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  الجلسة األولى.: 

 

  

  

  الجلسة الثانية.: 

 

  

 

 



 3 

 :.اسم البرنامج 

 :.الهدف العـام للبرنامج 

 . :في نهاية البرنامج يتوقع من المتدربة أن :  األهداف التفصيلية 
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 :.الفئة المستهدفة من البرنامج 

 :.مدة البرنامج 

- : إرشادات للمتدربات 
 :المتدربة أختي 
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  42سورة الصافات  وقفوهم إنهم مسئولون 

 39سوورة الحلو     ولتسألن عماا نتاتم ململاون   

وملانوا على البر والتقوى وال ملاونوا على اإلثم واللادوان 

 4سوورة ااادو ة    

مثل المؤمتين في موادهم 

 .ح يث صليح  ومراحمهم نمثل الجسد الواحد إذا اشتكى مته عضو مداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

عرضتا األمانة على السموات واألرض والجبال فاأبين أن يحملتهاا وأشافقن متهاا وحملهاا       إنا

ّب  ا  المتاافقين والمتافقاات والميارنين والميارنات ويتاو  ا  علاى        * اإلنسان إنه نان ظلومًا جهواًل  ليلا

 29-24سورة األحزاب  المؤمتين والمؤمتات ونان ا  غفورًا رحيما

 24سوورة اجو     وف ونهوا عان المتكار  الّين إن مكتاهم في األرض أقاموا الصالة وآموا الزناة وأمروا بالملر
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األولىالجلسة 
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 الجلسة األولى 

 ( المسؤولية في اإلسالم ) 
 

ن َيْحِمْلَتَها َوَأْشَفْقَن ِمْتَها َوَحَمَلَها اْلِإنَساُن ِإَنا َعَرْضَتا اْلَأَماَنَة َعَلى الَسَماَواِت َواْلَأْرِض َواْلِجَباِل َفَأَبْيَن َأ

ِإَنُه َناَن َظُلومًا َجُهواًل

 فين عن المسؤولية وما أنواعها ؟في ضوء ما سبق ماذا تعر
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 المسئولية في اإلسالم
 

المو معنى المسئولية في اإلس

فوربك لتسألتهم  62سورة القيامة  أيحسب اإلنسان أن يترك سدى

 .34سورة اججر  أجملين عما نانوا يلملون

ٍّ الحق فمن ثقلت  والوزن يومئ

سورة  امتا يظلمونومن خفبت موازيته فأولئك الّين خسروا أنفسهم بما نانوا بآي. موازيته فأولئك هم المفلحون 

.  3-8األعراف 

والرجل راٍع في , اإلمام راٍع ومسئول عن رعيته : نلكم راٍع ونلكم مسئول عن رعيته 

والخادم راٍع في مال سيده , ا ومسئولة عن رعيتها والمرأة راعية في بيت زوجه, أهله ومسئول عن رعيته 

ونلكم راٍع ومسئول عن رعيته, ومسئول عن رعيته 

كم راٍع ونلكم مسئول عن رعيتهونل
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سورة  ال مثلها وهم ال يظلمونمن جاء بالحستة فله عير أمثالها ومن جاء بالسيئة فال يجزى إ

461األنعام 
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 أنواع ااسئولية  

 المسئولية الدينية: أواًل 

ومان يلمال مثقاال ذرٍة شارًا ياره     . فمن يلمل مثقال ذرٍة خيارًا ياره   

. ثم يجزاه الجازاء األوفاى   . وأنب سليه سوف يرى . وأن ليس لإلنسان إال ما سلى 

 .24-93سورة الحجم  وأنب إلى رببك المتتهى

وحاق  , حق ا  على اللباد أن يلبدوا ا  وال ييارنوا باه شايئًا    

ّب  من ال ييرك به شيئًا  .رواه مسلم  اللباد على ا  أن ال يل

قد أفلح من زناها 

 41-3سوورة المو      وقد خا  من دساها. 

وال مقتلوا أنفسكم إن ا  نان بكم رحيمًا
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قال هاّه سابيلي أدعاوا إلاى ا       

 418سورة يوسف  لى بصيرة أنا ومن امبلتي وسبحان ا  وما أنا من الميرنين ع
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 المسئولية األخالقية : ًا ثاني
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 المسئولية االجتماعية: ثالثًا 
 

اذهبوا فأنتم الطلقاء

المسالم أخاو   

التقوى هاا هتاا   , المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه نل , وال يخّله , وال يكّبه , المسلم ال يخونه 

بحسب  امرئ من الير أن يحقر أخاه المسلم, 
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مثال  

المؤمتين في موادهم وملاطفهم ومراحمهم نالجسد الواحد إذا اشتكى مته عضو مداعى له ساائر الجساد بالساهر    

والحمباى 
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 الجلسة األولى 

 ( المسؤولية األخالقية ) ورشة 
وبمقادار ماا   , التفس اإلنسانية لديها اساتلداًد فطرياًا النتساا  مقادار ماا ك مان نال فضايلة خلقياة          

وثبت في الصحيح أن الرساول لالى ا  علياه    , لدى اإلنسان من هّا االستلداد مكون مسؤوليته 
 .( ومن يتصبر يصبره ا  , ومن يستغن يغته ا  , ومن يستلفف يلفه ا  .....: ) وسلم قال 

 ,وردت األوامر بفضائل األخالق , واعتمادًا على وجود االستلداد الفطري النتسا  الخلق 
.وردت التواهي عن رذائل األخالق  و 

: ناقيي مع مجموعتك 
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 المسئولية األخالقية 

المسئولية في اإلسالم منوطة بكل مسلم بالغ عاقل ، فهي مسئولية شخصية اجتماعية دينية 
وعلمية  غير أنها جميعًا مسئولية أخالقية ،  ألن األخالق  في اإلسالم من الثوابت التي ال 

 .مكان تتغير بتغير الزمان وال
 وسلم عليه اهلل صلى النبي جعلها أن العظيم، الدين هذا في األخالق شأن عظم من بلغ فقد
 إنما: )    يقول هو فها ،وإرسائها إشاعتها أجل من وأرسل ،أجلها من بعث التي الغاية
 [ الصحيحة السلسلة في األلباني صححه( ]األخالق مكارم ألتمم بعثت

 .التزام المرء بما يصدر عنه من قول أو عمل : والمسئولية األخالقية هي 
قل ال ) ومن المبادئ التي أقرها اإلسالم، قصر المسئولية على المسئول وحده ، قال تعالى 

  52سورة سبأ (  تسألون عما أجرمنا وال نسأل عما تعملون 
ت يداه فالمسئولية شخصية ، فال يؤخذ بريء بجريرة مذنب ، وال يشترك معه أحد فيما اقترف

 461األنعام ( وال تزروا وازرة وزر أخرى ) أو نسب إليه ، قال تعالى 
البد وأن وتلك الوسائل  ،الكريمةوهناك عدة وسائل يمكن للمسلم أن يتبعها ليتخلق باألخالق 

  :تسبق بأمرين لتتحقق 
 . االقتناع بضرورة التخلق بالخالق الكريمة والصفات الحميدة : أواًل 
 فة مفردات األخالق الكريمة والصفات الحميدة معر :ثانيَا

 
- : وسائل تنمية المسئولية األخالقية لدى الفرد المسلم  

 : استيلار مراقبة ا  ملالى والخوف مته  .1

إن إيمان العبد بأن اهلل يراه ويطلع على سرره وعالنيتره وباطنره ورراهره وأنره ال يخفرى       
اصي الظراهرة والباطنرة و وإنمرا يسررف     عليه شيء من أمره من أعظم أسباب ترك المع

َوَماا  ﴿:  اإلنسان على نفسره بالمعاصري والرذنوب إذا غفرل عرن هرذا األمرر قرال اهلل تعرالى         
َه ال ُنْتُتْم َمْسَتِتُروَن َأْن َيْياَهَد َعَلاْيُكْم َساْمُلُكْم َوال َأْبَصااُرُنْم َوال ُجُلاوُدُنْم َوَلِكاْن َظَتْتاُتْم َأَن الَلا        

 ﴾كام ظاتكم الاّي ظتتاتم باربكم أردانام فألابحتم مان الخاسارين         وذل ِثيرًا ِمَما َمْلَمُلوَنَيْلَلُم َن
 ( .22ـ 22)آية : فصلت: سورة 

، راقب ربه وحاسرب نفسره وترزود لمعراده      فمن قام في قلبه أنه ال تخفى على اهلل خافية
اماق  : ))لم، ولذلك كان من وصاياه صلى اهلل عليه وسر  العالنية،  واستوى عنده السر و

أي فري السرر والعالنيرة    . هّا حديث حسن: أخرجه  أحمد وقال الترمّي ((ا  حيثما نتت
حيث يراك الناس وحيث ال يرونك ، فخشية اهلل تعالى في الغيب والشهادة من أعظرم مرا   

اللهام  : ))ينجي العبد في الدنيا واآلخرة ولذلك كان من دعاء النبي صلى اهلل عليره وسرلم  
 ..لححه األلباني (( خييتك في الغيب واليهادةإني أسألك 

 : وكان اإلمام أحمد كثيرًا ما ينشد قول الشاعر

 إذا ما خلوت الدهر يومًا فال تقـل        خلــوت ولكن قل عي رقيب

 وال تحسبن اهلل يغفـــل ساعة           وال أن مـا يخفـى علـيه يغيب

 

 
 :مجاهدة النفس  .5

سه التي بين جنبيه فإنها تحثه على نيل كل مطلوب والفوز إن أعدى أعداء المرء نف
وأنها بطبعها َفَراَرة من الخير ، أَمارة   ، بكل لذة حتى وإن خالفت أمر اهلل وأمر رسوله
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تحب الدعة ، والخلود إلى الراحة ، وترغب في البطالة ، وتنجرف مع ،  بالسوء
 : قال تعالى  . حتفها وشقاءها  الهوى ، تستهويها الشهوات العاجلة وإن كان فيها

 ( َوَما ُأَبِرىُء َنْفِسي ِإَن الَنْفَس أَلَماَرٌة ِبالُسوِء ِإاَل َما َرِحَم َرِبَي ِإَن َرِبي َغُفوٌر َرِحيٌم )
 [.25:يوسف]
إن أول ما  :  وقد كان من وصايا الصديق َرضي اهلل عنه للفاروق حين استخلفه 

 .ن جنبيك أحذرك نفسك التي بي
جهاد النفس هو طريق خالصها من كل رذيلة ومعصية، وإنما نقع في المعاصي حين و

العبد إذا أطاع نفسه وانقاد لها ف....نغفل عن جهادها، أو تغلبنا على مطالبها وهواها
فإنه يحرز بذلك  وألجمها بلجام التقوى،   أما إن جاهدها وزمها بزمام اإليمان،  ، هلك

  : قال تعالىو أعظم ميادين الجهادو ن من أفضلنصًرا في ميدا
  [.14:النازعـات] ( َوَأَما َمْن َخاَف َمَقاَم َرِبِه َوَنَهى الَنْفَس َعِن اْلَهَوى )
  . جهاد المرء نفسه هو الجهاد األكمل: قال ابن بطال 

، فمن جاهد نفسه علرى التحلري بالفضرائل ، و التخلري مرن الرذائرل حصرل لره خيرر كثيرر           
 واندفع عنه شر مستطير 

فمررن صرربر علررى جهرراد نفسرره وهررواه  والمسررلم وهررو يجاهررد نفسرره البررد لرره مررن الصرربرو 
ومررن  ،  وملررك نفسرره فصررار ملًكررا عزيررزًا ،  عررل لرره النصررر والغلبررةوشرريطانه غلرربهم وُج

وصرار عبرًدا ذلرياًل أسريًرا فري يرد        جزع ولم يصبر على مجاهدة ذلك ُغلب وُقهرر وُأسرر،   
َواَلررِذيَن َجاَهررُدوا ِفيَنررا َلَنْهررِدَيَنُهْم ُسررُبَلَنا َوِإَن الَلررَه َلَمررَع     : ) قررال تعررالى  ،  واه شرريطانه وهرر 
 .سورة العنكبوت(   اْلُمْحِسِنيَن

 :  قيل وقد
 بمنزلٍة فيها العزيز ذليُل                         إذا المرء لم َيْغِلْب هواه أقامُه 

الدعاء وااللتجاء إلى اهلل تعالى، واالستعانة : المجاهدة ومن أعظم أسباب اإلعانة على
ُكْنُت َأِبيُت َمَع َرُسوِل الّلِه َصَلى اهلُل : "عن ربيعة األسلمي رَضي اهلل عنه قال. بالصالة

: َقاَل. َتَك ِفي اْلَجَنِةَأْسَأُلَك ُمَراَفَق: َفُقْلُت. َسْل: َعَلْيِه َوَسَلَم، َفَأَتْيُتُه ِبَوُضوِئِه َوَحاَجِتِه، َفَقاَل ِلي
 ". َفَأِعِني َعَلى َنْفِسَك ِبَكْثَرِة الُسُجوِد: "َقاَل. ُهَو َذاَك: َأْو َغْيَر َذِلَك؟ ُقْلُت"

وقد قال النبي صلى اهلل عليه وسلم كلمة جامعة عظيمة، هي منهج قويم يسير عليه 
 المؤمن في سفره في هذه الدنيا، 

 . رواه البخاري ومسلم ( القصد القصد تبلغوا ) 
 ِإَن الِديَن ُيْسٌر، َوَلْن ُيَشاَد الِديَن َأَحٌد ِإَلا َغَلَبُه، َفَسِدُدوا َوَقاِرُبوا َوَأْبِشُروا، : ) وقال
 .الحديث   (........

 
 :التدريب العملي والرياضة النفسية  .5

ت عليهرا الرنفس و إال   ال ريب أن أثقل ما على الطبيعة البشرية تغييرر األخرالق التري طبعر    
 . أن ذلك ليس متعذرًا وال مستحياًل 

إذا لم يكن في أصل طبيعتهرا الفطريرة   ، فقد يبدأ التخلق بخلٍق ما عماًل شاقًا على النفس 
ينرردفع اإلنسرران إلررى ممارسررة  ، يصرربس سررجيه ثابتررة لرره  ، ولكررن بترردريب الررنفس عليرره ، 

 .أو معارضة أو عقبة من داخل نفسه  دون  أن يجد أية مشقة، رواهرها اندفاعًا ذاتيًا 
وبمقردار  ، والنفس اإلنسانية لديها استعداًد فطريًا الكتساب مقدار من كل فضريلة خلقيرة   

ولررو لررم يكررن لرردى النفرروس     ، مررا لرردى اإلنسرران مررن هررذا االسررتعداد تكررون مسررؤوليته       
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وقردر  .اس اإلنسانية هذا االستعداد لكان من العبرث اتخراذ أيرة محاولرة لتقرويم أخرالق النر       
 ( العلم بالتعلم والحلم بالتحلم )ورد في األثر 

، ومرن يسرتعفف يعفره اهلل    : ) وثبت في الصحيس أن الرسول صلى اهلل عليره وسرلم قرال    
 ( ومن يتصبر يصبره اهلل ، ومن يستغن يغنه اهلل 

وردت األوامرررر بفضرررائل ، واعتمررادًا علرررى وجرررود االسرررتعداد الفطرررري الكتسررراب الخلرررق  
 .و وردت النواهي عن رذائل األخالق ، األخالق 

ليكسرب بهرا المسرلمون جملرة مرن      ، ولذلك اعتمد اإلسرالم علرى وسريلة التردريب العملري      
 .الفضائل الخلقية التي أمرهم بها ولنا في حياة الرسول مع أصحابه أسوة حسنة 

فررإن مررن المسررتطاع اكتسرراب هررذه الفضرريلة      ، ولنأخررذ مثررااًل علررى ذلررك فضرريلة الصرربر     
وذلرك برأن تمرر فري     ، نميتها عن طريق التدريب الذي يتعرض لره اإلنسران فري حياتره     وت

فقد يضجر اإلنسران فري األول منهرا    ، حياته أمور متعددة تتطلب منه صبرًا وسعة صدر 
حتررى يغرردو مرن أصررحاب فضرريلة  ، ولكرن بررالمران عليهررا  تتصراعد عنررده نسرربة الصربر    ، 

 خلق الصبر 
ليكسرب بهرا المسرلمون جملرة مرن      ، يلة التردريب العملري   ولذلك اعتمد اإلسرالم علرى وسر   

الفضررائل الخلقيررة الترري أمرررهم بهررا ولنررا فرري حيرراة الرسررول صررلى اهلل عليرره وسررلم مررع       
 .أصحابه أسوة حسنة 

 
 

 :لبيئات الصالحة ا .1

من  وسائل اكتساب األخالق الفاضلة التحول عن البيئة المثبطة والمتهاونة إلى العري   
ة وذلرك ألن مرن طبيعرة اإلنسران أن يكتسرب مرن البيئرة التري يرنغمس          في البيئات الصالح

فرالعي  فري   ، فيها ويتعاي  معها  ما لديها من أخالق وعرادات وتقاليرد وأنرواع سرلوك     
فيستحسرن مرا   ، الجماعة من شأنه أن ينقل ما تتسم بره الجماعرة مرن أخرالق إلرى الفررد       

التدريب العملي ويضاف إلى ذلك  على أن يتقبل الفرد، تستحسنه ويستقبس ما تستقبحه 
 ، الذي تغدو به المكررات عادات متمكنة في الفرد ، عامل التكرار بمرور الزمن 

وسرلوكها الوفراء   ، وخلقهرا األمانرة   ، فاإلنسان الذي يجد نفسه في بيئة لهجتهرا الصردق   
يصعب عليه جدًا أن يخرج على هرذا األسرلوب مرن السرلوك     ، بالعهد والصدق في الوعد 

أكمرل  الناهضرـة بمسرـؤولياتها علرى    فري محريم مجتمعره    النمراذج اإليجابيرة   ف، في الحياة 
وهكرذا فري كرل مرا     . مسرئولياتهم  بهرم فري تحملهرم ل   على االحتذاء والتأسري  تحفزه  وجه 

 .عن طريق البيئة الصالحة التي نشأ فيها   ، يكتسبه الفرد بالتخلق 
مجالسرة الصرالحين ، وقرراءة القرر ن ،     : س دواء القلب في خم: قال عبد اهلل األنطاكي 

 ( .وإخالء البطن من الحرام ، وقيام الليل ، والتضرع عند الصبس 
 
 
 :القدوة الحسنة  .2

وهذا المثال الواقعي قد ، المثال الواقعي للسلوك الخلقي األمثل : القدوة الحسنة هي 
 حاضرًا في الذهن وقد يكون مثااًل، يكون مثااًل حسيًا مشاهدًا ملموسًا ُيقتدى به 

 .بأخباره وسيره
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حول الكلمات الباردة ، ويستثير الهمم يو حرك القلوب،، ييحتذى  به واقع تربوي فهي 
قود إلى العمل بعزيمة صادقة وصبر في والمثاليات إلى حقائق تتحرك، ، إلى سلوك حي

 .وتعديله   السلوك أقوى األساليب لتحويل وهي  .
 وقرد .  البشرر ليحققروا المرنهج التربروي اإلسرالمي      األنبياء مرن لذلك كان إرسال الرسل و

المررولى نبيرره صررلى اهلل عليرره وسررلم ليترررجم للنرراس تشررريعات القررر ن         مررنهم أصررطفى 
َلَقررْد َكرراَن َلُكررْم ِفرري } : ويتمثررل بمررا جرراء فيرره مررن توجيهررات وأخررالق  وأوامررره ونواهيرره ،

ص إرشاد عظيم من اهلل تبرارك وتعرالى للمرؤمنين    ففي هذا الن ،{َرُسوِل الَلِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة
، فري أعمالره   ، يقتردون بره   ، أن يجعلوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قدوة حسنة لهم

 فهو خير قدوة يقتدي بها األفراد ، وكل جزئيات سلوكه في الحياة . وأخالقه ، وأقواله 
لرة رائعرة ُيقتردى بهرا فري      وجعل اهلل الذين  منروا معره وصردقوا وأخلصروا واسرتقاموا أمث     

معظررم الفضررائل الفرديررة واالجتماعيررة ففرري سرريرتهم مررا يكفرري لتجسرريد القرردوة الحسررنة      
 .للمجتمع المسلم

 فإذا رأى الناس بشرًا مثلهم يتمثل بتوجيهات القر ن سهل عليهم االقتباس والمتابعة له
ك مما يسهل عملية ، ألن في فطرة اإلنسان مياًل للمحاكاة والتقليد في األخالق والسلو

وهذه تتحول إلى خلق ، التعلم ، وبذلك تكتسب الفضائل وتتحول إلى عادة متمكنة 
 .مكتسب

والقدوة الحسنة المتحلية بفضائل األخالق تعطي اآلخرين قناعة بأن بلوغ هذه الفضائل 
من األمور الممكنة وفي متناول القدرات اإلنسانية وشاهد الحال أقوى من شاهد المقرال  

. 
 
 : الدعاء  .6

،  ، وهو سمُة العبودية ، والتبُرؤ من الحول والقّوة إرهار االفتقار إلى اهلل تعالىوهو 
، وإضافة الجود والكرم  ، وفيه معنى الثناء على اهلل عَز وجَل واستشعاُر الذَلة البشرَية

 .تعالى  إليه
والكرامة بعد .. عد الضعفوالقوة ب.. يمنحه القدرة بعد العجز: واتصال اإلنسان بخالقه 

 .الهوان ، ألنه اتصال المخلوق العاجز الضعيف المهين ، بالخالق القادر القوي العزيز
، وزنًا لوال هذا التعلق النفسي به  فاهلل تعالى ال يقيم لإلنسان، بل للبشرية جمعاء

 سبحانه ، والذي يحققه الدعاء 
 (77/ الفرقان ). {ُقل ما َيلبُأ ِبُكم َرببي لوال ُدعاؤُنم}

َوِإَذا }: ما في قوله تعالىك أمر اهلل تعالى به، وحَّض عليه،والسؤال من اهلل سبحانه، 
: ، وقوله تعالى486:البقرة{ َسَأَلَك ِعَباِدي َعتبي َفِإنبي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة ٱلَداِع ِإَذا َدَعاِن

 .64:رغاف{ َوَقاَل َرُبُكـْم ٱْدُعوِنى َأْسَتِجْب َلُكْم}
من لم  : )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال

 أخرجه أحمد وحسنه األلباني (  ا  يغضب عليه يسأل
,  مقع بلين ما دعا به ك فتارة , لكن متتوع اإلجابة نلب داع يستجا  له: "قال ابن حجر
 "ومارة بلوضه

وتحمل قاطعًا ، الفرار من العمل حيث يجب ،  يرفّض رفضًا:  إال أن اإلسالم العظيم
صلى اهلل عليه فرسول اهلل .. واالنصراف إلى الدعاء وحدهالمسئولية والتبعة تجاهه ، 

كان يجُد ويحشد كل قواه لتعبئة جيشه اإلسالمي ، تعبئة عسكرية مادية ومعنوية  وسلم
 . وبعدها يتوجه في طلب التوفيق والنصر من اهلل تعالى.. مثلى
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5

 ( ولية الكلمة ؤمس) 
ألم مر نيف ضر  ا  مثاًل نلمًة طيبًة نيجرٍة طيبٍة أللها ثابات وفرعهاا فاي الساماء ماؤمي أنلهاا       

خبيثاة اجتثات مان     نل حين بإذن ربها ويضر  ا  األمثال للتاا  لللهام يتاّنرون ومثال نلماٍة خبيثاٍة نياجرة       
فوق األرض ما لها من قرار يثبت ا  الّين آمتوا بالقول الثابت فاي الحيااة وفاي اةخارة ويضال ا  الظاالمين       

ويفلل ا  ما يياء

على ضوء ذلك تحدثي متعاونرة مرع مجموعترك عرن أهميرة الكلمرة فري اإلسرالم و وطررق تربيرة           
 .النفس على مسئولية الكلمة 
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 مسئولية الكلمة 
:أهميرة الكلمرة   

ألام نجلال لاه عيتاين     

 – 8 سوورة الللو    ولساانًا وشافتين   

 – 4سورة ااؤمحوو   الّين هم في لالمهم خاشلون والّين هم عن اللغو ملرضاون . قد أفلح المؤمتون 

ياا أيهاا الاّين آمتاوا امقاوا ا  وقولاوا قاواًل ساديدًا يصالح لكام أعماالكم            ) 

  24- 21سورة األحزاب  ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع ا  ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا

إن اللباد لياتكلم   

و إن اللبد ليتكلم بالكلمة من سخط ا  ال يلقي , ه ا  بها درجات بالكلمة من رضوان ا  ال يلقى لها بااًل يرفل

.  رواه اللخوار  ومسولم   يزل بها في التاار أبلاد مماا باين الميارق والمغار       لها بااًل يهوى بها في جهتم

من سلم المسالمون مان لساانه    

 .متفق عليه  و يده

. نف عليك هاّا  :بلى يا رسول ا  فأخّ بلسانه وقال : أال أخبرك بمالك ذلك نله ؟ قلت  

وهل يكب التا  في التار على وجاوههم  , ثكلتك أمك : يا رسول ا  وإنا لمؤاخّون بما نتكلم به ؟ قال : قلت 

 .حسن صليح : ذ  وابن ماجه وقال رواه الرتم إال حصائد ألستتهم

 . 48سوورة     إال لديه رقيب عتياد ما يلفظ من قول 

 .مذ  رواه الرت من حسن إسالم المرء مرنه ما ال يليته
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وال مقولن لييء إني فاعل ذلك غدًا إال أن يياء ا  واذنر ربك إذا نسيت وقل 

 42-49سورة الكهف عسى أن يهديتي ربي ألقر  من هّا رشدا

9

وماا  , وإيانم والكّ  فإن الكّ  يهدي إلاى الفجاور وإن الفجاور يهادي إلاى التاار       

يزال اللبد يكّ  ويتحرى الكاّ  حتاى يكتاب عتاد ا  ناّاباً     

وال يغتب بلضاكم بلضاًا أيحاب أحادنم أن يأنال لحام أخياه        

.  44 سوورة اججورات   ميتًا فكرهتموه

لاّين ياأنلون لحاوم    هاؤالء ا : مان هاؤالء ياا جبريال ؟ قاال      

ال التا  ويقلون فاي أعراضاهم   

 متفق عليه  يدخل الجتبة نمبام

ال يكون الللانون شافلاء وال شاهداء ياوم القياماة    

إن اللبد إذا للن شيئًا للدت الللتة إلى السماء فتغلق أبوا  الساماء  

دونها ثم مهبط إلى األرض فتغلق أبوابها دونها ثم مأخّ يميتًا وشمااًل فإن لم مجد مساغًا رجلت إلى الاّي ُللان   

 .رواه أبو داود  فإن نان أهاًل وإال رجلت إلى قائلها

ياا أيهاا الاّين آمتاوا ال يساخر قاوٌم مان قاوم عساى أن          

 . 44سورة اججرات  يكونوا خيرًا متهم وال نساء من نساء عسى أن يكن خيرًا متهن

 .رواه الرتمذ   ما ضل قوم بلد هدى نانوا عليه إال أوموا الجدل
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 الجلسة الثانية
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 (ورشـــة ) 

ل برأيك 
ّ
مث
ُ
 .....املسؤولية  ضعفما هي املظاهر السلبية التي ت
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 التخلي عن المسئولية 
 

 نل بتي آدم خطاء , وخير الخطائين التوابون

 .

ِّيَن ْم َمَبلًا َفَهْل َأنُتم ُمْغُتوَن َعَتا اْسَتْكَبُروْا ِإَنا ُنَتا َلُك َوَبَرُزوْا ِللبِه َجِميلًا َفَقاَل الُضَلَفاء ِلَل

َّاِ  اللبِه ِمن َشْيٍء َقاُلوْا َلْو َهَداَنا اللبُه َلَهَدْيَتاُنْم َسَواء ِمْن  َوَقاَل{ 21}َعَلْيَتا َأَجِزْعَتا َأْم َلَبْرَنا َما َلَتا ِمن َمِحيٍص َع

َأن  َوَوَعدُمُكْم َفَأْخَلْفُتُكْم َوَما َناَن ِلَي َعَلْيُكم ِمن ُسْلَطاٍن ِإاَل ْم َوْعَد اْلَحِقالَيْيَطاُن َلَما ُقِضَي اأَلْمُر ِإَن اللبَه َوَعَدُن
 َما َأَنْا ِبُمْصِرِخُكْم َوَما َأنُتْم ِبُمْصِرِخَي ِإِني َنَفْرُت ِبَما َدَعْوُمُكْم َفاْسَتَجْبُتْم ِلي َفاَل َمُلوُموِني َوُلوُموْا َأنُفَسُكم

َّاٌ  َأِليٌمَأ    ْشَرْنُتُموِن ِمن َقْبُل ِإَن الَظاِلِميَن َلُهْم َع

 

 .{ َقاَل ِإِني َبِريٌء ِمتَك ِإِني َأَخاُف الَلَه َرَ  اْلَلاَلِميَن َنَمَثِل الَيْيَطاِن ِإْذ َقاَل ِلْلِإنَساِن اْنُفْر َفَلَما َنَفَر}وقوله ملالى 

" " 

 :ومن مظاهر التخلي عن المسئولية
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 الجلسة الثانية

 ( مسؤولية األسرة  ) 
وهاو  , خالية من نل نقش ولورة , وقلبه الطاهر جوهرة ساذجة , الصبي أمانة عتد والديه 

وسالد فاي الادنيا    , فاإن ُعاوبد الخيار وُعلمباه نياأ علياه       , ماال باه إلياه    ومائال إلاى نال ماا ي    , قابل لكال ماا نقاش    
ونان الوزر في رقباة القايم علياه    , وإن عود الير وأهمل شقي وهلك , ونل مللم له ومؤد  , واةخرة أبواه 

والوالي له

على ضوء ما سبق عددي بعضًا من صور التخلي عن مسئولية األمومة وكيف يمكن معالجتها 
 ؟
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 :من مظاهر التخلي عن المسئولية 
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 :األسرة منطلق المسئولية
 

 ما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ويتصرانه نما متتجون البهيمة هل

مجدون فيها من جدعاء حتى مكونوا أنتم مجدعونها

 خيرنم خيرنم ألهله

وأنا خيرنم ألهلي. 

   أعتق رجل من بتي عزرة

من ييتريه متي ؟ فاشتراه نليم بن : فقال. ألك مال غيره؟ فقال ال: فقال عبدًا له عن دبر, فبلغ ذلك رسول 
ابدأ بتفسك فتصدق عليها, فإن : فدفلها إليه ثم قال عبد ا  اللدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول ا  

. ألهلك, فإن فضل عن أهلك شيء فلّي قرابتك, فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكّا وهكّافضل شيء ف

يقول فبين يديك وعن يميتك وعن شمالك

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ژ 

ژائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  
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ٿ  ٹ  ژ

ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

 ژڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ    

يكرهونه ما ويترك يهوونه, ما يفلل أن إليهم واإلحسان بالرعية التية حسن فليس

ژۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائژ 

  ژڃ  ڃ      ڃ  چ      چ  چ  چ     ڃڄ  ڄڦ  ڄ  ڄ  ژ  

شانه إال شيء في اللتف نان وال زانه, إال شيء في الرفق نان ما

اللتف على يلطي ماال الرفق على ويلطى الرفق, يحب رفيق ا  إن

 مأديبه, يمكتك ولم فطامه, على مقدر لم بكاءه رحمت إن فإنك

نفوسهم في الصحيحة واللقيدة اإليمان مأليل -1



يحرم وما عليهم يجب بما ملريفهم -2

في التملة حتى واألرض, السموات وأهل ومالئكته, ا  إن 

الخير التا  مللم على ليصلون الحوت, وحتى جحرها,
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الصالة أداء على وملويدهم ممريتهم -3

تةالحس القدوة طريق عن األبتاء مربية على الحرص -4

 ما على يتيأ فإنه ُخُلقه, بأمر االعتتاء االحتياج غاية الطفل إليه يحتاج ومما

 وِحَدٍة, وطيٍش, هواه مع وِخفٍة ,وعجلٍة ولجاٍج, وغضٍب, حرٍد, من لغره في المربي عوده

ذلك مالفي نبره في عليه فيصلب وجيٍع,

عليهم والحرص عتهم والسؤال األبتاء مفقد على الحرص -5

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ژ 

ژې

المسئولية محمل على أبتائهم مربية الوالدين مسئولية من إن -6

ألبتائهم المتاسبة المدار  باختيار الوالدين عتاية -7
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 إليكم خطب إذاللبتات المتاسب الزوج اختيار -8

عريض وفساد األرض في فتتة مكن مفللوا إال.  فزوجوه , وخلقه ديته مرضون من
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 (  مثرات املسؤولية ) 
َوُنُلُهاْم آِمياِه َياْوَم     َلَقاْد َأْحَصااُهْم َوَعاَدُهْم َعادباً     َماَواِت َواْلَأْرِض ِإَلا آِمي الَرْحَمِن َعْبداُل َمن ِفي الَسُن ِإن)

(اْلِقَياَمِة َفْردًا
َطِيَباًة َوَلَتْجاِزَيَتُهْم َأْجاَرُهم ِبَأْحَساِن َماا       َمْن َعِمَل َلاِلحًا ِمن َذَنٍر َأْو ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُتْحِيَيَتُه َحَيااةً )

( َناُنوْا َيْلَمُلوَن

ل املسؤولية والقيام بها مثرات يف الدنيا واآلخرة سـرر  مـا لـديك  ـ   
ّ
إن لتحم
 .ذلك  
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 المسئولية اتثمر
 

وأنّر عييرمك األقربين

 

 

أن للّين أحستوا الحستى وزيادة

ملكم الجتة التي أورثتموها  بما نتتم ململون
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وال اةخرةال في عمل الدنيا  إني ألنره أن أرى الرجل فارغًا
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  :من مثرات القيام مبسئولية األمر باملعروف والنهي عن املنكر النجاة من العقاب اجلماعي


المتكر أو ليوشكن ا  أن يبلث عليكم عقابًا مته ثم والّي نفسي بيده لتأمرن بالملروف ولتتهون عن 

مدعونه فال يستجا  لكم

 

 د وعلى آله وصحبه أمجعنيوصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا حمم

 


