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 { التحصين ودوره في حفظ األمن  } خطة برنامج 
   يومًا ( 35)هـ  3313/ 5/  3 -هـ إلى  3313/ 1/  33هـ  من 3311/3313 الثانيللفصل الدراسي 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (3) إذاعة المرحلة االبتدائية  
 االحترام والتقدير

 
الحمدددد ب رل المدددالمين و الادددم  و الشدددمم علدددو ألدددرف اننبيدددام و المرسدددلين نبيندددا محمدددد و علدددو آلددد  و  دددحب              

 .أجممين
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لقدددد حدددم اإلسدددمم علدددو التمشدددة بدددانخم  اإلسدددممية مدددن  دددد  و أماندددة و رمددداو  و إحشدددا  و  دددلة و بدددر و احتدددرام و   

،و أ  نراعدددد   (أمرنددددا أ  ننددددسم الندددداو منددددازله    : )  عنهددددا رقدددددير و إنددددسام الندددداو منددددازله  رقددددوم عائ ددددة ر دددد  اب   

 .اندل ف  التمامل مع الناو بحشب قدره  و مكانته  علو أ  يمط  كل ذي حق حق  

 ...أخوار  الكريمات 

مدددا أجمدددل أ  رتاددد  الطالبدددة بقيمدددة االحتدددرام والتدددوقير لمدددن حولهدددا ورمطددد  كدددل ذي حدددق حق ،وخا دددة  بدددذلة الوالددددين    

ندددداو حقددددا، علينددددا ، فمددددن حقوقهمددددا البددددر بهمددددا واإلحشددددا  إليهمددددا بددددالقوم و الفمددددل و المددددام ، و ركددددريمه     فهدددد  أعلدددد  ال

 النشام سور ( 33){  ِإْحَشان،ا َوِباْلَواِلَدْيِن َلْيئ،ا ِبِ  ُرْ ِرُكوْا َواَل الّلَ  َواْعُبُدوْا}: باالحترام و التقدير قام رمالو 

 َأُيَهدددا َيدددا}و الملمدددام و تددداعته  ن  تددداعته  مدددن تاعدددة اب عدددس و جدددل قدددام رمدددالو  و قدددد أمدددر ال دددرو بتدددوقير وال  انمدددر 

 النشام  سور ( 55){  ِمنُكْ  اَنْمِر َوُأْوِل  الَرُسوَم َوَأِتيُموْا الّلَ  َأِتيُموْا آَمُنوْا اَلِذيَن

فدددم بدددد مدددن ردددذكر فعدددل  دائمدددا، و الددددعام لددد  ، و التددد دل     و للمملددد  فعدددل علدددي  فهدددو يشدددتحق كدددل التقددددير و االحتدددرام،   

 .مم 

لدددين مندددا مدددن لددد  يدددرح    : ) و احتدددرام انكبدددر مندددا سدددنا، و ردددوقيرل خلدددق إسدددمم  فا دددل ، قدددام  دددلو اب عليددد  و سدددل        

 ( . غيرنا ، و يمرف لرف كبيرنا 

هددا ديننددا الحنيدد  قددام  ددلو اب عليدد      و علددو ذلددة فددة  قيمددة االحتددرام و التقدددير رمددد مددن مكددارم انخددم  التدد  حددم علي         

 ( .أكثر ما يدخل الجنة رقوى اب و حشن الخلق )  :و سل  

 .و علينا أ  نحتشب انجر بالتحل  بالافات الحشنة، و أ  نموّد أنفشنا عليها

  حب  أجممين و  لو اب علو نبينا محمد و علو آل  و. جملنا اب و إياك  ممن حشنت أخمقه  فنالوا أعلو الدرجات 

 (2) إذاعة المرحلة االبتدائية                 
  

 الصحبة والصداقة      
 .السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. أخواتي

 .ال بد لإلنشا  من جلين و ديق يتحدث مم  ويؤانش  ويشت يرل وي خذ من أخمق 
. بمناية رامة لك  ركو  عونا، لها ال عليها رشاعدها علو الخير أ  رختار الاحبةالمشلمة  وعلو

ال رااحب إال مؤمنا : "فتختار ذات الدين وانمانة وانخم  الحشنة ،قام النب   لو اب علي  وسل 
 .روال الترمذي" رق  ، وال ي كل تمامة إال
للمناية باختيار الاديقة أنها ستت ثر ب خمقها وركتشب من تبائمها كما ف   ومن انسبال المهمة

َواْلَجِليِن الَشْوِم  َمَثُل اْلَجِليِن الَااِلِح: "اب  لو اب علي  وسل  أن  قام  حيح البخاري عن رسوم
َرِجَد ِمْنُ  ِريح،ا  َأْ  اْلِمْشِة ِإَما َأْ  ُيْحِذَيَة َوِإَما َأْ  َرْبَتاَو ِمْنُ  َوِإَما َفَحاِمُل َكَحاِمِل اْلِمْشِة َوَناِفِخ اْلِكيِر ،

 "َخِبيَثة، ِثَياَبَة َوِإَما َأْ  َرِجَد ِريح،ا َتِيَبة، ، َوَناِفُخ اْلِكيِر ِإَما َأْ  ُيْحِرَ 
عطر تيب ستجدين رائحت  الطيبة عالقة فااحب الُخلق الحشن كحامل المشة وهو الذي مم  

 .ف  ثيابة بشبب ما يحمل  من أخم  فا لة ستجدين أثرها الطيب علو أخمقة
الشوم فهو كنافخ الكير وهو الذي يوقد النار بالحطب وينفخ عليها بالهوام لتتقد أكثر،  وأما رفيق

 .اع بشبب سوم أخمق  وتب َرْمَلق بثيابة من  روائح كريهة، فم بد أ 

http://tha7kat-b.net/vb/thread48555/
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فةذا  يوم القيامة والاديق الاالح رمتد بركة  داقت  لة إلو ما بمد الموت ، حين يبمم الناو
اب علي  وسل  أن   آمنو  فيلل  جل وعم ، فقد روى مشل  عن رسوم اب  لو بالمتحابين ف  اب

 "ِظِل  ِظَل ِإَلا َيْوَم َلا َلاِل  اْلَيْوَم ُأِظُلُهْ  ِف  ِظِل اْلِقَياَمِة َأْيَن اْلُمَتَحاُبوَ  ِبَج ِإَ  الَلَ  َيُقوُم َيْوَم":قام
اْلَ ِخَلاُم ) : حبته  علو رقوى اب كما قام رمالو وسيتبرأ كل  ديق من  ديق  إال من كانت

 [36  :السخرف( ]َبْمُعُهْ  ِلَبْمٍض َعُدٌو ِإَلا اْلُمَتِقيَن َيْوَمِئٍذ

 ،قتها، ننها حتما، ستت ثر بها دي فلتنلر كٌل منا من
 .وفي الختام نسأل اهلل تعالى أن يرزقنا حسن الخلق والتمسك بدينه

 وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

 (1) إذاعة ابتدائي

 التحلي بمكارم األخالق 

 

 : الشمم عليكن ورحمة اب وبركار  .......أخوار  

بل ومدح ، فقد وردت آيات القرا  الكري  بالحم عليها ، لقد حم اإلسمم علو انخم  الفا لة النبيلة 

كما جامت ( وإنة لملو خلق علي  : ) اب رمالو نبينا   لو اب علي  وسل  بخلق  الملي  فقام رمالو 

سوم اب  لو اب علي  وسل  الشنة النبوية داعية إلو التحل  بها فمن أب  هرير  ر   اب عن  عن ر

 . حح  انلبان  ( إيمانا أحشنه  خلقا  أكماللمؤمنين: )قام 

، فيندرج رحتها كل خلق كري  يجَمل المشل  ويسكي  ويشمو ب  ، بذم الخير وك  ال ر: فحشن الخلق 

والابر واالستقامة والرحمة كالحيام والحل  والرفق والمفو والشماحة والب الة والاد  وانمانة 

 . وغير ذلة من مكارم انخم  

 ر يع المشلمين وانلفةة ف  رماملنا مع أهلنا وإخواننا فمتو رمشكنا بانخم  الفا لة واآلدال الشامي

مر ا  اب ورفمة المنازم ف   التماو  ويشود انمن وانستقرار ف  المجتمع  وننام والمحبة ف  

إ  من أحبك  : )  عن  عن رسوم اب  لو اب علي  وسل  قامالجنات فمن جابر بن عبد اب ر   اب

 . حح  انلبان  ( أخالقاإل  ، وأقربك  من  مجلشا يوم القيامة ؛ أحشنك  

 .و لو اب وسل  علو نبينا محمد وعلو آل  و حب  أجممين 
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 ( 1) إذاعة المرحلة المتوسطة والثانوية 
 مقومات األمن في اإلسالم

   
 الحمد ب رل المالمين والام  والشمم علو نبينا محمد وعلو آل  و حب  أجممين 

أعل  النم  الت  يلفر بها اإلنشا  فيكو  آمنا، علو دين  أوال، ث  علو  قرار لمنإ  نممة انمن واالست
 عن مال  وولدل وعر   بل وعلو كل ما يحيط ب  وال يكو  ذلة إال باإليما  واالبتماد نفش  وعلو

 .المايا 
 رد  لنفن وانتفام الخوف علو حيا  اإلنشا  أو علدو مدا رقدوم بد  حيا    علو ا وانمن هو الشممة واالتمئنا 

وانمدن هدو انسداو فد      ،  ممدا ي دمل أمدن الفدرد وأمدن المجتمدع      وأهدداف وأسدبال ووسدائل     مدن مادالح  
الحيدا  وروقد  موكدب التقددم      وإذا  او انمن اختلدت  ،ورق  المجتممات،ورقدم انم  ،ازدهار الحعار  

 .وأ بح ه  كل فرد هو الحفاظ علو أمن 
علدو انمدن    القرآ  الكري  ب كل  دريح وفد  آيدات كثيدر  إلدو المحافلدة       فدعا ولقد اهت  اإلسمم بانمن 

وهددذل هدد  العددروريات الخمددن التدد  جددام ال ددرو  والمقددلللمددام للمددر  ، للددنفن، بكافددة جوانبدد  للدددين
 ِمدْنُه   آَمدنَ  َمدنْ  الَثَمدَراتِ  ِمدنَ  َأْهَلد ُ  َواْرُزْ  آِمن،دا  َبَلدد،ا  هََدَذا  اْجَمدلْ  َرِل ِإْبَراِهيُ  َقاَم َوِإْذ}:  قام رمالولحفلها 

 (البقدر   سور ( 123){ اْلَمِايُر َوِبْئَن الَناِر َعَذاِل ِإَلو َأْ َطُرُل ُثَ  َقِليم، َفُ َمِتُمُ  َكَفَر َوَمن َقاَم اآلِخِر َواْلَيْوِم ِبالّلِ 

االهتمدام فنهدو عدن     واإلسمم يمتبر انمن من أعل  نم  اب علو اإلنشا  لهذا اهت  بالمحافلة عليد  غايدة  
ال  : ) المشدل  فقدام    عن ررويعالمشل   كل ما يخل بانمن مهما كا   غيرا فقد نهو  لو اب علي  وسل 

.....( العبددا، وي خددذ  أحددك  متداو أخيدد  جدادا،     ال : )وقدام  قدام انلبددان   دحيح  (  يحدل لمشدل  أ  يددروو مشدلما،    
 .   حيح:انلبان  
 َوَعددَ }عدمل  ربدار  ورمدالو قدام اب جدل فد        مقومات انمن إ مح المقيد  بدةخم  المبداد  ب  أه  ومن 
 َلُهد ْ  َوَلُيَمِكَنَن َقْبِلِهْ  ِمن اَلِذيَن اْسَتْخَلَ  َكَما اْلَ ْرِ  ِف  َلَيْشَتْخِلَفَنُه  الَااِلَحاِت َوَعِمُلوا ِمنُكْ  آَمُنوا اَلِذيَن الَلُ 
 النــور سور ( 55){  َلْيئ،ا ِب  ُيْ ِرُكوَ  َلا َيْمُبُدوَنِن  َأْمن،ا َخْوِفِهْ  َبْمِد ِمن َوَلُيَبِدَلَنُه  َلُهْ  اْرَرَعو اَلِذي ِديَنُهُ 

 

والنه  عن المنكر وهذا هو سبب خيرية هذل انمة ب  رنت در   بالممروفمن مقومات انمن أيعا، انمر و
 ُأْخِرَجدتْ  ُأَمدةٍ  َخْيدرَ  ُكندُت ْ }: قدام رمدالو    ،ويختدل انمدن  ،وبترك  رحدل المقوبات  ،الفعيلة وب  رنقمع الرذيلة

 ِمدْنُه ُ  َلُهد   َخْيدر،ا  َلَكدا َ  اْلِكَتدالِ  َأْهدلُ  آَمدنَ  َوَلدوْ  ِ ِبالّل َوُرْؤِمُنوَ  اْلُمنَكِر َعِن َوَرْنَهْوَ  ِباْلَمْمُروِف َرْ ُمُروَ  ِللَناِو
 عمرا  آم سور ( 111){ اْلَفاِسُقوَ  َوَأْكَثُرُهُ  اْلُمْؤِمُنوَ 

بحبد  والثندام عليد      ووانركدا  وذلدة بداإلقرار للمدنم       أيعدا لدكر الدنم  بالقلدب والجدوارح       من مقومارو
 َنِزيدَدَنُك ْ  َلدَكْرُر ْ  َلدِئن  َرُبُكد ْ  َردَ َذ َ  َوِإْذ} ب دكرها النم  ال ردوم إال وتاعة اب  وذلة باستممام رلة النم  ف 

 إبراهي  سور ( 6){ َلَ ِديٌد َعَذاِب  ِإَ  َكَفْرُرْ  َوَلِئن
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 َوَأِتيُمدواْ  الّلد َ  َأِتيُمدواْ  آَمُندواْ  اَلدِذينَ  َأُيَهدا  َيدا }: الشمع والطاعة لدوال  انمدر قدام رمدالو     من مقومات انمن و
 َواْلَيدْومِ  ِبالّلد ِ  ُرْؤِمُندو َ  ُكندُت ْ  ِإ  َوالَرُسدومِ  الّلد ِ  ِإَلو َفُرُدوُل َلْ ٍم ِف  َرَناَزْعُتْ  َفِة  ِمنُكْ  اَنْمِر َوُأْوِل  الَرُسوَم
 النشام سور ( 55){ َرْ ِويم، َوَأْحَشُن َخْيٌر َذِلَة اآلِخِر

 .انمن الطاعة له  وااللتفاف حوله  والحر  علو وحد  الكلمة و وحد  الا فمن مقومات 
 واجمع كلمتنا علو الحق ،الله  أدم علينا نممة انمن واإليما  واحفلنا من كل سوم ولر

 والحمد ب رل المالمين
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2) إذاعة المرحلة المتوسطة والثانوية 
 حب الوطن واالنتماء إليه

  
الحمد ب رل المالمين والام  والشمم علو نبينا محمد وعلو آل  و حب  أجممين
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 َيِتيُهوَ َأْرَبِميَنُمَحرََّمةَقاَم َفِةَنَها

 َلو اْلَقْوِم الَفاِسِقيَناَنْرِ  َفَم َر َو َع

 

 

 : العمل          
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 نش م اب لوتننا الخير والتوفيق والبركة

 كما نش ل  أ  يحفظ علينا ديننا وأمننا و وال  أمرنا

 .و لو اب علو نبينا محمد وعلو آل  و حب  أجممين

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) إذاعة المرحلة المتوسطة والثانوية 
 خطر الشائعات وموقف المسلم منها   

والحمد ب رل المالمين والام  والشمم علو ألرف اننبيام والمرسلين نبينا محمد وعلو  
 آل  و حب  آجممين

  أخوار  الطالبات  :أما بمد

فة  انخطار الت  رهدد أمن الناو واجتماعه  ووحد   فه  وكلمته  متنوعة متمدد  ومن 
أخطرها اإللاعات الت  يتناقلونها فيما بينه  علو أنها حقائق ثابتة دو  أ  يكو  لها مادر 

 موثو  إنما ه  من بال قالوا ويقام 

..   قلق وروجن ورخوفإ  ال ائمات رعم  انمن ورسعسو الطم نينة ويميش الناو ممها ف
 . خاومه  ومجتمماره  ليعمفوه  ويفتوا ف  ععده  بين هالذا يحر  انعدام علو ن ر

 قوى أسلحة أهل الباتل ف  الاد عن الحق وأهل  أوال ائمات من 

وحال بشببها من المفاسد الخا ة والمامة ما ال يمكن  ،موجود  متجدد  ف  المجتمماته  و
 .دلحارل وال ّع
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وقد ازداد خطرها ف  هذل انيام لشهولة ن رها ورناقلها علو المشتوى المالم  من خمم 
 الناو عند بمض وسائل اإلعمم والتوا ل والمحادثات مع  م  انمانة 

 : أخوار  الفا مت 
لفنا واجتماو كلمتنا وال لة أ  آإ  سمادرنا اليوم ف  هذا البلد إنما هو بمد فعل اب بتماسكنا ور

له  سبب ف  رقدم هذا الوتن وازدهارل ، واللحمة القوية بين القياد  والرعية  انلفةهذل 
 .واستمرار أمن  ورخامل 

 من نقل كل ما والحذر والقل   لذلة فة  من المحافلة علو هذل اآلثار اإليجابية حفظ اللشا 
 . حيحا، ولين كل  حيح ثابت يحشن ن رل ونقل يقام لين كل ما إذ  يقام،

  : فما هو الموق  الشلي  من هذل ال ائمات 
 ِبَنَبٍ  َفاِسٌق َجامُكْ  ِإ  آَمُنوا اَلِذيَن َأُيَها َيا}أ  نتثبت عند سماو انخبار كما قام رمالو : أوال،

 ( الحجرات سور ( 3){ َناِدِميَن َفَمْلُتْ  َما َعَلو َفُتْاِبُحوا ِبَجَهاَلٍة َقْوم،ا ُرِايُبوا َأ  َفَتَبَيُنوا
عدم نقل انخبار وإلاعتها ال سيما ما يتملق بمالحة الوتن والمجتمع بل الواجب أ  : ثانيا،

نرد هذل انمور إلو وال  أمرنا من علمام وحكام ون تغل نحن بما يمنينا ويهمنا كما قام رمالو 
َلْو َردُّوُل ِإَلو الرَُّسوِم َوِإَلو ُأوِل  اْلَ ْمِر ِمْنُهْ  َوِإَذا َجاَمُهْ  َأْمٌر ِمَن اْلَ ْمِن َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعوا ِبِ  َو)

: النشام ]ِإلَّا َقِليل،ا َلَمِلَمُ  الَِّذيَن َيْشَتْنِبُطوَنُ  ِمْنُهْ  َوَلْوَلا َفْعُل اللَِّ  َعَلْيُكْ  َوَرْحَمُتُ  َلارََّبْمُتُ  ال َّْيَطاَ  
33 ] 
لمشارعة ف  التاديق أو الحك  عليه  بنام علو رلة وعدم ا: اللن بالمشلمين حشن : ثالثا،

 َيْغَتب َوَلا َرَجَشُشوا َوَلا ِإْثٌ  الَلِن َبْمَض ِإَ  الَلِن ِمَن َكِثير،ا اْجَتِنُبوا آَمُنوا اَلِذيَن َأُيَها َيا}اإللاعات 
{ َرِحيٌ  َرَواٌل الَلَ  ِإَ  الَلَ  َواَرُقوا َفَكِرْهُتُموُل َمْيت،ا َأِخيِ  َلْحَ  َيْ ُكَل َأ  َأَحُدُكْ  َأُيِحُب َبْمع،ا َبْمُعُك 

 الحجرات سور ( 12)
القوم فيتبمو  أحشن  أولئة الذين هداه  اب وأولئة  يشتممو نش م اب أ  نكو  وإياكن مما 

 والحمد ب رل المالمين له  أولوا انلبا
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 ورش طالبات 

 المتوسطة والثانوية المرحلة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الورشة األولى 
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  ورتعاع  هذل ، جام اإلسمم بتماليم  بحقو  وواجبات ُيراعو فيها انخو  بين المشلمين

وأتيموا اب والرسوم وأول  انمر : ) الحقو  والواجبات خاو ا، لوال  انمر الذين قام فيه  

 ( منك  

 ناقشي مع مجموعتك ما هو واجبك تجاه والة األمر ؟   ..بنيتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :الورشة الثانية 

   المؤمنين بالتثبت وعدم التشرو ف  الحك  علو اآلخرين وإلقام الته  عليه  قام أمر اللهشبحان

( 3){ َناِدِميَنَياَأُيَهااَلِذيَنآَمُنواِإنَجامُكْمَفاِسٌقِبَنَبٍ َفَتَبَيُنواَأنُتِايُبواَقْوم،اِبَجَهاَلٍةَفُتْاِبُحواَعَلىَماَفَمْلُتْم} :رمالو 
 سور الحجرات

األخبار وعدم التسرع في الحكم على اآلخرين  مع مجموعتك عددي فوائد التثبت في متعاونة

 ؟ 
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 لموظفاتورش ا
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 :الورلة انولو 

  ال خاية  إلعدادورحاين النالئة بالطاعة ب عس وجل ، إ  واقمنا اليوم يقتع  رغذية المناعة

ن  الشلو  المنحرف يتجاوز ، اإلهمام ف  رقوي  الشلو  خطر علي  كما أ  ، المشلمة المتسنة

 . ررل الفرد إلو المجتمع كل  

 متعاونة مع مجموعتك بيني أهمية التحصين ؟ 
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 :الورلة الثانية 

  ( لقد كا  لك  ف  رسوم اب أسو  حشنة : ) قام رمالو..... 

وقدورنا لذا البد أ  نق  علو ممال  من هدية وأساليب  ف  رربيت  فالنب  هو أسورنا 

 ذ  اب ؟ ةمعيئة لملها رنير لنا الطريق ب أ حاب  ورحاينه  لن خذ منها قبشات

 ناقشي مع مجموعتك أهم أساليب تحصين الفرد والجماعة ؟ 
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 محاضرة الموظفات 
 (سنةال خاية المت)

 
 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم                         
ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل  إن الحمد هلل، نحمده ونستعينه ونستهديه،

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبده . فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له

 201:آل عمران ( ِإَلا َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَنَيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوا اَتُقوا الَلَه َحَّق ُتَقاِتِه َوال َتُموُتَن :) ورسوله قال تعالى 

 :أما بعد

فإن اإلسالم هو دين الهدى والنور، الذي ال سعادة للبشرية وال أمن لها في الدنيا واآلخرة، إال عندما 

فالمجتمع ، تهتدي بهداه، وتستضيء بنوره، مخلصة في عبوديتها هلل الخالّق، تأتمر بأمره، وتتبع منهجه

كان أكثر أمنا واستقرارا ، وعاش ،ا الدين، واعتصم بحبل اهلل المتين، واتبع رسوله األمين إذا التزم بهذ

في رغد وهناء  ،ويحيا حياة عز وسؤدد، وال يتحقّق ذلك إال إذا تزكى أفرادها وأسرها على تلك التزكية 

َيْتُلوا َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزِكيِهْم َوُيَعِلُمُهُم اْلِكَتاَب ُهَو اَلِذي َبَعَث ِفي اأُلِمِييَن َرُسوًلا ِمْنُهْم :) الربانية قال تعالى

 .1: الجمعة( َواْلِحْكَمَة َوِإْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبيٍن

فاألمن مطلب ضروري من مطالب اإلنسان، ففي ظله تسعد األفراد والمجتمعات ويرغد العيش وينتشر 

 َربِّ: )لذلك كانت دعوة إبراهيم الخليل عليه السالم،ة ربهم ومصالح دنياهم العلم ويتفرغ الناس لعباد

 .53:إبراهيم(آِمًنااْجَعْل َهَذا َبَلًدا 
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وتساهم في ، ومما يعين على حفظ األمن أن يتكون المجتمع من شخصيات متزنة تعمل على حفظه  

 .استقراره 

هي تلك الشخصية التي يلتزم صاحبها بتعاليم اإلسالم قوال وعمال ،ويظهر ذلك : الشخصية المتزنة

على سلوكه فيتسم برزانة العقل ،ويتكيف بشكل متوازن مع المجتمع الذي يعيش فيه ، وله القدرة على 

 .استغالل كامل قدراته ، ويبذل ما بوسعه من أجل سعادة أسرته ومجتمعه

 سمات الشخصية المتزنة

 الطمأنينة والثبات 

إن اإليمان باهلل تعالى يشيع في القلب الطمأنينة والثبات واالتزان ويقي المسلم من عوامل القلّق والخوف 

( اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوِفي اآلِخَرِة ِفي ُيَثبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوْا ِباْلَقْوِل الثَّاِبِت :)واالضطراب قال تعالى 

 .،ويظهر أهمية هذا الجانب عند الفتن واألزمات التخاذ القرارات الصائبة12:إبراهيم

 

  الصبر عند الشدائد 

إن الصبر عند حلول المصائب استشعارًا لفضله وأجره وطمعًا بثوابه مما يصل بالشخصية إلى التوازن 

اْلَبْأَساِء َوالَضَراِء َوِحيَن َوالَصاِبِريَن ِفي :) بين شكر النعم، والصبر على النقم ، فيتذكر قوله تعالى 

. إن أمره كله خير .  المؤمن ألمر عجبا"ـ :وسلم ، وقول الرسول صلى اهلل عليه  222:البقرة (اْلَبْأِس

فكان . وإن أصابته ضراء صبر . فكان خيرا له . إن أصابته سراء شكر .  للمؤمنوليس ذاك ألحد إال 

 صحيح مسلم" خيرا له 

  ليأس التفاؤل وعدم ا 

رَّْوِح  ِمن َواَل َتْيَأُسوْا :)فعندما يتسم المؤمن باالتزان يتفاءل دائمًا وال يتطرق اليأس إلى نفسه لقوله تعالى 

وُيطمئن اهلل المؤمنين بأنه دائمًا معهم إذا  .72:يوسف  (رَّْوِح الّلِه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن ِمن الّلِه ِإنَُّه اَل َيْيَأُس

َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة :) سألوه فإنه قريب منهم ويجيبهم إذا دعوه لقوله تعالى 

 . وهذا قمة األمن النفسي لإلنسان. 271:البقرة( َلَعلَُّهْم َيْرُشُدوَن الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوْا ِلي َوْلُيْؤِمُنوْا ِبي

  التوسط واالعتدال : 

َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأَمًة }وصف اهلل أمة محمد صلى اهلل عليه وسلم بأنها أمة وسطا بين األمم ، فقال سبحانه 

إن وسطية اإلسالم من أبرز خصائصه ولذلك تجده يقدم المنهج الوسط في جميع  سورة البقرة( 245){ َوَسًطا

اهِدَنا }: الغلو أو التقصير يقول اهلل تعالى : شؤون الحياة، ويحذر من السقوط في إحدى االنحرافين 

 .سورة الفاتحة ( 2( )1){اَل الَضاِليَنِصَراَط اَلِذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم َغيِر الَمغُضوِب َعَليِهْم َو* الِصَراَط الُمسَتِقيَم 

والوسطية منهاج عدل تكسب من يلتزم بها التوزان في جميع األخالق الفاضلة وتؤدي إلى نقاء النفس 

 .وتخلصها من االنحراف ، وفي تطبيقها صالح الناس في الدنيا واآلخرة

 إدراك المسئولية والقيام بها: 

بنائه وعن مجتمعه ووطنه وهو يدرك أنه راع ومسؤول عن فالمسلم مسؤول عن نفسه وعن زوجه وأ

ومسؤول عن رعيته ،  راعومسؤول عن رعيته ، فاإلمام  راع كلكم: )قال صلى اهلل عليه وسلم. رعيته 
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وهي مسؤولة عن  راعيةوهو مسؤول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها  راعوالرجل في أهله 

كما أنه مسئول عن مجتمعه وإخوانه المسلمين ، فإذا أدرك عظم المسئولية انعكس  ، صحيح البخاري" رعيتها

( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا:)ذلك على أمن المجتمع ووحدته قال صلى اهلل عليه وسلم 

المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يسلمه من كان في حاجة :)صحيح البخاري ،وقال صلى اهلل عليه وسلم 

أخيه كان اهلل في حاجته ومن فّرج عن مسلم كربة فّرج اهلل عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر 

 .متفّق عليه( مسلما ستره اهلل يوم القيامة

 

 

 

 

 

 

 كيف نربي الشخصية المتزنة

 :من األهمية تربية الناشئة على تلك الشخصية لتحقيق النمو المتكامل وذلك عن طريق ما يلي

 :غرس اإليمان الصحيح في نفوس النشء  .2

فإن قوة اإليمان تحثه الرتياد مسالك الخير، وتجعل منه شخصية قوية ، متزنة ، واإليمان الحّق يصدر 

 .عنه السلوك القويم ، وينبع منه العمل الصالح ، ويخرج منه الخلّق الكريم

ومواردها، علم ارتباط أعمال الجوارح ومن تأمل الشريعة في مصادرها : "-رحمه اهلل-قال ابن القيم 

 ".بأعمال القلوب، وأنها ال تنفع بدونها

أال وإن في الجسد مضغة، إذا ) : -: وقد أشارت السنة النبوية لهذا الجانب في قوله صلى اهلل عليه وسلم 

 .أخرجه البخاري ومسلم (صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أال وهي القلب 

يمان يمنح صاحبه الطمأنينة ويشعره باالستقرار ويحرره من الخوف واألوهام والخرافات واهلل واإل

 .سورة الجن( 25){ َفَمن ُيْؤِمن ِبَرِبِه َفَلا َيَخاُف َبْخًسا َوَلا َرَهًقا}:سبحانه وتعالى يقول

  :التنشئة على كتاب اهلل ومنهج رسوله صلى اهلل عليه وسلم .1

ويرتوي بآدابهما ، ويتحلى بخلقهما، ومن خاللهما تتشكل شخصية المؤمن كما  يستقي من معينهما ،

كما أرادها اهلل تعالى وهي الصورة التي تمثلها شخصية النبي صلى اهلل عليه وسلم ألن خلقه القرآن 

 . وصفته عائشة رضي اهلل عنها

                                                                                   : العلم  .5



21 
 

حيث تتسامى شخصية المسلم بالعلم الذي يكشف له طريّق الحّق وينير له مسالك الحياة ، فتتميز  

 .شخصيته عن غيره بالفكر والعلم المفيد

 : أداء العبادات  .4

لقويم والخلّق ا، وتثمر بدورها السلوك الصحيح ، وهي التطبيّق العملي للعقيدة ، العبادات دعائم اإلسالم 

 َما َيْعَلُم َوالَلُه َأْكَبُر الَلِه َوَلِذْكُر َواْلُمنَكِر اْلَفْحَشاء َعِن َتْنَهى الَصَلاَة ِإَن} : قال تعالى عن الصالة ، 

 (43): العنكبوت{  َتْصَنُعوَن

والجهل فليس هلل حاجة أن  من لم يدع قول الزور والعمل به) وقال صلى اهلل عليه وسلم عن الصيام 

 . رواه البخاري ( يدع طعامه وشرابه

يستشعر مع كل عبادات اإلسالم نبض اإليمان في . حانيا على مجتمعه ، فيعيش المسلم موصواًل بربه  

 .  أعماقه فال ينبعث إال إلى خير ويكف عن كل شر

 :  الربط بسير األنبياء والصالحين  .3

لتتسع اآلفاق بمآثرهم ، ويحتذى بهم ، وذلك عن طريّق الحث على القراءة  واالطالع على نهجهم ،

 . النافعة والقصص المفيدة

التربية على تهذيب الخلّق ، وتقويم السلوك ، وتعاهدهم عن طريّق التدريب والتعويد ، والترغيب ،  .1

 .والترهيب ، والتحفيز والتعزيز

  :التربية على أداء الحقوق ، والقيام بالواجبات  .2

وعلى احترام الذات ، واحترام اآلخرين مما ينتج عنه شخصية تتعامل مع الحقوق والواجبات وتؤدي 

 . المسؤوليات بصورة متزنة

 : تمثل القدوة الصالحة .7

 .ليقتدي بها ، ويتمثل صفاتها ، وينتهج سلوكها بأسرع وسيلة وأقرب مثال

التي تعمل على شغل وقت الفراغ فيما يعود تشجيع ممارسة األنشطة الثقافية واالجتماعية الهادفة ال .9

 .بالنفع على نفسه ومجتمعه

 : ثمرات تربية الشخصية المتزنة على الفرد والمجتمع 

 : لفرد والمجتمع ومن أبرزها ما يليوتعود التربية بثمرات جليلة ومنافع عظيمة على ا   

 .خذ بها واأل االعتزاز بما جاء في كتاب اهلل عز وجل وسنة رسوله الكريم  .2

  .تقدات الباطلة واألفكار المضللةسالمة أفكار الناشئة وخلو أذهانهم من شوائب المع .1

تكوين الشخصية السوية المستقلة بأفكارها الراسخة في جذورها ، والتي ال تستخف بها األهواء فتكون  .5

 .سريعة االنخراط في ركب اآلخرين بدون تفكير أو تمييز أو تدبر 

﴿ : قال تعالى الشخصية المتزنة حفظ اللسان في جميِع األوقات واألحوال، سماتمن  :حفظ الِلسان  .4

ِن َعُدًوا ُمِبيًنا ﴾ َوُقْل ِلِعَباِدي َيُقوُلوا اَلِتي ِهَي َأْحَسُن ِإَن الَشْيَطاَن َيْنَزُغ َبْيَنُهْم ِإَن الَشْيَطاَن َكاَن ِلْلِإْنَسا

 .السلسلة الصحيحة( أكثُر خطايا ابن آدَم في ِلسانه: )وسَلم قال صَلى اهلل عليهو 35: اإلسراء
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ويتأكد ِحفظ الِلسان عند الفتن ؛ ألَنه في الفتن تزداد شهوُة اإلشاعات والمبالغات واألباطيل، وتكون 

اليوم َمن كان يؤِمن باهلل و: ))-صَلى اهلل عليه وسَلم  -عندها اآلذان مستعَدة الستقبال كل ما ُيقال؛ قال 

 .متفّق عليه؛ ((اآلخر، فليقل خيًرا أو ليصمت

 َيا}: لذلك من الحكمة حفظ اللسان عند ظهور الشائعات وعدم نقل األخبار بل ال بد من التثبت قال تعالى

{ َناِدِميَن َفَعْلُتْم َما َعَلى َفُتْصِبُحوا ِبَجَهاَلٍة َقْوًما ُتِصيُبوا َأن َفَتَبَيُنوا ِبَنَبٍأ َفاِسٌّق َجاءُكْم ِإن آَمُنوا اَلِذيَن َأُيَها

 .1: الحجرات

 .تحقيّق اللحمة ووحدة الصف بين أفراد المجتمع المسلم  .3

 .﴿ َفْلَيْعُبُدوا َرَب َهَذا اْلَبْيِت : األمن مطلٌب شرعي، ومنحة إلهية؛ قال تعالى: العمل على حفظ األمن   .1

 .4 - 5: قريشاَلِذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف ﴾ 

أهم ما تقوم عليه حياُة الناس األْمن الذي تطمئُن به الناس على ِدينهم : "-رحمه اهلل  -قال الشاطبُي 

والعقل، وهي وأنفِسهم، وأموالهم وأعراضهم، فاألمن مقصوٌد به سالمة النْفس والمال، والِعرض والِدين 

، فالمحافظة على أْمِن بالدنا عبادٌة نتقَرب بها إلى "الضروريات التي ال بَد منها لقيام مصالح الِدين والدنيا

لذلك كان من آثار الشخصية !رِبنا، كيف ال والضروريات الخمس التي هي مقاصد الشريعة تقتضيه؟

 .المتزنة العمل على حفظ األمن

شائعات التي تبث في المجتمع بين الحين واآلخر والوقاية من خطرها تجنب االنسياق خلف ال .2

 0وأضرارها على بناء المجتمع المسلم وتكوينه 

معالجة المشكالت وحل األزمات باألساليب السليمة والطرق المستقيمة والعودة إلى كتاب اهلل  .7

 صيته تعالى وسنة رسوله الكريم إليجاد الحلول المالئمة لطبيعة المجتمع وخصو

الحياة الطيبة والطمأنينة والبعد عن األمراض النفسية من توتر وقلّق وخوف من المستقبل ألن اهلل  .9

َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر َأْو   : تعالى تعهد لمن آمن وعمل صالحًا بالحياة الكريمة قال تعالى 

 92النحل  َيْعَمُلوَن َوَلَنْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهْم ِبَأْحَسِن َما َكاُنواَحَياًة َطيَِّبًة  ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَُّه

بهدف  ويهتم باآلخرينوكلما كان اإلنسان مرتبطا باهلل تعالى كانت شخصيته متزنة فيسعى للنجاح 

 (َواَلِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَيَنُهْم ُسُبَلَنا َوِإَن الَلَه َلَمَع اْلُمْحِسِنيَن  :)رضاء اهلل تعالى ليفوز بجناته قال تعالى
 .19:العنكبوت

 .اللهم أدم علينا وعلى بالدنا نعمة األمن واألمن واإليمان والطمأنينة واالستقرار

 وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 األمهاتورش 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 :الورشة األولى 

  وقد استخدم  نبينا ، التربية بالحوار رحقق االستقامة للنالئة والتخلق بانخم  الفا لة واآلدال

 .محمد  لو اب علي  وسل  مع أ حاب  

 متعاونة مع مجموعتك بيني ثمرات الحوار في بناء شخصية الناشئة؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثانيةالورشة 

  حتو إذا استقامت ، إ  اإل مح والتهذيب اليؤثرا  وحدهما مال  ينطلقا من داخل النفن ذارها

 . النفن ظهر ذلة ف  جميع رارفات النالئة وسلوكه  

 لدى أبنائك ؟ناقشي مع مجموعتك ماهو دورك في زرع مراقبة اهلل 
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 :الورشة الثالثة 

   إ  احتوام انبنام عاتفيا ونفشيا من أعل  عوامل رنمية لخاياره  وثقته  ب نفشه. 

 ناقشي مع مجموعتك سبل االحتواء النفسي لألبناء ؟
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