
 وزارة التربية والتعليم  

 تعليم البنات

 وكالة التعليم

 اإلدارة العامة للتوعية اإلسالمية





  :املقدمة

 

 االنتماء يف وجعل والسكن، األهل حّب على النفوس وجبل الوطن، حمبة القلوب يف أودع الذي هلل حلمدا

 وله واملنن، أفضاله على احلمد له والشجن، اللوعة ازدياد عنها البعد ويف البدن، و النفس راحة لألوطان

 أقام ما عليه والسالم هنت، و الربق أرعد ما حممد على والصالة الزمن، وطال الفرقدان تعاقب ما الشكر

      :الفنت مضالت من به اهلل وجنانا والعلن، السر يف ربه إىل دعا مؤمتن، خري األمني الصادق ظعن، أو رحٌل

 .... بعد أما

 حتصيها وال الكلمات، حتصرها أن ميكن ال قلوبنا يف متأصلة وحمبة نفوسنا، يف واسعة مكانة  لوطننا 

 عليه وجيمع السنة، وتؤيده الفطرة إليه تدعو أصيل،حب خالص حب الوطن حب ألن، العبارات و  األلفاظ

 هذا كان وإذا . عليه واحملافظِة بل به والعناية بتقريره الغّراء الشريعة جاءت الفطرّي األمُر وهذا .األمة خيار

 الزمان عيون وقّرِة ،البلدان جيِد وِعقد ،األوطان جبنِي ُغَرة كان إذا فكيف والبلداِن الديار كِل يف املعنى

 ،احلرمني وأرِض ،اإلميان مأِرز و ،القرآن وموئِل ،والِرسالة السنة وَمهِد ،والعقيدِة التوحيد بلِد ،واملكان

 وسنة ،اهلل كتاب دستوره جعل ،اإلسالم وقاعدة املقدسات، ووطن األفئدة، مهوى و ،املسلمني مجيع وِقبلة

 هذا جتاه واجبنا فما .واملسلمني اإلسالم وخدمة بل ،الشريفني احلرمني خبدمة اهلل وشرفه ، اهلل رسول
 ؟ وطن خلري مواطنني خري نكون وكيف ؟ وازدهاره وحفظه لرفعته دورنا وما ، الكريم البلد

 ، ترابه وافرتش الوطن مساء استظل من كل عاتق على ملقاة كربى وأمانة ، عظيمة مسؤولية املواطنة إن

 . أهله إىل وانتمى

1 

 



 ـ:املسؤولية يف اإلسالم 

فتسـتجيب كـل جوارحـه    .. حـني يسـتقر اإلميـان يف قلبـه، ويتفـتع الـوعل يف عقلـه       : يولد الشعور باملسؤولية لـدى املسـلم  

 .لدواعل العقيدة ويندفع ألداء التزاماته الفردية واالجتماعية بهّمة وسعادة

والشــعور باملســؤولية وحتملــها لــه أهميــة كــبرية للفــرد وااتمــع،  ألنــه كلمــا عظــم الشــعور باملســؤولية لــدى األفــراد، 

وعظم إدراكها يف النفس صلع أمـر الفـرد، وصـلع ااتمـع بصـالحهل ولـذلر كـان رقـل األمـم مرتبطـا  ـدى شـعور             

 .، ومدى إحساسهم بها  سؤلياتهمأبنائها 

 

 ـ:مفهوم املسؤولية

، مـن الناحيـة اإلجيابيـة والسـلبية    ، واختياراتـه العمليـة  ، وقراراتـه ، حتمل الشخص نتيجـة التزاماتـه  : واملسؤولية معناها

 .أمام اهلل يف الدرجة األوىل، وأمام ضمريه يف الدرجة الثانية، وأمام ااتمع يف الدرجة الثالثة 

تعــرض ، حتــى إذا أخــل  بتعهــده، أو االمتنــاع عنــه، هــو التــزام الفــرد  ــا تعهــد القيــام بــه / واملفهــوم العــام للمســؤولية 

ولذلر فإن اإلنسان املكلف يسأل عن األشياء الـ  جعـل اهلل لـه    ، فيلزم منه حتمل نتائج ذلر اإلخالل، للمساءلة عنه

 .بأي وجه من الوجوه، أو قدرة على التصرف فيها، سلطانًا عليها

 

 :التأصيل الشرعل للمسؤولية يف القرآن الكريم والسنة النبوية

وتكوين جمتمـع يسـوده   ، إن الناظر يف شرائع اإلسالم وتعاليمه جيد أنها مجيعها إمنا جاءت ملصلحة البشر وسعادتهم

 .وهذه مهمة كربى حث عليها ديننا احلنيف،النظام واحملبة والتآلف واإلحساس باملسؤولية 

ــها اإلنســان قــال تعــاىل         ــة الــ  لل ــام باألمان ــا ): فجــوهر املســؤولية وحمورهــا األساســل القي ــى   ِإَن ــَة َعَل ــَنا اَلَأَماَن َعَرْض

 األحزابسورة ( 72( )ُلوماا َجُهوًلا  َظالَسَماَواِت َواَلَأْرِض َواَلِجَباِل َفَأَبْيَن َأن َيْحِمَلَنَها َوَأْشَفَقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها اَلِإنَساُن ِإَنُه َكاَن
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ِإَنُهــم َوِقُفــوُهْم ): و قــد اهــتم القــرآن الكــريم بتأصــيل مفهــوم املســؤولية والتأكيــد عليهــا لــذا قــال تعــاىل يف كتابــه   

 .سورة الصافات( 24( )َمْسُئوُلوَن

 سورة اإلسراء( 36()َمْسُؤواًلَتَقُف َما َلْيَس َلَر ِبِه ِعَلٌم ِإَن الَسْمَع َواَلَبَصَر َواَلُفَؤاَد ُكُل ُأولِئَر َكاَن َعْنُه َواَل ): و قال تعاىل 

واه ر " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"  :عن عبد اهلل بن عمر رضل اهلل عنهما يقول  : ويف السنة املطهرة

 .البخاري 

 

 ـ:املواطنة مسؤولية

ــا مــن اخلــري     ولــس كــل فــرد يف ااتمــع أن هنــاب مــن يهــتم بــه ولــل      ، الشــعور باملســؤولية لقــق للمجتمــع ألوان

ميــنعهم مـن التفــرق وينشـر بيــنهم التـواد والتعــاطف والرتاحـم قــال     ، مشـكالته ويــربني بـني أفــراد األمـة بربــا  و يـق    

مثــل املــؤمنني يف تــوادهم وتـرالهم كمثــل ادســد الواحــد إذا اشــتكى منـه عضــوا تــداعى لــه ســائر   "  :الرسـول  
 حديث صحيع" ادسد بالسهر واحلمى 

ليكون ااتمع اإلسالمل جمتمعًا قويًا متينًا لل اإلسـالم املسـؤولية مجيـع األطـراف فيـه، وبإلقـاء املسـؤولية علـى         

ويعلـم كـل فــرد أنـه مؤاخـذ وحماسـب علــى مـا يفعلـه ومــا تكسـبه يـداه ومــا          ، ادميـع، لصـل التـوازن يف ااتمــع   

( كلكم راع و كلكم مسـؤول عـن رعيتـه   :) عليه الصالة والسالم  -وأساس هذه املسؤولية قوله . يكنه ضمريه

 .                         رواه البخاري واملواطنة مسؤولية و بناء والتفاف حول والة األمر

واملواطنة مسـاهمة كـل مـواطن إسـهامًا قيمـًا       سورة آل عمران ( 103)( َتَفَرُقوَاَواْعَتِصُموَا ِبَحْبِل الّلِه َجِميعاا َواَل ) : قال تعاىل 

 . يف إمناء وطنه عن طريق بناء معارفه و استثمار مواهبه يف االبتكار والعمل واإلخالص من أجل الوطن

ابتــداءا مــن مســئولية األســرة ومســئولية املؤسســات    ، فيجــب اســتكمال تكــوين جمتمــع تتكامــل فيــه املســئوليات    

وكذلر استخدام كل الوسائل ال  تعمـل علـى   ، االجتماعية واملؤسسات الرتبوية والتعليمية واملؤسسات اإلعالمية 

وبــذلر نــتمكن مــن نبــذ احلقــد والكراهيــة لنعــي  يف وطــن آمــن     ،تعزيــز حــب الــوطن واالنتمــاء لــه لــدى الناشــئة    

 .ومستقر
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 :مفهوم املواطنة الصاحلة

تشري إىل ادانب السلوكل الظاهر املتمثـل  ” املواطنة ” إن التأصيل النظري ملفهوم املواطنة واالنتماء الوطين يبني أن 

يف املمارســات احليــة الــ  تعكــس حقــوق الفــرد وواجباتــه جتــاه جمتمعــه ووطنــه ، والتزامــه  بــاد  ااتمــع وقيمــه     

وهــل . وقوانينــه، واملشــاركة الفعالــة يف األنشــطة واألعمــال الــ  تســتهدف رقــل الــوطن واحملافظــة علــى مكتســباته  

الدائرة األوسع ال  تسـتوعب تتلـف االنتمـاءات يف ااتمـع كمـا أنهـا تضـع مـن املعـايري  مـا يلـزم األفـراد بواجبـات              

 .والتزامات معينة حتقق االندماج و التشاركية يف حتقيق مصاحل األفراد والوطن

املواطنة الصاحلة املراد حتقيقها تعين من وجهة نظر املتخصصني إعداد الن ء إعدادًا يؤهله ملعرفة مـا لـه مـن حقـوق     

وترمجـة هـذه املعرفـة إىل سـلوب تطبيقـل مشـاهد يشـمل مجيـع ادوانـب الـ   ـا            ، وما عليه من واجبـات جتـاه وطنـه   

، من حيث سالمته واسـتقراره وتطـوره واحـرتام أنظمتـه وقوانينـه وااللتـزام  بهـا       ، عالقة مباشرة وغري مباشرة بالوطن

 .باإلضافة إىل اإلسهام يف بنائه وتطوره

هو اجتاه إجيابل مدعم باحلب يستشعره الفرد جتاه وطنه ، مؤكـدًا وجـود ارتبـا  وانتسـاب  ـو      : واالنتماء الوطين 

مستشعرًا  وه بالفخر والوالء ، ومعتـزًا بهويتـه وتوحـده معـه وانتمائـه، ومسـتعدًا        –باعتباره عضو فيه  –هذا الوطن 
للتضـــحية مـــن أجلـــه، ويكـــون منشـــغاًل ومهمومـــًا بقضـــاياه ، وعلـــى وعـــل وإدراب  شـــكالته ، وملتزمـــًا باملعـــايري  

ولديــه احملبــة والــوالء  . والقــوانني والقــيم املوجبــة الــ  تعلــل مــن شــأنه وتــنهى بــه ، حمافظــًا علــى مصــاحله و رواتــه     

واالنتمـاء للـوطن يصـاحبه التـزام بالسـلوب يتطلـب ابتـداءا        . والدافعية الذاتية للعمل اخلاّلق الذي يستهدف رفعة الوطن

استشــعار الواجــب جتــاه الــوطن الغــالل علــى النحــو الــذي يســهم يف تعزيــز الشــعور باملســؤولية لــدى أفــراد ااتمــع يف      

 .احملافظة على أمنه واستقراره
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 :املواطنة الصاحلة سلوب ال شعارات 

املواطنــة الصــاحلة تســتوجب أن الــص يف العمــل ونؤديــه بالصــورة الــ  أوكــل إلينــا  بهــا، أداء يرضــل اهلل ســبحانه  •

 .وتعاىل ،أداء لقق األهداف ال  وضعت له، أداء يتجرد من الذاتية واألنانية

حبًا ووالء ال ريـاء   ,يف السر والعلن، واملواطنة الصاحلة أن نسعى بكل ما أوتينا من قوة لدرء املفاسد عن هذا الوطن•
 . وجماملة

، وأن يعّد كّل منـا نفسـه رجـل أمـن فـاألمن غايتنـا مجيعـاً       ، واملواطنة الصاحلة أن نسعى لنشر األمن يف كل أرجائه•

من أصبع آمنًا يف سربه معافىا يف بدنه ، عنده قوت يومه فكأمنا حيزت له الـدنيا  ) : واألمن أمثن الغايات ، قال 
 .صحيع الرتغيب( حبذافريها

فكلــها وضـعت لنــا وخلــدمتنا  ، واملواطنـة الصــاحلة أن  ـافى علــى  تلكــات هـذا الــوطن الـذي نعــي  علــى ترابـه     •

على  تلكات ذلـر   حمافظتناوالشراكة تستوجب منا أن نؤدي دور تلر الشراكة من خالل .وكلنا فيها شركاء
 .الوطن 

فيتلمسـون احتياجـاتهم ويقـدمون  ـم     ، واملواطنة الصاحلة أن نكون جمتمعـًا متكـافاًل يهـتم األغنيـاء حبـال الفقـراء      •

فيسـعون إىل إدخـال السـرور    ، وأن يسعى األصحاء ملشـاركة املرضـى آالمهـم وهمـومهم    ، العون من غري تكرب أو منة

 .والبهجة إىل أنفسهم

فـالوطن سـيكون يف أمـس احلاجـة ألبنائـه عنـد       ، ونشـكر عنـد الرخـاء   ،واملواطنة الصاحلة أن نصرب عند الشـدائد  •

وسيكون يف حاجة إىل بذل كل غـال  ، وسيكون يف حاجة دفاعهم عنه باملال والروح،تعرضه ألي ملمة من امللمات 

 .ونفيس يف سبيل خدمته
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فمصـلحة الـوطن   ، وأن نبتعـد عـن األنانيـة  يف جلـب مصـاحلنا      ,واملواطنة الصاحلة أن  ب إلخواننا ما  ـب ألنفسـنا  •

 .بصدق  نتـناصعوأن  ،وأن نتكافل حبب ،.فوق كل املصاحل

فـال منـارس السـلوكيات املشـينة الـ       ، واملواطنة الصاحلة أن نسعى لنشر األخالق احلسـنة فنكـون قـدوة  صـاحلة     •

فكـل واحـد   ، وعلينا أن نربز قيمنا ومبادئنا وعاداتنا وتقاليـدنا الفاضـلة  ، تسلء إىل هذا الوطن، فالكل منا مسؤول

الذي ينظر إليه العامل نظرة إكبار وإجالل فـال يشـوهها الـبعى مـن خـالل      ، منا يعطل صورة كاملة عن هذا الوطن

 .بعى األعمال الفردية املشينة 

 :مسؤوليات املواطن جتاه وطنه 

 :السمع والطاعة لولل األمر 1.

  وجعلها الطاعة وجوب على اإلسالم أكد وقد ،  عصية يأمر مل ما األمر لولل والطاعة السمع املواطنني على وجب

 . املواطنني أعناق يف أمانة وهل األمر ولل حقوق من كبريًا حقاًا

  لصل به و ،عصيان  الطاعة عدم ألن ، ورسوله اهلل طاعة من هو فيما عني فرض الطاعة أن على اإلمجاع وانعقد

 قال ، وميقته اإلسالم لاربه هذا وكل ، الفَتن يورث الذي التمّرد وجيلب ، العباد مستقبل وضياع البالد خراب

 األمر والة فطاعة ، النساء سورة (59) (ِمنُكْم اأَلْمِر َوُأْوِلل الَرُسوَل َوَأِطيُعوَا الّلَه َأِطيُعوَا آَمُنوَا اَلِذيَن َأُيَها َيا) : تعاىل

 .البالد أمن حتقق ومؤازرتهم ونصرتهم

 على يدل ومسلم البخاري أخرجه (زبيبة رأسه كأن حبشل عبد عليكم ُأِمر وإن وأطيعوا امسعوا) : اهلل رسول وقول

  األمر ولل طاعة وجوب على يؤكد إذ واإلسالم. عليه اخلروج من لّذر و  عصية يأمر مل ما األمر ولل طاعة وجوب
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 من رأى من) :  الرسول ويقول والفنت االضطراب مزالق وجتنيبه ، ااتمع وحدة على احملافظة إىل يهدف فإمنا
  .ومسلم البخاري أخرجه ( جاهلية ميتة مات إال فمات شربًا ادماعة فارق من فإنه عليه فليصرب يكرهه شيئًا أمريه

 الوطن داخل ااتمع ظهور يف وتسهم ، وأحوا ا الدولة أمور وانتظام ، وترابطه ااتمع متاسر إىل تؤدي أنها ذلر

 . األعداء أمام والقوة ا يبة  ظهر الواحد

 :حب الوطن2.

حب الوطن أمر فطري جمبول عليه اإلنسان ، لكن املواطن السعودي يزداد حبًا واعتزازًا بوطنه ألن اهلل تعـاىل حبـا   

وطنه بنعم ليست يف غريه من األوطان، وحمبة الوطن جتعل صاحبها جديرًا بلقب املواطن الصاحل عندما يرتجم هذه 

 .احملبة إىل سلوب عملل يف التفاعل مع احلقوق الواجبة واملشروعة لوطننا وال  تعد أهم آ ار حمبته

 :احلفاظ على أمن الوطن واستقراره3.

  عن للدفاع ومستعد عليها احملافظة يف مسؤوليته ويقّدر يعيشها ال  األمن نعمة يستشعر املسؤول الصاحل املواطن

 -:ذلر على املعينة السبل ومن ملكتسباته وهدم ختريب أو أمنه على تعد أي ضد وطنه

  .بشري رقيب دون األكمل الوجه على عمله مواطن كل فيؤدي املراقبة تورث ال  وجل عز اهلل تقوى حتقيق  •

 .األمر والة بطاعة االلتزام •

 .ااتمع أفراد بني واحملبة املودة أواصر تقوية •

  .املواطن لدى وتقويته الوطين االنتماء تنمية •

  وختلف تفرق من عليه كانت وما توحيدها قبل البالد حال معرفة•
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 :العمل على رفعة شأن الوطن وازدهاره 4. 

فاإلسالم أوجب على املسلمني عمارة األرض واالستفادة مـن خرياتهـا وبركاتهـا ل ملـا يف ذلـر مـن عـزة للمـواطن ورفعـة          

 :   لوطنه، و يتحقق ذلر 

اإلخالص يف العمـل وإتقانـه، فاملسـلم مطالـب بـاإلخالص واإلتقـان يف كـل عمـل تعبـدي أو سـلوكل ، فـال يكفـل              •

الفرد أن يؤدي العمل صحيحًا بل ال بد أن يكون صحيحًا ومتقنًا حتى يكون اإلخـالص واإلتقـان جـزءا مـن سـلوكه      

 .حديث حسن( إن اهلل لب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه: )  ويف كل أعماله قال الرسول 

العلم واألخذ بأسباب التقدم والتكنولوجيـا،  ـا يلـزم معرفتهـا وتعلمهـا لصـالح ااتمـع، وامـتالب عناصـر وأدوات          •

 .التمكني والغلبة يف األرض للحفاظ على الدين ونشره على العاملني

 : احرتام النظام5.

من واجبات املواطن أن لرتم النظام الذي وضعته الدولة لتنظيم حياة ااتمع وتسيري شـؤونه ، فالنظـام وضـع لصـاحل     

املـــواطن للمحافظـــة علـــى دينـــه وعرضـــه ومالـــه وعقلـــه ودمـــه ، ومـــن احلقـــائق الثابتـــة ، أن ااتمـــع ال يـــنعم بـــاألمن   

واالسـتقرار ، وال يسـتطيع حتقيـق أهدافـه إال إذا ســاد فيـه احـرتام النظـام ، فـاحرتام النظــام أحـد األسـس الـ  تقــوم            

 .عليها الوطنية الصادقة 

 : التصدي للشائعات املغرضة6.

من مسئوليات املواطن أن يتصدى للشائعات املثرية للبلبلة والقالقل والفنت الساعية إىل التشكير يف مكانة اململكـة  

وذلر بعدم تصديقها و التوقف عن إشاعتها وفضحها وإبراز ما تنعم به هذه الـبالد مـن أمـن    ، وإمكانياتها ومواقفها 

 .واستقرار وتقّدم ورخاء كوسيلة للتصدي  ا
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 :واحملافظة على الثروة الوطنية املساهمة يف تنمية االقتصاد7.

 .العمل على إ راء التنمية الصناعية وحتسينها -

 . وجوب العمل على توسيع التنمية التجارية -

 .العمل اداد على تطوير البحث العلمل وتوسيع ميادين استثمار الثروات والتنقيب عنها -

 .العمل جبد على التحصيل العلمل وزيادة املعرفة والتنمية الثقافية -

   : العامة وامللكية املرافق على احملافظة8.

  للمواطن الكريم والعي  الرفاهية من مزيد حتقيق إىل املختلفة أجهزتها خالل من الرشيدة حكومتنا تسعى

 املساجد ومنها العامة املرافق من الكثري إلنشاء كبريًا اهتمامًا أولت ولذا ، احلبيب الوطن هذا يف واملقيم
 باليني التنمية خطني خالل الدولة أنفقت وقد ، وادسور والطرق واملكتبات واحلدائق واملستشفيات واملدارس

 أقامتها ال  املرافق على احملافظة فتجدر لذا ، اململكة مدن معظم يف الضخمة املشروعات هذه على الرياالت

  الستمرار تعطيل املرافق بهذه املساس أن يدرب أن املواطن وعلى ، السعودي املواطن مصلحة حتقيق أجل من الدولة

 الذي ، املسلم أخالق من ليس ذلر أن كما ،  الصاحلة املواطنة مع يتنافى وهذا ،الوطن لثروة هدر وفيه ،نفعها

 هريرة أبل حديث يف جاء ما ذلر ومن فيه معهم يشرتب ما وحفى اآلخرين مشاعر مراعاة على ورباه اإلسالم هذبه

  يف يتخلى الذي :قال ؟ اهلل رسول يا الالعنان وما قالوا " الالعنني اتقوا) : قال  اهلل رسول أن عنه اهلل رضل
 . مسلم أخرجه ( ظلهم يف أو الناس طريق

 ، الطريق وقارعة ، املوارد يف الرباز : الثالث املالعن اتقوا) : اهلل رسول قال : قال جبل بن معاذ عن رواية ويف 
 . داود ابن رواه ( والظل
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 :دعم السياحة الوطنية9.

حيـث لتـوي وطننـا احلبيـب علـى كنـوز تارخييـة ومعـامل سـياحية          ،احملافظة على املناطق السياحية والتارخيية  
الـ  يتحـتم    ومن األشياء البديهيـة ، فنظافتها ومجا ا عنوان جمتمعنا، جيب علينا أن  افى عليها ، مجيلة 

و ، و رص علـى التجـوال داخـل وطننـا    علينا بصفتنا مواطنني يف هذا الوطن الغالل أن نشجع السياحة الداخلية 
 :فللسياحة داخل الوطن اجيابيات عديدة منها ، التعرف على املعامل التارخيية والسياحية املوجودة فيه

ولاية الشباب املسلم من كل سبل الغزو الفكـري الـ  تهـدف إىل زعزعـة عقيدتـه      ، احملافظة على الدين -أ

 .وجره إىل الرذائل واملفاسد 

الشعور باألمن واإلحساس بالتكافل االجتماعل والتعاون بني السائع وابن الوطن احلبيـب وذلـر ملـا يتميـز      -ب 

 .به أبناء هذا الوطن من شهامة وكرم

 .دعم اقتصاد الوطن وزيادة احلس الوطين وتوفري املال وادهد -ج 

 .االستمتاع والفخر  ا يف الوطن من مناظر ومشاهد وآ ار ومعامل مجيلة –د 

 :حتقيق التكافل االجتماعل . 10

من صفات ااتمع املسلم التآزر والتعـاون فيمـا بيـنهم ولـن جيـد العـدو حينئـذ  غـرة ينفـذ منهـا يف إيقـاع الشـحناء              

وملا هاجر الرسول صلى اهلل عليه وسلم إىل املدينة كـان مـن أول أعمالـه القيـام حبفـى األمـن  ونشـر        ، والفرقة 

وهذا يعين أداء مسؤولية التكاتف والتعـاون بـني أبنـاء ااتمـع والتـآزر      ، فآخى بني املهاجرين واألنصار، الدعوة

املــؤمن للمــؤمن : )  قــال ، وال يوجــد عمــل أنكــى يف العــدو مــن الــتالحم والتكــاتف  ،لصــالح الــدين والــوطن 
 .ومسلمالبخاري ( كالبنيان يشد بعضه بعضًا  م شبر بني أصابعه 
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 : مسؤوليات املواطن جتاه إخوانه املواطنني 

املسلم احلقيقل من يرتجم اإلسالم يف سلوكه ومعامالته فيما بينه وبـني خالقـه   : معرفة احلقوق والواجبات  1.

وال يتم ذلـر إال  عرفـة مـا لـه ومـا عليـه مـن حقـوق         . وبارئه ، ويف معامالته مع الناس فيعطل كل ذي حق حقه

قال  م من قال أمر قـال  ـم   أمر : )بقولهملن سأل عن أحق الناس حبسن الصحبة  وواجبات ومن ذلر إجابته 
 .رواه البخاري ومسلم( .من قال أمر قال  م من قال أبوب 

إذا لقيتـه فسـلم عليـه ، وإذا دعـاب     : املسـلم علـى املسـلم سـت     حـق  ): وبيانه حلق املسلم على املسـلم يف قولـه    
( فانصع له ، وإذا عطـس فحمـد اهلل فشـمته ، وإذا مـرض فعـده ، وإذا مـات فاتبعـه         استنصحرفأجبه ، وإذا 

 .أخرجه مسلم

التحلل باألخالق الفاضلة يف التعامل مع اآلخرين اقتداءا برسولنا الكريم عليه أفضل الصـلوات والتسـليم يف   2.

صــلة الــرحم ، التعــاون يف اخلــري ، الرلــة ،  : ومــن ذلــر ســورة القلــم  ،( 4( )َعِظــيم َلَعلــى ُخُلــق  َوِإَنــَر ) :قولــه تعــاىل 

الصدق ، األمانة ، اإليثار ، اإلخالص ، العفو والصـفع ، العـدل ، العفـة ، التوسـني يف كـل األمـور ، املبـادأة        

يقبل منه إحسانه ويشـكره عليـه   ، ويالقيه بوجه طلق ، أن خيالقه خبلق حسن يف عمل اخلري ، حسن ادوار و

واتبع السـيئة احلسـنة   ، اتق اهلل حيثما كنت : )  ويعفو عن إساءته وال يكلفه ما ليس عنده لقول الرسول ، 
 .رواه الرتمذي ( متحها وخالق الناس خبلق حسن 



12 

َوَتَعـاَوُنوَا  ): وأن يشفع له يف قضاء حاجته ما دام يقدر على ذلـر لقولـه تعـاىل    ، و أن يساعده إذا احتاج إىل مساعدة 

مـن نّفـس عـن مـؤمن كربـة مـن كـرب الـدنيا نّفـس اهلل عنـه           : )  وقـول الرسـول   .سـورة املائـدة   ( 2)( َعَلى اَلرِب َوالَتَقَوى 
ومن سرت مسـلمًا سـرته اهلل   ، ومن يسّر على معسر يسّر اهلل عليه يف الدنيا واآلخرة ، ُكربة من ُكرب يوم القيامة 

 .متفق عليه ( اشفعوا ُتؤجروا : ) وقوله . رواه مسلم ( يف الدنيا واآلخرة واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه

إن من أسباب سعادة املؤمن إدخاله السرور علـى نفـس أخيـه املـؤمن بتيسـري أمـوره أو تقـديم العـون         : كف األذى  3.

فال أقل من أن يكف أذاه وميسر عـن اإلسـاءة   . له، و لر ا تشع بعى النفوس عن تقديم العطاء والعون لآلخرين 

: قال ( يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق : ) أرأيت إن مل جيد ؟ قال : قيل( على كل مسلم صدقة : )  م لقوله 
يـأمر  : ) قيـل لـه أرأيـت إن مل يسـتطع ، قـال      : ، قـال  (يعـني ذا احلاجـة امللـهوف   : ) أرأيت إن مل يستطع ؟ قال : قيل 

.          رواه البخـــاري ومســـلم( ميســـر عـــن الشـــر فإنهـــا لـــه صـــدقة :) ، قـــال أرأيـــت إن مل يفعـــل ؟ ، قـــال( بـــاملعروف أو اخلـــري 

( املسـلم مـن سـلم املسـلمون مـن لسـانه ويـده       :   ) فإن من أبرز عالمات املسلم احلق كف األذى عن املسلمني قال 
فإيــذاء املســلم مــن نقصــان اإلســالم ، واإليــذاء ضــربان ضــرب ظــاهر    : ويعلــق املّنــاوي علــى احلــديث رواه البخــاري ومســلم 

بــادوارح كأخــذ املــال بنحــو ســرقة أو نهــب ، وضــرب بــاطن كاحلســد والــبغى واحلقــد والكــرب وســوء الظــن         

 6انظر فـيى القـدير ج   ...( والقسوة  و و ذلر ، فكله مضر باملسلم مؤذ له ، وقد أمر الشرع بكف النوعني من اإليذاء 

 271ص / 

هــذه بعــى مســؤوليات املــواطن املســلم جتــاه أخيــه املســلم ، فــأداء هــذه الواجبــات واحلقــوق هــو الطريــق الســليم إىل 

فحـري بكـل مـواطن أن يتمسـر بهـذه القـيم اإلسـالمية السـامية يف         . احتاد كلمة األمة وتعاون أبنائهـا علـى اخلـري    

 . تعامله مع إخوانه املواطنني
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 ـ:غرس حب الوطن واالنتماء الوطين مسؤولية مشرتكة

 :تستطيع األسرة أن تفعل دورها  باألساليب التالية: مسؤوليات األسرة : أواًل 

 .ربني الناشئة بدينهم، وتنشئتهم على التمسر بالقيم اإلسالمية، والربني بينها وبني هويتهم الوطنية 1.

تعزيز الثقافة الوطنية بنقل املفاهيم الوطنية للن ء، وبث الوعل لديه بتاريخ وطنه وإجنازاته، وتثقيفـه باألهميـة   2.

 .ادغرافية واالقتصادية للوطن

 .تهذيب سلوب وأخالق الن ء، وتربيته على حب اآلخرين واإلحسان  م3.

وحتافى على حقوق املواطنني وتسري شؤونه ، ، تعويد الن ء على احرتام األنظمة ال  تنظم شؤون الوطن4.

 .وتنشئة الطفل على حب التقيد بالنظام والعمل به

 .ليتم له ولغريه من املواطنني االستفادة منها بدون منغص : تربية الن ء على احملافظة على مقدرات الوطن 5.

 .احرتام ذوي االحتياجات اخلاصة وتقدير مواهبهم وإمكانياتهم واملساهمة يف احلفاظ على حقوقهم6.

 .غرس حب العمل التطوعل، وحب االارا  يف املؤسسات األهلية اخلادمة للوطن  7.
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 :مسؤولية املدرسة يف غرس قيم املواطنة - انيًا 

تعد املدرسة إحدى املؤسسات الرتبوية الرائدة ال  حتقق أدوارًا بارزة يف تكوين وبناء شخصية الفرد ، و غرس حب 

وتعميق اإلخالص لوالة أمرهم وحتقيق املواطنة الصاحلة ، الوطن يف نفوس الناشئة وتكوين والء الن ء لوطنه وأمته

الـوطن   ،ومـن مسـتلزمات هـذه الرتبيـة الوطنيـة  أن تـدعو طالبهـا إىل احملافظـة علـى مرافـق           ال  ُيطمـع إىل حتقيقهـا  

وحتــذرهم مــن ، واملـزارع وغــري ذلـر    كمــوارد امليـاه والطرقــات واملبـانل واألشــجار واملـدارس واملصــانع   : ومكتسـباته 

من األهداف الرتبوية ال  حتققها املدرسة غرس السـلوب  الفوضى والتخريب وأن ذلر ُيعد من اإلفساد يف األرض ، و

 .ووطنه  ومليكه اإلجيابل الذي لقق دور املواطن يف خدمة دينه 

تفعيل وتعزيز قيم  املواطنة ألنـه الـذي يتحمـل مسـؤولية تربيـة وتعلـيم        املربل يف املدرسة هو القدوة وله دور حاسم يفو

وعلمائهم، ويبني  م متيز وطـنهم، ويـذكرهم بنعمـة اهلل علـيهم      حيث يبني  م حقوق ربهم ، وحقوق والتهم، اديل

ويدعوهم إىل الرتابني والبعد عن اال راف والفتنة ، فهـو  ،حقوق إخوانهم وحقوق جمتمعهم  ، ويؤكد عليهم معرفة

الذي ينمـل الفكـر، ويوِجـه السـلوب، ويـبين القـيم،  ـا يعـزز االنتمـاء الـوطين،  فهـو ينتمـل لـوطن استشـعر قيمتـه                

ــوم بتطبيــق            ــل، يق ــة كمرب ــق أدواره الرتبوي ــى قيمــه األصــيلة، ومــن منطل ــى عل ــه، وترب ــه، واســتظل برعايت ومكانت

األساليب الرتبوية ال  تنمل حب الوطن يف نفـوس الطـالب، وحتصـني الطـالب مـن اال رافـات الفكريـة ومـن هـذه          

هادفـة ، توظـف فيهـا    وترفيهية وفعاليات العنان للطلبة لرتمجة االنتماء للوطن يف صورة أنشطة فنية األساليب إطالق 

ما لديهم من مصداقية انتمـاء يف الواقـع ويف احليـاة اليوميـة والعمليـة      لكل ترتجم إمكاناتها وقدراتها التقنية بكل 

 .قواًل وعماًل وروحًا



       اخلامتة

 :وختامًا  نؤكد على أن مسؤولية املواطنة حتتم علينا أدوارًا ومسؤوليات منها   

  صحيحة إسالمية تربية برتبيتهم وذلر الناشئة نفوس يف واملواطنة الوطين واالنتماء الوطن حب تنمية و غرس 

 . الوطنية الرتبوية والقيم اإلسالمية العقيدة وغرس

 املعلم ، منربه على اخلطيب ، عمله وبيئة األسرية بيئته ضمن فرد كل مسؤولية اخلاطئة املفاهيم تصحيع  

 واملرئية واملسموعة املقروءة املتنوعة اإلعالم وسائل يف اإلعالمل ، العمل يف واملوظفة املوظف ، املدرسة يف واملعلمة

 .كافة وأبنائه الوطن صاحل يف ليس الواحد الوطن داخل واألفكار للتوجهات تضارب فكل ، واألم األسرة ،رب

 القويم النهج عن اخلروج اختارت ال  الضالة الفئة من قلة ترتكبها أخطاء من احلبيب وطننا له يتعرض ما مع إننا

 عما النفس ومساءلة الذات حماسبة بإعادة ومربيات مربني وأمهات، آباء مجيعًا مطالبون السمع اإلسالمل لديننا

  أن منا تستوجب ال  اخللل مكامن توجد وأين التقويم، يكون وكيف ، املعوج السلوب هذا مثل إىل هؤالء دفع

  احلق على ليثبتنا باهلل واالستعانة الصحيع بالعلم اخلطأ و الصواب بني والتمييز معادتها على للعمل نتلمسها

 .أبناءنا و وطننا ولفى
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 والشعور املثمر بالعمل لوطنه حبه عن يعِبر صاحلًا مواطنًا فرد كل يكون بأن الوطن حب جتسيد  

 اإلسالمية بالعقيدة والتمسر العمل يف واإلخالص العامة املصلحة على واحلرص واجبه وأداء باملسؤولية

 يعزهم وأن املبني والعز والنصر احلق على والثبات باحلفى البالد يف األمر لوالة والدعاء وعماًل قواًل

                                               . بهم اإلسالم ويعز باإلسالم

 وعزته وأمانه أمنه  مجيعًا املسلمني وأوطان-السعودية العربية اململكة– هذا وطننا على فأدم اللهم
 فيه وملا وترضاه حتبه ملا أمورنا ووالة األمني عهده ولل ومسو الشريفني احلرمني خادم اللهم ووفق ورفعته

 .واملسلمني واإلسالم والبالد العباد خري

 وصحبه وسلم آلهو صلى اهلل على سيدنا حممد وعلى  
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