحلُي اْلقلُا مت رواه ( واهلل لات ن اك العلاُ ،باا المنا ر    : فضرِ فاي صارري وقاا

 .منلُ
 فقاار قاااِ النبااي   ،اااد اااا  يشاا   الصااحابة للعلااُ ويناا   ىلااا ُ ي،ظااد ماان  ريااد و

ِ     وما ييا معاذ ،ترري ما ي  اهلل ىل  العباد ) :لمعاذ بن ْب   : العبااد ىلا  اهلل؟ قاا

ويا     ي  اهلل ىل  العبااد ،  يعباروه وال يشارا   باد شاائام     : فقاِ . اهلل ورس لد ،ىلُ

يارسا ِ اهلل ،فاال ،بشار النااس؟     : فقلات . العباد ىل  اهلل ،  ال يع ِ من ال يشرك بد شائام

  رواه  البخاري ( ال تبشر ُ فاتكل ا: قاِ

     ِ  فقار دىاا البان ىبااس       يكّثار الارىا  ألصاحابد    اهلل  ومى ذلاك الاد فقار ااا  رسا 

ِ  ودىا ألاس بن مالك  .صححد األلبااي( الل ُ فقد في الرين وىّلمد التأوي ):فقاِ  : فقاا

 .صححد األلبااي (اغ،ر ذابد،و  ىمره وومالد وولره ،اّثر الل ُ )

 :تربية الناشئة على مبدأ التعاون/ 4

اس بالجماىة فال يناتطاى ،ي فارد ،  يعااش بعاارام ىان      يحب األ  اسانا  مراي بطبعد ف

 .ْماىتد 

  فمن مطالب اسانا  التي ال تتحق   اّل ىن وري  الجماىة ياْتد الن،ناة  لا  المحباة   

  وياْتد الن،ناة  لا  التقارير وياْتاد  لا  المع ااة والمنااىرا فاي معظاُ شائ   الحاااا          

مّثا   : )قااِ  . ىاة والرغباة فاي تعاوا اا    و  ه الحاْات ت لر فاي ال،ارد الماا   لا  الجما    

المؤمنان في ت اد ُ وتارايم ُ وتعااو، ُ مّثا  الجنار  ذا اشاتك  مناد ىضا  تاراى  لاد          

 .رواه البخاري( سائر الجنر بالن ر والحم 

وتعاان ُ ىلا  اال تماام      والبر للمرباة من تعما    ا المبر، فاي ا،ا س ،بنائ اا ووالبات اا    

  صحاح س ا  داو  المنزِ في اطا  األسارا ،و فاي ،روقاة    بمبر، التعاو  وتطباقد بشك

 .المررسة ومى المجتمى ىامة

فاألىمااااِ الكباااارا والكّثاااارا ال يمكااان ااجاَ اااا بشاااك  ساااريى وصاااحاح بااارو   شاااراك  

فكُ من ير وصاااى البار     ولع  ،بنط مّثاِ ىل  ذلك صنى رغاف وبز صغار  الجماىة

ألىماِ والم اام األوار  التاي احتاا   لا       ويقاس ىل  ذلك ا  لد ،  يشترك في صناىتد

 .تضافر الج  د وتكاتف األفراد ساجاَ ا

وقر دىا اهلل تعال  المؤمنان  ل  األو  ب  ا المبر، في الحااا وْع  ،ساس التعااو  تقا     

ولتلعلاااولات ْا ىلللاا  اْلباار   }  :قاااِ تعااال    اهلل ساابحااد وتعااال  والبعاار ىاان ااا  مااا ياارم اهلل    

ِ ولالتإْق ل ُ  ولاْلعتْرولا   ولاتإقت ْا الّلدل    إ الّلدل شلر يرت اْلع قلا  (2:المائرا){   ولالل تلعلاولات ْا ىللل  اس ْ 

ومى ،صحابد رضا ا     ،س ا يننة في ينن تعاواد مى ،   باتد ولنا في رس ِ اهلل 

باتاد فاخصاف   في ورمة ، لد ىنرما يرو  فاي   فقر اا  رس ِ اهلل   اهلل ىلا ُ ،ْمعان

و كا ا يجاب ،  يكا   المنالُ فاي الباات فاي ورماة ، ا  الباات              اعلد ويرقاى   باد   

ويتعاان ذلاك  ذا اااات الخرماة       يق م بحاْة ا،ند ويعان اآلورين ىل  قضا  يا ائج ُ  

ال الار ،وساط   : )قااِ    لل الرين ف ي قب  ،  تك   تعاو  ف ي بر وصلة ت ْاب الجناة   

 .رواه الترم ي (ضى ذلك الباِ ،و ،ي،ظدأف فْ  شئت  ،ب اِ الجنة 
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ا لك التعاو  مى األو ا صغارام ااا ا ،و اباارام بْىااات ُ ىلا  القااام بأىماال ُ المختل،اة       

و ا ا يلباي ياْاة       ويزير ترابط األسارا وتعاو، اا    مما ينبب األل،ة ويزير المحبة بان ُ

 ل  االستقرار األساري بعاارام    ويؤدي  ا،ناة لألبنا  و ي الحاْة  ل  التعاوف والمحبة

 .ىن المشاينات والمشاْرات التي تعكر ص،  األسرا

فااْ   اا ا  ( المررسااي ،و ىامااة المجتمااى  )ااا لك التعاااو  بااان الناشاائة و،فااراد المجتمااى     

التعاو  يحق  ف ائر ىظامة ومنافى ّْمة من ا القاام بأفض  األىماِ  لا  اهلل ف ا  وريا     

قلاات يااا رساا ِ اهلل ،ي  : )قاااِ فعاان ،بااي ذر   ْنتاادم صاا   لاا  محبااة اهلل ورضاااه و 

  ِ ِ . والج ااد فاي سابالد     اسيماا  بااهلل  : األىماِ ،فضا ؟ قاا قلات ،ي الرقااِ ،فضا ؟    : قاا

تعان صااعام ،و تصنى : قلت فْ  لُ ،فع ؟ قاِ: قاِ. و،اّثر ا  منام  ،ا،ن ا ىنر ، ل ا: قاِ

ِ   قلت يا رس ِ اهلل ،ر،يت    ضاع،ت ىان بعا    : قاِ. ألور  تكاف شاّرك   : العما ؟ قاا

 .رواه البخاري( ىن الناس فْا ا صرقة منك ىل  ا،نك

وتاؤدي  لا      الرقاي تقارم و الوا لك التعاو  في ااجاَ األىماِ الكبارا والتي تؤدي  لا   

ي،  ،من ال ون واستقراره من والِ العم  ىل  تضااا  الخناا  ىلا  اا  مان يحااوِ       

 .المناس بأمند واستقراره

بة ا،ى اآلوارين فاي ا،ا س الناشائة وت،اريج ارباات ُ ومنااىرت ُ ىلا          وا لك غرس مح

قضا  ي ائج ُ من ، ُ ،ا اع التعاو  التي يجب  شاىت ا بان الناس لاظ ر ، ر ذلك فاي  

المجتمااى فتشاااى المحبااة واألل،ااة بااان الناااس ويزياار ماان الااروابط األو يااة بااان المناالمان   

د لبنة وايارا تناتطاى م اْ اة اا  وطار      ويك   سببام في ترابط المجتمى وتماسكد وْعل

   لاا  التعاااو  وبااّان ،مّثلااة ىلاااد فعاان ،بااي  رياارا   وقاار دىااا رساا ِ اهلل   محاار  بااد

س اهلل ىناد ارباة   اربة من ارِ الارااا اّ،ا   ىن مؤمن من اّ،س: ) رس ِ اهلل  قاِ: قاِ

ومن ستر   امعنر يّنر اهلل ىلاد في الرااا واآلور ل ومن يّنر ى  من ارِ ي م القاامة

رواه ( واهلل في ى   العبر مادام العبر في ىا   ،وااد    منلمام ستره اهلل في الرااا واآلورا

  منلُ

 :حماية الناشئة من المغرضين *

المرباة ال،اضلة تعرف واقع ا وال اقى ال ي يعااش فااد الناشائة وتاررك ىظاُ المنائ لاة       

ئة مما يحا  ب ُ من المغرضان ال ي والتي تتراز ىل  يماية الناش  الملقاا ىل  ىاتق ا

وبااث األفكااار    ينااتخرم   ااا  وسااالة لل صاا ِ  لاا  ىقاا ِ الشااباِ و فناااد ،فكااار ُ     

ال رامة ىبر قن ات االتصاِ الجريرا من فضائاات ىالمااة وشابكات ىنكب تااة و  اتاف     

س اقالة ل ا القررا ىل  اوترا  البا ت والرو ِ  ل  ىق ِ الناشئة والتأ ار ىلاا ُ ووما  

 .  يت ُ وتغاار قام ُ و مبادئ ُ

وا  ذلك ،وْب ىلا  المربااة الناعي الحّثااث ساقااذ الناشائة وتبصاار ُ بخطار  اؤال           

المغرضان ىلا  العقاارا وال،كار وماا يتباى ذلاك مان  فنااد وَىزىاة األمان واالساتقرار            

 .للمجتمى وال ون 

 :يوتحتا  المرباة لحماية ااشئت ا  ل  الترااز ىل  اقا  رئاناة  

ت ْاد الناشئة  ل  اا،اة التعام  مى وسائ  االتصاِ الحريّثة من شابكات ىنكب تااة و   / 1

فضاااائاات و  اتاااف اقالاااة وماااا يتبع اااا مااان بل ت  اااات و ،آلت تصااا ير  وذلاااك بحنااان   

والبعر والحا ر مان اساتخرام ا فاي اا  ماا ي،نار الارين           استخرام ا واستغالل ا في الخار

  ا اابى من ينن مراقبة اهلل سابحااد وتعظاماد فاي قلا ِ      وال،كر ،و يّثار الغرائز  وا 



 1٣ 

ف   سبحااد وتعال  ،   التق   و،   المغ،را و،ي  من اتقاي و،ْاّ  مان ىّظاُ       الناشئة

وماا يناتج مان      ف   ال ي يعلُ وائنة األىاان وماا تخ،اي الصارور      و،ابر من ينتحاا مند

ولالل تلْقفت ملا للْاسل للكل ب د  } :تعال قاِ   ذلك ىن استعماِ الح اس فاما يرضي اهلل سبحااد

ٌُ    إ النإْمىل ولاْلبلصلرل ولاْل،تؤلادل اتُ  ،تولئ كل الا ل ىلْندت ملْنؤتوالم  ( .31: اسسرا ) { ى ْل

تبصااار الناشاائة بخطاار تناقاا  الشااائعات التااي تبااث فااي وسااائ  االتصاااِ المختل،ااة         / 2

القلا ِ وتّثاار الضاغائن واأليقااد وتارى        وال،ضائاات المغرضاة باان النااس ف اي ت،نار     

: سابحااد وقار يا راا اهلل سابحااد وتعاال  مان ذلاك فقااِ           ل  الق ِ ىل  الناس بالباو  

ُْ فلاس ٌ  ب نلبلأآ فلتلبلاإنت ا ،ل  تتص ابت ا قلْ مماا ب جل لاللاةآ فلتتْصاب حت ا ىلللا    } ْلا ات   يلا ،لُي لا الإ  ينل نملنت ا     

 (1: الحجرات){ُْ الاد م انلملا فلعلْلتت

ااا لك تحاا ير الناشاائة بمااا قاار ياارد فااي  اا ه ال سااائ  ماان ،فكااار  رامااة ومخال،ااة للعقااارا     

الصحاحة ول ا تأ ار ىما  ىل  ىقارا الناشا وفكره وترى ه  لا  مااال يحمار ىقبااه فاي      

 .الرااا واآلورا

 ما ا باد ىنار ورود    فعل  المرباة ،  تبّان لناشئت ا التصارف الصاحاح الا ي يجاب ،  يق    

}  :مّث    ه اسشاىات برّد ا  ل  العلما  الرباااان المعروفان بنالمة المعتقر قاِ تعاال  

 ُْ   (23:الننا ){ للعلل ملدت الإ  ينل يلْنتلنب طت الدت م ْن ت

   الناشا بطباعتد االْتماىاة يحتاا   لا  رفقاا  مان ساند ،و ماا يقاارِ ىماره وماى          / 3

وتقااريرا ل اا ا اصااح ابااار    فانماا  الناشااا ا،ناااا واْتماىاااا    فقااة اا ه الصااحبة ماان الر 

فاْ   المربان ىل  ،  يختار للناشا رفا  ممن يتمازو  بحمار األوال  وْما  العاادات  

ماان ،وطاار مااا يتعاارض الناشاائة فااي مراياا  صااباه ،  ياارتبط بقراااا  ساا   يزيناا   لااد      

لح و الن   احام  المنك مّث  الجلاس الصا: ) قاِ   ويصرف اد ىن الح    الباو  

 ماا ،  يحا يك و،ماا ،  تبتااع مناد و،ماا ،  تجار مناد ريحاام          :فحام  المنك   واافط الكار 

 .رواه البخاري  ( ما ،  يحر   اابك و،ما ،  تجر مند ريحام وباّثة  واافط الكار  وابة

   ُ مرضااة ىاادات    ينبغي ،  يكا   ماى الصابي صاْباة ينانة نداب اُ       : " فقاِ ابن سانا 

 ........" و   ىند نو  وبد ناس     الصبي ىن الصبي ،لقن ْف

،والداااُ قراااا  الناا   قباا  ،  يصاابغ  ُ فااي الاابال  امااا   اْنباا : " وقاااِ اباان الجاا َي 

 "يصبق الّث ِ 

والعالقاة التاي يكّ ا اا      تك ين ىالقة  يجاباة بان الناشئة والمربان وواصاة ال الارين  / 4

  اس بعر ي،  اهلل في ي،  الناشا وساالمتد مان المغرضاان   المربي مى الناشا  ي األس

 .فامتلا قلبد بحب والريد ومعلماد  ياث تلبي الجااب العاو،ي ىنر المرا  

فلاناات العالقااة بااان   ويشااعر الناشااا فاااد بااالقب ِ والرضااا والمحبااة ماان قباا  اآلواارين  

وتضاااا  وتشاارير ،و بااان المعلمااان والناشااا ىالقااة ،واماار وااا ا ي    ال الاارين والناشااا

وا لك   وتك يند وقرراتد التي يشعر ب ا الناشاوايتقار ب  ىالقة قائمة ىل  ف ُ ا،ناة 

ب  معاملاة    تقرير ْماى ْ  ده وايترام ذاتد فال يعام  معاملة الصغار ال ي ال وَ  لد

فقار    الكبار من ايترام وتقرير و  اصاف وتحمالد بالمنائ لاات التاي يناتطاى القااام ب اا     

يقرر المرا   ويحترمد ويكل،د من العم  ما يطا  تقريرام لد و شاعارام   ا  رس ِ اهلل ا

 .لد بالقب ِ 

و  ه المعاملاة تاؤ ر فاي ا،نااة المرا ا  وي،ضا  مرافقاة والرياد دائماام ومجالنات ُ ف ا             

ف ا  يعلاُ ،      يشعر مع ُ ب اتد وقامتد وينتطاى ،  يب ح ل ُ بك  ما قر يعترض وريقد
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الحاا ار ال ااادف والبنااا  معااد اسقناااع والمناقشااة الحاارا و ف يتخاا و  ،ساال ِ والريااد ساا

اما ااا  رسا ِ اهلل     فال يشعر مع ُ بالحر  ،برام  ويعترف   بمشاىره وي، م   ا،ناتد

فكماا    يحاور الشاِ ال ي ،ستأذاد في الزاا فلُ يعن،د و اما ، ار فاد يباد ألماد ومحارماد   

ُ         ال يحب ل ن ال ق ع فاي  ا ه    . المعصااة العظاماة اا لك النااس ال يحب ااد لمحاارم 

ِ      فت  شابام ،ت  النبي : قاِ فعن ،بي ،مامة    ياا رسا ِ اهلل ائا   لاي بالزااا     : فقاا

ِ   مد ماد  : وقال ا  فأقب  الق م ىلاد فزْروه ِ    . ادااد :  فقاا   فجلاس : فاراا مناد قريباام قاا

ِ   : قاااِ  وال الناااس يحب اااد   :  قاااِ  . فاارا ك ْعلنااي اهلل    ال واهلل: ،تحبااد ألمااك؟ قااا

 قااِ  . ال واهلل يا رس ِ اهلل ْعلناي اهلل فارا ك  : ،فتحبد البنتك؟ قاِ  ُ قاِ . ألم ات ُ

ِ   :  ُ قاِ . وال الناس يحب اد لبنات ُ:  . ْعلناي اهلل فارا ك    ال واهلل: ،فتحباد ألوتاك؟ قاا

ُ   : قاِ  ِ  ،فتحباد لعمتاك؟  : قااِ  . وال النااس يحب ااد ألوا ات  ْعلناي اهلل    ال واهلل: قاا

ْعلناي    ال واهلل: ،فتحبد لخالتك؟ قاِ: قاِ . وال الناس يحب اد لعمات ُ: قاِ . فرا ك

ُ   : قااِ  . اهلل فرا ك ِ       وال النااس يحب ااد لخااالت  الل اُ اغ،ار   :  اُ وضاى ياره ىلااد وقاا

 . رواه ،يمر( ذابد وو ر قلبد ويصن فرْد

وِ  غا ا  الناشاا ،و التاأ ار ىلااد اا  وريا  يتخا ه        غل  ىل  ا  من يحاا اتوب  ا س ف 

واحص  في الن اية ىل  ْا  صااىر يتحّلا      وس ف احما ُ من ا  س   يحا  ضر ُ

 .بق ا الشخصاة و بات المبر،  مد األابر ورمة ديند وووند ومجتمعد وا،ند

وااا  و،ي،اا  ،متنااا وووننااا و،و  ي،اا  شااباِ المناالمان ماان اااار الطغاااا المعتاارين االل اُ  

 . وصل  اهلل وسلُ ىل  ابانا محمر وىل  نلد وصحبد وسلُ تنلامام اّثارام المنلمان

 


