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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التربية والتعليم

 شئون تعليم البنات
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

إىل املعلمة الفاضلة

 وتمثلهن أخالق الرسول ،لطالبات على اآلداب اإلسالميةمما ال شك فيه إن معرفتك بأهمية تربية ا

بحيث تكون سلوكًا يتجلى في تصرفاتهن وحركاتهن وتكون عبادتهن وتعاملهن مع الناس وفق شرع اهلل 

 .هو ما تسعى إليه سياسة التعليم في المملكة , ولتكون كل واحدة منهن زوجة وأمًا ومواطنة صالحة 

 :هـ  6246 إىل عام 6241من عام  (األدب النبوي مشروع )للتوعية اإلسالمية بطرح  لذا قامت اإلدارة العامة 

 مراحل مشروع األدب النبوي سلوك راق ومنهاج حياة 
 .هـ الفصل الدراسي الثاني  1241/  1241واالقتداء بهديه عام  محبة الرسول  .1

 .هـ الفصل األول1241/1241عام( المودة ) برنامج  .4
 .هـ الفصل األول  1241/  1241عام ( حق علينا  للكبار) برنامج  .3

 .هـ الفصل الثاني  1241/  1241عام ( أطفالنا أكبادنا ) برنامج  .2
هـ الفصل األول  1241/  1241( اغتنام األوقات واالهتمام بمرحلة الشباب ) برنامج  .5

 . 
 .هـ الفصل الثاني  1241/  1241( فضل الرفق وكف األذى ) برنامج  .1
 .هـ الفصل األول  1231/  1241( األسرة المسلمة سكن واطمئنان ) برنامج  .1
 .هـ الفصل الثاني  1231/  1241( اإليثار ) برنامج  .1
 . هـ الفصل األول   1231/  1231( عالقاتنا صلة واحترام ) برنامج  .1

 .هـ الفصل الثاني  1231/  1231( التقنية و أثرها على الفرد والمجتمع ) برنامج  .11

 .هـ 1234/ هـ  1231لمشروع األدب النبوي تم إخراج مشروع القيم في عام  وامتدادَا

والذي  من  أهدافه
 .تمثل القيم بمفهومها اإلسالمي وأثرها في سلوك الناشئة قواًل وعماًل  
 .تحويل القيم من مستوى التنظير إلى مستوى التطبيق  
 .المجتمع , األقارب , ن تربية الناشئة على القيم في سلوكهم اليومي مع الوالدي 
 .تمكين النشء من استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وفق القيم اإلسالمية  
 .إشراك الوالدين في تعزيز القيم وتنميتها لدى الناشئة  
 .تربية الناشئة على القيم المعززة لحب الوطن والمحافظة على أمنه ومكتسباته  

 

 :مراحل مشروع القيم 
 .هـ الفصل األول 1231/1234لعام ( المسئولية ) برنامج .1
 .هـ الفصل الثاني  1234/  1231لعام ( البر ) برنامج . 4
 .هـ الفصل الدراسي األول  1233/ هـ 1234لعام ( العمل ) برنامج .3
 .هـ الفصل الدراسي الثاني  1233/ هـ 1234لعام ( الشكر ) برنامج . 2
 .هـ الفصل الدراسي األول  1232/ 1233لعام ( اإلحسان ) برنامج . 5
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 .هـ الفصل الدراسي األول1232/1235لعام ( الصدق)برنامج .1
والمادة العلمية لتفعيله لجميع طالبات ( األمانة )وبين يديك أختي المعلمة خطة برنامج 

المدرسة والموظفات  مستفيدة من حصص االحتياط مستعينة باهلل تعالى ثم بزميالتك المعلمات 
. 

 -:يف املدارس (مان األ)لتنفيذ برنامج : أوالً 

لمسئوالت التوعية بحضور ( مانةبرنامج األ)تقوم مشرفات التوعية اإلسالمية بعقد ورش عمل وشرح  .1
 .المساعدات لشؤون الطالبات 

 .بمرفقات البرنامج وآلية التنفيذ  مسئوالت التوعيةتزويد  .2
 .  لتنفيذ البرنامج في المدارس  المتابعة من قبل مشرفات التوعية اإلسالمية .3
 .سير البرنامج تحت إشراف مديرة المدرسة لتقويمالتوعية في المدارس  لجنةتكليف  .4
 .التقويم المرحلي والختامي للبرنامج   .5
 .مع مسئوالت التوعية في المدارس من قبل مشرفات التوعية دراسة التقارير .6
 .اإلسالمية  رفع التقرير بالبريد االلكتروني لوحدة التوعية .7

 -:لتنفيذ الربنامج يف مكاتب الرتبي  والتعليم : ثانيًا 

 . في أماكن بارزه في الداخل والخارج  لوحات اإلرشادية المناسبة في المكتبوضع ال .1
 . للمشرفات واإلداريات(  3) إلقاء المحاضرات في مكتب التربية والتعليم  عدد .4

  مانة محاضرة برنامج األ. 
  ( . وقفه مع سورة الشورى)ر محاضرة  اإلطا 
  (.دور األسرة في ترسيخ مفهوم التآلف بين أفرادها)محاضرة  اإلطار 

الفصل الدراسي األول في للمشرفات ومديرات المدارس  (األمانة)عن  تنفيذ لقاء تربوي .3
 ( . ألماناتهم راعون)بعنوان 
 .   بعد تنفيذ البرنامجرفع التقرير إلدارة التوعية اإلسالمية  .2

 نسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد ،،،
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 (األمان )برنامج قيم  
 -:سرتاتيي اهلـدف اال

.لخدمة الدين والمجتمع والوطن  ةبناء الشخصية اإلسالمية المتكاملة للطالب  

 اهلدف التفصيل  :
.تعزيز الممارسات السلوكية للمبادئ والقيم اإلسالمية في الميدان التربوي  

 -:اة  األهداف اخل
 .في النفوس  اووسائل تنميته اهالتعريف بمفهوم األمانة وثمرات .1
 .وعي بمجاالت األمانة في حياة المسلمزيادة ال .4
 .تمثل الطالبات لقيمة األمانة وجعلها ضابطة لسلوكهن  .3
 .إبراز أهمية أمانة الصالة .2
 .تعزيز دور المدرسة واألسرة في تربية الناشئة على قيمة األمانة  .5
 .ر من الخيانة وبيان خطورتها على الفرد والمجتمعالتحذي .1

والمطلوووب منووك أختووي المعلمووة تنفيووذ مووا يخووص الطالبووات والمعلمووات واألسوورة , ومتابعووة                

ورفوع  بعود انتهواء مدتوه المحوددة ومودى فاعليتوه و نجاحوه فوي الميودان           وتقييم البرنوامج الطالبات 

 . تب حال انتهاء البرنامج التقرير لوحدة التوعية اإلسالمية  بالمك

.بارك اهلل يف اجلهود وسدد اخلُطا
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 :  أختي الفاضلة

 :إليك بعضًا من التوجيهات التي تعينك على تفعيل البرنامج وتحقيق أهدافه 

لمسئوالت التوعية الالتي بعد شرح البرنامج من قبل مشرفات التوعية اإلسالمية 

 :عمل اآلتي حضرن االجتماع , عليهن 

بالبرنامج , ( المسؤولة عن األنشطة ) تزويد مديرة المدرسة والمساعدة  .1
ل الورش في حصص تفعيعلى آلية وإحاطتهما بما تم في االجتماع  وإطالعهما 
 .االحتياط من قبل مسئوالت التوعية والمعلمات 

الالتي سيشاركن في  توعية اإلسالمية وزميالتهن المتعاوناتمع لجنة الاالجتماع   .4
لهن , وتوزيع المهام عليهن ,  وتحديد  امجوشرح البر برامج التوعيةتنفيذ 

الفترة الزمنية من خالل جدول ُيوضح فيه النشاط المنفذ واليوم والتاريخ والتوقيع 
. 

 . قاتمن االجتماع والمرفتزويد وحدة التوعية اإلسالمية بصورة  .3
أو طالبات المصلى من خالل ( طالبة من كل فصل)توزيع اإلذاعات على الفصول  .2

 .جدول يوضح فيه اليوم والتاريخ وتوقيع الطالبة

في حصص االحتياط  تحت إشراف   لحمالت برنامج األمانة الطالباتتنفيذ  .5

 .المعلمات بالمدرسة   
 .ات الشخصية التقيد بالمادة العلمية المرفقة , مع تجنب االجتهاد .1
الرجوع لمشرفة التوعية اإلسالمية في حال وجود نشاط إضافي للبرنامج قبل  .1

 .تنفيذه  
التفهم لخصائص المرحلة العمرية للطالبات , واالهتمام بأسلوب الطرح ألنشطة  .1

 .البرنامج

 نسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد ،،،
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 (قيمة األمانة)

  

 هـ17/1/1436هـ إلى6/11/1435الفصل الدراسي األول يبدأ من يينفذ ف 

 هـ 1231ــ  1235عام ( الفصل الدراسي األول ) برنامج األمانة 

                               

 

  

 

 

 ::مرفقات البرنامج   

   (طالبات جميع المراحل) (  1عدد )  إذاعة 
 إذاعة التعريف ببرامج التوعية اإلسالمية-1
 إذاعة إنها األمانة-4
 يحمل األمانةإذاعة من -3
 إذاعة سيد األمناء-2
 إذاعة أمين األمة-5
طالبات المرحلة المتوسطة _طالبات المرحلة االبتدائية ب-إذاعة أمانة الجوارح أ-1

 والثانوية
 إذاعة ثمرات األمانة-1
 إذاعة التحذير من الخيانة-1

  (طالبات جميع المراحل)لوحات حائطية 

 حمالت من قبل الطالبات *
 ث+م+ب عليا ( طالبات )تي أمانة حملة صال-أ

 ث+م+ب عليا( طالبات )حمالت ألماناتهم راعون _ب
  ب صفوف أولية( طالبات)لوني وخطي بيدك 
 3  لطالبات الصفوف األولية( الحليب,التفاحة,الرمانة)قصص عرض باور بوينت 
 3 ث+م+ب عليا( طالبات)ورش عمل 
  ث+طالبات م( كتاب إلكتروني)قصة عقد اللؤلؤ 
 ولألمهات والموظفات في جميع المدارس(ث+م)ضرة بعنوان األمانة للطالباتمحا 

 

  تعبئة جدول تنفيذ ورش العمل من قبل مسئولة التوعية 
  تعبئة التقرير الخاص بالبرنامج وإرساله لوحدة التوعية

 اإلسالمية 

    

 .في السجل الخاص بمسئولة التوعية لسهولة المتابعة من قبل المشرفة التربوية ( لألعداد المستفيدة والتاريخ )أول استمرار الدروس العلمية في المصلى مع أهمية التدوين أول ب-    :مالحظة 

 . األعوام الماضيةويمكن الرجوع إلى الدروس العلمية في  سنويًا بعد اعتمادها من وحدة التوعية( إلخ  ...........  –صيام التطوع  -,الصالة)يمكن لمسئولة التوعية تنفيذ دروس عن  
  .اإلعالن عن مسابقة تدبر للطالبات والموظفات وحصر عدد المشاركات– .تفعيل حلقات تحفيظ القرآن والسنة وتكريم الطالبات المشاركات في المسابقات 
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 البرنامج الهدف م

 الجهة 

 زمن البرنامج آلية التنفيذ

 المستفيدة المنفذة

 

 

 

1 

التعريف بمفهوم   

 هاوثمراتاألمانة

و وسائل تنميتها في  

 النفوس

 التعريف ببرامج التوعية اإلسالمية 1 إذاعة
 أسبوعان إذاعة يع المراحلطالبات جم الطالبات

 (إنها األمانة)  2إذاعة 

 مستمر تعلق في مكان بارز طالبات جميع المراحل الطالبات لوحات حائطية

 لو كنت رابعهم( 2)ورشة
مسئولة 

 اتالمعلم,التوعية

( عليا)طالبات ب

 ث+م,
 أسبوع حصص االحتياط

 المعلمات لوني وخطي بيدك
طالبات ب الصفوف 

 األولية
 مستمر حصص االحتياط

 اءسيد األمن 4إذاعة 

 ثمرات األمانة 7 إذاعة كل إذاعة في أسبوع إذاعة طالبات جميع المراحل الطالبات

 أمين األمة 5 إذاعة

 ثمرات األمانة(3)ورشة
 مسئولة

 معلماتال+التوعية
 أسبوع حصص االحتياط ث+م,(عليا)طالبات ب

 أسبوع محاضرة ث+طالبات م مسئولة التوعية مانةمحاضرة األ

قصص عن (3)عرض باور بوينت 

 (الحليب,الرمانة,التفاحة)األمانة

مسئولة 

 المعلمات+التوعية

صفوف  طالبات ب

 أولية

عرض باور بوينت 

 مناقشة+
 مستمر

     

 قصة عقد اللؤلؤ
مسئولة 

 معلماتال+التوعية
 مرمست كتاب إلكتروني ث+طالبات م

 

 

 

 

 

 . لمسئولة التوعية إخراج اإلذاعة بصورة حواريه مع التقيد بالمادة العلمية المرفقة    -
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 البرنامج الهدف م

 الجهة 

 زمن البرنامج آلية التنفيذ

 المستفيدة المنفذة

4 
زيادة الوعي بمجاالت األمانة 

 في حياة المسلم

 أسبوع إذاعة طالبات جميع المراحل طالباتال إنها األمانة 2إذاعة 

 أسبوع محاضرة ث+طالبات م مسئولية التوعية محاضرة األمانة

 أسبوع حصص االحتياط ث+م,(لياع)طالبات ب المعلمات+مسئولة التوعية يا حاملة األمانة(1)ةورش

 أسبوع إذاعة طالبات جميع المراحل طالباتال األمانة من يحمل 3إذاعة 

 أسبوع إذاعة طالبات جميع المراحل طالباتال أمانة الجوارح 6 إذاعة

3 
تمثل الطالبات لقيمة األمانة 

 نابطة لسلوكهوجعلها ض
 المجتمع المدرسي واألسرة ث+م+عليا( ب) الطالبات (ألماناتهم راعون)حملة 

لوحات ,نشرات,عروض,إعالنات

 مسابقات,ندوة,حائطية
 أسابيع 5

 المجتمع المدرسي واألسرة ث+م+عليا( ب) الطالبات حملة صالتي أمانة الصالة أمانة إبراز أهمية  2

لوحات ,نشرات,عروض

 مسابقات,ندوة,حائطية

 تطبيق عملي لكيفية صالة النبي *

 أسابيع 3
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 البرنامج الهدف م

 الجهة 

 زمن البرنامج آلية التنفيذ

 المستفيدة المنفذة

5 

تعزيز دور المدرسة واألسرة 

في تربية الناشئة على قيمة 

 األمانة

غرس األمانة في )محاضرة  األمانة

 (األبناء مسئولية اآلباء
 أسبوع محاضرة الموظفات واألمهات وعيةمسئولة الت

 (األمانة)لقاء تربوي

وحدات التوعية اإلسالمية 

 بالمكاتب
 مديرات المدارس+مشرفات

 لقاء تربوي
الفصل الدراسي 

 األول

 موظفات اإلدارات النسائية إدارة التوعية

1 

التحذير من الخيانة وبيان 

خطورتها على الفرد و 

 المجتمع

 أسبوع إذاعة طالبات جميع المراحل الطالبات تحذير من الخيانةال 8إذاعة 

 أسبوع محاضرة ث+طالبات م مسئولية التوعية محاضرة األمانة



 

01 

 

 

 

 

 (اإلذاعـــــات ) 

 

 

 

 

  



 

00 

 

 

 

 

 

 الشهر 
 األسبوع 

 الرابع  الثالث الثان  األول

 (6)إذاع  إجــــــــازة   ذو القعدة
 

 (4)إذاع 
 

 (4)إذاع 
 

     خ التنفيذتاري
عدد 

  املستفيدات

     طالبات

     موظفات

    ذو احلي 

 إجــــــــازة إجــــــــازة

 (2)إذاع 
 

 (5)إذاع 
 

   تاريخ التنفيذ

عدد 
  املستفيدات

   طالبات

   موظفات

 (1)إذاع     حمرم
 

 (7)إذاع 
 

 (8)إذاع  
 

رخاء )إذاع  برنامج األمن الفكري
 (وطمأنين 

     تاريخ التنفيذ

عدد 
  املستفيدات

     طالبات

     موظفات

 ةفر
رخاء )إذاع  برنامج األمن الفكري

 (وطمأنين 
رخاء )إذاع  برنامج األمن الفكري

 (وطمأنين 
  

     تاريخ التنفيذ

عدد 
  املستفيدات

     طالبات

     موظفات

 ربيع أول

 
 

 مراجع 
 
 

 اختبارات الفصل الدراس  األول راس  األولاختبارات الفصل الد مراجع 

     تاريخ التنفيذ
عدد 

  املستفيدات

 طالبات

 موظفات    

 ذاعات اإلتوزيع جدول 
 هــ للفصل الدراسي األول 1235/1231للعام 
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 التعريف ببرامج التوعية اإلسالمية (1)إذاعة 

ال يهدي ألحسنها إال هو والصالة والسالم على  . الحمد هلل الهادي ألحسن األخالق واألقوال :الطالبة أسماء 

 ،،بالخلق القويم والداعي إلى الصراط المستقيم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  المبعوث

دين اإلسالم منهج هداية للبشرية لتصحيح عقائدها وتهذيب نفوسها وإصالح مجتمعاتها ونشر الخير والفضيلة  إن

ا دعا إليه اإلسالم بل إن القيم بين أفرادها لذا كانت معالي القيم وفضائل الشيم وكريم الصفات والسجايا من أسمى م

 .حّية لتعامله وسلوكه  ه وأسلوب تفكيره وصورةهي أساس المسلم في ارتباطه االجتماعي وهي مرآة عقيدت

إذاعتنا لهذا اليوم في  وتمثل القيم بمفهومها اإلسالمي من أهم أهداف التوعية اإلسالمية في المدارس ولعلنا

 .وماذا تقّدم من برامج داخل المصلى وخارجه  مج التوعية اإلسالميةبرانستعرض 

 .الهمم لتمّثل السلوك األفضل  وتقويةالقمم لالرتقاء إلى دعوة مباركة ورسالة سامية  إنها

نا فهال أتحفتوال زلت أذكر برنامج الصدق ومشروع غراس الصدق يا أسماء  صحيح ما تقولينه :الطالبة فاطمة 

 ؟التوعية اإلسالميةاليوم ببرامج 

بقيمي )منها مشروع القيم واألمن الفكري وبرنامج المخدرات وحملة : برامج التوعية اإلسالمية متعددة  :أسماء 

 .ومحاضرة للطالبات ومحاضرة للمعلمات وأخرى لألمهات( أرتقي

 أهميته ؟ وما مشروع القيم يا أسماء وما هي :فاطمة 

بهدف تعزيز األخالق ة اإلسالمية للمجتمع المدرسي واألسري مشروع القيم طرحته اإلدارة العامة للتوعي :أسماء 

 .في شخصية الفتاة المسلمة 

كما أن القيم ضرورة اجتماعية ال يستغني عنها مجتمع من المجتمعات ومتى ُفقدت تفكك أفراد المجتمع وضاعت 

 مع ؟المجت ذلكيكون سمصالحهم فلو تخّيلنا مجتمًعا من المجتمعات انعدمت فيه القيم كيف 

 تطرحها التوعية اإلسالمية هذا العام ؟وما هي القيمة التي س :فاطمة 

التي بها تكون الطمأنينة والثقة في الودائع واألموال واألسرار والعلوم ، إنها قيمة األمانة يا فاطمة  :أسماء 

 .والمعارف واألخبار وبثمرتها يعيش الناس في أمن واستقرار 

 ؟ ستفيدة في مدرستنا من هذا المشروعومن هي الفئات الم :فاطمة 

من خالل اإلذاعة الصباحية و ورش العمل في حصص  في مدرستنا للطالبات والمعلماتّعل هذه القيمة َفُت :أسماء 

 . و اللوحات اإلرشادية والمحاضرات الحمالت  ومن خالل االحتياط

 ؟ أنشطة أخرى للتوعية اإلسالمية يا أسماءوهل يوجد  :فاطمة 

 ألفتتشتاق إليه من  ،تفيأ ظاللها الطالباتتلك الواحة الغّناء التي تالمصلى المدرسي هناك  أخيتينعم  :اء أسم

 . مسيرة التعليم فيركن ركين إنه  ةو أنست برفقة طيبة وتذوقت لذة ثماره الوارف لجلوس فيها

في التفسير والعقيدة والفقه ة خالل ما يقدمه من دروس علمية وقت الفسح له دور مهم في الجانب المعرفي من

 . القيام بالفرائض والواجبات بصورة صحيحةبالعلم الشرعي الذي يجعلها قادرة على  طالبةوالسيرة تتزود فيها ال

كما أن من أهم أهداف التوعية اإلسالمية هو استثمار أوقات الطالبات وتنمية مهاراتهن المتعددة وإكسابهن العادات 

فهذه مسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية في المدارس  تعددت وبحمد اهلل تعالى رآن والسنة الحسنة وربطهن بالق

لحفظ السنة النبوية ومسابقة صاحب السمو الملكي األمير -رحمه اهلل–مسابقة صاحب السمو الملكي األمير نايف

حيث ُأتيح  فظ القرآن الكريم والسنة النبويةلح (ّبرْدَت)مسابقة وزارة التربية والتعليم و حفظ القرآن الكريم سلمان ل

السيرة  الحديث و مسابقة للطالبات والموظفات أن يشاركن في المسابقة من جزء واحد إلى ثالثين جزءًا إضافًة إلى

 نسأل اهلل أن ُيتم علينا حفظ األوقاتفي  كبيرالثر األ للطالبات والموظفات وهذه المسابقات لها والبحوث العلمية

 . فضله

الطالبات جزاك اهلل خيًرا يا أسماء على هذا التعريف ببرامج التوعية اإلسالمية وإني ألحث نفسي وأخواتي  :فاطمة 

 :المشاركة فيها فأقول لهن على حضور برامج التوعية اإلسالمية و
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ات المثابرات أنت محط آمال مدرستك وأهلك و وطنك وأمتك وهل تنهض المجتمعات إال بأمثالك من الفتيات المؤمن

فلنكن عوًنا لبعضنا على حضور مثل هذه البرامج يكن أمهات المستقبل وينشئن جياًل صالًحا بإذن اهلل سالالتي 

 .الهادفة والمشاركة فيها ودعمها واإلعالن عنها وتفعيلها فالدال على الخير كفاعله 

 ..رك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وّفقنا اهلل وإياكن لطاعته وحضور مجالس ذكره وصلى اهلل وسّلم وبا.
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 (إنها األمانة )  (2)إذاعة 
متمنيًا الوصول إليه ، فمطلب الفالح جاءت به الشريعة اإلسالمية مؤيدة له ‘ ما مّنا من أحد إال وقلبه متطلع إلى الفالح 

األمانة التي حملها اإلنسان بينما أشفقت فعًا فعلينا بلى طرق الفالح وأعظمها نوحاّضة عليه ، وإذا أردنا الوصول إ
 .السماوات واألرض والجبال أن يحملنها لعظمها وثقلها 

وهي أغلى ما يرزقه اهلل . 1المؤمنون :إنها األمانة التي امتدح اهلل أهلها فقال 

صدق الحديث ، وحفظ األمانة ، : أربع إذا كن فيك فال عليك ما فاتك من الدنيا ) جاء في الحديث  للعبد في الدنيا كما
  .صحيح الجامع ( وحسن الخلق ، وعفة مطعم 

أخرجه اإلمام ( ال إيمان لمن ال أمانة له وال دين لمن ال عهد له )  :النبي صلى اهلل عليه وسلم  إنها األمانة التي قال عنها

 .وإذا تمكنت األمانة من صاحبها تعامل بها مع القريب والبعيد والمسلم والكافر , ن حبانأحمد واب

والمؤمن من أمنه الناس على )واقترن تعريف المؤمن بسلوكه المميز حين يؤديها حيث قال صلى اهلل عليه وسلم 
وسلم مفهوم األمانة ليخرجها من  وبهذه الكلمات وضح النبي صلى اهلل عليه.  صحيح سنن الترمذي (دمائهم وأموالهم 

مفهومها الضيق في حفظ الودائع واألموال إلى معنى أعم وأشمل حتى تدخل األمانة في كل ما فرض اهلل على عباده 
مبتدئًا بأعظم األمانات وهي أمانة الدين فهو أمين في دينه وعبوديته هلل  لتشمل كل جزيئات حياة المسلم ودقائق أموره

ويتبع ذلك التزامه  المعتقدات الباطلة لى توحيده ومسئول عن عقيدته فال يشوبها شائبة من البدع وتعالى محافظ ع
 .بالعبادات والتكاليف الشرعية فيرى أثر األمانة على سلوكه وحياته 

انة واألذن وينبثق من هذه األمانة العظيمة كل األمانات األخرى فهو أمين في جوارحه التي أنعم اهلل عليه بها فالعين أم
وأمين في علمه ساٍع في تطبيقه ونفع الناس به أمين في حفظ ، أمانة واللسان أمانة وأمين في عمله فيؤديه بإتقان 

َها , َأْتَلَفُه َمْن َأَخَذ َأْمَواَل الَناِس ُيِريُد َأَداَءَها , َأَداَها اهلُل َعْنُه , َوَمْن َأَخَذَها ُيِريُد ِإْتاَلَف) الودائع مستشعًرا قول النبي 
صحة وسالمة بدنه واالهتمام به فيتناول الغذاء المفيد ويبتعد عن األطعمة التي  وأميٌن في .الُبخاري . (اهلُل , َعَز َوَجَل 

حفظ األسرار وستر العورات والزالت وأمين في أمين على أسرته يحرص على عدم تشويه سمعتها تضر بصحته 
واتسع مفهوم األمانة عنده لتدخل حتى وأهميتها ، وعرف قدرها  ، عرف وزنها إال وقد منضبط في كلمته فال يخرجها

أمين في حبه ،واٍف بالوعود ، حافظ للعهود ،مالته ووثق برأيه إنه أمين حتى في بيعة ومعا هفي نصح من استشار
مؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه ال)  ال ينشر كذبًا وال يروج زورًا شعاره، يحافظ على مقدراته وممتلكاته  ، لوطنه
 .لتشمل المؤمن والكافر والبر والفاجرلديه وتتسع دائرة األمانة ( بعضا 

ال يمكن أن يكون المرء خائًنا و"ثالثة يؤدون إلى البر والفاجر، األمانة والعهد وصلة الرحم: "قال ميمون بن مهران 

أِد األمانة إلى من ائتَمَنك، وال »: يقولثل بالمثل ؛ ألن النبي وأميًنا في الوقت نفسه ، حتى في أخذ حقه ومبادلة الم

 .رواه أبو داود، والترمذي. «تُخْن َمن َخاَنَك
بجميع مجاالتها في حياة المسلم فلنكن نحن من رعاتها وأهلها ودخولها األمانة  مفهوم وبهذا أختي الفاضلة عرفنا

 . 1المؤمنونمتمّثلين قوله تعالى 

 أهدنا ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت واصرف عنا سيئها ال يصرف اجعلنا ممن أدى األمانة وجّنبنا الخيانة و اللهم
 .عنا سيئها إال أنت  

  .وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 

 

 

 

 

 



 

01 

 (مل األمانة من يح( ) 3)إذاعة 

م اهلل أمرها ورفع ّظوقد َع من األخالق االجتماعية التي تدل على سمو المجتمع وتماسك بنيانهاألمانة  :سارة 

ْنَها ِإَنا َعَرْضَنا اأَلَماَنَة َعَلى الَسَماَواِت َواأَلْرِض َواْلِجَباِل َفَأَبْيَن َأن َيْحِمْلَنَها َوَأْشَفْقَن ِمشأنها وأعلى قدرها فقال 

 . 72األحزابَوَحَمَلَها اإِلنَساُن ِإَنُه َكاَن َظُلوًما َجُهوال

 .صححه الحاكم و وافقه الذهبي ( أول ما تفقدون من دينكم األمانة ) وهي أول ما يفقده الناس من دينهم كما في الحديث 

التي أشفقت السماوات واألرض  إن قيمة األمانة التي أشرت إليها يا سارة قيمة عظيمة لكن ما هي األمانة :أمل 

 إنه كان ظلوًما جهواًل ؟، وحملها اإلنسان، والجبال وخفن من عواقب حملها 

 ما هذه األمانة التي أمر اهلل بها من فوق سبع سماوات ؟

 ما هذه األمانة التي أثنى اهلل على القائمين بها والمحافظين عليها ؟

انة ونسمع األوامر بالمحافظة على األمانة والوعيد الشديد لمن ضيعها إننا نقرأ هذه اآليات التي تتحدث عن األم

 ما هذه األمانة ؟ يعلمال  من ناسالولكن من 

إن األمانة فضيلة ضخمة ، إن األمانة التي تتحدث عنها اآلية الكريمة ليست هي الودائع فقط كما نظن  :سارة 

 .إنها تثقل الوجود كله ،اله وقد ضرب اهلل المثل لعظم األمانة في آياته جّل في ُع

ها وصالبتها عجزت عن حمل تلك األمانة تفالسماوات واألرض والجبال تلك المخلوقات الضخمة مع قوة خلق

 .حين عرضها اهلل عليها وأشفقت من العواقب الخطيرة من حملها فيما لو فرطت فيها 

 : قال العرجي 

 حملها حماًلن يأشق عليه حي       وما حمل اإلنسان مثل أمانة 

 عليها فقد حملت من أمرها ثقال   فإن أنت ُحملت األمانة فاصطبر      

 

 حمل األمانة ؟في هذه المخلوقات وما الباعث يا سارة على إشفاق : أمل 

الباعث يا أمل هو العجز والضعف وليس التمرد واالستكبار والعرض على هذه المخلوقات هو عرض  :سارة 

 .لزام وافهمي الفرق يا أمل بين هذا وذاك فإنه نفيس في األمانة تخيير وليس عرض إ

ِلُيَعِذَب الَلُه  وتأملي يا أمل اآلية التي تليها لتعرفي كيف انقسم الناس في إزاء حفظ تلك األمانة الدينية قال تعالى 

الَلُه َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َوَكاَن الَلُه َغُفوًرا  اْلُمَناِفِقيَن َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشِرِكيَن َواْلُمْشِرَكاِت َوَيُتوَب

 .73األحزابَرِحيًما

َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمن َبِني آَدَم ِمن  فأعظم األمانات هي أمانة الدين والتوحيد التي عليها العهد والميثاق قال عّز وجّل 

َعَلى َأنُفِسِهْم َأَلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوْا َبَلى َشِهْدَنا َأن َتُقوُلوْا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا  ُظُهوِرِهْم ُذرِّيََّتُهْم َوَأْشَهَدُهْم

 . 172األعرافَغاِفِليَن

 وكيف نؤدي هذه األمانة يا سارة ؟ :أمل 

ما شرع دع و أال يعبد اهلل إال بوالبنؤدي هذه األمانة بتحقيق التوحيد والعبودية هلل والبعد عن الشرك  :سارة 

يطّهرها من  ،عقيدته فيحافظ عليها نقية صافية ال تشوبها شائبة عنفالمسلم مسئول  خضوًعا وتطبيًقا والتزامًا

 .بالمجاهدة والصبر والمصابرة في كل حين  هااألدران ويجّنبها ما يفسدها من المعتقدات الباطلة ويتعاهد

 مانة الكبرى أمانات أخرى ؟وهل يلحق هذه األ :أمل 

والحج أمانة ، والصوم أمانة ، والزكاة أمانة ، فالصالة أمانةليف والعبادات وهي أمانة التكا، نعم يا أمل  :سارة 

وُنوْا َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوْا اَل َتُخ وإال كان خائًنا واهلل يقول ، وغير ذلك كثير فمن أدى ما ائتمنه اهلل عليه فهو أمين، 

 .27األنفالالَلَه َوالَرُسوَل َوَتُخوُنوْا َأَماَناِتُكْم َوَأنُتْم َتْعَلُموَن

 .وكيف نخون اهلل ورسوله ؟ وّضحي اآلية الكريمة  :أمل 

ما جاء به تكون بإهمال   وخيانة الرسول، خيانة اهلل تكون بترك ما أمر اهلل به وفعل ما نهى اهلل عنه :سارة 

 .يانة األمانات تكون بالتفريط فيما استحفظ عليه وعدم رده ألهله أو رده إليهم معيًبا أو منقوًصا وترك سنته وخ
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 .كالمك جميل يا سارة عن األمانة وأود منك توضيًحا أكثر عن أمانة العبادات كيف أحقق األمانة فيها  :أمل 

االستعداد لها فالوضوء  رعى أمانتها من حينفنة الصالة مل بأهم العبادات وآكدها وهي عبادسأبدأ لك يا أ :سارة 

يبذل الجهد في إتمامه وإخالص النية فيه بأن يستشعر فضله وآثاره عليه كما فأمانة واإلنسان مؤتمن في طهارته 

رأيت : توضأ عثمان بن عفان يوًما وضوء حسًنا ثم قال : ) الوضوء عن حمران مولى عثمان قال جاء في فضل

من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد ال ينهزه إال الصالة غفر له : أحسن الوضوء ثم قال توضأ ف رسول اهلل 

 .صحيح مسلم ( ما خال من ذنبه 

 .فصالة المسلم أمانة وكلها اهلل إليه في ركوعها وسجودها وأذكارها وخشوعها  وكذا الحال في الصالة يا أمل ؟

فإذا استشعر ذلك ظهرت آثار أمانته في صالته فتربى على الفضيلة  وقوفه بين اهلل ل مستعًدافهل يأتي إليها مقباًل 

 . 45العنكبوت .. َوَأِقِم الَصالَة ِإَن الَصالَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر ... ونهته عن الرذيلة قال تعالى 

وال يجرح  فال يؤذي مسلًماؤمن مؤتمن في صومه ومثل الصالة العبادات األخرى كالصيام والحج والصدقة فالم

وصدقته فال يبخل بها ويخرجها لمستحقيها عن شعوًرا ومؤتمن في حجه فال يرفث وال يفسق و مؤتمن في زكاته 

 .منه ومثل ذلك يا أمل بقية العبادات األخرى  طيب نفٍس

ه الصحيح كانت طريًقا إلى الحمد هلل يا سارة  على نعمة اإلسالم فالعبادات إذا أديت األمانة فيها على الوج :أمل 

متعاوًنا بني مجتمًعا متماسًكا ن ذلكب والجنة وإلى غرس كل فضيلة وخصلة حميدة وسبياًل إلى استئصال الشرور 

َبًة َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمن َذَكٍر َأْو ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَيَنُه َحَياًة َطِي أو ما سمعتي قوله تعالى  آمًنا مستقًرا

 . 77النحل  َوَلَنْجِزَيَنُهْم َأْجَرُهم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن

هذه األمانة لكن هناك أنواع عن نعم يا أمل فأمانة العبادات من أعظم األمانات عند اهلل وحديثي معك كان  :سارة 

 .القادمة بإذن اهلل تعالى  ي األيامها وسوف نتعّرف عليها فئأخرى من األمانات أمر اهلل بها وحّثنا على أدا

 ,,هذا واهلل أعلم وصلى اهلل وسّلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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 (سيد األمناء) (4) إذاعة
لقويم ال يهدي ألحسنها إال هو والصالة والسالم على المبعوث بالخلق ا . الحمد هلل الهادي ألحسن األخالق واألقوال

 ،،والداعي إلى الصراط المستقيم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
األمانة من صفات المؤمنين ، كما أنها صفة مميزة ألصحاب الرساالت ، ومن أبرز أخالقهم عليهم الصالة و السالم ، 

 .الته لخلقه شرط أساسي الصطفائهم بالرسالة ، فلوال أن يكونوا أمناء لما استأمنهم اهلل على رسفهي 
 .171، 143،162، 125، 107: الشعراء ( . ِإِني َلُكْم َرُسوٌل َأِميٌن: )كل منهم يقول لقومه  فكان

قد تولى اهلل سبحانه وتعالى تربيته وتأديبه، فكان أكمل الناس خلًقا، وأعظمهم أدًبا، ولنا محمد صلى اهلل عليه وسلم رسو
حيث كانت األمانة خلقا ظاهرًا بارزًا " األمين"الة وبعدها مشهورا بينهم بأنه فكان في قومه قبل الرس.وأرجحهم عقاًل 

 صلى اهلل عليه وسلم  فيه صلوات اهلل وسالمه عليه ، حتى كان الناس يختارونه لحفظ ودائعهم عنده ، ولما هاجر النبي
ويدل على ذلك قصة ق األمين وكان معروفًا عند قومه بالصادوَكل علي بن أبي طالب برد الودائع إلى أصحابها 

على  اتفقواالحجر األسود عند بناء الكعبة المشرفة بعد تنازعهم في استحقاق شرف رفعه ووضعه في محله إلى أن 
هذا األمين رضينا هذا : "تحكيم أول من يدخل المسجد الحرام فكان الداخل هو محمد بأبي هو وأمي فلما رأوه قالوا 

 . يحصح.عمدة التفسير " . محمد
بلغ جميع ما أمره اهلل به من تبليغ الرسالة والنصح للمسلمين ونشر هذا الدين أنه  صلى اهلل عليه وسلم ومن أمانته 

مبلغ الرسالة : )  العظيم لألمة كافة حتى صار عليه الصالة والسالم ال ينفك اسمه عن هذا المديح الذي هو أهل له
اهلل تعالى على رسالته الخاتمة فكان خير  ائتمنهن مثااًل لألمانة كيف ال وقد كا  ؛ وال ريب أن النبي( ومؤدي األمانة

يُت َلُكُم اْلِإْسَلاَم اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِض :)من أدى هذه األمانة إلى حد الكمال فقد قال تعالى 
 . 2المائدة ( ِديًنا

َوالَلِه ِإِني أَلْنَقِلُب ِإَلى َأْهِلي َفَأِجُد الَتْمَرَة َساِقَطًة َعَلى ِفَراِشي : " يقول  شعور باألمانة مبلًغا عظيًما فها هو وبلغ به ال

 ."َفأْلِقيَها-َفَأْرَفُعَها آلُكَلَها، ُثَم َأْخَشىَ ْن َتُكوَن َصَدَقًة َأْو ِمَن الَصَدَقِة -َأْو ِفي َبْيِتي-

َهْل َيْغِدُر ؟ َفَزَعْمَت : َسَأْلُتَك : كما جاء في حوار أبي سفيان وهرقل ، حيث قال هرقل  ، بأمانته  ؤهأعدا دشه وقد

 ( ..2771)4/66و( 7)1/5" الُبَخارّي. "َأَنُه اَل َيْغِدُر ، َوَكَذِلَك الُرُسُل اَل َتْغدُِِر

يأمر بالصالة و الصدق و العفاف و الوفاء بالعهد و : "ن فأجاب أبو سفياولما سأله هرقل عن ما يدعو إليه النبي 

 ".أداء األمانة

ما قاله جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة  ومن أمثلة ذلكعلى أمانته  منهم صحابته فلم يختلف أحدأما 

نعرف نسبه و صدقه حتى بعث اهلل إلينا رسوال منا : "رضي اهلل تعالى عنه حين سأله عن الدين الذي اعتنقوه فأجاب 
 .." .و أمانته و عفته

فو اهلل إنك لتؤدي : "... خديجة رضي اهلل عنها عند بداية نزول الوحي عليه صلى اهلل عليه و سلم  وقالت فيه زوجه
 ..."الحديث  األمانة و تصل الرحم و تصدُق

رست األمانة في قلوبهم، فبها يتبايعون، فقد انغمثااًل لألمانة وترّبى على ذلك صحابته ومن تبعهم  وهكذا كان النبي 
له في معاملته مع ربه ومع أهله ومع  مالزًما وأن تكون األمانة خلقًا فما أجمل أن يكون اإلنسان أمينًا.ويتعاملون 

 ..وجميل سجاياهبكريم أخالقه  مهتديًا رسول اهلل  في ذلك ، وأن يكون قدوتهالناس جميعًا

لى آله وصحبه أجمعين فقد أدى األمانة التي كانت عليه وأرشدنا إلى الطريق المستقيم اللهم صل على نبينا محمد وع
 .فجزاه اهلل خير ما جزى نبي عن أمته 
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 (أمين األمة )  (5)إذاعة

الحمد هلل رب العالمين إله األولين واآلخرين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه 

 -:أجمعين 

كان  ،(باألمانة )   له الرسول  َدِهَش،  بهي  الطلعة، لوجهكان وضيء ا جليٍل عن صحابٍي أخياتياليوم سأحدثكن 

: لو كان حيًَا الستخلفته فإن سألني ربي قلت : ) وهو يجود بأنفاسه   قال عنه عمر بن الخطاب، أمين قوي 

 ( .رين بالجنةاستخلفت أمين اهلل وأمين رسوله ؟ وهو أحد العشرة المبش

 "عبيدة بن الجراح بوإن لكل أمة أميًنا وأمين هذه األمة أ" بيمينه وقال عنه  أمسك الرسول  

ِنعم : ) قال فيه   عامر بن عبد اهلل بن الجراح الفهري القرشي المكّنى بأبي عبيده،  محمدأمة ذلكم هو أمين 

 . ة األحاديث الصحيحة لأللباني صحيح سنن الترمذي سلسل( الجراح  بن الرجل أبو عبيدة

وأثبتها ، وأحسُنها أخالًقا ،الناس وجوًها ُحَبْصثالثة من قريش َأ: )عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما فقال  وصفه

 .(وأبو عبيدة بن الجراح ،بن عفان وعثمان، أبو بكر الصديق: بوكّذَكوإن حدثتهم لم ُي، إن حدثوك لم يكذبوك،حياًء

 لماذا لقب أبو عبيدة بن الجراح بأمين األمة ؟: إحداكن أخواتي فتقول  وربما تتساءل

، سالم أبي بكرإل التاليمن السابقين األولين في اإلسالم فقد أسلم في ريعان شبابه في اليوم أبو عبيدة كان  :فنقول 

م العظيم صبًرا وعلًما وحلًما القواعد األولى التي أقيم عليها صرح اإلسال مه على يد الصديق نفسه فكان منوكان إسال

 .وفتًحا حتى توفاه اهلل 

ء وصدق اهلل ورسوله في كل فثبت لالبتال، عاش أبو عبيدة تجربة المسلمين القاسية في مكة منذ بدايتها إلى نهايتها

األمين القوي  واصل سيرهو ، وشهد بدر وأحد وبقية المشاهد جميعها، لى الحبشة في الهجرة الثانيةهاجر إو .موقف 

ثبات دينه في زهد وتقوى وصمود  مستقباًل رضي اهلل عنهما صحابته أبو بكر وعمر في مصاحبة بعد وفاة رسوله 

اهلل إياها ليجعلها في مرضاته فال يجري وراء حظ من حظوظ  وكان ال يرى في نفسه وحياته سوى أنها أمانة استودعه

 .عن سبيل اهلل رغبة وال رهبة  صرفهنفسه وال ي

أهاًل لهذا اللقب الكريم الذي  سيرته ما يجعلهرأى الرسول في ،ى به بقية األصحابلّما وّفى أبو عبيدة بالعهد الذي وَفو

 .(أبو عبيدة بن الجراح،هذه األمة أمين: )وأهداه إليه فقال عليه الصالة والسالم ، عليهفاءه أ

عبيدة  كان أبو صحابهوفاة رسوله واتساع مسئوليات أ إن أمانة أبو عبيدة على مسئولياته لهي أبرز خصاله حتى بعد

 .أمانتهفي مستواها دوًما بصدقه و

كان أحب  أي أصحاب رسول اهلل : قلت لعائشة : ) كثيًرا وصّرح بذلك فعن عبد اهلل بن شقيق قال  أحبه النبي 

: قلت ، ثم أبو عبيدة بن الجراح: لت ثم من ؟ قا: قلت ، عمر: ثم من ؟ قالت : أبو بكر قلت : إلى رسول اهلل ؟ قالت 

 .رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح وصححه األلباني ( فسكتت : ثم من ؟ قال 

حكم بينهم في ما يويوم جاء وفد نجران من اليمن مسلمين وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم القرآن والسنة واإلسالم و

وسمع الصحابة ( ألبعثن معكم رجاًل أميًنا حق أمين حق أمين حق أمين : )هلل قال لهم رسول ا موالهم اختلفوا فيه من أ

فتمنى كل منهم لو يكون هو الذي يقع اختيار الرسول عليه فتصير هذه الشهادة الصادقة  هذا الثناء من رسول اهلل 

 .من حظه ونصيبه 

 .ين بالقوي األم و أي شيء أشرف وأعلى من أن يوصف امرؤ على لسان النبي 

إنما تعني أنه ، و تقديره إن هذه الواقعة ال تعني أن أبا عبيدة كان وحده دون بقية األصحاب موضع ثقة الرسول 

أميًنا في  كان واحًدا من الذين ظفروا بهذه الثقة الغالية وهذا التقدير الكريم وكما عاش أبو عبيدة مع الرسول 

 . مسئولياته كذلك كان بعد وفاته 

وإنما كان يجمع القوة إلى األمانة فشهد مع رسول اهلل صلوات اهلل عليه المشاهد كلها ، أبو عبيدة أميًنا فحسبولم يكن 

 .منذ صحبه إلى أن وافاه اليقين 

أيها الناس إنكم قد فجعتم برجل واهلل ما أعلم أني : )غادر الدنيا وقد حزن الصحابة لموته حزًنا شديًدا فقال فيه معاذ 

 ( .أبر صدرًا وال بعد غائلة وال أشد حًبا للعاقبة وال أنصح للعامة منه فترّحموا عليه يرحمكم اهلل  رأيت رجاًل
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: فيجلس عمر بن الخطاب مرة بين بعض الصحابة ويقول لمن حوله  يتذاكر سيرته العطرة صحابة رسول اهلل 

وتمّنى رجل ثان وثالث فيقول عمر وقد ، في سبيل اهللأتمّنى لو أن لي ملء هذه الدار ذهًبا أنفقه : فيقول أحدهم ،تمّنوا )

 .لكنني واهلل أتمّنى لو أن ملء هذه الدار رجال مثل أبي عبيدة بن الجراح : أغرورقت عيناه بالدموع 

 .اهلل أمين هذه األمة رحمًة واسعًة ورضي اهلل عنه وعن سائر الصحابة أجمعين  رحم

 ,,,وعلى آله وصحبه أجمعين  وصلى اهلل وسّلم وبارك على نبينا محمد
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 (طالبات المرحلة االبتدائية) (أمانة الجوارح) (6)إذاعة

 

الحمد هلل رب العالمين إله األولين واآلخرين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين وعلى آله : (1)طالبة

 -:وصحبه أجمعين 

اده بالنعم ظاهرًة وباطنًة فال يتقلب العبد إال في نعمة من نعم اهلل التي تعد وال لقد أمتن اهلل سبحانه وتعالى على عب

 34إبراهيمَوِإن َتُعُدوْا ِنْعَمَت الَلِه اَل ُتْحُصوَها ِإَن اإِلنَساَن َلَظُلوٌم َكَفاٌر...تحصى قال تعالى 

َوالَلُه َأْخَرَجُكم ِمن ُبُطوِن رح قال تعالى ومن أظهر هذه النعم بعد نعمة اإلسالم وأحقها بالحفظ هي نعمة الجوا

 71النحلُأَمَهاِتُكْم اَل َتْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم الَسْمَع َواأَلْبَصاَر َواأَلْفِئَدَة َلَعَلُكْم َتْشُكُروَن

ها السمع والبصر والفؤاد ولقد جعل اهلل سبحانه وتعالى هذه الجوارح أمانة يسأل عنها صاحبها يوم القيامة وخص من

 36اإلسراءِإَن الَسْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكُل ُأْوَلِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤواًل...وجعلها مرتهنة بالمسئولية حيث قال تعالى 

 كيف نرعى أمانة جوارحنا  ؟: فيا ترى أخواتي 

 .لنبدأ أواًل بأهم هذه الجوارح متحدًثا عن نفسه 

أال وإن : ) أنا القلب منتهى الحواس ومستقر المعتقدات فالجوارح كلها تصلح بصالحي قال الرسول  (:4)الطالبة

 .رواه البخاري( في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب

يه استقامت بقية الجوارح على عل ومتى استقمت على معرفة اهلل وخشيته وإجالله ومهابته ومحبته ودعائه والتوكل

 .ذلك

 .أعظم ما يراعي استقامته بعد القلب من الجوارح هو اللسان  (:1)الطالبة

نعمة من نعم اهلل العظيمة ولطائف ، وطريق الخطاب، و آية البيان،أنا اللسان ترجمان القلوب واألفكار  (:4)الطالبة

في الخير مجال كبير ولي في الشر باع طويل أنا عدو  لي ، صغير حجمي عظيم طاعتي وجرمي، صنعه الغريبة

سالمًة لك إذا أطلقتني بالخير فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مؤتمن عّما قاله وفعله أن ، لك إذا أطلقتني بالشر 

 .يضبطني وأن يتفّكر في الكلمة قبل أن أنطقها ويزنها بميزان الشرع 

ويجعلني ، بغير علم وال ُيحّركني ألنسب لعالم ما لم يقله وعلى نبيه  فاألمين علّي ال ُيطلقني بالقول على اهلل

ويحفظني عن الخوض في أعراض اآلخرين غيبًة أو نميمة  أو سًبا ، أتحّرى الدقة واإلصابة في النقل والرواية

 . أو نشر أسرارهم وفضح عوراتهم  وإيذاًء

ثم يحصد يوم القيامة ما زرع وكما أن المسلم مؤتمن  اإلنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات (:1)طالبة

 .على لسانه وقلبه فهو كذلك مع سمعه وبصره

أنا السمع أتعلق بالقلب وارتبط به وبي يدرك العبد األمور الحاضرة والسابقة وبي يسمع كالم اهلل وكل  (:3)طالبة

 . يقيوالبصر قريني ورفكل محرم  فحري بالعبد أن يجنبني عن سماعذكر طيب 

 

وجميل إبداعه وصنعه وسأشهد عليِك يوم  مخلوقاته وأبصرإعجاز اهلل في آفاقه أنا البصر أنظر إلى  (:2)طالبة

 . القيامة بكل ما رأيتيه فال تجعلني أنظر إلى ما حّرمه اهلل من خالل أجهزة الجّوال ووسائل اإلعالم المختلفة

 . ان فال تخن األمانة واحفظنا فيما يرضي اهلل سبحانه وتعالى فنحن أمانة عندك أيها اإلنس (:2, 3, 4, 1)طالبة

 :قال الشاعر 

 َخَلْوَت ولِكْن ُقْل َعَلَّي َرِقيُب      إذا ما خلْوَت، الّدهَر، يْومًا، فال َتُقْل

 َوال أَن َما يخَفى َعَلْيِه يغيب                واَل تْحَسَبَن اهلَل يغِفُل ساعة

 

 :الطالبات  أخواتي(: 1)طالبة
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نحن أحوج ما نكون إلى شكر اهلل تعالى على هذه الحواس وحرٌي بنا أن نحفظها من الزلل خاصًة في هذا الزمان 

لمسئولية يجعلنا ننظر إلى أنها أمانة في أعناقنا فاستشعارنا لالذي تطورت فيه وسائل التقنيات واالتصاالت الحديثة 

 . تعالى سوف نسأل عنها بين يدي اهلل

 ,,صلى اهلل وسّلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسّلمو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 لطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية (أمانة الجوارح )  (6) إذاعة

الحمد هلل رب العالمين إله األولين واآلخرين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين 

:- 

ال ُتعد واهلل سبحانه وتعالى على عباده بالنعم ظاهرة وباطنه فال يتقّلب العبد إال في نعمة من نعم اهلل التي  امتن دلق

 . 34إبراهيم َوِإن َتُعُدوْا ِنْعَمَت الَلِه اَل ُتْحُصوَها ِإَن اإِلنَساَن َلَظُلوٌم َكَفاٌر...تحصى قال تعالى 

َوالَلُه َأْخَرَجُكم ِمن ُبُطوِن ُأَمَهاِتُكْم اإلسالم وأحقها بالحفظ هي نعمة الجوارح قال تعالى ومن أظهر هذه النعم بعد نعمة 

 . 71النحل اَل َتْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم الَسْمَع َواأَلْبَصاَر َواأَلْفِئَدَة َلَعَلُكْم َتْشُكُروَن

وابتالها بالشهوات امتحاًنا واختياًرا ، لى وجعلها مهيأة لفعل الطاعاتفما من جارحة إال وقد خلقها اهلل سبحانه وتعا

واألذن تسمع ما يحل أو ما ال يحل واليد تبني أو تهدم والقدم ،والعين تنظر لحالل أو حرام، فالعقل يفكر بالخير وبالشر

يوم القيامة وخص منها  تسعى لخير أو شر ولقد جعل اهلل سبحانه وتعالى هذه الجوارح أمانة يسأل عنها صاحبها

ِإَن الَسْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكُل ُأْوَلِئَك َكاَن َعْنُه ...السمع والبصر والفؤاد وجعلها مرتهنة بالمسئولية حيث قال تعالى 

 . 36اإلسراء  َمْسُؤواًل

 جوارح ؟فيا ترى أخواتي كيف نحقق هذا النوع من األمانات مع أنفسنا وكيف نؤدي أمانة ال

لنبدأ أواًل بأهم هذه الجوارح أال وهو القلب فهو منتهى الحواس ومستقر المعتقدات فالجوارح كلها تصلح إذا صلح 

أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله )  وتفسد بفساده كما قال الرسول 

 .البخاري ( أال وهي القلب 

 إني: بالجنة حيث قال  م يبارك اهلل في قليل عمله بدليل قصة الصحابي الذي شهد له الرسول وصاحب القلب السلي

ولقد حرص اإلسالم حرًصا شديًدا . جد في نفسي على أحد من المسلمين غشًا وال أحسد أحدًا على خير أعطاه اهلل ال أ

اء والتناصح البناء مع صفاء القلوب دون الوقوع على أن تكون هذه األمة أمة واحدة ليس بين أفرادها إال المحبة واإلخ

ومصائد الشيطان من التباغض والتحاسد بل إنه جعل درجة إصالح ذات البين أفضل من درجة نوافل  غلفي أغالل ال

   :الصالة والصيام والصدقة ونهانا عن التهم وسوء الظن وقد قيل 

 ن توهمإذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه     وصّدق ما يعتاده م

 وعادى محبيه بقول عدّوه      وأصبح في ليل من الشك مظلم

ومتى استقام القلب على معرفة اهلل وخشيته وإجالله ومهابته ومحبته ورعائه والتوكل عليه استقامت الجوارح كلها 

ة ولطائف صنعه و أعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان وهو نعمة من نعم اهلل العظيم.على طاعته 

في الخير  الغريبة صغير جرمه عظيم طاعته وجرمه فهو ترجمان القلوب واألفكار وآية البيان وطريق الخطاب له

َما باع طويل فما حبس اإلنسان عدًوا شًرا من لسانه سالمًة لدينه وصفاء لمنهجه قال تعالى  مجال كبير وله في الشر

فيحق بالعبد الذي يعرف أنه مؤتمن عّما قاله وفعله أن يضبط لسانه وأن يتفّكر  11قَرِقيٌب َعِتيٌد َيْلِفُظ ِمن َقْوٍل ِإاَل َلَدْيِه

غير علم وال ينسب لعالم ما لم بفي الكلمة قبل أن يخرجها ويزنها بميزان الشرع فاألمين على لسانه ال يتقّول على اهلل 

على حقوق الناس وأعراضهم وخصوصياتهم فال يطلق لسانه يعلمه يتحّرى الدقة واإلصابة في النقل والرواية أمين 

ٍ أو إيذاٍء ف وكما أن المسلم مؤتمن على لسانه وقلبه فهو كذلك مع سمعه وبصره فهذه ،ي غيبة أو نميمة أو سب

 .الجوارح رائدة القلب ومرسالها 

 ن النطق بهوسمعك صنه عن سماع القبيح   كصون اللسان ع                       :قال الشاعر 

 فإنك عند سماع القبيح    شريك لفاعله فأنتبه

وتتعلق حاسة السمع بالقلب وترتبط به ألنه يتأثر بما يسمع من المنكرات وبه يدرك العبد األمور الحاضرة والغائبة 

 37قُهَو َشِهيٌدِلَمن َكاَن َلُه َقْلٌب َأْو َأْلَقى الَسْمَع َو...مما أخبر عنه ودليل ذلك االرتباط قوله تعالى 

فالسمع أمانة في حفظ أسرار الناس وستر عوراتهم وكتمان مجالسهم وعدم االستماع لمن يشي بهم ويقع في أعراضهم 

َأَلْم ويتجسس عليهم ويتصّيد عيوبهم والبصر قرين السمع فإذا خال اإلنسان في مكان ال يراه أحد تذّكر قوله تعالى 
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وإذا دعته نفسه لنظر أو سماع أو فعل محرم تذّكر نظر اهلل إليه وإحاطته بما يصنع فيستحي  14العلقىَيْعَلْم ِبَأَن الَلَه َيَر

 .أن يكون اهلل أهون الناظرين إليه 

 خلوت ولكن قل علَي رقيب: وإذا ما خلوت الدهر يوًما   فال تقل 

 وال تحسبن اهلل يغفل ساعًة    وال أن ما تخفي عليه يغيب

سائل التقنيات واالتصاالت تطورت فيه و ى حفظ الجوارح في هذا الزمان الذيحوج ما نكون إلونحن أخواتي أ

 .نسأل عنها بين يدي اهلل تعالى  سوفعلى أنها أمانة  هذه الجوارحلمسئولية يجعلنا ننظر إلى فاستشعارنا لالحديثة 

 :وأخيًرا أخواتي 

رى ونسمع وننطق ونشكو ونتألم صاب بأذى وبهذه الجوارح نت من أن لنتذّكر أنه ال يوجد شيء أحب إلينا من أنفسنا

على صاحبها يوم هذه الجوارح  شهدضاه فسوف تلم تكن في طاعة اهلل ورن إمحبة لها إال أنها ومع عظيم هذه ال

ِإَذا َما َجاُؤوَها َشِهَد َعَلْيِهْم َسْمُعُهْم  َحَتى*َوَيْوَم ُيْحَشُر َأْعَداء الَلِه ِإَلى الَناِر َفُهْم ُيوَزُعوَنولنتدّبر قوله تعالى القيامة 

ُكّنا عند : )قال  أو الحديث في صحيح مسلم عن أنس بن مالك  22-17فصلتَوَأْبَصاُرُهْم َوُجُلوُدُهْم ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن

يا : العبد ربه يقول  من مخاطبة: قال ، اهلل ورسوله أعلم: هل تدرون مم أضحك؟ قلنا : فقال ، فضحك رسول اهلل 

كفى بنفسك : يقول : قال . إني ال أجيز اليوم على نفسي إال شاهًدا مني: قال ، بلى: من الظلم؟ قال  جرنيرب ألم ُت

ثم يخلى : قال ، انطقي فتنطق بأعماله: فيختم على فيه فيقال ألركانه ، وبالكرام الكاتبين شهوًدا قال، اليوم عليك شهوًدا

 .أخرجه مسلم في صحيحه ( بعًدا لكن وسحًقا فعنكن كنت أناضل : فيقول : م قال بينه وبين الكال

ومن حفظ اهلل  ،إن استحضار هذه المعاني أجمل تربية للمؤمنة باستشعار األمانة في جوارحها وحفظها :أخواتي 

 .جوارحه كان اهلل معه يعينه وينصره ويحميه ويؤيده 

وأبصارنا وقواتنا أبًدا ما أحييتنا وأحفظ جوارحنا   اعناتك وبارك لنا في أسماللهم أحفظ جوارحنا وأعّنا على طاع

 .عن كل سيء من األقوال واألفعال يا أرحم الراحمين 
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 (ثمرات األمانة )  (7)إذاعة 

يسكن القلب  ةوبالثق ،بها توجد الثقة بين الناس. وُخلق المؤمنين المخلصين ، األمانة صفة النبيين وشعار المرسلين

وتتبدد المطامع ، وتحفظ الحقوق، على األرواح واألعراض واألموال شيع في المجتمع الطمأنينةسن المعاملة فيونح

 .وأسس النجاح في مجاالت الحياة، وتتالشى الفوضى ويسود النظام وهذه هي ركائز النهوض، الشهواتو

ويفقد ، تشيع الفوضى ويختل األمن ويفسد النظامألمور وإذا انعدمت الثقة بين الناس حيث تضطرب ا الحال وينعكس

ته وتسوء سمع، تنحط صناعته والصانع، وتبور تجارته، فالتاجر يخبو شرفه،أعز شيء يرتكز عليه في حياته اإلنسان 

فعليها ( األمانة ُخلق وهو ) هذه الثقة في صفوف الناس  يحيوالموظف تختل موازينه ومن هنا أمر القرآن الكريم بما ُي

ترتكز حياة األمة وهي الرابطة بين الناس في أداء الحقوق والواجبات ال فرق فيها بين غني أو فقير وكبير أو صغير 

ذكرًا أو أنثى فهي شرف الغني وفخر الفقير و واجب الموظف ورأس مال التاجر وسّر نجاح العامل والزارع ومفتاح 

 .تكافل اجتماعية وومعامل كلها من عقيدة وعبادة وآداب لحياةها تنتظم شئون اقّدم بإذن اهلل وبكل ت

( إن خير من استأجرت القوي األمين ) وهي مقياس العمل الجاد الناجح حينما تقترن بالقوة إنها مصدر كل سعادة 

قال رسول ، قال  بن عبيد  فضالةواألمانة أمان وعالمة على اإليمان وهي خصلة راسخة في أفئدة المؤمنين فعن 

والمجاهد ، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، الناس على أموالهم وأنفسهم هأال أخبركم بالمؤمن ؟ من أمن) هلل ا

فإذا ذهبت األمانة من قلب  .رواه أحمد وصححه األلباني( والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب ، من جاهد نفسه في طاعة اهلل

( وال دين لمن ال عهد له ، ال إيمان لمن ال أمانة له : )  قال رسول اهلل ، قال  عن أنس ، ل اإليمان عنهعبد رح
 .رواه أحمد وصححه األلباني

في قصة الثالثة النفر  وقوع اإلنسان في الكروب كما في حديث ابن عمر  كانت األمانة أماًنا وقت الشّدة حينلذلك 

إلى الفالح ويبدو ذلك جليًا في قصة  كما أنها سبيٌل.  ارفانحدرت صخرة فسدت عليهم باب الغ، إلى الغار االذين أوو

َفَلَما َكَلَمُه َقاَل ِإَنَك اْلَيْوَم َلَدْيَنا َمِكيٌن  ... نبي اهلل يوسف عليه السالم فقد كان مثااًل لألمانة والعفاف ثم كان له التمكين 

 1المؤمنون َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَنح اآلخرة الذي قال اهلل عنه لدنيا فكيف بفالولما كانت األمانة ثمرة لفالح ا 54يوسف َأِميٌن

ُأْوَلِئَك ُهُم ثم جعل جزاءهم الفردوس  1المؤمنون َواَلِذيَن ُهْم ِلَأَماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَنثم ذكر من صفاتهم 

فمن رزقه اهلل األمانة ، واألمانة تعدل الدنيا وما فيها11-10المؤمنون ِلُدوَناَلِذيَن َيِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخا*اْلَواِرُثوَن

قال  أن رسول اهلل  فال يبيع أمانته بعرض من أعراضها عن عبد اهلل بن عمر ، هانت عليه الدنيا ومتاعها الزائل

رواه أحمد وصححه ( وعفة طعمه، خليقةوُحسن ،وصدق حديث،حفظ أمانة: أربع إذا ُكن فيك فال عليك ما فاتك من الدنيا : ) 

هذه بعض ثمرات األمانة والقيام بها وعلى العكس فإن ضياعها من عالمات الساعة وضياعها دليل على فساد .األلباني 

 .المجتمع واضطراب الموازين واختالل للقيم 

قال : قال   امة فقد جاء عن حذيفة يوم القي ريب سيجد أثر هذا الخلق النبيل وختاًما أخواتي الطالبات فإن األمين ال

( وترسل األمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يميًنا وشمااًل : ) يصف مرور الناس على الصراط  رسول اهلل 
 .رواه مسلم 

ير موقعهما ؛ فتقومان تطالبان بحقهما كل من يرد الجواز على وكب، رهماو خص األمانة والرحم بالذكر لعظم أم

أربع من ُكن فيه كان : )ن كان أميًنا فقد انتفت عنه صفة من صفات النفاق أو ما سمعت أخيتي بقوله الصراط وم

، وإذا حّدث َكِذب،إذا أؤتمن خان: ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ، منافًقا خالًصا

 ( .وإذا خاصم َفَجر ، وإذا عاهد غدر

          :قال كعب المزني 

 إن الخؤون على الطريق األنكِب**** أرعى األمانة ال أخون أمانتي 
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عشنا معكن اليوم ثمرات األمانة في الدنيا واآلخرة جعلنا اهلل وإياكن من أهلها فهيا مًعا لنحيي خلقًا  :هكذا أخواتي 

لى اهلل وسّلم وبارك على نبينا عظيمًا من أخالق اإلسالم ولنجاهد أنفسنا عليه لننال عظيم األجر من اهلل عّز وجّل وص

 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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 (التحذير من الخيانة)(  1)إذاعة 
لثقة بين قطع الصالت واألواصر بين األمة ، وإضعاف اوآثارها معلومة في صفة قبيحة ممقوتة ُخلٌق ذميم والخيانة 

 .م أفراد المجتمع المسل
 " .رواه أحمد . ( ال إيمان لمن ال أمانة له ، وال دين لمن ال عهد له : ) فقال حّذرنا منها المصطفى 
 . 51األنفال { ِإَن الَلَه َلا ُيِحُب اْلَخاِئِنيَن} : ال يحب الخائنين فقال سبحانه  وبَين اهلل جَل وعال أنه

 .فالخيانة إحدى عالمات النفاق ، و كما أن األمانة عالمة من عالمات اإليمان 
أدِّ األمانة : ) وقد أمرنا النبي بأداء األمانة وحفظها مع جميع الناس ، ونهى عن الخيانة ولو مع الخصم الخائن ، فقال  

 .رواه أبو داود والترمذي وأحمد( إلى من ائتمنك ، وال َتُخْن من خانك
أما يوم القيامة فيكون أشد الناس فضيحة هم الخائنون وهي عليهم وكيد الخائن يرجع على نفسه ويعود وباءه عليه ، و

هذه : إذا جمع اهلل بين األولين واآلخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء يعرف به فيقال : ) خزي وندامة ، للحديث 
 .رواه البخاري( غدرة فالن 

ألن . وال يغش أحًدا ، وال يفرط في حق اهلل عليه فال يغدر بأحد ، وال يخون أحًدا ، مين المؤمن الصادق األ و أما 
 .رواه الترمذي والنسائي؛ «والمؤمُن من أِمَنُه الناس على دماِئهم وأموالهم»: يقول  النبي 

 :قال كعب الُمزني 
 ِإَن الَخُؤوَن على الطِريِق اأَلنَكِب      َأْرَعى اأَلمانَة ال َأُخْوُن َأمانتي

 صحيح... ".إن بعدكم قوما يخونون وال يؤتمنون : " .. نتشار الخيانة بعد قرون الخير فقال وقد خشي رسول اهلل من ا

اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع , : "وكان عليه الصالة والسالم يستعيذ من الخيانة فكان يقول 
فالخيانة دليٌل على سوء البطانة ، وعالمة  . ده صحيحوإسنا أبو داود والنسائي رواه". وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة 

 .على ضعف اإليمان باهلل جل جالله ، وكلما انتقصت األمانة ؛ نقصت شعب اإليمان 
اعتقاد على عقيدته فيحفظها من  مؤتمنوأعظم أمانة أؤتمن عليها العبد دين اهلل وشرعه الذي ألجله ُخِلق فهو 

التي العبادات على ومؤتمٌن لدعوة إليها ونشرها بين المجتمع راء المغلوطة واالخرافات والخزعبالت والبدع واآل
َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوْا اَل َتُخوُنوْا الَلَه َوالَرُسوَل والتفريط فيها ُيعد من الخيانة التي حّذرنا اهلل منها فقال ، افترضها وأوجبها

وخيانة اهلل بترك ما أمر اهلل به وفعل ما نهى اهلل عنه وخيانة الرسول تكون  .27ألنفالْعَلُموَنَوَتُخوُنوْا َأَماَناِتُكْم َوَأنُتْم َت

 .بإهمال تعاليمه وترك سنته 
َوَمْن َيْكِسْب َخِطيَئًة َأْو ِإْثمًا : )أن ُيلفق بالمسلم ما هو بريٌء منه وُينسُب إليه ما لم َيُقْله : األعراض  خيانة خيانةالومن 

 112النساء . ( َيْرِم ِبِه َبِريئًا َفَقْد اْحَتَمَل ُبْهَتانًا َوِإْثمًا ُمِبينًاُثَم 
َمْن َأَخَذ َأْمَواَل الَناِس ُيِريُد َأَداَءَها : "ه ، ففي الحديث ؤالواجب عليك أدا أن تجحد الحق: الخيانة في األموال ومن 

 .صحيح البخاري "َفَها َأْتَلَفُه الَلُهَأَدى الَلُه َعْنُه, َوَمْن َأَخَذها ُيِريُد ِإْتاَل
خيانة رب العمل للعامل ، بأن يجحد حقه ، أو يحاول نقض العقد الذي بينه وبينه ، أو خيانة العامل : ومن الخيانة  -

 1المائدة ( .اْلُعُقوِدَيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوا َأْوُفوا ِب: )عليها ، واهلل تعالى يقول  ائتمنهلرب العمل بتضييع األمانة التي 
خيانة من طلب النصيحة منا بعدم قول الحق ؛ فإن الواجب علينا إذا استنصحنا أحد في أمر ما أن : ومن أنواع الخيانة 

 ِإَذا اْسَتْنَصَحَك: )ومنها ... َحُق اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم ِسٌت : " ننصح له ونُدله ونرشده إلى الصواب ، ففي الحديث 
 صحيح.( "َفاْنَصْح َلُه

الثقة والمودة الصادقة فيما بينهم ،  تغيبوأثار الخيانة عظيمة أهمها وأولها أن الناس ال يأمن أحدهم أحدًا ، حيث 
فينقطع .السلسة الصحيحة .ال تقوم الساعة حتى ال يأمن المرء فيه جليسه: )فيحذر بعضهم البعض ، وقد جاء في اآلثار

 .لناس مخافة الغدر والخيانة المعروف فيما بين ا
فعليه أن يربي قلبه على مخافة اهلل ، ومراقبته في السر والعلن ، وأن يجتنب : وأما موقف المسلم من الخيانة 

 .المعاصي من مبدئها وال يدعها حتى تستفحل فيصعب ردها وصدها 
اسأل اهلل أن يجعلنا من القائمين باألمانة . انة ختامًا فلنتِق اهلل فيما اؤتمنا عليه ، ولنحذر الخيانة فإنها بئست البط

  . ن الخيانة وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدين يالبع
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 محالت

 (صفوف عليا ) املرحلة االبتدائية 

 واملرحلة املتوسطة

واملرحلة الثانوية
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 (ألماناتهم راعون ) حمالت 
 (العليا   للصفوف ب – م -ث)لطالبات المرحلة 

  
 ..  المعلمة أختي

 : الحمالت أهداف
 المتوازنة المتكاملة اإلسالمية الشخصية لبناء صفية غير نوعية أنشطة توفير : العام الهدف
 . والوطن والمجتمع الدين لخدمة للطالبة

 ونفسيًا وصحيًا فكريًا اإليجابية والممارسات واالتجاهات القيم رعاية:  التفصيلية األهداف
 اجتماعيًاو

 :  الخاصة األهداف
 .غرس قيمة األمانة وتعظيمها في النفوس - 1
 . التربوي الميدان في األمانة لقيمة السلوكية الممارسات تعزيز-4
 .تنمية مهارات الطالبات وتوجيهها لخدمة الفرد والمجتمع -3
  

 : مخرجات الحمالت
ات مسؤوليتهن تجاه اهلل ثم النفس مستشعر بجميع مجاالتها طالبات يتمثلن قيمة األَماَنة (1

 .المجتمع و
 :  المستفيدة الفئة

 ( .  العليا الصفوف ب,  م,  ث)  المراحل جميع طالبات
 : التنفيذ مدة
 عز اهلل بحق المتعلقة األمانة عن حملة وهي) األولى للمرحلة أسابيع ةثالث:   أسابيع يةثمان
 األمانات عن حمالت وهي)  الثانية لمرحلةل أسابيع ةوخمس, (  أمانة صالتي) بعنوان وجل

 ( المختارة األمانة حسب الطالبات تسميها  اآلخرين وحق النفس, بحق المتعلقة
 (: أمانة صالتي)  األولى المرحلة تنفيذ خطوات

  الحملة مادة على المدرسة في  التوعية ولجنة المدرسة مديرة التوعية مسئولة اطالع-1
 .  تنفيذها وآلية

 للصف مجموعة,  مجموعات ثالث وتكوين,  فصل كل من لطالبة التوعية مسئولة تياراخ-4
 مجموعة) لالبتدائي وبالنسبة.  الثالث للصف ومجموعة الثاني للصف مجموعةو األول

 ( السادس للصف ومجموعة,  الخامس للصف مجموعةو,  الرابع للصف
آلية تنفيذ الحمالت الدراسة وشرح  األول من الثالثة في األسبوع االجتماع  بالمجموعات-3

 : إخراجها بشكل   وكيفية.وضوابطها  
 تستهدف ومسابقات ومطويات نشرات – ندوة – حائطية لوحات – عروض – إعالنات) 

   التوعية   ةبإشراف مسؤول(  وغيرها...   واألسرة المدرسي المجتمع
 : .التالية الضوابط حسب 
تنفيذ الحملة بالرجوع إلى المادة العلمية المرفقة  أثناء طالبةال تلتزماألولى  المرحلة في -أ

  .عن الصالة
 المرحلة في اإلدارة من الواردة الرجوع إلى موسوعة برامج التوعية اإلسالمية -ب

 .   الشخصية االجتهادات عن والبعد (حمالت ألماناتهم راعون)الثانية
 نوأ األسرة وداخل المدرسي المجتمع في ونشرها النفوس في القيمة تنمية  على التركيز-ج

 ورقية  أعمال المتضمنة المعارض د عن إقامةالحاسب والبع خالل من مرئيّا العرض يكون
 .     وملصقات
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 المجتمع,  األسرة,  الزميالت)  للغير هاوتعليم ونشرها عمليًا وتطبيقها القيمة مع التعايش-د
) 

 اطالع بعد لمدرسةل االلكتروني موقعالو تماعي االج التواصل مواقع عبر القيمة نشر- هـ
 .اإلسالمية  التوعية واعتمادها من مشرفة التوعية مسؤولة

 اهلل بحق المتعلقة األمانة وهي  األولى للمرحلة العلمية بالمادة الثالثة مجموعاتال تزويد-2
  فصلها لباتطا الثالث الفرق من  طالبة كل ركاوتش(   أمانة صالتي)  بعنوان وهي وجل عز
 . االحتياط حصص في الفصل داخل  تفعلها و المادة إخراج في
 الحملة فعاليات من االستفادة على  فصلها طالبات حث الثالثة الفرق من طالبة كل تتولى -5

 .  الخدم وحتى السن وكبار واألخوات األخوة مع األسرة محيط في وتنفيذها
 لعرضه الفصول في تنفيذه ما تم أفضل الختيار ثالثال الفرق من فرقة كل طالبات تجتمع-1

 . طالبات المدرسة على
 وجميع  والمعلمات المدرسة في التوعية لجنة بحضور الحملة  لعرض يوم تحديد يتم-1

 .  الطالبات
 : للحملة الثانية المرحلة تنفيذ خطوات

ع إلى موسوعة رجوالب جمع مادة لهاو األمانة مجاالت أحد ختياربا مجموعة كل قومت ــ1
المدرسة وعلى موقع إدارة التوعية اإلسالمية التوعية اإلسالمية الموجودة في إدارة برامج 

فمثال عند اختيار (  القيم واألمن الفكري والمخدرات ومحاضرات اإلطاربرامج )بالرياض 
مانه وعند اختيار أ (برنامج عالقاتنا صلة واحترام)أمانة التعامل مع اآلخرين يرجع لمادة 

وعند اختيار أمانة األسرة ( لبرنامج اغتنام األوقات واالهتمام بمرحلة الشباب ) يرجع الوقت 
 لبرنامج البر ) وفي أمانة الوالدين يرجع ( لبرنامج األسرة المسلمة سكن واطمئنان ) يرجع

في  وهكذا ( لبرنامج التقنية وآثرها على الفرد والمجتمع ) وفي أمانة الجوارح يرجع (
  .  متماشية مع الموسوعةالبد أن تكون اختيار بقية األمانات 

من موسوعة  المادة جمع في  فصلها طالبات الثالث المجموعات من طالبة كل مشاركة ــــ4 
 .   االحتياط حصص في الفصل داخل  تفعلها و وإخراجهابرامج التوعية اإلسالمية  

 فعاليات من االستفادة على  فصلها الباتط حث الثالثة المجموعات من طالبة كل تتولى-3
 .  الخدم وحتى السن وكبار واألخوات خوةإلا مع األسرة محيط في وتنفيذها الحملة

 لعرضه الفصول في تنفيذه ما تم أفضل الختيار الثالث الفرق من فرقة كل طالبات تجتمع-2
 . طالبات المدرسة على

 وجميع  والمعلمات المدرسة في لتوعيةا لجنة بحضور الحملة  لعرض يوم تحديد يتم-5
    .  الطالبات

 .   والطالبات والمعلمات المدرسة ومديرة األمور أولياء مرئيات لتدوين سجل يعد_  1
 لالطالع الحملة فعاليات يحوي قرصو  الحملة مرئيات بسجل التوعية مشرفة تزويد -1

 الحملة تنزيل مهمة المدرسة ذلك بعد لتتولى األخطاء من وخلوه سالمته من والتأكد عليه
 .   االلكتروني الموقع في  القيم شعار متضمنة المدرسة باسم

 طالبات  بأنشطة  زميالتهن يدوتز  العلم أمانة حملة لنِعَفُي يالالت الطالبات تتولى: مالحظة
   المنزل في لتفعيلهافي برنامج قيمة األمانة  األمهات ومحاضرة االبتدائية المرحلة

  

 وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ,,,  
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 (ثالث أسابيع ) حملة صالتي أمانة 

 الصالة
 

 :اإلسالم  في الصالة مكانة

  وعال جل اهلل يقول

  سماءال في من كل أن على داللة , الكريمة اآلية هذه في 11: الحج 

 :  تعالى قال , العظيمة الغاية لتلك مخلوق , وجل عز اهلل عبادة على مفطور واألرض

 51: الذاريات    

 :  تعالى قال

  51 - 21: النحل   

 والشمس والجبال والنجوم واألحجار واألشجار الدواب كل أن من , العظيمة اآلية تلكم تأملوا 
: "  وعال جل اهلل فقال اإلنسان عند يةاآل وقفت ثم , تعالى هلل يسجد كٌل , والمالئكة والقمر
 وكثيرون , وجل عز هلل يسجد الناس من فكثير , الناس جميع يقل ولم"  الناس من وكثير
 .  استكبارًا واستكبروا وأبوا , يركعوا ولم يسجدوا فلم , سبحانه به كفروا

 فقد الصالة ضيعت إذاف ,  من الدين يفقد ما وآخر , الشهادتين بعد ثاني أركان اإلسالم  الصالة
   .أركانه  وأهم , الدين ألنها عمود ,كله  الدين ضيع

 طاعٍة وأجلُّ   ,يضة فر هي آَكُد,  ذخائره وأنفع, شعائره وأعظِم,  معالِم اإلسالم وهي أظهِر
 الّدين عموُد هي أضَيع, سواها لما فهو أضاعها ومن ديَنه, حِفظ حِفظها من بضاعة, وأرجى
 وصححه  والترمذي أحمد أخرجه    ((الصالة وعموُده اإلسالم, األمر رأُس: )) النبّي يقول ,األمانة ورأُس

     الحاكم
 : فالصالُة

 حال في ولو والقتال , الفزع حال في ولو بحال , مكلَّف عن تسُقط ال ُعظمى , عبادٌةهي 

: وتعالى تبارك يقول والنفساء, الحائض عدا ما واإلعياء , المرض

 

 431 - 431: البقرة 

 .مرة  ستين من أكثر القرآن في ذكر الصالة الوارد فيها النصوص وأما
 فيو , السالم عليهم شرائع األنبياء فيمذكورة   فالصالة جدًا, كثيرة أحاديث السنة وفي 

 . شأنها ورفعة تعالى, اهلل عند الصالة قدر ِعظم على يدل مما أحوالهم,
 تعظيمًا , واتسما سبع فوق من اهلل شرعها ولهذا , شأنها أكبر وما , الصالة أعظم ما 

 اليوم في صالة خمسين علينا ُفرضت , وربه العبد بين صلة ألنها , لشأنها وإكبارًا , ألمرها
 في صلوات خمس إلى ُخففت , خلقه على وتكرمًا وتفضاًل , بعباده اهلل من ورحمة , والليلة

 .  الميزان في خمسين وأجر , العدد
 الحديث في تعالى اهلل وقال ,بخاريصحيح ال"ربه يناجي صلى إذا أحدكم إن: "  النبي قال  

 هلل الحمد: العبد قال فإذا سأل, ما ولعبدي نصفين عبدي وبين بيني الصالة قسمت: "القدسي
 أثني تعالى اهلل قال ,الرحيم  الرحمن : قال وإذا عبدي, حمدني تعالى اهلل قال ,العالمين رب
 وإياك نعبد إياك  : قال فإذا , عبدي مجدني: قال ,الدين  يوم مالك : قال وإذا عبدي, علّي

*  المستقيم الصراط أهدنا : قال فإذا سأل, ما ولعبدي عبدي وبين بيني هذا: قال ,نستعين 
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 ما ولعبدي لعبدي هذا: قال ,الضالين  وال عليهم المغضوب غير عليهم أنعمت الذين صراط
 صحيح مسلم".سأل

 : فضائل الصالة 
 :لية أختي الغا

 وركوَعها وخشوَعها قيامها وأتّمي لها وضوَءها, لها وأسبغي  لوقِتها, الصالَة أقيمي
 .وراحتها وقّوتها وبركتها ثمرَتها تنالي  وسجودها,

 والحكم األسرار من فيها اهلل أودع والنجاح للفالح وسيلة وأعظم وسالح عدة خير فهي
 .عليم به اهلل ما والمقاصد والغايات

 للقلب مقوية لألذى دافعة للصحة حافظة للرزق مجلبة الصالة) اهلل رحمه القيم ابن يقول
 للروح مغذية للصدر شارحة للجوارح منشطة للكسل مذهبة للنفس مفرحة للوجه مبيضة
(  الرحمن من مقربة الشيطان من مبعدة للبركة جالبة للنقمة دافعة للنعمة حافظة للقلب منورة

. 
 :  الفضائل العلماء ومن تلك كتب فضائلها مألت لقدو وكثيرة مةعظي فضائل لها فالصالة

:  تعالى اهلل قال . , جنات النعيم  بحقوقها والقائمين , عليها للمحافظين عد اهلل أ -1



  وقال , 11-11-1المؤمنون   " :عليين في كتاب , بينهما لغو ال صالة إثر في صالة " 
    [ حسن بإسناد داود أبو أخرجه] 

: قال  األسلمي كعب بن ربيعة لحديث النبي برفقة الجنة دخول أسباب أعظم فهي من   
 مرافقتك أسألك: فقلت" َسْل: "لي فقال وحاجته, بوضوئه فأتيته , الَله رسول مع أبيت كنت
 مسلم"   السجود بكثرة نفسك على فأعني: "قال ذاك, هو: قلت" ذلك؟ غير أو: "قال الجنة, في

 .211 برقم
) : له قال أنه   النبي عن   ثوبان لحديث الخطايا؛ ويحط الدرجات, بها الَله يرفع -4 

   (خطيئة  بها عنك وحَط درجة, بها الَله رفعك إال سجدًة َلهل تسجد ال فإنك السجود, بكثرة عليك
 .211 برقم مسلم, أخرجه

 في وهو ُمصاّله, في دام ما صاحبها على المالئكة ُتصّلي و الحسنات به تكتب إليها والمشي
 الرجل صالة: "  الَله رسول قال: قال  هريرة أبي لحديث تحبسه؛ الصالة دامت ما صالة

 أن وذلك. درجًة وعشرين بضًعا سوقه في وصالته بيته في صالته على تزيد ةجماع في
 فلم الصالة, إال يريد ال الصالة, إال ينهزه ال المسجد, أتى ثم الوضوء فأحسن توضأ إذا أحدهم

 المسجد دخل فإذا المسجد, يدخل حتى خطيئة بها عنه وُحَط درجًة, بها له ُرِفَع إال خْطَوة يخُط
 الذي مجلسه في مادام أحدكم على ُيصُلون والمالئكة تحبسه, الصالة كانت ما صالةال في كان

 يحدث لم ما فيه, يؤِذ لم ما عليه, تب الَلهم له, اغفر الَلهم ارحمه, الَلهم: يقولون فيه, صلى
   عليه متفق"   فيه
 إن) :   اهلل لرسو قال , الرزايا وتزيل , الخطايا تمحو , السيئة عثرة تقيل الصالة  -3

 سجد أو ركع فكلما وعاتقيه, رأسه على فوضعت كلها, بذنوبه أتي يصلي قام إذا العبد
   [ صحيح بسند الطبراني أخرجه]  (عنه  تساقطت

  : تعالى اهلل قال:الذنوب  من قبلها ما ـ  تكفر2  

  [112:هود] . 

 تحضره مسلم امرئ من ما) :  يقول  اهلل رسول سمعت:  قال  عفان بن عثمان وعن
 من قبلها لما كفارة كانت إال , وركوعها , وخشوعها , ُوضوءها فيحسن , مكتوبة صالة

   [ مسلم أخرجه]  (  كله الدهر ذلكو , كبيرة تؤت لم ما , الذنوب
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 سمعت: قال   عثمان لحديث تليها؛ التي الصالة وبين بينها فيما الذنوب بها الَله يغفر -5  
 ما له الَله غفر إال صالة فيصلي الوضوء, فيحسن مسلم رجل يتوضأ ال) : يقول  الَله رسول

 441 برقم مسلم, ( تليها  التي الصالة وبين بينه
 الحسنات, وتضاَعف الدرجات وترَفع السيئات َتكفَّر بها وبركات , وِهبات ورحمات, حاٌتنف

 هل مّرات, خمَس يوم كلَّ فيه يغتسل أحدكم بباب نهًرا أنَّ لو أرأيتم: )) الهدى رسول يقول
 يمحو الخمس؛ الصلوات َمَثل فذلك: ))قال درنه, من يبقى ال: قالوا!(( شيء؟ درنه من يبقى
 عليه   متفق(( الخطايا هّنب اهلل

 على أدلكم أال: "قال  الَله رسول أن  هريرة أبي لحديث الَله؛ سبيل في رباط انتظارها-1 
 إسباغ: ))قال الَله, رسول يا بلى: قالوا ؟((الدرجات به ويرفع الخطايا به الَله يمحو ما

 الرباط, فذلكم الصالة, بعد صالةال وانتظار المساجد, إلى الُخطا وكثرة المكاره, على الوضوء

 .451 برقم مسلم,  (الرباط  فذلكم
 هريرة أبي لحديث راح؛ أو إلى المسجد ألدائها غدا كلما الجنة للمسلم في بها الضيافة ـ ُتعُد1
 النبي عن   : (راح  أو غدا ُكَلما ُنُزاًل الجنة في له الَله أعد راح, أو المسجد إلى غدا من

  .قدومه عند للضيف ُيهيأ ما والنزل. 111 برقم ومسلم,. 114 برقم البخاري,: يهعل متفق ( 
 إلى فزع أمٌر حَزبه إذا)  الهدى رسول للمحزون,فكان ومفزًعا للعيون قّرًة اهلل جعلها-1

 عليه ويقول  األلباني  وحّسنه أحمد أخرجه _  شديد   أمر به نزل: أي أمر حزبه_ ( الصالة 

 السلسلة في مخرج وهو  الحاكم وصححه   والنسائي   أحمد أخرجه ,  ((الصالة في عيني قّرُة وُجِعلت: ))موالسال الصالة

 سروَره فكانت  رواه أبو داوود وصححه األلباني ((أِرحنا بها الصالةأقم  بالل, يا: ))ينادي وكان   الصحيحة
 الصالة كانت لقد .عليه مهوسال اهلل صلوات وأّمي هو بأبي فؤاِده, وسعادَة قلبه وهناَءَة
 . القدوة وأكبر , األسوة أعظم   فيه فلنا , واستقراره راحته ومحط ,  متنفسه

 السماء في انعقدت و الغموم, وتراكمت الهموم توالت و الكروب, وحَلت الخطوُب ادلهَمت فإذا
 الهُم تلجلَج و مرضه, وطال العبد جوف في الحزن استكَن و , النفوس تكَدرت و البالء , غيوُم

 ذاك إذ والمصاعب, العقبات دونها وحالت المطالب, إدراك تعَسر وَمَضضه, واشتَد ضميره في
 مطاياهم ينيخون يديه, بين يقفون ربهم, إال لهم َمفزع وال إليه, إال اهلل من للمؤمنين مفَر ال

 بقلوبهم إليه ويتوَجهون رعين,ضا إليه األكَف يرفعون بجنابه, ويلوذون إليه ويلجؤون ببابه,
 .والضَر السوء وَيكشف المضطر فيجيب خاشعين, خاضعين

 ساجد؛ وهو - وجل عز - ربه من العبُد يكون ما أقرب: ))وغيره مسلم رواه فيما  قال 
 ((الدعاء فأكثروا

  : تعالى الَله قال والمنكر؛ الفحشاء عن تنهى-1  

   سورة 

 .25: اآلية العنكبوت,
  .رانوالُخس الخذالن عالمُة بها والتهاون واإليمان, الِصدق عنوان عليها المحافظُة -11

 ذكر أنه  النبي عن عنهما اهلل رضي عمر ابن عبد الَله لحديث ,المحافظة عليها نوٌر لصاحبها -11

 يحافظ لم ومن القيامة, يوم ونجاة وبرهاًنا نوًرا له كانت عليها حافظ من) : فقال يوًما الصالة
 وهامان, وفرعون, قارون, مع القيامة يوم وكان نجاة, وال برهان وال نور, له يكن لم عليها
 ((.جيد بإسناد أحمد رواه))     (خلف بن وأبّي
 .443 برقم مسلم,( نور  الصالة)   األشعري مالك أبي حديث وفي

 التام بالنور المساجد إلى الظلم في المَشائين بشر) : قال أنه   النبي عن  بريدة ولحديث 
    ياأللبان وصححه والترمذي,  داود أبو (  القيامة  يوم
 فإن عمله, من القيامة يوَم العبُد به يحاسب ما وأّوُل الفالح وأصُل النجاح الصالة سرُّ -14

 .وخِسر خاب فقد فَسدت وإن وأنجح, أفلح فقد صَلحت
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 طلوع قبل صلى أحد النار يلج لن ):  والسالم الصالة عليه قال,  الصالة منجاة من النار  -13
 بسند صحيح أحمد أخرجه (  ـ والعصر الفجر يصالت يعني ـ غروبها وقبل الشمس

 وإجابة دعائهم لقبول وأرجاها بربهم , التصالهم طريٍق أقرب أن الموَفقون علم لقد-14
 طريق الباليا, ورِد العطايا جلب على وأقواها المصائب, ودفع الرغائب لنيل وأحراها سؤالهم,
 الكريم, النبي وفعله بقوله إليها وأرشدهم العليم, الحكيم بها باالستعانة أمرهم حيث الصالة,

: البقرة]    : -تعالى – قال

153]  
 عوفز قلق اعتراه من لكل دعوة ,ومصاب مهموم مسلم لكل دعوة اهلل من دعوة أيدينا فبين

 وعدوان الماكرين مكر يواجه لمن دعوة الملمات به وألمت ,الشدائد عليه اشتدت لمن دعوة,
 .بالصالة لالستعانة ربانيه دعوة إنها الظالمين

 مفزع  لرسولنا كان ولقد  البالء نزول عند الصالة إلى يفزعون ما كثيرا اهلل أنبياء كان وقد
  علي عن أحمد اإلمام روى والحرب السلم في الدعوة أعداء مواجهة في الصالة إلى عظيم

 ويبكي يصلي الشجرة تحت  اهلل رسول إال نائم إال فينا وما يتناأر ولقد)) قال بدر يوم في
 . صححه األلباني (( أصبح حتى
 وضاق وتألم به المشركين استهزاء من  اهلل رسول عانى اإلسالم نور إشراق بداية وفي

 الباري قول شئتم إن اقرؤوا المشركين؟ استهزاء لمواجهة نبيه اهلل وجه بماذا ترى فيا صدره

  وجل عز

جهل أبي طغيان لمواجهة كذلك نبيه هللا ووجه 

 17العلق  تعالى بقوله

 :البيان أضواء تفسير صاحب الشنقيطي اإلمام قال
 له يقولون ما بسبب  صدره ضيق على والسجود بالتسبيح األمر وعال جل ترتيبه إن اعلم
 وسلم عليه اهلل صلى كان ولذا المكروه لزوال سبب تسبيحوال الصالة أن على دليل السوء من
 .  الصالة إلى بادر أمر حزبه إذا

 .للصالة زوجاته بإيقاظ وأمر فزعا ليلة ذات استيقظ  اهلل رسول أن البخاري وروى
 ((.فليصل فليقم يكره ما أحدكم رأى فإذا: ))هريرة أبي حديث من صحيحه في مسلم وروى

 المغيرة عن وغيره البخاري اإلمام روى  الطاعة وأداء شكر اهلل تعالى تورث الصالة لذة-15
 اهلل يا رسول: له فقيل قدماه, – تنتفخ أو – ترم حتى يصلي  النبي كان) :   شعبة بن

 ". شكوًرا؟ عبًدا أكون أفال: فقال تأخر؟ وما ذنبك من تقدم ما لك غفر وقد هذا أتصنع
 حتى قائًما يزل فلم ليلة,  النبي مع صليت: "قال  دمسعو ابن عن أيًضا البخاري وفي

 ".  النبي وأذر أقعد أن هممت: قال هممت؟ وما: قلنا. سوء بأمر هممت
 عند يركع فقلت البقرة فافتتح ليلة ذات  النبي مع صليت: "  اليمان بن حذيفة وقال

 ثم فقرأها, النساء افتتح ثم بها, يركع فقلت فمضى, ركعة في بها يصلي فقلت مضى ثم المائة,
 سأل, بسؤال مر وإذا سبح, تسبيح فيها بآية مر إذا مترسال, يقرأ فقرأها, عمران آل افتتح
 قيامه, من نحوا ركوعه فكان العظيم, ربي سبحان: يقول فجعل ركع ثم تعوذ, بتعوذ مر وإذا

 األعلى, ربي سبحان :فقال سجد ثم ركع, مما قريبا طويال قام ثم حمده, لمن اهلل سمع: قال ثم
 [.مسلم رواه"]قيامه من قريبا سجوده فكان

 مشاق تحمل على النفس وصبر فيها , القيام وطول الصالة كثرة من سقناه الذي هذا كل إن
 ملل , غير من عبادتهم على اإلقبال على المتعبدين يحمل شيًئا هناك أن على ليدل البدن

 همومها , النفس ينسي شك ال الشيء وهذا.. ل كل أو تعب إلى نظر غير من فيها والوقوف
 ثم القدم تورم إلى االلتفات حتى أو بالتعب , اإلحساس عن به يشغله تعلًقا القلب ويورث
 .الوقوف طول من وتشققها تفطرها
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 نفسه في العبد يجد حيث اهلل؛ مرضاة في العيش وسعادة ,المناجاة وحالوة الطاعة, لذة إنها
 لذائذ من شيء يساويها ال لذة يورثه مما سعادة, روحه وفي أنينة,طم قلبه وفي سكينة,
 حتى تزداد تزال ال بها , وفرًحا للعبادة محبة والقلوب النفوس على فتفيض ومتعها, الحياة

 المتعبدين سيد قال كما فيها, إال وقلبه نفسه وراحة عينه قرة العبد يرى فال القلب شغاف تمأل
 :( الصالة في عيني قرة وجعلت ) .سعادته منتهى أي  التي العبادة تلك في لذته وغاية 

 أرهقه أو ضيق أصابه أو أمر حزبه إذا إليها فيفزع القلب, واطمئنان النفس راحة فيها يجد
 ".بها أرحنا.. بها أرحنا: "بالل على وينادي عمل,
 هديه على نوالسائرو نبيهم درب السالكون ذاقه والنفوس القلوب لذائذ من النوع وهذا

 .حالوتها ذاقوا حتى الطاعة ميدان في وصابروها معها وثابروا أنفسهم فجاهدوا وسننه,

 جنة يدخل لم يدخلها لم من جنة الدنيا في إن: يقول  تعاىل اهلل رمحه  تيمية ابن اإلسالم شيخ وكان

 .. اآلخرة
 بل ومشاقها, الحياة هموم صاحبها تنسي التي تلك الجنة ,  وحالوتها  العبادة الجنة لذة إنها

 .ونصبها العبادة تعب تنسيه
 :في الصالة لذة العبادة   تحصيل أسباب
 :بذلوها وهي  أسباب بذل إلى نحتاج الباب هذا في السلف بلغه ما لبلوغ

 :النفس مجاهدة: أولها
 نفسال وحمل العبادات تعب على البدايات في الصبر من والبد فيها, والتدرج العبادة وتعويدها

 تأتي ثم البداية في يكون إنما فالتعب حالوتها؛ تذوق حتى أخرى إليها وتشويقها تارة عليها
 أنس لعدم العمل ومشقة التكاليف تعب يجد األمر أول في السالك: "القيم ابن قال كما بعُد اللذة
 قرة فصارت والمشاق التكاليف تلك عنه زالت األنس روح للقلب حصل فإذا بمعبوده, قلبه
 ".ولذة وقوة له عين
 .سنة عشرين بها وتنعمت سنة عشرين الصالة كابدت: البناني ثابت وقال

:تعالى ربنا قال كما واألمر

[11:العنكبوت .] 
 :النوافل من اإلكثار: ثانيها

 وحتى , النفس تمل ال حتى فيها والتنويع , وأحوالها صفاتها اختالف وعلى , اعهاأنو بكل
 النوافل كثرة فإن والصلة والبر , والصدقة الصوم, وتارة الصالة, نوافل فتارة تدبر, وال تقبل

 بالنوافل إلي يتقرب عبدي يزال وما:" القدسي الحديث في كما سبحانه الرب  محبة تورث
 التي ويده , به يبصر الذي وبصره , به يسمع الذي سمعه كنت:  أحببته افإذ , أحبه حتى

 ".  ألعيذنه استعاذني ولئن , ألعطينه سألني وإن , بها يمشي التي ورجله , بها يبطش
 : والحْرُص على صالِة الُضحى   , ومن ذلك الِحْرُص على الُسَنن الَرواِتب    

  (بنى اهلل له بيتًا في الجنة , اثنتي عشرة ركعًة تطوعًا  من صلى في اليوم والليلة: )  قال 
 . صحيح البخاري

من صلى في يوٍم وليلٍة ثنتي عشرة ركعًة ُبني له بيُت في الجنة ؛ أربعًا قبل الظهر : )  وقال 
( وركعتين قبل صالة الغداة , وركعتين بعد العشاء , وركعتين بعد المغرب , وركعتين بعدها , 

 . حسن صحيح
أخرجه الترمذي وصححه ( من صلى قبل الظهر أربعًا وبعدها أربعًا حرمه اهلل على النار : )  وقال 

 .  األلباني
 . صحيح مسلم( صالة الضحى صالة األّوابين : )  وقال 
 :  المجتهدين صحبة: ثالثها

 .هم  بعلو همت االنتفاع بحالهم, والتأسي بهم , الصالح االقتداء أهل صحبة بركة فمن

 :القرآن تدبر: رابعها
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 من لها وجالًء أمراضها, من للقلوب شفاًء القرآن في فإن الصلوات, في يتلى ما اصًةخ
 وعد من فيه ما مع غفلة, من اعتراها لما وتذكيًرا قسوة, من أصابها لما وترقيقًا صدئها,
أستشعر  لو عير,الس وفريق في  الجنة فريق في الخلق أحوال وبيان وتهديد, وتخويف ووعيد,

 .ربه بمناجاة قلبه أنس العبد عظم الموقف ألورثه ذلك 
. سأل ما ولعبدي. نصفين عبدي وبين بين الصالة قسمت: "مسلم عند القدسي الحديث ففي
. الرحيم الرحمن قال؛ وإذا عبدي حمدني: تعالى اهلل قال العالمين, رب هلل الحمد: العبد قال فإذا
: مرة وقال) عبدي مجدني: قال. الدين يوم مالك قال وإذا. عبدي ليع أثنى تعالى؛ اهلل قال

 ما ولعبدي عبدي وبين بيني هذا: قال. نستعين وإياك نعبد إياك: قال فإذا( عبدي إلي فوض
 وال عليهم المغضوب غير عليهم أنعمت الذين صراط المستقيم الصراط أهدنا: قال فإذا. سأل

 .فجاهد مثلها وعلى مثال فهذا... سأل ما ولعبدي لعبدي هذا: قال. الضالين

 :جاة اهلل تعالى امن من اإلكثار: خامسها*
 الحياة ضجيج عن فيها ويبتعد ربه, فيها يناجي نهاره, أو ليله في تناسبه أوقاًتا العبد فيتخير

 لهذه كم فلله. ومواله سيده إلى فيها ويتوسل نجواه, إليه وينقل شكواه, له يبث وصخبها,
 ! النفوس ؟ على آثار من ةالمناجا

 :والذنوب المعاصي ترك: سادسها
 . الطاعات لذة حرمان المعاصي عقوبات فأعظم

 الدعاء: وأخيرا
 أراد فقد باب منه لك فتح فمتى.. يرد ال الذي الشفيع الطالبين, ووسيلة الراغبين, سبيل فهو
 وجبهة دامع وطرف خاشع بقلب ربك إلى وتضرعي لموالك يديك فارفعي.. كثيرا خيرا بك اهلل

 يمن أن سائله يرد وال مؤمله يخيب ال بالذي وتعلق وتشوق وتحرق وتوجه قصد مع ساجدة,
  .. دعاه إذا المضطر يجيب الذي فهو وروحك ونفسك قلبك بها ويمأل العبادات بلذة عليك

 
 

     الخشوع إلى المسلم حاجة
 تتغذى إنما القلوب فهذه قلبه, يةتغذ إلى حاجته هي الخشوع هذا إلى اإلنسان حاجة إن

 اإلنسان كان وكلما إليه, والقرب به, واألنس وتعالى, سبحانه اهلل على واإلقبال بالخشوع
 بعبادته وتأثرًا وتعالى سبحانه اهلل على وإقبااًل خشوعًا أكثر كان كلما اإليمان في منزلة أعلى

  .وتعالى  سبحانه له ومناجاته
 علي أثنى.. عبدي حمدني: )فيقول يخاطبه؛ اهلل أن تذكر إذا عالىوت سبحانه هلل والخاشع

 ما ولعبدي عبدي, وبين بيني هذه.. سأل ما ولعبدي لعبدي, هؤالء.. عبدي مجدني.. عبدي
 إسناده صحيح(سأل 

 عن شيء يشغله ال الذي وتعالى يخاطبه سبحانه وأن الرب العظيم, التقريب بهذا حينئذ فيشعر
 بهذا فيفرح القلب  عليه, تلتبس وال اللغات, عليه تختلط وال كائن, عن كائن وال شيء  ,

    . هلل فيها أخلص التي المناجاة بهذه ويسر وتعالى, سبحانه الديان للملك اللقاء

   : قوله في الصالة في الخاشعين على أثنى وتعالى سبحانه اهلل إن

 4-1:المؤمنون  

 وتعالى, سبحانه هلل عبادة كل في الخشوع بل بالصالة, مختص الخشوع أن هذا يقتضي وال
 حياتها, وبه روحها, فهو الخشوع؛ هذا من فيها البد إذ ,مالية أو بدنية أو قلبية كانت سواء
 إذا الطفل يفعل كما اإلنسان يفعله روتينًا كانت الخشوع هذا من العبادة خلت وإذا معناها, وهو
 في يفعل كما ويقوم ويسجد يركع وإنما ذلك, من شيئًا يفهم وال ويصلي يقوم فإنه مصليًا, رأى

 ومعنى االستقبال, ومعنى القيام, المسلم معنى  يفهم أن البد فلذلك  جميعًا, لألشخاص تقليده
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 الفاتحة معنى ويفهم  كبر, إذا التكبير ىمعن ويفهم ظهره, وراء الدنيا يجعل وأن اليدين, رفع
 وتعظيمه تسبيحه ومعنى للركوع, تكبيره ومعنى بعدها, يقرأ الذي القرآن ومعنى يقرؤها, التي
 .صالته  أجزاء كل في وهكذا فيه,

  :تعالى قال كما كلها, العبادات في وهكذا

 11:المؤمنون  

 ويزني يسرق الذي أهو: )فقالت اآلية هذه عن  اهلل رسول عنها اهلل رضي عائشة سألت وقد

 اهلل يتقبل أال يخاف وهو ويتصدق ويصوم يصلي الذي هو بل ال,: قال اهلل؟ يخاف وهو ويكذب
 أال شديدًا خوفًا يخافون وهم ألنفسهم لصالحةا األعمال فيقدمون آتوا, ما يؤتون فهؤالء ,(منه

  :سبحانه قال ولذا منهم, اهلل يتقبل

  (حّسنه األلباني) 11-11:المؤمنون 

     :ي كيف أخشع في صالت
حتى تتمثلي أمر رسول اهلل ,و واجباتها وكيفية أدائهاشروط الصالة وأركانها  عليك تطبيق  
: 
وتستحضري المعني في شروط الصالة من األذان . .  صححه األلباني(صلوا كما رأيتموني ُأصلي )  

   . . والنية ,  والقيام واستقبال القبلة , وستر العورة , والطهارة , 
 :سباب المعينة على الخشوع في الصالة ومن األ

 رب الذي يقف بين يديهال لعظمة المصلي استحضار
فأحضري في قلبك , نداء المؤذن  إذا سمعِت :فعند سماع األذان :  الخشوع أسباب منو

 . هول النداء يوم القيامة   
   يوم القيامإاَل تذكرت هول النداء بالعرض على اهلل, ما سمعت النداء : قال أحد السلف 

  11: سورة الحاقة  

 أعمالك, توقفي أن واستطعِت دخل, قد الصالة وقت أن وأدركِت (الصالة على حي) فإذا سمعت
 كل على لها مقدمة وكنت وقتها, حضر إذا همك أكبرالصالة  وكانت منها, قلبك تفّرغي وأن

 .فيها  الخشوع تستطيع التي هي فهذه األخرى, كأشغال

 .صالة الجماعة   فاتتهم إذا بعضًا بعضهم يعزي  رضي اهلل عنهمالصحابة  كان وقد  

  رواه البخاري ومسلم( الذي تفوته صالة العصر كأنما وتر أهله وماله )  قال 
 يكون أن فالبد لمبادرة,ا بهذه إليها ويبادر وأهميتها الصالة عظمة يعلم اإلنسان كان فإذا

 الصالة عظمة يستحضر الذي فإن ولذلك االستعداد؛ تمام لها مستعد ألنه فيها؛ خاشعًا
 صلوات خمس: )قال أنه النبي عن صح وقد عليها, المحافظين من سيكون بها واالهتمام

وأتم ركوعهن وسجودهن . عز وجل من أحسن وضوؤهن وصالهن لوقتهن اهلل رضهنتفا
لم يفعل فليس له على اهلل عهٌد إن شاء  ومن ,يغفر له أن عهد اهلل عند كان لهوخشوعهن 

 صححه األلباني(غفر له وإن شاء عّذبه

 وحافظ حفظها فمن الصالة, عندي أمركم أهم إن: )عماله إلى الخطاب بن عمر كتاب وفي
  (وأضيع   أضيع سواها لما فهو ضيعها ومن دينه, حفظ عليها

 تمام الطهارة المسلم على  يحافظ أن: فمن أسباب الخشوع في الصالة :وأّما الطهارة 
يحافظ على نظافة  وال البول, من يستتر وال طهارته, يؤدي ال من يخشع فكيف المحافظة,

 يخشع فكيف  ,أحسن ثيابه اتخذ العمل إلى أو المدرسة إلى ذهب وإذا ,ثوبه وطيب رائحته 
 هكذا؟ كان من
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فال تغفلي عن  قلبك  فهو محل , ثم في بشرتك , في مكانك ثم في ثيابك فإذا أتيِت بالطهارة  
و العزم على ترك , والندم على ما فرطِت , فاجتهدي له تطهيرًا بالتوبة , نظر الرب سبحانه 

 .  ما يبعدك عن اهلل سبحانه  في المستقبل 

    :الصالة في الخشوع أسباب من السواك استخدام
 وقد للرب, مرضاة للفم مطهرة فهو السواك,: الصالة في الخشوع ىعل يعين مما فإن كذلك
 أشق أن لوال: )وقال منه, خرج وإذا بيته دخل إذا به يبدأ وكان عليه, وحض  النبي به أمر
 فالعناية ,صحيح البخاري(وضوء كل عند: )رواية وفي ,(صالة كل عند بالسواك ألمرتهم أمتي على

 .فيها  والخشوع الصالة في الحضور على يعين مما بالسواك
 

  :وأما استقبال القبلة 
وضبط , وفي هذا الفعل تحريك للباطن, فهو صرف وجهك إلى جهة بيت اهلل تعالى 

عن اهلل  وأبعدته, تبعها القلب, فإن الجوارح إذا لم تخشع , حتى ال تطغى على القلب,للجوارح
 . عّز وجّل

ٌس يختلسه الشيطان من صالة هو اختال: )فقال  عن التفات الرجل في صالته ؟ سئل النبي 
فكيف التفات قلبه إلى ما سوى اهلل ؟ , فإذا كان هذا التفات طرفه أو لحظه.  صحيح البخاري(العبد

 .هذا أعظم نصيب الشيطان من العبودية

  :وأما االعتدال قائًما 
ئٌمة بين يدي اهلل عّز وجّل فإنما هو مثول بالبدن والقلب بين يدي اهلل عّز وجّل  واذكري أنك قا

فإن اهلل يقبل على المصلي ما . فقومي بين يديه مستحضرة عظمته سبحانه , وهو مطّلٌع عليك

   لم يلتفت قال عكرمة في قوله عّز وجّل 

 .يرى قيامه وركوعه وسجوده  411-411الشعراء
وإتمامها والكف عن , فاعزمي على إجابة اهلل عّز وجّل في امتثال أمره بالصالة :ما النية وأ

رجًاء لثوابه وخوًفا من عقابه , وإخالص جميع ذلك لوجه اهلل سبحانه, نواقضها ومفسداتها
 .وطلًبا للقرب منه  

نه أكبر من كل فإن  اهلل سبحا, فينبغي أن يصدقه قلبك, فإذا نطق به لسانك :وأما التكبير 

     .شئ  
  :االستفتاح دعاء 
 خطاياي وبين بيني باعد اللهم: )  اهلل رسول قول وهو سنة ومن ذلك  االستفتاح دعاء 

 الدنس, من األبيض الثوب ينقى كما الخطايا من ونقني والمغرب, المشرق بين باعدت كما
 أن فاستطاع خطاياه, عنه باعدتت  , صحيح مسلم (والبرد والثلج بالماء الخطايا من واغسلني

 قد ألنه حاضرًا؛ ذهنه فكان غيرها, أو الفاتحة قرأ إذا يخشع أن واستطاع الصالة, في يحضر
 ألن وتهيأ والبرد, والثلج بالماء وغسل الشيطان, وبين وبينه خطاياه, وبين بينه اهلل باعد
 .رب العالمين  يدي بين الخاشعين من يكون

( وّجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض : )  فأول كلماته قولك  : أما الدعاء اآلخر 
 .صحيح مسلم

وإذا تعّوذت باهلل , وتنصرف تمامًا عن همومك ومشاغلك ,فتتوجه بقلبك إلى فاطر السموات 
تلجأي إلى اهلل وتعوذي بحصن اهلل عّز وجّل من شر  كفاعلمي أن, من الشيطان الرجيم

 . د لصرف قلبك عن اهلل عّز وجّل ذلك العدو المترّص.الشيطان 
وال في اإلنجيل , ما أنزل اهلل في التوراة: )  فإنها كما قال رسول اهلل  :وأما قرأة الفاتحة
, بيني وبين عبدي وهي مقسومٌة: قال اهلل تعالى , وهي السبع المثاني, مثل أم القرآن 

 . أخرجه الترمذي وصححه األلباني(ولعبدي ما سأل
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, فهذه السورة نزل بها وبفضلها ملٌك لم ينزل إلى األرض قبلها قٌط,لعبد فوق هذاو أي فخر ل
فاتحة الكتاب وخواتيم , أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : " وقال لرسولنا 

 صحيح مسلم."سورة البقرة
, يمةفإنها غنيمة وأي غن, لو لم يكن لك من صالتك حٌظ سوى ذكر اهلل لك في جالله وعظمته

قال رسول , وكيف بالتأمين  الذي تحسدنا عليه يهود ! من ثوابه وفضله ؟ جينفكيف بما تر

 . صححه األلباني (ما َحَسَدُكُم الَيهوُد على شيٍء ما َحَسُدوُكْم على السالَم و الَتْأِميِن):   اهلل 
 .وينبغي أن تحرصي على تدبر ما تقرئينه من السور 

فينبغي أن تجدد عندهما ذكر كبرياء اهلل سبحانه فتسّبح رّبك  :وأما الركوع  والسجود 
ثم , وتكرر ذلك على قلبك لتؤكده بالتكرار, وأنه أعظم من كل عظيم, وتشهد له بالعظمة

سمع اهلل لمن : "ومؤكًدا للرجاء في نفسك بقولك , ترتفع من ركوعك راجًيا أنه راحم لك
وتكثر الحمد , " ربنا ولك الحمد : " مزيد فتقول ثم ُتردف ذلك الشكر المؤدي  لل, " حمده 

وهو أعلى درجات , ثم تهوي إلى السجود( ملء السموات وملء األرض : )بقولك 
وعند هذا جددي على قلبك عظمة , فتمكني أعّز أعضائك وهو الوجه من األرض, االستكانة

فلتصدقي , بك وظهر ذلكفإذا رق قل, وأكديه بالتكرار  , " سبحان ربي األعلى: "اهلل وقولي 
ثم ارفعي رأسك مكّبرة  , رجاءك في سعة رحمة اهلل  وكرمه فتسأليه من خيري الدنيا واآلخرة

 .. "ربي أغفر لي وارحمني وعافني : " وسائلة 
السالم : " ثم  نقول , مستشعرة معنى التحيات ,  فاجلس مطمأنًا ,فإذا جلست  :وأما التشهد 

ثم تسلم على نفسك وعلى , وليصدق أملك في أنه يبلغه, " ركاته على النبي ورحمة اهلل وب
مجددة , بالرسالة ولمحمد نبيه , ثم تشهد له تعالى بالوحدانية, جميع عباد اهلل الصالحين

ثم الدعاء في آخر صالتك , ومستأنفة للتحصن بها, عهد اهلل سبحانه بإعادة كلمتي الشهادة
, وصدق الرجاء باإلجابة, والضراعة واالبتهال, شوعمع التواضع والخ, بالدعاء المأثور

 .واختمي  بالتسليم , وأشركي في دعائك أبويك وسائر المؤمنين
, لمثلها ينربما ال تعيش وأنِك, واستشعري شكر اهلل سبحانه على توفيقه إلتمام هذه الطاعة

 . حسنه األلباني/رواه ابن ماجه"صّل صالة موّدع : "للذي أوصاه  وقال 
 :وأصحابه على الصالة الرسول صلى اهلل عليه سلم  رصح

 العيون اكتحلت ما الذي , محمد نبينا النبيين وخاتم المتقين, وإمام المرسلين, بسيد ونبدأ
من كانت الصالة ُأنَسُه ,  سّيد ولد آدم . صحبته بمثل النفوس شرفت وال رؤيته, بمثل

 .ونعيمه وعنوانه , ونزهته وبستانه , وروحه وريحانه , وميدانه 
 .رواد أبو داوود وصححه األلباني( أقم الصالة أرحنا بها , يا بالل : ) من قال لبالل 

 .  صحيح مسلم(كان إذا َحَزَبُه أْمٌر َصّلى )   خلقسّيد ال
 . رواه النسائي وصححه األلباني(وجعلت قرة عيني في الصالة : ) من قال 

 ( َي َحَتى َتِرُم َقَدَماُه َأْو َساَقاُه َفُيَقاُل َلُه َفَيُقوُل َأَفَلا َأُكوُن َعْبًدا َشُكوًراَلَيُقوُم ِلُيَصِل)  َكاَن   

 .  صحيح البخاري
 . الرحمن من الخلق أقرب هو يكون الزمان, وتغير والصعاب الشدائد عند نرى بل

 َوَلَقْد اأَلْسَوِد, ْبِن اْلِمْقَداِد َغْيَر َبدٍر َيوَم َفاِرٌس ِفيَنا َكاَن َما) : َقاَل  َطاِلٍب َأِبي ْبِن َعِلي َفَعْن
 . صححه األلباني(َأْصَبَح  َحَتى َوَيْبِكي ُيَصِلي َشَجَرٍة َتْحَت ؛  اهلِل َرُسوُل ِإَلا َقاِئٌم ِفيَنا َوَما َرَأْيُتَنا
 ا,له فعله وكثر فيها,  النبي قول كثر اإلسراء, ليلة الخمس الصلوات فرضت ولما

 حرص لنا ويظهر وفعال, قوال الكثرة هذه ندرك الحديث كتب في الصالة أبواب وبمطالعة
 سلم في وال سفر, وال حضر في ال تركها في رخص وال تركها ما حتى الصالة, على  النبي

 يأمر بل عجز, وال قدرة في وال مرض, وال صحة في وال خوف, وال أمن في وال حرب, وال
 شروطها من أمكنه بما ويأتي استطاعته, حسب على المؤمن فيصليها األحوال كل في بها

 وال الصالة, عن شيء يجزئ وال معه, عقله دام ما أبدا يتركها ال ولكن وواجباتها, وأركانها
 للصالة استيقاظه من يستوثق حتى ينام ال  النبي وكان.   الكفارة وال النيابة عنها تغني
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 َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ َمَع ِسْرَنا»: قال  َقَتاَدَة َأِبي ثحدي ففي وقتها؛ يفوت أن يخاف
 َقاَل الصَّاَلِة, َعِن َتَناُموا َأْن َأَخاُف: َقاَل اللَِّه, َرُسوَل َيا ِبَنا َعرَّْسَت َلْو: الَقْوِم َبْعُض: َفَقاَل َلْيَلًة,

 .(يالبخار رواه) «...ُأوِقُظُكْم َأَنا: ِباَلٌل
 ُمْطِعٍم ْبُن ُجَبْيُر قال أخرى حادثة وفي. «َصَلاَتَنا َعَلْيَنا اْحَفُظوا»:   قال ألحمد رواية وفي 
  :«اهلِل َرُسوُل َكاَن  َفَقاَل اْلَفْجِر؟ َصَلاِة َعْن َنْرُقُد َلا اللَّْيَلَة َيْكَلُؤَنا َمْن: َفَقاَل َسَفٍر, ِفي 

 .(ائيالنس رواه)« ...َأَنا: ِبَلاٌل
 آخر إلى أفعاله وفي والسالم الصالة عليه النبي أقوال في حاضرا الصالة على الحرص وظل
 فإذا المرض شدة من عليه يغمى كان فيه مات الذي مرضه في ثقل ولما حياته, من لحظة

 النَّاُس؟ َصلَّىَأ: َفَقاَل  النَِّبيُّ َثُقَل»: عنها اهلل رضي َعاِئَشَة قالت الصالة, عن إال يسأل ال استيقظ

 َفَذَهَب َفاْغَتَسَل, َفَفَعْلَنا,: َقاَلْت. الِمْخَضِب ِفي َماًء ِلي َضُعوا: َقاَل َيْنَتِظُروَنَك, ُهْم اَل,: ُقْلَنا
 اللَِّه, وَلَرُس َيا َيْنَتِظُروَنَك ُهْم اَل,: ُقْلَنا النَّاُس؟ َأَصلَّى:   َفَقاَل َأَفاَق, ُثمَّ َعَلْيِه, َفُأْغِمَي ِلَيُنوَء

 َأَفاَق, ُثمَّ َعَلْيِه, َفُأْغِمَي ِلَيُنوَء َذَهَب ُثمَّ َفاْغَتَسَل, َفَقَعَد: َقاَلْت الِمْخَضِب, ِفي َماًء ِلي َضُعوا: َقاَل
 الِمْخَضِب, يِف َماًء ِلي َضُعوا: َفَقاَل اللَِّه, َرُسوَل َيا َيْنَتِظُروَنَك ُهْم اَل,: ُقْلَنا النَّاُس؟ َأَصلَّى: َفَقاَل
 ُهْم اَل,: َفُقْلَنا النَّاُس؟ َأَصلَّى: َفَقاَل َأَفاَق ُثمَّ َعَلْيِه, َفُأْغِمَي ِلَيُنوَء َذَهَب ُثمَّ َفاْغَتَسَل, َفَقَعَد

 ِلَصاَلِة ُمالسَّاَل َعَلْيِه النَِّبيَّ َيْنَتِظُروَن الَمْسِجِد, ِفي ُعُكوٌف َوالنَّاُس اللَِّه, َرُسوَل َيا َيْنَتِظُروَنَك
 َفَصلَّى... ِبالنَّاِس ُيَصلَِّي ِبَأْن َبْكٍر َأِبي ِإَلى َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيُّ َفَأْرَسَل اآلِخَرِة, الِعَشاِء

 َرُجَلْيِن َبْيَن َفَخَرَج ِخفًَّة, َنْفِسِه ِمْن َوَجَد َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيَّ ِإنَّ ُثمَّ اأَليَّاَم, ِتْلَك َبْكٍر َأُبو
 َفَأْوَمَأ ِلَيَتَأخََّر, َذَهَب َبْكٍر َأُبو َرآُه َفَلمَّا ِبالنَّاِس, ُيَصلِّي َبْكٍر َوَأُبو الظُّْهِر ِلَصاَلِة الَعبَّاُس َأَحُدُهَما

 َأِبي َجْنِب ِإَلى َفَأْجَلَساُه َجْنِبِه, ِإَلى َأْجِلَساِني: َقاَل َيَتَأخََّر, اَل ِبَأْن َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيُّ ِإَلْيِه
 ِبَصاَلِة َوالنَّاُس َوَسلََّم, َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ ِبَصاَلِة َيْأَتمُّ َوُهَو ُيَصلِّي َبْكٍر َأُبو َفَجَعَل: َقاَل َبْكٍر,
 (. الشيخان رواه) «َقاِعٌد لََّمَوَس َعَلْيِه اهلُل َصلَّى َوالنَِّبيُّ َبْكٍر, َأِبي

 سؤاله يكون ال له إفاقة كل وفي مرات, ثالث والسالم الصالة عليه النبي على ُيغمى فقد كان 
 حتى معهم المفروضة يصلي أن يريد مرات ثالث مريض وهو ويتوضأ «النَّاُس؟ َأَصلَّى»: إال

 للظهر فخرج خفة نفسه في وجد يامأ وبعد. بذلك بكر أبا فوّكل يقدر ال أنه تجارب بثالث أيقن
 به ودَّع الذي والسالم الصالة عليه فعله هذا. مرضه ثقل من جالسا بهم فصلى معهم يصلي
 بها وغرغر وصيته, آخر فالصالة قوله وأما الصالة, أهمية وجدانها في غرس حين األمة

 َمَرِضِه ِفي َيُقوُل َكاَن  اللَِّه وَلَرُس َأنَّ ,عنها اهلل رضي َسَلَمَة ُأمِّ حديث ففي أنفاسه؛ يلفظ وهو

 «ِلَساُنُه ِبَها َيِفيُض َما َحتَّى َيُقوُلَها, َزاَل َفَما َأْيَماُنُكْم, َمَلَكْت َوَما الصََّلاَة,»: ِفيِه ُتُوفَِّي الَِّذي
 .و صححه األلباني  ماجه ابن رواه)
 وقال ,«ِلَساُنُه ِبَها َيِفيُض َوَما َصْدِرِه, ِفي ِلُجَهاُيَلْج  اهلِل َنِبيُّ َجَعَل َحتَّى»: أحمد رواية وفي 

 ُيَغْرِغُر َوُهَو اْلَوَفاُة, َحَضَرْتُه ِحيَن  اللَِّه َرُسوِل َوِصيَِّة َعامَُّة َكاَنْت»:   َماِلٍك ْبِن َأَنِس
  (ماجه ابن رواه) «َأْيَماُنُكْم َمَلَكْت َوَما الصََّلاَة, الصََّلاَة: ِبَنْفِسِه
 عنايته على والروايات األحاديث تضافر وجد والسالم الصالة عليه وفاته أحاديث طالع ومن

 الصالة عليه وهو. بها يوصي وهو روحه وفاضت ذلك, وكرر بها أوصى وأنه بالصالة,
 أنه إال نظن فال للخلق, الخلق أنصح وهو يرضيه, وبما تعالى باهلل الناس أعلم والسالم
 أن تعالى اهلل نسأل! هذا؟ بعد وصيته في يفرط فمن وأكبره, ظمهوأع شيء بأهم أوصى
 والمحافظة شعائره, بتعظيم علينا يمن وأن علمنا, بما العمل يرزقنا وأن ينفعنا, ما يعلمنا
 .مجيب سميع إنه معصيته, عن واالنتهاء فرائضه, على

 :الصحابة رضوان اهلل عليهم 
 .إنسان وصفها عن زيعج هؤالء سير فإن البنان, سَطر فمهما

 :وإليك شيئًا من سيرهم العطرة .  الرشد وينابيع الُدجى, مصابيح فهم

 : الصديق بكر أبو
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  بالتوفيق, اهلل من المؤيد بالعتيق الملقب الَتصديق, إلى الّسابق
 21: التوبة سورة

 اَلِذي َمَرَضُه  الَنِبُي َمِرَض َلَما): َقاَلْت  عنها اهلل رضي  َعاِئَشَة ْنَع الَدمع, غزير القلب رقيق كان

 َأِسيٌف َرُجٌل َبْكٍر َأَبا ِإَن: ُقْلُت َفْلُيَصِل, َبْكٍر َأَبا ُمُروا: َفَقاَل ِبالَصَلاِة, ُيوِذُنُه ِبَلاٌل َأَتاُه ِفيِه, َماَت
 .صحيح البخاري(اْلِقَراَءِة َعَلى َيْقِدُر َفَلا َيْبِكي, َمَقاَمَك َيُقْم ِإْن

 : الخطاب بن عمر
 في وأنا ُيوُسف, بُسوَرِة الَعَتَمِة ِفي َيْقَرُأ  اْلَخّطاِب ْبُن ُعَمُر َكاَن: َقاَل َوّقاٍص ْبِن َعْلَقَمَة َعْن

 .الَصِف َؤِخِرُم ِفي َنِشيَجُه َسِمْعُت ُيوُسف؛ ِذكُر َجاَء ِإَذا َحَتى الُصُفوِف, ُمَؤِخِر

 :  بن أبي طالب علي

يفعل  وكان , يوقظ الناس لصالة الفجر( الصالة , الصالة :) كان يمّر في الطريق مناديًا 
  ( ذلك كل يوٍم 

 

 : عمر بن اهلل عبد
    .المتهجد المتعبد

 ة,لكِل صال الوضوء ُتِطيقونه, ال: َقاَل منزله, في عمر ابن يصنع كان ما: لنافع قيل
 . بينهما فيما والمصحف

 :  أبو هريرة 
فكان هو وامرأته وخادمه يقسمون , تضيفت أبا هريرًة سبعًا : عن أبي عثمان النهدي قال   

 (الليل ثالثًا ؛ يصلي هذا ثم يوقظ هذا 

 :   بن رباح بالل
رجى حدثني بأ, يا بالل : ) عند صالة الفجر , قال لبالل  أن النبي ,  عن أبي هريرة 

ما عملت عمال : قال ( . عمٍل عملته في إلسالم ؛ فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة 
إال صليت بذلك الطهور ما كتب , في ساعة ليٍل أو نهاٍر , أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا 

 . رواه البخاري ومسلم و أحمد . (لي أن ُأصلي 
 .تحريك نعليك : ودف نعليك أي 

 .ا أحدثت إاَل توضأت وصليت ركعتين م: وعند أحمد 
. .  فرضي اهلل عنه . .الوضوء والصالة عند كل وضوء وهذه منقبٌة عظيمة لبالل من إدامته 

( . وأْعَتَق سِيَدنا , أبو بكٍر سِيُدنا : ) ورضي اهلل عن عمر الذي يعرف قدر الرجال بقوله 

 .يعني بالاًل 
 :عباس بن اهلل عبد
 فإذا ركعتين؛ يصلي فكان المدينة, إلى مكة من عباس ابن صحبت: َقاَل ةمليك أبي ابن عن
 . والَنحيب الَنشيج من ذلك في ويكثر حرًفا, حرًفا الُقران ويرتل الليل شطر قام نزل
 .البكاء من البالي الِشراك مثل عينيه من وأسفل عباس ابن رأيت: َقاَل رجاء أبي عن

 :  اهلل عنها رضيأم المؤمنين حفصة بنت عمر  

( راجع حفصة فإنها صَوامة قَوامة: قال جبريل : )  قال رسول اهلل : قال  عن أنس 
   لباني صححه األ
الصالُة خيٌر موضوٍع , فَمِن استطاَع أْن َيْستْكِثَر : ) أما سمعتي قول رسولك : أختي

 لباني حسنه األ( فْليستْكِثْر

  :رضي اهلل عنها بكر أبي بنت أسماء
 .  للنبي سفرة نطاقها من جعلت المحتسبة, الصابرة العابدة الِنطاقين ذات

 . ماتت حتى العبادة من تفتر ال قوامة, َصّوامة عنها اهلل رضي  وكانت
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وسار , فرحم اهلل من سمع هذا فاستكثر , وهذه  تجارة اآلخرة . . . هذه التجارة مع اهلل  
 .على درب   المستكثرين  

 

 :جاة منالصالة 
 اليوم في مَراٍت خمَس عليهم وافترَضها عباده على ـ وعال جَل ـ اهلُل كتبها اَلتي الَصالة هذه

 وحافَظ أوقاِتها, في وأَداها بها, واعَتنى لها, واهتَم الَصالة, هذه على حافَظ فَمن والَليلة؛
 إذا وأَما وأنجَح, وأفلَح مة,القيا يوم الموقُف عليه هاَن وواجباِتها وأركاِنها ُشروِطها على

 عليه َعُسَر وواجباتها وشروطها أركانها على يحافظ ولم عليها, يواظب ولم , ابه استهاَن
 .القيامة يوم موقف
 فسألت المدينة أتيُت: قال اهلل رحمه َقبيَصة بن ُحَريث عن وغيرهما والَنسائي الِترمذي روى

: له وقلُت عنه, اهلل رضي هريرة أبي إلى فجلسُت صالًحا, جليًسا يرزقني أن ـ وعال جَل ـ اهلَل
 اهلل رسول من سمعَته حديًثا فعِلمني صالًحا؛ جليًسا يرزقني أن اهلل سألُت إِني! هريرة أبا يا
 هريرة أبو فقال! به ينفعني أن اهلل لعَل   :اهلل رسوَل سمعُت  َما َأَوَل ِإَن»: يقول 

 َفَقْد َفَسَدْت َوِإْن َوَأْنَجَح, َأْفَلَح َفَقْد َصلَحْت َفِإْن َصَلاُتُه؛ َعَمِلِه ِمْن الِقَياَمِة َيْوَم ُدالَعْب ِبِه ُيَحاَسُب

 .   صحيح حديث «َوَخِسَر َخاَب
 على حَكم ؛ عليها والمحافظِة أدائها في وفَرط بها واسَتهان الَصالة, هذه ضَيع َمن إَن نعم؛

 وال ينَدُم الموقف ذلك وفي ـ, وعال جَل ـ اهلَل يلقى يوم الُمبين بالخسران ـ أبى أم شاء ـ نفسه
 .الَندم ينفعُه

 44:  الصافات  قال اهلل تعالى

 والمحافظين لَصالةا أهل من كان فإْن الحياة؛ هذه في شاكلته مع ُيحشر القيامة يوم فكٌل
 بأن المطيعين, مع ُيحشر بأن المصِلين, مع ُيحشر بأن القيامة يوم َشُرَف اهلل بيوت في عليها
 نفسه على أبى ومن رفيًقا, أولئك وحُسن والَصالحين والُشهداء والِصِديقين الَنبِيين مع ُيحشر

 .شاكلته مع القيامة يوم يحشر َنهفإ وباطٌل؛ ولهٌو وضالٌل, ِفسٌق صالته عن ألهاه بأن ذلك
 قلوبهم بهجة , والجمال الجالل ذي العظيم ربهم رؤيُة الجنة أهل نعيم وأكمل المّنة تمام ومن
 ُصَهْيٍب َعْن صحيحه في مسلم روى , النعيم دار في ولذتهم هناءتهم وأعظم عيونهم وقرة
 َشْيًئا ُتِريُدوَن َوَتَعاَلى َتَباَرَك الَلُه َيُقوُل - َقاَل - اْلَجَنَة ِةاْلَجَن َأْهُل َدَخَل ِإَذا»  َقاَل   الَنِبِى َعِن

 اْلِحَجاَب َفَيْكِشُف - َقاَل - الَناِر ِمَن َوُتَنِجَنا اْلَجَنَة ُتْدِخْلَنا َأَلْم ُوُجوَهَنا ُتَبِيْض َأَلْم َفَيُقوُلوَن َأِزيُدُكْم
 .« َوَجَل َعَز َرِبِهْم ِإَلى الَنَظِر ِمَن ْيِهْمِإَل َأَحَب َشْيًئا ُأْعُطوا َفَما

 ومن , العظيم المن بهذا حري فهو الصالة أهل من كان فمن صلة والصالة اهلل رؤية وبين
 الكتاب االرتباط هذا على دل وقد , للخسران وأهل بالحرمان حري فهو لها مضيعا كان

 . والسنة

  تعالى اهلل فيقول الكتاب أما



   سورة

 31ـ  41القيامة 
  مسرورة, مشرقة َبِهَية حسنة أي النضارة, من   : تعالى فقوله

  وهي تنضر أن لها وحق ):  البصري لحسنا قال , بأبصارها عيانا تراه: أي 

 وذكر القاطبة الكالحة الباسرة الوجوه أهل اآلخر القسم شأنه جل ذكر ثم.  ( الخالق إلى تنظر
 هم اهلل إلى والنظر النضرة أهل األول القسم أهل أن على فدل الصالة ترك أعمالهم جملة في
 .الصالة أهل
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 ِإْذ   الَلِه َرُسوِل ِعْنَد ُجُلوًسا ُكَنا:  َقاَل الَلِه َعْبِد َنْب َجِريَر عن الصحيحين ففي السنة وأما
 ِفى ُتَضاُموَن اَل اْلَقَمَر َهَذا َتَرْوَن َكَما َرَبُكْم َسَتَرْوَن ِإَنُكْم َأَما»  َفَقاَل اْلَبْدِر َلْيَلَة اْلَقَمِر ِإَلى َنَظَر

 َيْعِنى. « َفاْفَعُلوا ُغُروِبَها َوَقْبَل الَشْمِس ُطُلوِع َقْبَل َصاَلٍة َعَلى ْغَلُبواُت اَل َأْن اْسَتَطْعُتْم َفِإِن ُرْؤَيِتِه
 (. ُغُروِبَها َوَقْبَل الَشْمِس ُطُلوِع َقْبَل َرِبَك ِبَحْمِد َوَسِبْح) َجِريٌر َقَرَأ ُثَم َواْلَفْجَر اْلَعْصَر

 قيل وقد: "  اهلل رحمه رجب ابن قال ؤية,والر الصالة بين الصلة إلى إشارة الحديث هذا ففي
 الجنة في ما أعلى أن:  الرؤية ذكر عقيب الصالتين هاتين على بالمحافظة األمر مناسبة في

 عليهما فالمحافظة , الصالتان هاتان األعمال من الدنيا في ما وأشرف , وجل عز اهلل رؤية
 . "فيها وجل عز اهلل ورؤية الجنة دخول بها يرجى

 هذا ترون كما وجل عز ربكم سترون إَنكم: "   النبي قول سمعوا لما الصحابة أَن والشك
 الذي العمل عن وتساءل عظيم شوق نفوسهم في جال قد"  رؤيته في تضامون ال القمر,

 أن دون عليه أجاب أَن بيانه وكمال  النبي نصح تمام ومن , الجليل المطلب هذا به ينال
 فافعلوا غروبها وقبل الشمس طلوع قبل صالة على تغلبوا أال استطعتم فإن: " فقال , ُيسأل

 بل األماني بمجرد تنال ال القيامة يوم وجل عز اهلل رؤية أَن إلى  منه إشارة هذا وفي" 
 األسباب إلى  النبي أرشد ولهذا وتعالى, تبارك اهلل على وإقبال واجتهاد وجد عمل من البد
 الفجر وهما ـ عظيمتين صالتين إلى  فأرشد وجل, عز اهلل ةرؤي العبد بها ينال التي

 من فيهما لما فخصهما فضلهما, على تدل جدًا كثيرة نصوص شأنهما في ورد وقد ـ والعصر
 عز اهلل وأعانه همته سمت فمن الناس, من كثير على الثقل من فيهما ولما الفضل, عظيم
 بل محافظة, أكثر الصلوات من سواهما مال فهو الصالتين هاتين على للمحافظة ووفقه وجل

 الصالة لهذه بالنهوض وجل عز اهلل أكرمه ومن اليوم, مفتاح خاصة الفجر صالة إن
 على ينسحب الفجر في العبد من يكون ما فإن اليوم, بقية الصلوات على أعين بها واالهتمام

 ". آخره عكتب أوله أمسكت إذا جملك مثل يومك:"السلف بعض قال كما اليوم, بقية
 خاتمة في اهلل يسأل وسلم عليه اهلل صلى نبينا كان والرؤية الصالة بين االرتباط ولهذا

 . الجزيل والثواب العظيمة اللذة هذه يسلم أن قبل صالته
 َياِسٍر ْبُن َعَماُر ِبَنا َصَلى: قال أبيه, عن السائب, بن عطاء عن السنن في النسائي روى

 َذِلَك, َعَلى َأَما: َفَقاَل الَصَلاَة, َأْوَجْزَت َأْو َخَفْفَت َلَقْد: اْلَقْوِم َبْعُض َلُه َفَقاَل يَها,ِف َفَأْوَجَز َصَلاًة,
 َرُجٌل َتِبَعُه َقاَم َفَلَما َوَسَلَم, َعَلْيِه اهلُل َصَلى الَلِه َرُسوِل ِمْن َسِمْعُتُهَن ِبَدَعَواٍت ِفيَها َدَعْوُت َفَقْد
 الَلُهَم»: اْلَقْوَم ِبِه َفَأْخَبَر َجاَء ُثَم الُدَعاِء, َعِن َفَسَأَلُه َنْفِسِه, َعْن َكَنى َأَنُه َغْيَر ُأَبٌي ُهَو ْوِماْلَق ِمَن

 اْلَوَفاَة ْمَتَعِل ِإَذا َوَتَوَفِني ِلي, َخْيًرا اْلَحَياَة َعِلْمَت َما َأْحِيِني اْلَخْلِق, َعَلى َوُقْدَرِتَك اْلَغْيَب, ِبِعْلِمَك
 َواْلَغَضِب, الِرَضا ِفي اْلَحِق َكِلَمَة َوَأْسَأُلَك َوالَشَهاَدِة, اْلَغْيِب ِفي َخْشَيَتَك َوَأْسَأُلَك الَلُهَم ِلي, َخْيًرا

 َوَأْسَأُلَك َتْنَقِطُع, َلا َعْيٍن ُقَرَة َوَأْسَأُلَك َيْنَفُد, َلا َنِعيًما َوَأْسَأُلَك َواْلِغَنى, اْلَفْقِر ِفي اْلَقْصَد َوَأْسَأُلَك
 َوالَشْوَق َوْجِهَك, ِإَلى الَنَظِر َلَذَة َوَأْسَأُلَك اْلَمْوِت, َبْعَد اْلَعْيِش َبْرَد َوَأْسَأُلَك اْلَقَضاِء, َبْعَد الِرَضاَء

 ُهَداًة َواْجَعْلَنا اْلِإيَماِن, ِبِزيَنِة َزِيَنا الَلُهَم ُمِضَلٍة, ِفْتَنٍة َوَلا ُمِضَرٍة, َضَراَء َغْيِر ِفي ِلَقاِئَك ِإَلى
 صححه األلباني«ُمْهَتِديَن

 فكلما وسلوكه, العبد عمل على يؤثر السليم الصحيح االعتقاد أَن على داللة الحديث وفي
 .اهلل طاعة على ومحافظة وبذاًل وعماًل وِجدًا استقامة ازداد يقينه وقوي إيمانه ازداد
   وعالـ جَل ـ اهلل يدي بين الموقف هذا على وحافظي الَصالة, هذه في ـ اهلل رعاك ـ هلَلا فاَتقِي

 وإَياك , عنده مكانُتك وتعلو اهلل, عند أمُرك يعُظم الَصالة هذه ـ اهلل رعاك ـ عِظمي
 .المبين الخسراُن إضاعتها فإَن وإضاعَتها؛

 َعَلى الِقَياَمِة َيْوُم»: قال  الَنبَي أَن  هريرة أبي عن للحاكم  «المستدرك» في ثبت وقد
 بين بما ذلك تحديد وفي ,صححه األلباني في صحيح الجامع«َوالَعْصِر الُظْهِر َبْيَن َما َكَقْدِر الُمْؤِمِنيَن
 .ذلك تحُقق في وأثرها الَصالة لمكانة تنبيٌه الَصالتين

 لنفسَك تأبى أن فإَياك مبين, وُخسراٌن واآلخرة نياالُد في خيٍر كِل من ِحرماٌن الَصالة وضياُع
 بذلك, نفسه على حكَم الَصالة ضَيع َمن فإَن والخسران؛ الُذَل وتناَلي الهواَن, تعيشي أن إَلا

 .الهوان حياَة لنفِسه ورضي
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 وبيَن العبد بين صلٌة هي اَلتي الَصالة هذه ُضِيعت إذا ُتؤَمل فضيلٍة وأُي ُيرتجى, خيٍر أُي نعم؛
 !.اهلل؟

 دنيوّي والشقاء َضنٌك البالء أسباِب أعظم من الصالة أمر في التفريَط إّن: أعلمي غاليتي 

 أخروّي  وِعقاب برزخي وعذاب

  51:مريم    

: لي قاال وإنهما ابتعثاني, وإنهما آتيان, الليلة أتاني إّنه: ))الرؤيا حديِث في النبّي ولويق
 وإذا بصخرة, عليه قائم آخُر وإَذا مضطِجع, رجٍل على أتينا وإنا معهما, انطلقُت وإني انطِلق,

 حَجرال فيتبع هنا, ها الحجر فيتدهَده ـ, يشدقه: أي ـ رأسه فيثلغ لرأسه, بالصخرة يهوي هو
 المّرَة فعل مثلما به فيفعل عليه يعود ثم كان, كما رأُسه يصّح حتى إليه يرجع فال فيأخذه,
 اهلل لرسول إخباًرا الحديث آخر في ـ فقاال هاذان؟ ما اهلل, سبحان: لهما قلت: ))قال ,((األولى

 فيرفضه, لقرآنا يأخذ الرجل فإّنه بالحجر رأسه ُيثلغ عليه أتيَت الذي الرجل أّما: ـ رأى عّما

 . البخاري أخرجه ((المكتوبة الصالة عن وينام
 في وادي هو أو والخسران الهالك وهو بغي الصالة تضييع على توعد قد تعالى اهلل كان إذا

 ألن ذلكم فإنما وشره هوله عظيم قعره بعيد حره شديد" إياها وإياكم اهلل جنبنا" جهنم
 عنها الكسل أي الوقت عن الصالة تأخير هو التضييع فإن وسببه الترك وسيلة التضييع

 أصاًل يصليها ال أن أي بالكلية إقامتها عدم فهو تركها وأما وقتها يخرج حتى وتأخيرها
 أخروها ولكن بالكلية, تركوها أضاعوها معنى وليس:)   مسعود ابن قال    ابن عمدًا, 

 حتى الظهر يصلي ال أن هو :" اهلل رحمه المسيب بن سعيد التابعين إمام وقال ,(أوقاتها عن
 العشاء يصلي وال العشاء إلى المغرب يصلي وال المغرب, إلى العصر يصلي وال العصر, يأتي
 ولم الحالة هذه على مصر وهو مات فمن الشمس, طلوع إلى الفجر يصلي وال الفجر إلى
  ."عقابه شديد قعره, بعيد جهنم في واٍد وهي بغٍي اهلل أوعده يتب

 في الشديَد الوعيَد تقرأي وأنت عليك تهون كيف ,إيمانك  يصّح وبها مالك رأُس هي فصالُتك

 تّتصفي كيف! ؟5 ,2:الماعون    : وعال جل اهلل قول

 : عنهم اهلل قال الذي المنافقين صفات من بصفٍة

  ؟ 124:النساء! 

 شيئًا منهن يضيع ولم , بهن جاء فمن , العباد على اهلل كتبهن صلوات خمس ):   قال  
 عند له فليس بهن يأت لم ومن , الجنة يدخله أن عهدًا اهلل عند له كان , بحقهن استخفافًا

  ومالك حبان وابن والنسائي داود أبو أخرجه صحيح حديث (  الجنة أدخله شاء وإن , عذبه شاء إن , عهد اهلل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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 كان كما يصلي أن يحب من كل إلى ازب بن اهلل عبد بن العزيز عبد من   
 .البخاري رواه(.  أصلي رأيتموني كما صلوا),  بقوله عمال   اهلل رسول  

 :وتعالى سبحانه بقوله عمال, اهلل أمره كما يتوضأ وهوأن, الوضوء يسبغ .1

 1 اآلية المائدة 

 . رواه الترمذي وصححه األلباني( طهور بغير صالة تقبل ال)   النبي وقول
 الصالة فعل بقلبه قاصدا بدنه بجميع, كان أينما,  الكعبة وهي: القبلة إلى المصلي يتوجه .4

, مشروع غير باللسان النطق ألن, بالنية بلسانه ينطق وال, نافلة أو فريضة من يريدها التي

 إليها يصلي ستره له يجعل أن ويسن  عنهم اهلل رضي  أصحابه وال بالنية ينطق لم  النبي لكون

 .بذلك,   النبي ألمر, منفردا أو إماما كان إن
 .سجوده محل إلى ببصره ناظرا, ( اكبر اهلل:)  فيقول اإلحرام تكبيرة يكبر .3
 . أذنيه حيال إلى أو, منكبيه حذو إلى التكبير عند يده يرفع .2
 حجر بن وائل حديث من ذلك لورود.  اليسرى كفه على اليمنى, صدره على يديه يضع .5

 .عنهما اهلل رضي أبيه عن الطائي هلب بن وقبيصه

 بين باعدت كما خطاياي وبين بيني باعد اللهم: ) وهو االستفتاح دعاء يقرأ أن يسن .1
 اللهم, الدنس من األبيض الثوب ينقى كما خطاياي من نقني همالل,  والمغرب المشرق
 (. والبرد والثلج بالماء خطاياي من اغسلني

 إله وال, جدك وتعالى, اسمك وتبارك, وبحمدك اللهم سبحانك:)  ذلك من بدال قال شاء وان
 سورة ويقرا(. الرحيم الرحمن اهلل بسم الرجيم الشيطان من باهلل أعوذ: )  يقول ثم(  غيرك

 في جهرًا( آمين) بعدها ويقول( الكتاب بفاتحة يقرا لم لمن صالة ال)  لقوله, الفاتحة
 .القران من تيسر ما يقرا ثم, الجهريه الصالة

 يديه واضعا ظهره حيال رأسه جاعال,  أذنيه أو منكبيه حذو إلى يديه رافعا مكبرا يركع .1
 واألفضل(.  العظيم ربي سبحان:)  ويقول ركوعه في ويطمئن,  أصابعه مفرقا,  ركبتيه على

 اللهم,  وبحمدك ربنا اللهم سبحانك:)ذلك مع يقول أن ويستحب, أكثر أو ثالثا يكررها أن
 (.لي اغفر

 حمده لمن اهلل سمع:)قائال أذنيه أو منكبيه حذو إلى يديه رافعا,  الركوع من رأسه يرفع .1
 فيه مباركا طيبا كثيرا حمدا الحمد ولك ربنا:)  قيامه حال ويقول, منفردا أو إماما كان إن(. 

 ذلك بعد زاد وإن(.  بعد شيء من ماشئت وملء مابينهما وملء, األرض ومل السموات ملء
 معطي وال,  أعطيت لما مانع ال اللهم, عبد لك وكلنا,العبد ماقال أحق,  والمجد الثناء أهل:) 
 بعض في,   النبي عن ثبت قد ذلك ألن نحس فهو(. الجد منك الجد ذا ينفع وال, منعت لما

 آخر إلى(. الحمد ولك ربنا:) الرفع عند يقول فإنه مأموما كان إن أما.  الصحيحة األحاديث
 الركوع قبل قيامه في فعل كما,  صدره على يديه منهم كل يضع أن ويستحب.  ماتقدم

 . عنهما اهلل رضي سعد بن وسهل,  حجر بن وائل حديث من.   النبي عن ذلك على مايدل لثبوت,

,  ركبتيه قبل يديه قدم عليه شق فان,  ذلك تيسر إذا يديه قبل ركبتيه واضعا مكبرا يسجد .1
,  السبعة أعضائه على ويكون. يديه أصابع ضاما, القبلة ويديه رجليه بأصابع مستقبال
 ربي حانسب(: ويقول  الرجلين أصابع وبطون,  والركبتين واليدين, األنف مع الجبهة
..  وبحمدك ربنا اللهم سبحانك(ذلك مع يقول أن ويستحب. أكثر أو ثالثا ذلك ويكرر) األعلى



 
11 

 وأما,  الرب فيه فعظموا الركوع أما:) النبي لقول الدعاء من ويكثر). لي اغفر اللهم
 ربه من العبد يكون ما أقرب)  وقوله( لكم يستجاب أن فقمن الدعاء في فاجتهدوا السجود

 من المسلمين من ولغيره له ربه ويسأل.  صحيحة في مسلم رواهما(.  الدعاء من فأكثروا ساجد وهو
 وبطنه جنبيه عن عضديه ويجافى نفال أو فرضا الصالة كانت سواء,  واآلخرة الدنيا خيري

 في اعتدلوا:)  النبي لقول,  األرض عن ذراعيه ويرفع ساقيه عن وفخذيه فخذيه عن
 (. الكلب انبساط ذراعيه حدكمأ يبسط وال السجود

 ويضع اليمنى رجله وينصب عليها ويجلس  ى اليسر قدمه ويفرش,  مكبرا رأسه يرفع .11
,  وعافني,  وارزقني,  وارحمني,  لي اغفر رب:) ويقول,  وركبتيه فخذيه على يديه

 بعد كاعتداله مكانه إلى فقار كل يرجع حتى الجلوس هذا في ويطمئن(.  وأجبرني.  وأهدني
 .السجدتين وبين الركوع بعد اعتداله يطيل كان النبي ألن الركوع

 .األولى السجدة في فعل كما فيها ويفعل, مكبرا الثانية السجدة يسجد .11
 جلسة وتسمى,  السجدتين بين جلوسه مثل خفيفة جلسه ويجلس,  مكبرا رأسه يرفع .14

 وال ذكر فيها وليس,  حرج فال تركها وإن,  العلماء قولي أصح في مستحبه وهي االستراحة
 عليه شق وإن,  ذلك تيسر إن ركبتيه على معتمدا الثانية الركعة إلى قائما ينهض ثم,  دعاء
 فعل كما يفعل ثم. الفاتحة بعد القران من له تيسر ما و الفاتحة يقرأ ثم,األرض على اعتمد

 . األولى الركعة في
,  لإلمام موافقته وتكره ذلك من أمته حذر  لنبيا الن إمامه مسابقة للمأموم يجوز وال

(   النبي لقول,  صوته انقطاع وبعد,  تراخي دون من إمامه بعد أفعاله تكون أن له والسنة
 حمده لمن اهلل سمع قال وإذا فكبروا كبر فإذا عليه تختلفوا فال به ليؤتم اإلمام جعل إنما

 .عليه متفق الحديثو( فاسجدوا سجد فإذا الحمد ولك ربنا فقولوا
 من رفعه بعد جلس,  والعيد والجمعة الفجر كصالة ركعتين أي, ثنائيه الصالة كانت إذا. 13

 فخذه على اليمنى يده واضعا, اليسرى رجله مفترشا اليمنى رجله ناصبًا الثانية السجدة
 والبنصر صرالخن قبض وإن,  التوحيد إلى بها فيشير السبابة إال كلها أصابعه قابضا,  اليمنى

  النبي عن الصفتين لثبوت.  فحسن بالسبابة وأشار الوسطى مع إبهامها وحلق يده من
 ثم,  وركبته ى اليسر فخذه على ى اليسر يده ويضع تارة تارة,وهذا هذا يفعل أن واألفضل

 أيها عليك السالم,  والطيبات والصلوات,  هلل التحيات)  وهو.  الجلوس هذا في التشهد يقرا
, اهلل إال اله ال أن اشهد,  الصالحين اهلل عباد وعلى علينا السالم,  وبركاته اهلل ورحمة نبيال

 كما, محمد آل وعلى,  محمد على صلي اللهم:)  يقول ثم( ..  اهلل رسول محمدا أن وأشهد
 كما, محمد آل وعلى, محمد على وبارك, مجيد حميد انك, إبراهيم وآل, إبراهيم على صليت
 (. مجيد حميد انك, إبراهيم وآل, إبراهيم لىع باركت

 ومن,  القبر عذاب ومن جهنم عذاب من بك أعوذ إني اللهم:)  فيقول أربع من باهلل ويستعيذ
 الدنيا خيري من شاء بما يدعو ثم(.  الدجال المسيح فتنة ومن, والممات,  المحيا فتنة

,  فريضة الصالة كانت سواء,  بأس فال المسلمين من غيرهما أو لوالديه دعا وإذا,  واآلخرة
 عليكم السالم..  اهلل ورحمة عليكم السالم:)  قائال وشماله يمينه على يسلم ثم,  نافلة أو

 (. اهلل ورحمة
 التشهد قرأ,  والعشاء والعصر كالظهر رباعيه أو,  كالمغرب ثالثيه الصالة كانت إن.12

 إلى يديه رافعا, ركبتيه على معتمدا ائماق نهض ثم,  النبي على الصالة مع آنفا المذكور
 الفاتحة ويقرا.  تقدم كما,  صدره على يديه أي ويضعهما(  اكبر اهلل: )  قائال منكبيه حذو
 .فقط

,  بأس فال األحيان بعض في الفاتحة  على زيادة الظهر من والرابعة الثالثة في قرأ وإن 
 من الثالثة بعد يتشهد ثم  عيدس أبي حديث من  النبي عن ذلك على يدل ما لثبوت

 من باهلل ويتعوذ   النبي على ويصلي,  والعشاء والعصر الظهر من الرابعة وبعد,  المغرب
 الصالة في تقدم كما الدعاء من ويكثر.  الدجال المسيح وفتنة, القبر عذاب ومن جهنم عذاب

, اليمنى رجله حتت اليسرى رجله واضعا متوركًا الجلوس هذا في يكون لكن. الثنائية
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 يمينه عن يسلم ثم.  ذلك في حميد أبي لحديث, اليمنى رجله ناصبا األرض على ومقعدته
 (. اهلل ورحمة عليكم السالم. ..  اهلل ورحمة عليكم السالم) قائال, وشماله

 ال واإلكرام الجالل ذا يا تباركت, السالم ومنك, السالم أنت اللهم:)  ويقول ثالثا اهلل ويستغفر 
 مانع ال اللهم, قدير شيء كل على وهو الحمد وله الملك له,  له شريك ال وحده اهلل إال اله
 اله ال باهلل, إال قوة وال حول ال, الجد منك الجد ذا ينفع وال, منعت لما معطي وال, أعطيت لما
 له مخلصين ,اهلل إال اله ال, الحسن الثناء وله الفضل وله النعمة له إياه, إال نعبد وال اهلل إال

 (الكافرون كره ولو الدين
 إال اله ال: )  المائة تمام ويقول, ذلك مثل ويكبره, ذلك مثل ويحمده, وثالثين ثالثا اهلل ويسبح

, الكرسي آية ويقرا(.  قدير شيء كل على وهو, الحمد وله الملك له,  له شريك ال وحده اهلل
 .صالة كل بعد, الناس برب وذأع وقل, الفلق برب أعوذ وقل,  احد اهلل هو وقل

 لورود, المغرب وصالة, الفجر صالة بعد مرات ثالث, الثالث السور هذه تكرار ويستحب 
 الفجر صالة بعد المتقدم الذكر بعد يزيد أن يستحب كما  النبي عن بذلك الصحيح الحديث
 ويميت يحيى دالحم وله الملك له, له شريك ال وحده اهلل إال اله ال:)  قول المغرب وصالة

 . النبي عن ذلك لثبوت مرات عشر( قدير شيء كل على وهو
 اللهم:)  قوله وبعد, ثالثا استغفاره بعد بوجهه وقابلهم الناس إلى انصرف إماما كان وان
 دلت كما,  المذكورة باألذكار يأت ثم(.  واإلكرام الجالل ياذا تباركت السالم ومنك السالم أنت

 هذه وكل.  مسلم صحيح في  عنها اهلل رضي عائشة حديث منها النبي عن ةكثير أحاديث ذلك على

 . بفريضة وليست سنة األذكار
 أربع وهي, الحضر حال في ركعة عشره اثنتي على يحافظ أن ومسلمه مسلم لكل ويستحب 

 صالة قبل وثنتان, العشاء صالة بعد وثنتان, المغرب بعد وثنتان بعدها, وثنتان, الظهر قبل
 أم عن مسلم صحيح في ثبت وقد.  الرواتب وتسمى عليها يحافظ كان  النبي ألن, بحالص

 تطوعا وليلته يومه في ركعة عشره اثنتي صلى من:)  قال أنه   النبي عن عنها اهلل رضي حبيبه

 . ذكرنا بما الحديث لهذا روايته في الترمذي اإلمام فسرها وقد( . الجنة في بيتًا له بني
 الفجر سنة على ويحافظ والعشاء والمغرب الظهر سنة يترك,  النبي فكان فرالس في أما

( حسنه أسوة اهلل رسول في لكم كان لقد(   سبحانه اهلل لقول حسنه أسوة فيه ولنا,  والوتر
 (  أصلي رأيتموني كما صلوا)  وقوله
 بإحسان وأتباعه وأصحابه آله وعلى اهلل عبد بن محمد نبينا على و...  التوفيق ولي واهلل
 . الدين يوم إلى
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 ورش الطالبات للمرحلة االبتدائية

والمرحلة المتوسطة ( صفوف عليا )

 والمرحلة الثانوية

 (3)عددها 
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قيمة األمانوة  ) خطوات تنفيذ مسئولة التوعية لورش الطالبات في برنامج 

) 

 

ينوب عنها مون المعلموات علوى الموادة  العلميوة      إطالع مسؤولة التوعية في المدرسة أو من -1

 .للورش وآلية تنفيذها 

تقسيم طالبات الفصل في حصوة االحتيواط  إلوى مجموعوات   وتووزع المهوام بيونهن فوي كول           -4

 مجموعة 

ويتغيور التوزيوع فوي كول ورشوة لتتحقوق المشواركة        .... ( ضوابطة للوقوت    –كاتبوة   –متحدثة ) 

       .للجميع والنقاش  في الورش 

يناقش موضوع الورشة من قبل كل مجموعة على حده بشكل حوار يشترك فيه جميوع   -3
 . أفراد المجموعة 

 .يدون ما تم التوصل إليه من كل مجموعة  -2
أموام طالبوات    عونهن ُتعطى كل مجموعة فرصة لعرض ما تم تدوينه مون قبول المتحدثوة     -5

 .الفصل 
ثم تقرأ إحودى  ,جموعات ليكون نتاجًا للفصل يتم االتفاق على صياغة نهائية لما دونته الم-1

طالبات المجموعة ما تم تدوينوه علوى طالبوات الفصول وبعود انتهواء جميوع المجموعوات تقووم          

 . المعلمة بالتعليق وتزويد الطالبات بالمادة العلمية للورشة 
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 للمرحلة االبتدائية ( 1)ورشة 

 (صفوف عليا)

 . دي بعض مجاالت األمانةمجموعتك عدمتعاونة مع *
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 للمرحلة المتوسطة والثانوية( 1)ورشة 

 . مجموعتك عددي بعض مجاالت األمانةمتعاونة مع *

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يا حاملة األمانة
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 (1)ورشة المادة العلمية 

ال أحد ينازع في أن األمانة من ألزم األخالق للفرد والجماعة على السواء وليست هذه األمانة 

األمانة مسؤولية عظيمة وواجب كبير، بل ،  بحفظ المال الذي نودعه عند اإلنسان فحسب قياما 

أمانة تتعلق بحقوق اهلل، وأمانة تتعلق بحقوق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأمانة تتعلق 

         .  بحقوق عباد اهلل

  :مع شرحها  مجاالت األمانة بعضوفيما يلي 

فال نفاق وال ، ويطابق ظاهرُه باطنه، ؤتمن على عقيدته بأن يصدق فيهاالمكَلف ُم -1         

 . رياء وال سمعة

 ((إَنما األعمال بالنَيات، وإَنما لكِل امرئ ما َنَوى)) فالمقاصد والنَيات من أعظم األمانات،  فـ
 صحيح البخاري

وصحة ، ة النية في  العبادات المسلم  مكَلف باألمانة عند قيامه باألحكام الشرعية بصح -2      

 .ونحوها من األحكام  ، وسالمة الصيام، الطهارة 

 .فهي أمانة بين العبد وربه، اهلل فليس أحٌد يَطلع على عقيدة اإلنسان وصحة عبادته إال         

ومن هنا ارتبطت األمانة بالتقوى والخشية والصدق ؛ ولهذا يقول الرسول صلى اهلل عليه     

  :وسلم

 .  رواه اإلمام أحمد وصححه األلباني((    ال إيماَن ِلَمن ال أمانَة له))  

   :األَماَنة في األموال -3  

بيد وكذلك األموال األخرى التي تكون . الودائع التي ُتْعَطى لإلنسان ليحفظها ألهلها: ومنها   

 .مصلحة مالكها  في  اإلنسان لمصلحته، أو

 عوراتهم وستر المسلمين، ضأعرا صيانة في األمانة -4

 .األَماَنة في األجسام واألرواح -5

    فالعقل لدى اإلنسان أمانة إن عمل فيه بطاعة اهلل كان مؤديا لألمانة خير أداء

 والجسم أمانة لديك فإن أنت غذيته  ورفقت به ولم ترهقيه كنت محسنة محافظة على األمانة

الدقة في نقل المعلومة و مدى صحتها وتطبيق العلم وتحري األَماَنة في المعارف والعلوم  -6

      وأن يرى أثره على صاحبه في سلوكه ومظهره

 األَماَنة في الَشهادة -7

وتكون األَماَنة في الَشهادة بتحُملها بحسب ما هي عليه في الواقع، وبأدائها دون تحريف أو تغيير 

  أو زيادة أو نقصان   

 . م والكتابةاألَماَنة في الكال -1  

 . األَماَنة في الِرساالت -7

وتكون األَماَنة فيها بتبليغها إلى أهلها تاَمة غير منقوصة وال مزاد عليها، وعلى وْفِق رغبة  

   محِملها، سواء أكانت رسالة لفظَية أو كتابَية أو عملَية

   األَماَنة في الَسمع والبصر وسائر الحواس  -10

   األخبار، سرد في والمبالغة األسرار، إفشاء وتجنب  ،المجالس حفظ -11

 حديث حسن  (إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة : ) فقد قال عليه الصالة والسالم

  "أخيك بسر تحدث أن الخيانة من إَن: "- اهلل رحمه - الحسن قال 
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 والنصح بالصدق وذلك استشار، أو استنصح لمن والشورى النصيحة صدق األمانة ومن -12 

 الحق؛ يجهل كان إن يضله وال يعلمه، كان إن الحق إلى أخاه المرء يرشد بأن الطيب، والتوجيه

 األلباني  وصححه أحمد، رواه ؛((مؤتمن المستشار: ))- وسَلم عليه اهلل صَلى - قال

   األمانة في البيع والشراء  -13

م في أواصر القربى ويلزمك حفظهم وزوجك وولدك ووالداك وكل من تشترك معه -14

والنصح لهم وهم أمانة عندك ، فإن رعيت حقوقهم وأسديت لهم الخير وأبعدت عنهم األذى كنت 

َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها الَناُس َواْلِحَجاَرُة }: قائمة باألمانة أحسن قيام

 سورة التحريم( 6){َلاِئَكٌة ِغَلاٌظ ِشَداٌد َلا َيْعُصوَن الَلَه َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَنَعَلْيَها َم

  أمانة التزام الحجاب -15

يرحم اهلل نساء المهاجرين األول، لما أنزل اهلل : ]قالت عائشة رضي اهلل عنها  في البخاري 

لم ينتظرن حتى [ شققن مروطهن فاختمرن بها[ 31:النور](َعَلى ُجُيوِبِهَن َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهَن): تعالى

فبادرت كل  -أمانة الحجاب-تحصل كل منهن على خمار، وإنما تنفيذ فوري، شعرن باألمانة 

 .امرأة إلى شق مرطها، فتحصلت على خمار غطت رأسها وأسدلت على جيبها كما أمر اهلل

األمانة عائشة رضي اهلل عنها لما جاء صفوان بن معطل السلمي األمانة هي التي دفعت حاملة 

 (فخمرت وجهي : )وهو رجل أجنبي قريبًا منها، فاسترجع فسمعت صوته فاستيقظت وقالت

وحق الوطن و المجتمع عليك في نشر الخير فيه وإشاعة الطمأنينة أمانة يلزم بالوفاء بها ،  -16
     .يعة لألمانة فإن لم تفعلي كنت مسيئة إلى الناس مض

 من األمانات الملقاة على عاتقك فهل قمت باألمانة ؟ بعضهذه : أيتها الفتاة  المسلمة 
 .وصلى اهلل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 (4)ورشة 

 لو كنت رابعهم 

وبعيدًا عن   ءالضوضا عن بعيدًا أنيًسا لنا فما أجمل أن نهتم بها  ونجعلها،كتب السلف   عظيمة

كلمات جميلة سطرتها أمي على أول صفحة من صفحات الكتاب الذي ،   األجهزة والتقنيات 

ديث رسول اهلل من أحاجلست أقلب الصفحات ليستوقفني حديث .. أهدته لي بمناسبة نجاحي 

 لغارا عليهم انطبق الذين الثالثة إنه حديث .  جميلة معانيه وإشراقاته،  صلى اهلل عليه وسلم 

، حَتى أَووا المبيَت إلى غاٍر فدخلوه، فانحدرْت صخرٌة من ناانطلق ثالثُة رْهٍط مَمن كان قبلحين 

 :الجبل فسَدت عليهم الغار، فقالوا

 .ال ُينجيكم من هذه الَصخرة إاَل أن تدعوا اهلل بصاِلح أعمالكم إَنه 

فأحدهم كان بارًا بوالديه واألخر   وها،ادخر التي الصالحة بأعمالهم اهلل إلى يتوسلون فأخذوا  

 فشيئًا شيئًا الصخرة انفرجت عمله أحدهم ذكر كان عفيفًا والثالث حفظ مال األجير و كانوا كلما

  . األمانة والحقوق وحفظ الوفاء في ساميًا فكانوا مثاًل .يمشون وخرجوا عنهم، اهلل فرج حتى

ى حفظ الودائع فلقد جعل اإلسالم األمانة في كل األمانة  ليست مقصورة عل  قصة تعلمت منها أن
ينبغي صيانته من حقوق أو  فهي تشمل كل ما. فيه تكليف فمفهومها واسع ومعناها عظيم  ما

 .سواء كانت هلل أو للنفس أو للناس ، فروض أو واجبات أو حدود 
ل أنجو به مع لي عم  الثالثة  فهل هؤالء رابع  نفسي وتخيلت  أوراقي وقلبت  نفسي إلى عدت

 !؟؟هؤالء

فما هي   شيء قليل  الغار زحزحة الصخرة التي أغلقت على كنت مع هؤالء الثالثة  وبقي لو 

 .؟ سؤال طرحته فاطمة على نفسها   ريج الكرب والنجاةفالتي  أديتها لتكون سببًا في ت األمانات

  نة واقعًا وحياة ؟هي الوسائل التي أعانت هؤالء  الثالثة على تمثل األما ترى ما..  

دعينا نجيب عن تساؤل فاطمة عن الوسائل تعين على تمثل األمانة  متعاونة مع زميالتك*

  .وترسيخها في النفوس 
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 (4) المادة العلمية للورشة 

 :المعينة على ذلك  األمورومن ، اهلل بحفِظ األمانة  وِرعاَيِتها، وفَرض أداَءها والِقياَم بحِقها أمر

أداء حق اهلل جل وعال بتوحيده وفعل الواجبات والُبعد عن المحرمات، ومن لم يكن أميًنا في  -1

دينه حرٌي به أال يكون أميًنا في ُمعامالته مع الناس، ومن ضّيع حق اهلل جل وعال فهو لحق 

 .غيره أضيع

ات اهلل واقتفاء أثره صلو منفك منه ، إتباع هدي النبي  محمد  ثم يعقب ذلك ، وليس -2

وتطبيق ، فالمحب لمن يحب مطيع  ، فداللة محبته إتباع هديه ، واقتفاء أثره   ، وسالمه عليه  

   . سنته 

،  ، وإن لم يعلم عنك أحد  تجهدك في أداء ما ُكّلفَت به على الوجه المطلوب أينما كن يبذلأ -3 

لبصير، وهو سيجازيك فاهلل جل وعال هو السميع ا ، ويقدر عملك من حولك  يكافئكأو لم 

 .إلحسانك وأمانتك 

صيانة األموال العاّمة وحفظها ورعايتها، وعدم التساهل فيما هو ليس من حقك، والبعد عن   -4

وأن ، كل ما فيه ُشبهة أو شك، فسالمة الدين ال يعدلها شيء، ومن ترك شيًئا هلل عوضه خيًرا منه

 .الرزق بيد اهلل يعطي من يشاء ويمنع من يشاء 

تذكر أن  كل ما أعطاك اهلل من نعمة أنها أمانة لديك ،ومن الوسائل المعينة على حفظ األمانة  -5

يجب حفظها واستعمالها وفق ما أراد منك المؤتمن ، وهو اهلل جل وعال ، فالبصر أمانة ، 

 وحاسبي البصر،فراقبي السمع  والسمع أمانة، واليد أمانة ، والرجل أمانة ، واللسان أمانة ،

 .وتابعي الفؤاد ،

 والموقف أمام اهلل يوم القيامة   سؤالتذكر ال -6  

فقد جعل  عليه الصالة والسالم .ومن الوسائل تذكر عاقبة الخيانة وأنها دليل على النفاق  -7 

إذا حَدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائُتمن خان : آية المنافق ثالث «: الخيانة ثلث النفاق فقال

 . خاريصحيح الب»
 حالهم مع األمانةاالقتداء ب االستفادة من سيرة السلف الصالح و -1

 الصدق في حسنة وقدوة رائًعا، مثااًل - وسَلم عليه اهلل صَلى - اهلل رسول أصحاُب كان لقد  

 كما األمين، الصحابي - عنه اهلل رضي - الجراح بن عامر عبيدة أبو مقدمتهم وفي واألمانة،

: نجران ألهل قال - وسَلم عليه اهلل صَلى - النبي أن - عنه اهلل رضي - اليمان بن حذيفة عن جاء

 - وسَلم عليه اهلل صَلى - النبي أصحاب لها فاستشرف ،((أمين حَق أميًنا رجاًل إليكم ألبعثن))

    ومسلم  البخاري رواه ((عبيدة أبا فبعث

 . فظ األمانات وتدفع لح، الصحبة الصالحة تعين على الطاعات  -7

 :   الثبات على األمانة فالرسول صلى اهلل عليه وسلم  لم يسمح بالخيانة حتى مع الخائن فقال -10

 حسن غريب (وال تخْن من خانك، أِد األمانة إلى من ائتمنك) 

 - عنه اهلل رضي - هريرة أبي فعن الخيانة، من - وسَلم عليه اهلل صَلى - المصطفى تعَوذ وقد

 بئس فإنه الجوع، من بك أعوذ إني اللهم: ))يقول - وسَلم عليه اهلل صَلى - اهلل رسول كان :قال

   األلباني  وحسنه ماجه، وابن والنسائي داود أبو رواه ؛((البطانة بئست فإنها الخيانة، من بك وأعوذ الضجيع،
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في آخر يكاد ُيوجد  حتى ال،  األمانة من عالمات الساعة ضياع ولقد أخبر الصادق األمين أن 

، وُيؤتمن الخائن، وأن موازين الناس سوف تختل حتى ُيخَوَن األمين، شخص أمينالزمان 

وكُل هذا حق إال أنه ال يعني أن كثرة الخيانة في الناس تجعل ، ويوَسد األمر إلى غير أهله

، األم عن أوالدهاو، األب عن أسرته، فإن اهلل تعالى سائٌل كاًل عما استرعاه، الخيانة مباحة

حتى إنه ليسأل اإلنسان ، فليس أحٌد إال وهو مسؤول، والطالب عن واجبه، والمعلم عن طالبه

الخيانة  نحذرو نااهلل في أنفس لنتقيف، عن خاصة نفسه ، فهو مؤتمن على عقيدته وجسمه وشبابه

 . نااهلل في ذلك ما استطع نتقي األمانة  لنؤديو، فإنها بئس البطانة

ولنجاهد أنفسنا عليه لننال عظيم األجر من اهلل ، معًا لنحيي ُخلقًا عظيمًا من أخالق اإلسالمفهيا 

   جل عز و
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 (3)ورشة 

 ثمرات األمانة

 - عنهما اهلل رِضي - عمر بن عبُد اهلل خرج: "قال - عنه اهلل رِضي - عمر ابِن مولى نافٍع عن 

 فسَلم، غنٍم، راعي بهم فَمَر َلُه، السفرة ووَضُعوا لُه، اٌبأصح ومعه المدينة، نواحي بعض في

 أتصوُم: عمر ابن فقال صائم، إِني: له فقال السفرة، هذه من فأِصْب راٍع يا َهُلَم: عمر ابن فقال

 أبادر إِني واهلل: فقال! الغنم؟ ترعى الحال هذه في وأنت سموُمه الشديد الحاِر اليوم هذا مثل في

 شاًة تبيعنا أْن لك فهل: - وأمانته - ورعه يختبر أْن يريد وهو عمر ابن لُه فقال لخالية،ا أيامي

 إنها بغنٍم، لي ليست إنها: قال عليه؟ تفطر ما لحِمها من وُنعِطَيك ثمنها فُنعِطَيك هذه غنمك من

 أصبَعه يرفُع وهو عنه، الراعي فوَلى فَقَدها؟ إذا سيدك يفعُل فما: عمر ابُن له فقال سيدي، غنُم

: الراعي قال: يقول الراعي، قوَل ُيرِدُد عمر ابن فجعل: قال اهلل؟ فأين: يقول وهو الَسماء، إلى

 الراعي فأعَتَق والراعي، الغنم منه فاشترى مواله، إلى بَعث المدينة قدم فلَما: قال اهلل؟ أين

        "الغنم له ووَهَب

هذا الراعي األمين  سيجنيها ثمرات التيما هي المتعاونة مع مجموعتك أذكري *

 :وأمثاله في الدنيا واآلخرة 
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............................................................................................. 
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 (3) المادة العلمية للورشة 

 :من ثمرات   ذلك في ما وبيان األمانة أداء في الترغيب
   اإلسالم وحسن اإليمان كمال من األمانة -1

  ، اإليمان شعُب نقصت األمانة انُتقصت وكَلما ،الديَن استكَمل فقد األمانة بكَمال اَتصَف فمن

 عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عنهما اهلل رضي عمر ابن حديث من الطبراني روى كما
 :وسلم

 .رواه أحمد وصححه األلباني ((له  أمانَة ال لمن إيماَن ال)) 

 والوالية والعلوم لمعارفوا واألرواح واألجسام واألموال واألعراض الّدين يحفظ باألمانة -2
 والكتابة  والقضاء والّشهادة والوصاية

  ومحبة الناس  وسَلم عليه اهلل صَلى - ورسوله اهلل لمحَبة سبٌب األمانة -3
 أن َسَرُه َمن: ))قال - وسَلم عليه اهلل صَلى - اهلل رسول عن" اإليمان شعب" في البيهقي أخرج
   قال األلباني ثابت وله شواهد(( اؤُتِمن  إذا أماَنَته ولُيَؤِد حَدث، إذا َحِديَثُه ُدقفلَيْص ورسوله اهلل ُيِحَبُه

  والنماء البركة سبب األمانة -4  
 يتفَرقا، لم ما بالِخيار البِيعان: ))قال - وسَلم عليه اهلل صَلى - النبَي أَن ومسلٌم البخاري أخرج فقد
   ((بيعهما بركُة ُمِحقْت وكَذبا كَتما وإْن بيعهما، في لهما ُبوِرَك وبَينا َصَدَقا فإْن
  والمال األهل لِحفظ سبٌب األمانة -5

 َيِتيَمْيِن ِلُغَلاَمْيِن َفَكاَن اْلِجَداُر َوَأَما﴿ : للجدار بنائه سبب ُمبِيًنا - السالم عليه - لموسى الخضُر قال
 َوَيْسَتْخِرَجا َأُشَدُهَما َيْبُلَغا َأْن َرُبَك َفَأَراَد َصاِلًحا َأُبوُهَما َوَكاَن ُهَماَل َكْنٌز َتْحَتُه َوَكاَن اْلَمِديَنِة ِفي

  12: الكهف]﴾  َصْبًرا َعَلْيِه َتْسِطْع َلْم َما َتْأِويُل َذِلَك َأْمِري َعْن َفَعْلُتُه َوَما َرِبَك ِمْن َرْحَمًة َكْنَزُهَما
 األمانات ُيؤِدي كان: ﴾ َصاِلًحا َأُبوُهَما َوَكاَن﴿ : - تعالى - قوله في يقول جبير بن سعيد وكان

 "كنزهما فاستخرجا ولداه، أدَرَك حتى كنَزه، له تعالى اهلل فَحِفَظ أهلها، إلى والودائع
   الصراط على والمرور للنجاة سبٌب األمانة -6  

 يوَم َتُقومان والَرِحَم األمانة أَن أخبر - وسَلم عليه اهلل صَلى - النبَي فإَن والَرِحِم األمانة فلِعَظِم
 من له يا - جهَنم فوق ُوِضَع الذي الصراط على الناس يمُر عندما الصراط جنبتي على القيامة
 وَصل َمن أَما ،فسوف يواجه هذا الموقف األرحام وقطع األمانة ضَيع َمن فكُل! عصيٍب موقٍف
 النعيم حيث الخلد جَنة إلى ويمُر الصراط، على - اهلل شاء إْن - فسيثبت األمانة وأَدى رحَمه
  الكريم اهلل وجه إلى الَنظر بلَذة فيها يتمَتع المقيم،
: - وسَلم عليه اهلل صَلى - اهلل رسول قال: قال - عنه اهلل رِضي - ُحذيفَة عن مسلٌم األمام أخرج

 آدم فيأتون الجَنُة، لهم ُتْزَلَف  حَتى المؤمنون فيقوم الناس، - وتعالى تبارك - اهلل يجمُع))
 لسُت آدم، أبيكم خطيئُة إاَل الجَنة من أخرجكم وهل: فيقول الجَنة، لنا استْفتْح أبانا، يا: فيقولون
 إنما ذلك، بصاحب لسُت: إبراهيُم فيقول: قال اهلل، خليل إبراهيم ابني إلى اذَهُبوا ذلك، بصاِحِب

 فيأتون تكليًما، اهلل كَلَمُه الذي - السالم عليه - موسى إلى اعمدوا وراَء ، وراَء من خلياًل ُكنت
 فيقول وروِحِه، اهلل كلمة عيسى إلى اذهبوا ذلك، بصاحِب لسُت: فيقول - السالُم عليه - موسى
 فُيؤَذن فيقوم - وسَلم عليه اهلل صَلى - محَمًدا فيأتون ذلك، بصاحِب لسُت: - السالم عليه - عيسى

: قال كالبرِق ، أولكم فيُمُر وشَمااًل، يميًنا الِصراِط جنبتي فتقومان والرحُم األماَنُة وُترَسل له،
 في ويرجُع يُمُر كيف البرق إلى تروا ألم  : قال البرِق؟ كمِر شيٍء أي وأمي أنت بأبي: قلت

 على قائٌم ونبُيكم أعَمالهم ، بهم َتْجري الِرحالِِ  ِدوش الَطْيِر، َكَمِر ثَم الِريٍح، كمِر ثَم عيٍن؟ طرِفة
 إاَل السير يستطيع فال الَرُجُل َيِجيَء حتى العباِد أعَماُل تعجَز حتى سِلْم، سِلْم رِب: يقول الِصراِط
 اٍج،ن فمْخُدوٌش به؛ ُأمرْت َمن بأْخذ مأمورٌة معَلقٌة كالِليُب الِصَراط حافتي وفي : قال زحًفا ،

  ((الَنار في ومْكُدوٌس 
   الجَنة لُدخول سبٌب األمانة أداء -7
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 قال: قال - عنه اهلل رِضي - الصامت بن عبادة عن والحاكم حبان وابن أحمد اإلمام أخرج
 إذا اصدُقوا الجَنة؛ لكم أضمْن أنفِسُكم من ِسًتا لي اضَمُنوا: ))- وسَلم عليه اهلل صَلى - اهلل رسول

 وكُفوا أبصاركم، وغُضوا ُفروجكم، واحَفُظوا اؤتمنُتم، إذا وأُدوا وعدتم، إذا وأوفوا تم،حَدُث
    األلبانيحسنه  ((أيديُكْم

 .الغار  أصحاب كما في قصة  الكروب لتفريج سبب -1
 اجتماعي وتكافل ومعاملة بادوآ وعبادة عقيدة من: كلها الحياة شؤون تنظم األمانة نجد -7

 فهي بحق سر  ، امتآلًف امنًا متواًدآتثمر لنا مجتمعًا   المعنى بهذا واألمانة، كريم   حسن وخلق
 .األمم والمجتمعات  سعادة

  .أمينة كنت إْن الُدنيا من فاَتك ما عليك ال ، وأخيًرا
 فيك ُكَن إذا أربٌع: ))- وسَلم عليه اهلل صَلى - اهلل رسول قال عمر ابن عن والحاكم أحمد روى

رواه   ((َمْطَعم وِعَفُة الُخُلِق، وُحسن األماِنة، وِحْفُظ الحديث، ِصْدُق: الدنيا من فاَتك ما عليك الف

   .أحمد وصححه األلباني
 َيُضُرك فال ُأعطيَتُهَن إذا ِخالٍل أربُع: "- عنهما اهلل رِضي - العاص بن عمرو بن عبداهلل ويقول

  أمانة  وِحفظ حديٍث، وِصْدق ُطعمة، وَعفاُف يقٍة،َخِل ُحْسُن: الُدنيا من عنك ُعزل ما
   .بالوعود واٍف ، للعهود حافظ ، والخيانة المكر عن بعيد ، واجبه أداء على حريص(  األمانة)  خلق فصاحب

 .جلعز وولنجاهد أنفسنا عليه لننال عظيم األجر من اهلل ، فهيا معًا لنحيي ُخلقًا عظيمًا من أخالق اإلسالم 
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 :المرحلة المتوسطة والثانوية لطالبات .. مادة إثرائيه 

 ( عقد اللؤلؤ )كتاب الكتروني يحوي قصة بعنوان 

 :طريقة التنفيذ 

 .تزّود بها مكتبة الفصل لالطالع-1

 . يمكن إقامة مسابقة على هذه المادة -2
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 (أنشطة الطالبات ) 

 (صفوف مبكرة ) ئية املرحلة االبتدا
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 : لوني وخطي بيدك   

 

 

....................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 (  بالرجوع للمادة العلمية في اإلذاعات والورش)تحاور المعلمة الطالبات حول أهمية أمانة العلم : مالحظة 
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   :لوني وخطي بيدك
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 ( بالرجوع للمادة العلمية في اإلذاعات والورش)ر المعلمة الطالبات حول أهمية أمانة الوطن تحاو: مالحظة 
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 :لوني وخطي بيدك

 

 

 

 

 

  

 

................................................................................... 

 

 

  

 

 تحاور المعلمة الطالبات حول أهمية أمانة الصحة : مالحظة 
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 :لوني وخطي بيدك
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 (بالرجوع للمادة العلمية في اإلذاعات والورش)تحاور المعلمة الطالبات حول أهمية أمانة الصالة : مالحظة 

 معلمة للطالبات أنه من شروط الصالة استقبال القبلةوتوضح ال
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 :  لوني وخطي بيدك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

......................................................... 

 

 

 

 

 (  بالرجوع للمادة العلمية في اإلذاعات والورش)تحاور المعلمة الطالبات حول أهمية أمانة الممتلكات العامة : مالحظة 
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ثالث قصص مرفقه  االبتدائيةأختي مسؤولة التوعية من أنشطة المرحلة 

 :ذ كاآلتي بالبرنامج عرض بور بوينت وآلية التنفي

 . االحتياطعرض كل قصة منفردة في حصص  -1

 . قصةالتعليق من الطالبات بإعطاء فوائد من هذه ال -2

 .التعريف بشخصيات هذه القصص  -3

 ( تباوربوينعرض ) االبتدائيةالمادة العلمية لقصص المرحلة 

 :ثمرات أداء األمانة

 (َأْهِلَها  ِإَلى اْلَأَماَناِت ُتَؤُدوا َأْن َيْأُمُرُكْم َلَهال ِإَن: ) تعالى اهلل لقول مطلوب األمانة أداء-1

 .  واألرواح واألجسام واألموال واألعراض الّدين يحفظ باألمانة -2

      وسَلم عليه اهلل صَلى - ورسوله اهلل لمحَبة سبٌب أداء األمانة -3 

 أن َسَرُه َمن: ))قال - وسَلم عليه اهلل صَلى - اهلل رسول عن" اإليمان شعب" في البيهقي أخرج

  قال األلباني ثابت وله شواهد(( اؤُتِمن  إذا أماَنَته ولُيَؤِد حَدث، إذا َحِديَثُه فلَيْصُدق ورسوله اهلل ُيِحَبُه

  والنماء البركة سبب أداء األمانة -4 ،   وبركة خير مجتمع األمانة فيه الذي تفشو مجتمعفال

  والمال األهل لِحفظ سبٌب أداء األمانة - 5

 َيِتيَمْيِن ِلُغَلاَمْيِن َفَكاَن اْلِجَداُر َوَأَما﴿ : للجدار بنائه سبب ُمبِيًنا - السالم عليه - لموسى الخضُر قال

 َوَيْسَتْخِرَجا َدُهَماَأُش َيْبُلَغا َأْن َرُبَك َفَأَراَد َصاِلًحا َأُبوُهَما َوَكاَن َلُهَما َكْنٌز َتْحَتُه َوَكاَن اْلَمِديَنِة ِفي

  12: الكهف﴾  َصْبًرا َعَلْيِه َتْسِطْع َلْم َما َتْأِويُل َذِلَك َأْمِري َعْن َفَعْلُتُه َوَما َرِبَك ِمْن َرْحَمًة َكْنَزُهَما

 األمانات ُيؤِدي كان: ﴾ َصاِلًحا َأُبوُهَما َوَكاَن﴿ : - تعالى - قوله في يقول جبير بن سعيد وكان

   "كنزهما فاستخرجا ولداه، أدَرَك حتى كنَزه، له تعالى اهلل فَحِفَظ أهلها، إلى ائعوالود

     األبناء لصالح سبب أداء األمانة -6

   الجَنة لُدخول سبٌب األمانة أداء -7    

 قال: قال - عنه اهلل رِضي - الصامت بن عبادة عن والحاكم حبان وابن أحمد اإلمام أخرج

 إذا اصدُقوا الجَنة؛ لكم أضمْن أنفِسُكم من ِسًتا لي اضَمُنوا: ))- وسَلم عليه اهلل ىصَل - اهلل رسول

 وكُفوا أبصاركم، وغُضوا ُفروجكم، واحَفُظوا اؤتمنُتم، إذا وأُدوا وعدتم، إذا وأوفوا حَدُثتم،

    األلبانيحسنه  ((أيديُكْم

  . الغار  أصحاب كما في قصة  الكروب لتفريج األمانة سبب أداء -1

   بالوعود واٍف ، للعهود حافظ ، والخيانة المكر عن بعيد ، واجبه أداء على فاألمين حريص 

  نبذة عن العلماء

 :اإلمام أبو حنيفة 

 .  الكوفي ، التيمي ثابت بن النعمان حنيفة أبو العراق عالم ، أحد األئمة األربعة ، الفقيه ، اإلمام

 .الكوفة عليهم قدم لما مالك بن أنس ورأى ، الصحابة صغار حياة في ثمانين سنة ولد

  حنيفة أبي من وحلمًا سمتًا أحسن وال ، مجلسه في أوقر رجال رأيت ما:  قال المبارك ابن وعن

    .العقل كثير ، الصمت طويل حنيفة أبو كان:  قال شريك وعن

 .هصالت لكثرة الوتد يسمى حنيفة أبو كان:  النبيل عاصم أبو وقال

   أعلم واهلل ،   سنة سبعون وله ومائة خمسين سنة في  شهيدا توفي
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 أمه وكانت ، األعالم أحد ، الغازي ، الحافظ ، زمانه عالم ،  واضح المبارك بن بن اهلل عبد

 بقايا عن وأخذ ،   سنة عشرين ابن وهو العلم وطلب ومائة عشرة ثمان سنة  ولد.  خوارزمية

وفي الحج وكان   ، التجارة وفي ، الغزو وفي ، العلم طلب في الترحال من وأكثر ، لتابعينا

    .الحج إلى معه ويجهزهم ، من يحتاج ينفق على

 العالمة الحافظ اإلمام ، أمية بن العاص أبي بن الحكم بن مروان عمر بن عبد العزيز بن

 الخليفة الراشد المدني ، األموي القرشي ، حفص أبو  المؤمنين أمير ،العابد الزاهد المجتهد

 .الخامس

 ثالث سنة ولد.  الخطاب بن عمر بن عاصم بنت عاصم أم هي أمه،  المدينة أهل تابعي من 

 ورضي - اهلل رحمه - عدل إمام وكان ، كثيرًا حديثًا وروى ، وورع وعلم فقه له ، ثقة وكان وستين،

    .عنه
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 اللوح الحائطية لبرنامج األمانة

واألمانة في الَصالة، واألمانة في الصوم، واألمانة في : "-رِضي اهلل عنه  -قال ابن مسعود • 

 ".الحديث، وأشُد ذلك الودائع

قد لكِل جارحة عبودَيٌة، وَمن نَظر إلى حراٍم، أو َسِمع َحَراًما، أو تكَلم بحراٍم، أو أَكل حراًما، ف• 

 .أَخَل باألمانة

ال إيماَن ِلَمن ال أمانَة له، وال : ))ما خطبنا رسول اهلل إاَل قال: قال -رِضي اهلل عنه  -عن أنٍس • 

 أخرج اإلمام أحمُد وابن حبان ((ِدين ِلَمن ال َعْهَد له

 .ماُنهما نقَصْت أمانُة الرجل إال نَقص إي: يقول -رِضي اهلل عنهما  -قال ُعروة بن الزبير  • 

 ( .أصدق الِصدق األَماَنة وأكذب الكذب الخيانة: )قال أبو بكر الِصديق رضي اهلل عنه•  

 ( .أَول ما يرفع ِمن هذه األَمة الحياء واألَماَنة ، فسلوها اهلل: )قال وعن أبي هريرة • 

 .األَماَنة ِمن كمال اإليمان وحسن اإلسالم• 

عراض واألموال واألجسام واألرواح والمعارف والعلوم والوالية باألَماَنة ُيْحَفظ الِدين واأل• 

 ...والوصاية والَشهادة والقضاء والكتابة

 .األمين يحُبه اهلل ويحُبه الَناس• 

 .مجتمع تفشو فيه األَماَنة مجتمع خيٍر وبركة•  

فإَنه بئس الَضجيع، الَلهَم إِني أعوذ بك ِمن الجوع : ))قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم • 

 .صححه ابن حبان((وأعوذ بك ِمن الخيانة فإَنها بئس البطانة

األمانة ثباٌت على الِذكر، ووفاٌء لصاحب األمر، صلى اهلل عليه وسلم، ودواٌم على الدين إلى •  

 .آخر العمر

 .باألمانة تحفظ الحقوق وتؤدى الواجبات• 

 .ر، ومتابعة للفؤاداألمانة مراقبة للسمع، ومحاسبٌة للبص• 

 .األمانة قياٌم بحقوق المسلمين، وتحّمٌل لحاجات المساكين، وخدمٌة للمحتاجين• 

 .األمانة وفاٌء بتكاليف الكتاب العزيز والسنة الشريفة واالئتمار بأمرهما والوقوف عند حدودهما• 

ادن : إذا أراد سفًراأّنه كان يقول للّرجل  -رضي الّله تعالى عنهما  -عن عبد الّله بن عمر •  

أستودع الّله دينك وأمانتك : "يوّدعنا -صّلى الّله عليه وسّلم  -مّني أوّدعك كما كان رسول الّله 

 .رواه الترمذي وأبو داود والحديث صحيح "وخواتيم عملك

 .كَلما انُتقصت األمانة نقصت شعُب اإليمان•  

 :قال كعب المزني• 

 إَن الخؤوَن على الطريِق األنكِب         نتي أرَعى األَماَنَة ال أخوُن أما

 (.إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة: )قال صلى اهلل عليه وسلم• 

 .  أْميز ُطرق الفالح وأعظمها وأوسعها نفعا طريق األمانة• 

صححه األلباني في    ".أد األمانة إلى من ائتمنك، و ال تخن من خانك:"قال صلي اهلل عليه وسلم •  

 .حيح الجامعص

إذا حَدث كذب، وإذا وَعد أخلف، وإذا : آية المنافق ثالث: ))قال عليه أفضل الصالة والسالم • 

 .مّتفق عليه (( اؤُتِمن خان

 .والمجتمعات األَماَنَة سر سعادة األمم•  

  "َمن لم يكن له رأس مال فليتخذ األَماَنة رأس ماله": قال سفيان بن عيينة رحمه اهلل•  

 .أداء األمانة مفتاح الرزق : قال علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه  •  
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 صحيح الجامع. جعل الرسول صلى اهلل عليه وسلم األمانة دليال على إيمان المرء وحسن خلقه •   

يَك ، َفاَل َعَلْيَك َأْرَبٌع ِإَذا ُكَن ِف: َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمٍرو ، َأَن َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َقاَل•  

أخرجه أحمد وصححه . ِحْفُظ َأَماَنٍة ، َوِصْدُق َحِديٍث، َوُحْسُن َخِليَقٍة ، َوِعَفٌة ِفي ُطْعَمٍة: َما َفاَتَك ِمَن الُدْنَيا 

 .األلباني 

َوَمْن َكاَنْت : " آخر وصايا النبي صلى اهلل عليه وسلم في حجة الوداع الوصية باألمانة فقال •  

 .أخرجه أحمد  .َدُه َأَماَنٌة َفْلُيَؤِدَها ِإَلى َمِن اْئَتَمَنُه َعَلْيَها  ِعْن

َمْن َأَخَذ َأْمَواَل الَناِس ُيِريُد َأَداَءَها ، :َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة ، َأَن َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َقاَل•  

 .صحيح البخاري . ْتاَلَفَها ، َأْتَلَفُه اهلُل ، َعَز َوَجَلَأَداَها اهلُل َعْنُه ، َوَمْن َأَخَذَها ُيِريُد ِإ

َثَلاَثٌة َأَنا : " َقاَل َرُسوُل الَلِه َصَلى الَله َعَلْيِه َوَسَلَم : عن َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهلل عنه َقاَل • 

َرُجٌل َأْعَطى ِبي ُثَم َغَدَر ، َوَرُجٌل : ِقَياَمِة َخْصُمُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ، َوَمْن ُكْنُت َخْصَمُه َخَصْمُتُه َيْوَم اْل

 .صحيح البخاري.  َباَع ُحًرا َفَأَكَل َثَمَنُه ، َوَرُجٌل اْسَتْأَجَر َأِجيًرا َفاْسَتْوَفى ِمْنُه ، َوَلْم ُيوِفِه َأْجَرُه

َأْرَبٌع َمْن ُكَن ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا : َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمٍرو، َعِن الَنِبِي صلى اهلل عليه وسلم ، َقاَل• 

ِإَذا اْؤُتِمَن : َخاِلًصا ، َوَمْن َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمْنُهَن ، َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمَن الِنَفاِق ، َحَتى َيَدَعَها 

 .صحيح البخاري و مسلم .َخاَن ، َوِإَذا َحَدَث َكَذَب ، َوِإَذا َعاَهَد َغَدَر ، َوِإَذا َخاَصَم َفَجَر

 .األمانة الدين والفرائض والحدود :قال قتادة• 

 . إذا كانت في البيت خيانة ذهبت منه البركة: عن أنس بن مالك قال• 

 رواه الترمذي " والمؤمُن من أمنه الناس على دماِئهم وأموالهم: " -صلى اهلل عليه وسلم -النبي  قال • 

 .والنسائي
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التربية والتعليم

 شئون تعليم البنات

بية والتعليم بمنطقة اإلدارة العامة للتر

 الرياض

 إدارة التوعية اإلسالمية
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 .األمانة في اللغة واالصطالح 
 .فضل األمانة 
 .األمانة من صفات األنبياء 
 أمانة النبي محمد 
 .صور من أمانه سيد الخلق وسيد األمناء 
 .مجاالت األمانة 

 .آثار  األمانة على الفرد والمجتمع 

 األمور المعينة على التخلق بخلق األمانة -     

 .آثار ضياع األمانة  
 .دور األسرة والمدرسة في غرس قيمة األمانة 
 .خاتمة 
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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد بلغ الرسالة وأَدى األمانة ونصح األمة حتى 

 :أما بعد ... م الساعة وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قيا

 وحقوُق  اهلِل حقوُقوهي قيمٌة عظيمٌة ُتصاُن بها  األمانَة، اإلسالِم عليها شريعُةُبِنَيت التي  ِةَيِقُلالُخ ِمَيالِق من َأَجِلإن 

جميِع األموِر التي تتصُل بالفرِد في  ى أدائهاَوَدَعا إلجبها عليهم وجوًبا، ألزَم اإلسالُم الناَس بها إلزاًما وأو لذاالناس، 

 . والمجتمِع 

َواَلِذيَن "  :تعالى ِهوِلَقِب الكريِم ِهفي كتاِبين ـالمؤمن ُهاَدَببها ِع َفَصَو -  - نجد المولى  -أخياتي – األمانِةمنزلِة  ولعظِم

 1المؤمنون أية  سورة "اُعوَنُهْم ِلَأَماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َر

فاألمانة خلق من أخالق المسلم التي تنبع من عقيدته ، وتدل على صدقه في االنتماء لهذا الدين وشرف غايته في التعامل 

مع اآلخرين ، واألمانة صفة جامعة للفضائل والقيم والمثل العليا النبيلة التي جاءت بها الشريعة اإلسالمية سواء كانت 

حقوق اهلل تعالى على عباده أو من حقوق العباد على بعضهم البعض ، كالودائع وحفظ األسرار واألعراض وأمانة تتعلق ب

 .المجالس وأمانة األموال واألوالد وغيرها من األعمال التي يؤتمنون عليها 

ُدوا اأَلَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم َبْيَن الَناِس ِإَن اهلَل َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤ]: لهذا كانت األمانة من لوازم اإليمان ، قال تعالى  

للمؤمن أينما كان وتدل عليه ، وهي صفة  { 51:النساء}[ َأْن َتْحُكُموا ِبالَعْدِل ِإَن اهلَل ِنِعَما َيِعُظُكْم ِبِه ِإَن اهلَل َكاَن َسِميًعا َبِصيًرا

 :مفهوم األمانة : أواًل

لفظة األمانة مأخوذة من األمن وهو ضد الخوف ؛ ألن األمانة توضع في األصل عند أمين ، واألمين ثقة ال : األمانة لغة

 . يخون ، واألمانة خالف الخيانة ومعناها سكون القلب والتصديق للمؤتمن عليها 

 :األمانة في االصطالح الشرعي 

ي قوق العباد فال يطمـع اإلنسان ف، وكذلك المحافظة على حهي رعاية حقوق اهلل تعالى بتأدية المرء للفرائض والواجبات 

 .وديعة أؤتمن عليها وال ينكر مااًل أو متاعًا أّمنه الناس عليه

وجاء معنى األمانة بأنها خلق في النفس ، يعف به اإلنسان عما ليس له به حق ، وإن تهيأت ظروف العدوان عليه ،  

ع أن يهضمه دون أن يكون عرضة لإلدانة عند الناس وهي على هذا األساس ويرجع ما لديه من حق لغيره ، وإن استطا

 : تشتمل على ثالثة عناصر

 .عفة األمين عما ليس له به حق في أخذه من اآلخرين  -أ

 .تأدية األمين ما يجب عليه من حقوق ألصحابها  -ب

 .حفظ األمين ما استؤمن عليه من حقوق وعدم التفريط بها   -ج

قول بأن األمانة هي ضد الخيانة ، وبأنها صيانة اإلنسان لكل ما ينبغي صيانته من حقوق أو فروض أو ونستطيع ال 

 .واجبات أو حدود أو أشياء مادية أو معنوية سواء كانت هلل تعالى أم للمجتمع 

 :فضل األمانة : ثانيًا

الوجود كله ، فال ينبغي لإلنسان أن   األمانة فضيلة عظيمة ، وقد ضرب اهلل المثل لعظمها، فأوضح أنها تثقل كاهل

ِإَنا َعَرْضَنا اأَلَماَنَة َعَلى الَسَماَواِت َواأَلْرِض َوالِجَباِل َفَأَبْيَن َأْن َيْحِمْلَنَها ]: يستهين بها أو يفرط في حقها ، قال تعالى 

، والظلم والجهل آفتان ، وُبلي اإلنسان بجهادهما فإذا  { 72:األحزاب}[ َوَأْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها اإِلْنَساُن ِإَنُه َكاَن َظُلوًما َجُهوًلا

  .انتصر على الظلم والجهل كان على حمل األمانة أقدر 

واألمانة التي تدعو إلى رعاية الحقوق وتعصم اإلنسان عن الدنايا ، ال تكون بهذه المثابة إال إذا استقرت في وجـدان  

 .على مشاعره  المرء ورست في أعماقه وهيمنت
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إن األمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ، ثم نزل القرآن : ) وهذا معنى حديث حذيفة بن اليمان عن رسول اهلل  

 . صحيح مسلم(فعلموا من القرآن وعلموا من السنة

سنة النبوية والعلم بالشريعة ال يغني عن العمل بها ، واألمانة ضمير حي إلى جانب الفهم الصحيح للقرآن الكريم وال 

 . المطهرة ، فإذا مات ضمير اإلنسان انتزعت األمانة منه 

ثم : ) في وصفه لتسرب األمانة من القلوب التي تخلخل فيها اإليمان فيروي عن رسول اهلل  ومن ثم يستطرد حذيفة 

ثم  –األثر اليسير  –ل الوكت ينام الرجل النومة فُتقبض األمانُة من قلبه ، فيظل أثرها مث: حدثنا عن رفع األمانة فقال 

كجمر دحرجته على رجلك ، فيغط  –أثر العمل في اليد  –ينام النومة فتقبض األمانة من قلبه فيظُل أثُرها مثل أثر الَمْجِل 

إن في بني فالن رجاًل : فتراه ُمنتبرًا وليس فيه شيء ، فيصبح الناس يتبايعون ، فال يكاد أحٌد يؤدي األمانة حتى يقال 

، باب رفع األمانة  صحيح مسلم .( وما في قلبه مثقال حبٍة من خردٍل من إيمان! ما أجلده ما أظرفه ما أعقله : مينًا حتى يقال للرجل أ

 .واإليمان

 :األمانة من صفات األنبياء : ثالثًا

لنفع على أمتهم ، األمانة شرط أساسي الصطفاء الرسل ، وهي من أبرز أخالقهم ، فلوال أنهم أمناء على ما يعود با

وحريصون على هداية وإرشاد أقوامهم لما استأمنهم اهلل على رساالته لخلقه ، فقد نادى جميع األنبياء األقوام الذين أرسلوا 

: ، وقوله تعالى { 11-17:الُدخان}[  َأْن َأُدوا ِإَلَي ِعَباَد اهلِل ِإِني َلُكْم َرُسوٌل َأِميٌن*  َوَجاَءُهْم َرُسوٌل َكِريٌم ...]: إليهم بقولـه تعالـى 

 . { 61:األعراف}[ ُأَبِلُغُكْم ِرَساَلاِت َرِبي َوَأَنا َلُكْم َناِصٌح َأِميٌن]

أي إني رسول من اهلل إليكم أمين فيما بعثني به ، أبلغكم رساالت ربي وال أزيد عليها وال أنقص ومأمون على تبليغ " 

 .، البن كثير تفسير القرآن العظيم ."  هذه الرسالة

 :ياء والمرسلين جميعًا ألقوامهم ولقد تجلى هذا الخلق العظيم في دعوة األنب

 ،[ 162: الشعراء] {َأِميٌن َرُسوٌل َلُكْم ِإِني}: فهذا نوٌح، وهوٌد، وصالٌح، ولوٌط، وشعيٌب، كُل واحٍد منهم قد قال لقومه

َوَقاَل الَمِلُك اْئُتوِني ِبِه َأْسَتْخِلْصُه ِلَنْفِسي ]: أمام عزيز مصر لما ظهرت براءته وعفته  وقال اهلل جل وعال في يوسف 

َوَكَذِلَك َمَكَنا ِلُيوُسَف ِفي *  َقاَل اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن اأَلْرِض ِإِني َحِفيٌظ َعِليٌم*  َفَلَما َكَلَمُه َقاَل ِإَنَك الَيْوَم َلَدْيَنا َمِكيٌن َأِميٌن

 فوافق الملك على تولية يوسف  [ َتَبَوُأ ِمْنَها َحْيُث َيَشاُء ُنِصيُب ِبَرْحَمِتَنا َمْن َنَشاُء َوَلا ُنِضيُع َأْجَر الُمْحِسِنيَناأَلْرِض َي

 .أمور مصر االقتصادية وجعل له سلطة على أرض مصر يتصرف كما يريد ، وهذا شأن اهلل في عباده المخلصين 

حيث ، { 26:القصص}[ َقاَلْت ِإْحَداُهَما َيا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإَن َخْيَر َمِن اْسَتْأَجْرَت الَقِوُي اأَلِميُن]:   وقال تعالى في موسى 

ألنه القـوي علـى حفظ الماشـية والقيـام ، لرعي أغنامهم  طلبت إحدى ابنتي شعيب استئجار القوي األمين موسى 

 .واألمانة في حفظ الشيء ، فوصفته بالقوة في القيام بالتكليف ، نتـه برعايتها والمؤتمن الذي ال تخاف من خيا

 : أمانة النبي محمد 

بته قريش بالصادق األمين ويدل على ذلك قصة رفع الحجر ّقباألمانة والصدق حتى َل لقد عرف الناس النبي ! أخياتي 

عه ووضعه في مكانه من البيت حتى كادوا يقتتلون األسود عند بناء الكعبة المشرفة وبعدما تنازعوا في استحقاق شرف رف

  ًا هذا هو الصادق األمين هو أول من دخل فقالوا قبلنا به حكم لوال أنهم احتكموا ألول من يدخل من باب الصفا وكان 

 .بيديه ووضعه في الركن المعد له في الكعبة المشرفة  فرفعوه في ثوب ثم أخذه 

وحتى بعد أن  كبيرة فكانوا يطمئنون  عندما يضعون األمانات والودائع عند رسول اهلل  وكانت ثقة أهل قريش بالنبي 

ليرد ودائع الناس التي كانت  عليًا بن أبي طالب في مكة بعد هجرته  واتضح ذلك عندما ترك ، أظهر الدعوة فعادوه 

. الودائع التي كانت عنده للناس   ل اهلل بمكـة ثـالث ليال وأيامها حتى أدى عن رسو عنده فأقام علي بن أبي طالب 

 مثااًل يحتذى ويقتدى به في رد األمانات إلى أصحابها  فكان فقه السير، 

 :صور من أمانة سيد الخلق 
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خلًقا، وأعظمهم أدًبا، هم أكملو اتقى الناس وتأديبه، فكان -صلى اهلل عليه وسلم -تربية نبيه –سبحانه وتعالى  –تولى اهلل 

عن أبي هريرة رضي اهلل عنه، عن محمد : ال يأكل تمرة ربما سقطت من الصدقةوأشدهم ورعا فكان هم عقاًل، وأرجح

 -َأْو ِفي َبْيِتي-الَتْمَرَة َساِقَطًة َعَلى ِفَراِشي  َوالَلِه ِإِني أَلْنَقِلُب ِإَلى َأْهِلي َفَأِجُد: "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال

 متفق عليه"فألقيها َأْو ِمَن الَصَدَقِة-آلُكَلَها، ُثَم َأْخَشى َأْن َتُكوَن َصَدَقًة  َفَأْرَفُعَها

نزلت في ُعثمان بن طلحة بن : قال، [51: النساء]{ ِإَن الَلَه َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤُدوا اأَلَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها}: قوله تعالىفي عن ابن جريج 
بي صلى اهلل عليه وسلم مفتاَح الكعبة، ودخَل به البيت يوم الفتح، فخرج وهو يتلو هذه اآلية، فدعا أبي طلحة، َقبض منه الن
 (.مرسل ورجاله رجال الصحيح.)عثمان فدفع إليه المفتاح

قد علمت : ثوبين إلى الميسرة ، فانتهزها اليهودي لينال من جنابه العظيم ، وقال ليهودي ليشتري منه  النبي  ذهبلقد 
اهم هلل ، وأّداهم كذب ، قد علم أني من أتق: )) ‘ يريد ، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي ، فقال رسول اهلل  ما

 ..الترمذي صحيح((لألمانة

شهد بأمانة الرسول صلى اهلل عليه و سلم أعدائه قبل أصدقائه و صحابته فها هو أبو سفيان زعيم مكة قبل إسالمه يقف  -
لروم و يعجز عن نفي صفة األمانة عن النبي صلى اهلل عليه و سلم رغم حرصه عندئذ أن يطعن فيه و أمام هرقل ملك ا

يأمر بالصالة و الصدق و العفاف : "لكن ما أن سأله هرقل عن ما يدعو إليه النبي صلى اهلل عليه و سلم فأجاب أبو سفيان 
 .صحيح البخاري "و الوفاء بالعهد و أداء األمانة

على أمانته صلى اهلل عليه و سلم و من أمثلة ذلك ما قالته عنه خديجة رضي اهلل منهم صحابته فلم يختلف أحد  و هلهأما أ
.." فواهلل إنك لتؤدي األمانة و تصل الرحم و تصدق الحديث: "...عنها عند بداية نزول الوحي عليه صلى اهلل عليه و سلم 

: ة رضي اهلل تعالى عنه حين سأله عن الدين الذي اعتنقوه فأجاب و ما قاله جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبش
و ال غرو أن النبي صلى اهلل عليه و سلم كان .." حتى بعث اهلل إلينا رسوال منا نعرف نسبه و صدقه و أمانته و عفته"

حتى  مانة إلى حد الكمالمثااًل لألمانة و كيف ال و قد ائتمنه اهلل تعالى على رسالته الخاتمة فكان خير من أدى هذه األ
حيث أدى ( مبلغ الرسالة ومؤدي األمانة : ) له أهلصار عليه الصالة والسالم ال ينفك اسمه عن هذا المديح الذي هو 

 ..اهلل خير ما جزى نبي عن أمته  األمانة التي كانت عليه وأرشدنا إلى الطريق المستقيم فجزاه
 3سورة المائدة " َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديًنا اْلَيْوَم َأْكَمْلُت: " فقد قال تعالى  

 :مجاالت األمانة : رابعًا

المجاالت التي تدخل فيها األمانة كثيرة ومتعددة ؛ ألن األمانة تدخل في جميع أعمال اإلنسان التي يقوم بها على سطح  

 :هذا سنتناول بعض المجاالت التي تدخل فيها األمانة ، وهي كالتالي هذه المعمورة ، ل

 : األمانة في العبادة- 

َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمن َبِني آَدَم ِمن  وأعظم األمانات هي أمانة الدين والتوحيد التي عليها العهد والميثاق قال اهلل عّز وجّل 

 اِفِليَنَعَلى َأنُفِسِهْم َأَلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوْا َبَلى َشِهْدَنا َأن َتُقوُلوْا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغُظُهوِرِهْم ُذرِّيََّتُهْم َوَأْشَهَدُهْم 

172األعراف . 

طبيًقا وتؤدى هذه األمانة بتحقيق التوحيد والعبودية هلل والبعد عن الشرك والبدع و أال يعبد اهلل إال بما شرع خضوًعا وت

عقيدته فيحافظ عليها نقية صافية ال تشوبها شائبة يطّهرها من األدران ويجّنبها ما يفسدها  عنوالتزاما فالمسلم مسئول 

 .من المعتقدات الباطلة ويتعاهدها بالمجاهدة والصبر والمصابرة في كل حين 

والحج ، والصوم أمانة ، والزكاة أمانة ، أمانة والصالة، ويلحق هذه األمانة ،أمانة التكاليف والعبادات فالشرائع أمانات

َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوْا اَل َتُخوُنوْا  وإال كان خائًنا واهلل يقول، وغير ذلك كثير فمن أدى ما ائتمنه اهلل عليه فهو أمين، أمانة 

 .27الألنفاالَلَه َوالَرُسوَل َوَتُخوُنوْا َأَماَناِتُكْم َوَأنُتْم َتْعَلُموَن

وخيانة الرسول تكون بإهمال ما جاء به وترك سنته وخيانة ، خيانة اهلل تكون بترك ما أمر اهلل به وفعل ما نهى اهلل عنه

 .ه إليهم معيًبا أو منقوًصا ّده ألهله أو َرحفظ عليه وعدم رّداألمانات تكون بالتفريط فيما اسُت
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يبذل فالستعداد لها فالوضوء أمانة واإلنسان مؤتمن في طهارته وأهم العبادات وآكدها  الصالة وقبل الصالة يكون ا

الجهد في إتمامه وإخالص النية فيه بأن يستشعر فضله وآثاره عليه كما جاء في فضل الوضوء عن حمران مولى 

:  توضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت رسول اهلل : حسًنا ثم قال  اتوضأ عثمان بن عفان يوًما وضوًء: ) عثمان قال

 صحيح مسلم( من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد ال ينهزه إال الصالة غفر له ما خال من ذنبه 

 .فصالة المسلم أمانة وكلها اهلل إليه في ركوعها وسجودها وأذكارها وخشوعها 

ى الفضيلة  ونهته وقوفه بين اهلل فإذا استشعر ذلك ظهرت آثار أمانته في صالته فتربى علمستشعرًا فهل يأتي إليها مقباًل 

 45العنكبوت .. َوَأِقِم الَصالَة ِإَن الَصالَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر ... عن الرذيلة قال تعالى 

ومثل الصالة العبادات األخرى كالصيام والحج والصدقة فالمؤمن مؤتمن في صومه فال يؤذي مسلًم وال يجرح شعوًرا 

ث وال يفسق و مؤتمن في زكاته وصدقته فال يبخل بها ويخرجها لمستحقيها عن طيب نفٍس ومؤتمن في حجه فال يرف

 .لك بقية العبادات األخرىمنه ومثل ذ

  :األمانة في حفظ الجوارح 

قال عز   الجوارح واألعضاء كلها أمانات، يجب عليه أن يحافظ عليها، وال يستعملها فيما يغضب اهلل سبحانه؛

فالعين أمانة   36:اإلسراء  َوال َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإَن الَسْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكُل ُأوَلِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤواًل وجل

لحرام، واألذن أمانة يجب عليه أن يجِنَبها سماع الحرام، واليد أمانة، والرجل أن يغضها عن ا جب على المسلمي

َمْن يضمن لي ما بين لحييه وما : ))قال -صلى اهلل عليه وسلم  -عن سهل بن سعد، عن رسول اهلل  .وهكذا...أمانة

 .صحيح البخاري((. بين رجليه أضمن له الجنة

 : أمانة بر الوالدين -

( ِصيُرِبَواِلَدْيِه َحَمَلْتُه ُأُمُه َوْهنًا َعَلى َوْهٍن َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمْيِن َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك ِإَلَي اْلَم اإلنسانَوَصْيَنا َو: ))قال تعالى
 14:لقمان

ظيمة التي وهذه التضحيات الع، من خدمات وتفان وإحسان ألبنائهماللوالدين حق عظيم على األوالد، لكثرة ما قدما ف

  : التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةق األبناء ومن هذه الحقولدى يقدمها اآلباء البد أن يقابلها حقوق 

استعمال   - خفض الصوت عند الحديث معهما - التواضع لهما ومعاملتهما برفق ولين - الطاعة لهما و تلبية أوامرهما - 

في مرحلة الشيخوخة وعدم إظهار الضيق  ال سيماإحسان التعامل معهما  -  د الحديث معهماأعذب الكلمات وأجملها عن

   . من طلباتهما ولو كانت كثيرة ومتكررة

دخلت الجنة : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:قالت -رضي اهلل عنها  -عن أم المؤمنين عائشة ف

ابن النعمان، كذلكم البر، كذلكم البر، وكان أبر الناس حارثة  :من هذا ؟ قالوا: فسمعت فيها قراءة، فقلت

 .(صحيح الجامع)صحيح . بأمه

من سادات بزين العابدين، وهو المسمى -رضي اهلل عنه  -هذا أبو الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

أخاف أن تسير  : تؤاكل أمك ، فقالإنك من أبر الناس بأمك، وال نراك : كان كثير البر بأمه ، حتى قيل له  - التابعين

 . يدي إلى ما قد سبقت عينها إليه ، فأكون قد عققتها

 .جابها، فعال صوُته صوَتها فأعتق رقبتينأن أمه نادته، فأ ابن عون المزني وعن 

مي، وال ما مشيت نهارًا قط إال مشى خلفي، وال لياًل إال مشى أما: كيف كان بُر ابنك بك ؟ قال  لعمر بن ذر وقيل 

 .رقى سطحًا وأنا تحته

فعلى األبناء أن يبروا آباءهم ويحسنوا إليهم ويحترموا أبوتهم،ألن خيانة حق الوالدين من أعظم الخيانات التي يعجل 

 . من العذاب إن لم يتب اآلخرةلصاحبها العقوبة في الدنيا مع ما يدخره اهلل له في 

 : واألرحامي القربى أمانة حقوق ذو -

 .ومن قطعها قطعه اهلل، ومن وصل رحمه وصله اهلل ، قيام بوصلهم والعفو عن إساءتهم من ال 

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6002064
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ومن قطعها  اهلُل وصَلُه وصلها اسمي فمن من أنا الرحمُن وأنا خلقُت الَرِحَم واشتققُت لها: عَز وجَل  اهلُل قال :)  قال 

 .إسناده صحيح( َبَتُتُه

سرُه أن يبسط له في رزقه ، وُينسأ  من)):  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: قال _ رضي اهلل عنه_ عن أنس بن مالك

 . ومسلم، البخاري(( له في أثرة فليصل رحمه

في  ابن حبانفي المستدرك و الحاكم أخرجفقد  تعلم األنساب لصلة األرحام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد حض

تعلموا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإن تعلم األنساب معين على صلة : )قاليه وسلم  اهلل عل الصحيح أن رسول اهلل صلى

فإن الرحم إذا قربت كانت قريبة ولو بعدت، وإذا بعدت كانت : ) الحاكم جاء في لفظ هذا الحديث عندولذلك  (األرحام

معين، فإنه  ببعدها وقربها في الجملة األولى تعلمها، فإذا عرف اإلنسان رحمه إلى إنسانوالمقصود  (.بعيدة ولو قربت

انت الرحم بعيدة حتى لو كان يعرف النسب إليه كوإذا لم  سيتخذ تلك الرحم قريبة حتى لو كانت بعيدة من ناحية النسب

صح عن النبي صلى  العظيم  و خاله، فلهذا أرشد النبي صلى اهلل عليه وسلم هذا اإلرشاد قريبًا منه جدًا كابن عمه أو ابن

( ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل من يصل من يقطعه) :رضي اهلل عنهما أنه قال ابن عمر اهلل عليه وسلم من حديث

إليه في  حسنمن يقطعه من أرحامه، وليس الواصل المكافئ الذي إذا أحسن إليه ذو رحمه أ واصل هو الذي يصلفال

 . المقابل، فهذا مكافئ فقط وليس واصاًل

قال رسول اهلل صلى اهلل : عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قالف، تعجل الثواب وقطيعتها تعجل العقاب :أخواتي  صلة الرحم

(( ليس شيء ُأِطيع اهلل فيه أعجل ثوابًا من صلة الرحم وليس شيء أعجل عقابًا من البغي وقطيعة الرحم) : )عليه وسلم 
 البيهقي في السنن الكبرى وصححه األلباني في صحيح الجامع 

 : أمانة الجوار -

تعمد االطالع على ذاءه ويستر عورته ويسارع إلى تفريج كربته،وال ييأمانة الجوار تقتضي أن يراعي حرمته ويتجنب إ

 .عورات بيته

يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر : ))-َصَلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلم  -قال َرُسول الَلِه : قال –َرِضَي الَلُه َعْنُه  -وعن أبي ذر 

 .رواه ُمْسِلٌم(( ماءها وتعاهد جيرانك

خير األصحاب عند الَله : ))-َصَلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلم  -َرُسول الَلِه قال : قال –َرِضَي الَلُه َعْنُه  -وعن عبد الَله بن عمرو 

 .َحِدْيٌث َحَسٌن: ؛ رواُه الِتْرِمِذُي، َوَقاَل((تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الَله خيرهم لجاره

ما زال جبريل : ))-ى اهلل عليه وسلم صل -قال رسول اهلل : قالت -رضي اهلل عنها  -وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة 

 (ثهيوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سُيوِر

ما قمت إذن بحرمة ظل داره : وكان يجلس في ِظِل داره فقال، بلغ اْبَن المقَفع أَن جارا له يبيع داَرُه في َدْيٍن َرِكَبُهوقد 

 .ال تبيعها: فدفع إليه ثمن الدار وقال

 األمانة في الودائع  -

ثم نردها إلى أصحابها عندما يطلبونها هي من األمانات التي  التي تدفع إلينا لنحفظها فترة من الزمناألمانة في الودائع 

 ُنسأل عنها يوم القيامة ، ولنا األسوة الحسنة في رسولنا األمين حينما استخلف عند هجرته ابن عمه علي بن أبي طالب 

التي استحفظها ، مع أن هؤالء المشركين كانوا قد خططوا لقتله أو سجنه أو طرده من ليسلم المشركين األمانات والودائع 

فقه السيره.الديـار ، وأرغمـوه على الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة 
 

ِإَن اهلَل َيْأُمُرُكْم َأْن ]، وذلك ألنه أدرك معنى  

القتل في : )قال  وأن الشهيد ُيسأل عنها يوم القيامة ، عن عبد اهلل بن مسعود   {51:ساءالن}[ ...ُتَؤُدوا اأَلَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها 

أِد أمانتك ، : فيقال  –وإن قتل في سبيل اهلل  –يؤتى بالعبد يوم القيامة : سبيل اهلل يكفر الذنوب كلها إال األمانة ، قال 

به إلى الهاوية ، وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت له ، فيراها انطلقوا : أي رب ، كيف وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال : فيقول 

فيعرفها ، فيهوي في أثرها حتى يدركها ، فيحملها على منكبيه ، حتى إذا ظن أنه خارج نزلت عن منكبيه فهو يهوي في 
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، وأشياء عددها وأشد ذلك الصالة أمانة ، والوضوء أمانة ، والوزن أمانة ، والكيل أمانة : أثرها أبد اآلبدين ، ثم قال 

 . (المحدث األلباني -صحيح الترغيب)حسن أو صحيح ( الودائع

َمْن َأَخَذ َأْمَواَل الَناِس ُيِريُد َأَداَءَها ، َأَداَها اهلُل َعْنُه ، َوَمْن َأَخَذَها :َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة ، َأَن َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َقاَل

 والبخاريأخرجه أحمد .َفَها ، َأْتَلَفُه اهلُل ، َعَز َوَجَلُيِريُد ِإْتاَل

الغدر حرام باتفاق ،  (فإذا تمكنت صفة األمانة من صاحبها تعامل بها مع القريب والبعيد والمسلم والكافر يقول ابن حجر 

أد  (: هلل عليه وسلم  وكذلك حال المؤمن حتى مع من عرف بالخيانة ،قال صلى ا( سواء كان في حق المسلم أو الذمي

، وذلك ألن خطورة السقوط في الخيانة ، وفساد الفطرة بنقض صحيح الجامع ( األمانة إلى من ائتمنك وال تخن من خانك

 .العهد، أشد من مجرد مقابلة الخائن بمثل فعله، وألن السقوط مرة قد تستمرئه النفس ، وتواصل في منحدر الخيانة 

 :أمانة األموال  -

فضيلة ال تسمح للمسلم بأن يجمع المال حسبما شاء وبأي طريقة أراد ، بل فّرق القرآن الكريم   -أخواتي  –ألمانة إن ا 

َيا َأُيَها اَلِذيَن َآَمُنوا َلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ]: بين الطرق المشروعة الكتساب الرزق والطرق الغير مشروعة ، قال تعالى 

 . { 27:النساء}[ ...ِإَلا َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم  ِبالَباِطِل

لقد نهت اآلية عن أكل األموال بالباطل ، وأوضحت الطريق المشروع لجمع المال وهي التجارة ، أي البيع والشراء  

 .عن تراٍض بين الناس 

إَن اهلَل طِيٌب ال يقبُل إال ! أيها الناُس :) ففي صحيح مسلم   ومما ينبغي أن يتنبه له أن أكل المال الحرام من موانع الدعاء

َيا َأُيَها الُرُسُل ُكُلوا ِمَن الَطِيَباِت َواْعَمُلوا َصاِلًحا ِإِني ِبَما : فقال . وإَن اهلَل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين . طِيًبا 

 . [  172اآلية  البقرة َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن َطِيَباِت َما َرَزْقَناُكْم : قال و  51اآلية  المؤمنون. َتْعَمُلوَن َعِليٌم 

ومطعُمه حراٌم ، ومشرُبه حراٌم ، ! يا رِب ! يا رِب . يمُد يَديه إلى السماِء   .أغَبَر أشعَث .الَسفَر يطيُل الرجَل ذكرثم 

 ( فَأَنى ُيستجاُب لذلك ؟. م وملَبُسه حراٌم ، وُغِذَي بالحرا

َوَلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِبالَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها ِإَلى الُحَكاِم ِلَتْأُكُلوا ]: قال تعالى  :االبتعاد عن الغش في جمع المال  ومن األمانة

ليس من صفة المؤمنين أكل أموال الناس بالباطل ،واألمانة تقتضي   {111:البقرة}[ َفِريًقا ِمْن َأْمَواِل الَناِس ِباإِلْثِم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن

 ...]: تحريم الربا ؛ ألنه أكل ألموال الناس باإلثم ، وبدون بذل أي جهد أو مشاركة في الربح والخسارة ، قال تعالى 

 . {275:البقرة}[ ...َوَأَحَل اهلُل الَبْيَع َوَحَرَم الِرَبا 

َوَأَما اْلِجَداُر َفَكاَن ِلُغَلاَمْيِن َيِتيَمْيِن ِفي اْلَمِديَنِة َوَكاَن َتْحَتُه  ﴿ :ُمبِيًنا سبب بنائه للجدار -عليه السالم  -لموسى  قال الخضُر
ا َرْحَمًة ِمْن َرِبَك َوَما َفَعْلُتُه َعْن َأْمِري َذِلَك َكْنٌز َلُهَما َوَكاَن َأُبوُهَما َصاِلًحا َفَأَراَد َرُبَك َأْن َيْبُلَغا َأُشَدُهَما َوَيْسَتْخِرَجا َكْنَزُهَم

 .12: الكهف ﴾ َتْأِويُل َما َلْم َتْسِطْع َعَلْيِه َصْبًرا
اهلل  كان ُيؤِدي األمانات والودائع إلى أهلها،فَحِفَظ :﴾ َوَكاَن َأُبوُهَما َصاِلًحا ﴿ :- تعالى -كان سعيد بن جبير يقول في قوله  

 .كنَزه، حتى أدَرَك ولداه، فاستخرجا كنزهما تعالى له

كما أن األمانة تدفع صاحبها إلى اإلنفاق من المال الحالل الطيب على الفقراء واليتامى والمساكين وذوي الحاجة  

والمعوزين من أبناء المجتمع لسد حاجتهم والنهوض بهم إلى مستوى األكتفاء ويتحقق التكافل والتضامن االجتماعي بين 

 .بناء المجتمع ، ويتم القضاء على البطالة والفقر ، وذلك بدفع الزكاة ، وصدقة التطوعأ

 :البيع والشراء التعامل واألمانة في - 

بالحفاظ على األمانة في التعامل مع اآلخرين سواء في كتابة الدين أو الحقوق ، بأن تكون الكتابة  لقد أمر اهلل        

َيا َأُيَها اَلِذيَن َآَمُنوا ِإَذا َتَداَيْنُتْم ]: يدًا عن التغيير والتبديل ، وبدون زيادة أو نقصان ، قال تعالى وفق األصل المتفق عليه بع
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، فاألمانة أن ، وإذا كانت الكتابة من إنشاء كاتبها { 212:البقرة}[ ...ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسًمى َفاْكُتُبوُه َوْلَيْكُتْب َبْيَنُكْم َكاِتٌب ِبالَعْدِل 

 .تكون مضامينها خالية من التالعب بالحقائق 

َأَن َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َمَر َعَلى ُصْبَرِة َطَعاٍم ، : المسلم ال يِغُش أحًدا، وال يغدر به وال يخونه،وفي رواية ف 

َأَفاَل : َأَصاَبْتُه الَسَماُء َيا َرُسوَل اهلِل ، َقاَل : ا َهَذا َيا َصاِحَب الَطَعاِم ؟ َقاَل َم: َفَأْدَخَل َيَدُه ِفيَها ، َفَناَلْت َأَصاِبُعُه َبَلاًل ، َفَقاَل 

 "  الِترِمذي"و مسلم"وأحمدأخرجه . َجَعْلَتُه َفْوَق الَطَعاِم َكْي َيَراُه الَناُس ؟ َمْن َغَش َفَلْيَس ِمِني

مع األمين الصادق حتى غير المسلمين يؤثرون األمين ، فقد ورد قصة عن و النفس البشرية بالفطرة تميل إلى التعامل 

إنا نعطيك ما سألتنا ابعث معنا رجاًل أمينًا ، وال تبعث معنا إال أمينا ، فقال : أهل نجران لما وافقوا على دفع الجزية فقالوا 

 .، صحيح البخاري.حديث صحيح  ألبعثن معكم أمينًا بحق وأرسل معهم أبا عبيدة وكان أمينًا لهذه األمة : 

 .صحيح البخاري (رحم اهلل رجاًل سمحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى: )قال  أن رسول اهلل  عن جابر بن عبـد اهلل 

إسناده صحيح أو حسن أو ما ( التاجر األمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء: )قال  وعن أبي سعيد الخدري عن النبي 

 .صحيح الترغيب والترهيب.ا بهمقار

يحكى أن رجاًل من الصالحين كان يوصي عماله في : واستمعي أخيتى لهذا الموقف والذي ينبغي أن يكون ديدن كل تاجر 

وذات يوم جاء يهودي فاشترى ثوبًا معيبًا ولم يكن صاحب ، المحل بأن يكشفوا للناس عن عيوب بضاعته إذا وجدته

 هذا يهودي ال يهمنا أن نطلعه على العيب: عاملالمحل موجودًا فقال ال

أين هو؟ : بعته لليهودي بثالثة آالف درهم، ولم أطلعه على عيبه،فقال:ثم حضر صاحب المحل فسأله عن الثوب فقال

قد يا هذا، ل: لقد رجع مع القافلة،فأخذ الرجل المال معه ثم تبع القافلة حتى أدركها بعد ثالثة أيام،فقال لليهودي: فقال

اإلسالم،إذ : ما حملك على هذا ؟ قال الرجل: اشتريت ثوب كذا وكذا وبه عيب، فخذ دراهمك وهات الثوب،فقال اليهودي

والدراهم التي دفعتها لكم مزيفة،فخذ بها ثالثة : من غشنا فليس منا فقال اليهودي:يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم 

 .ن ال إله إال اهلل وأن محمدًا رسول اهللآالف صحيحة،وأزيدك أكثر من هذا أشهد أ

فلألمانة في البيع والشراء دوٌر كبيٌر في طمأنينة النفس واستتباب األمن ؛ ألن صدق التعامل مع الناس وسيلة لزيادة 

ن وكا التجار بالتزام الصدق والتقـوى واألمانـة لينالوا درجة الصديقين والشهداء الحب والتآلف بينهم ، لذلك أوصى 

 . سبب انتشار اإلسالم في شرق آسيا هو أخالق التجار المسلمين وأمانتهم

 :أمانة المجالس  -

إن للمجالس أخياتي  حقوقًا ، فال يجوز كشف أسرار الناس في المجالس ، فكم من عالقات تقطعت ومصالح تعطلت ؛ 

ْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإَن الَسْمَع َوالَبَصَر َوالُفَؤاَد ُكُل ُأوَلِئَك َكاَن َوَلا َتْقُف َما َل]): الستهانة بعض الناس بأمانة المجلس ، قال تعالى 

 . { 36:اإلسراء}(َعْنُه َمْسُئوًلا

 (إنما المجالُس باألمانة-صَلى اهلل عليه وسَلم  -قال رسول اهلل : خرج األمام أحمد وأبو داود عن جابٍر قال

ِري فيها من أموٍر، ويجب أْن تحفظ أسرارها، وال يحُل للمرء أْن يفشي من أسرار فالمجالس ُتعَقد باألمانة على ما َيج

  .إخوانه ما ال يحُبون أْن يخرج عنهم
ُحْسُن المجالس وشَرُفها بَأمانة حاِضريها على ما يقُع فيها من قوٍل : قال المباركفوري في شرحه للحديث

"ما يسمعه ويراهوفعل؛ فكأَن المعنى ليكن صاحب المجلس أميًنا ل ". 
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إنما ُتجالسوننا باألمانة، كأَنكم تظُنون أَن الِخيانة ليست إاَل في الِدينار : "وُيؤِكد هذا المعنى العظيم الحسن البصري بقوله 

ه إلى ما يفعله وعلينا التنبي" والِدرهم، إَن الخيانة أشَد الخيانة أْن ُيجالسنا الرجل، فنطمئن إلى جانبه، ثم ينطلق فيسعى بنا

 .البعض في نشر ما يحصل في المجالس عبر وسائل التقنية صوتًا وصورة وأنه خيانة 

فيحرم تتبع عورات اآلخرين والمشي في قفاهم وهم ال يشعرون لمعرفة أسرارهم وإذاعتهـا بين الناس من خالل الحديث 

 .عنها أثناء الجلوس مع اآلخرين 

خبر من األخبار أو شيء من األشياء التي : بحديث، والمقصود بالحديث( أو إمرأة رجل) أحد أحدا سواءإذا حدث : أي

ال تفش هذا السر، أو : ذلك المتحدث، وهذه عالمة تقوم مقام قوله: ، أي(ثم التفت: )هي سر أفشاه إليه، فإنه أمانة، وقوله

أنه : وسلم أخبر بأنه أمانة، فكونه التفت معناه اكتم هذا الكالم، فإن هذا فعل يقوم مقام القول؛ ألن النبي صلى اهلل عليه

يخشى أن يسمعه أحد، أو أنه ال يريد أن يسمعه أحد غير الذي يحدثه، فهذه عالمة على أنه ال يريد إفشاءه، وعلى هذا فما 

ي عدم إفشائه، كان من هذا القبيل فإنه أمانة عند هذا الذي حدث بهذا الحديث؛ ألن كونه يفعل هذا الفعل دليل على رغبته ف

 .ومعلوم أن الشيء الذي وصف بأنه أمانة معناه أنه يحافظ عليه، وال يعديه اإلنسان الذي ُحدث به إلى غيره

وحرمات المجالس تصان وتحفظ ما دام الذي يجري فيها مضبوطًا بقوانين األدب وشرائع الدين ،لذلك ينبغي مصاحبة 

ير ينتفع منها الجليس ، واالبتعاد عن مجالس السوء التي تسبب النكد األتقياء والجلوس في مجالسهم ، فهي مجالس خ

مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير ، فبائع المسك إما أن تبتاع منه أو : ) والفساد ، قال 

 .صحيح البخاري( ًا منتنةيحذيك أو تجد منه ريحًا طيبة ، ونافخ الكير إما أن يحـرق ثيـابك ، وإما أن تجد منه ريح

  :الكلمةأمانة 
ومن األمانة أن يلتزم المسلم بالكلمة الجادة، فيعرف قدر الكلمة وأهميتها؛ فالكلمة قد ُتدخل صاحبها الجنة وتجعله من أهل 

ُتْؤِتي ُأُكَلَها . ْصُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي الَسَماء َأَلْم َتَر َكْيَف َضَرَب الّلُه َمَثاًل َكِلَمًة َطِيَبًة َكَشَجرٍة َطِيَبٍة َأ: " قال تعالى، التقوى
َوَمثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجُتَثْت ِمن َفْوِق اأَلْرِض . ُكَل ِحيٍن ِبِإْذِن َرِبَها َوَيْضِرُب الّلُه اأَلْمَثاَل ِللَناِس َلَعَلُهْم َيَتَذَكُروَن 

 .سورة إبراهيم( 26 - 24. )َراٍر َما َلَها ِمن َق
ِإَن اْلَعْبَد َلَيَتَكَلُم ِباْلَكِلَمِة ِمْن ِرْضَواِن اهلِل ، َعَز َوَجَل ، اَل ُيْلِقي َلَها :وَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة ، َعِن الَنِبِي صلى اهلل عليه وسلم ، َقاَل

 أخرجه أحمد. ِفي َجَهَنَم َعْبَد َلَيَتَكَلُم ِباْلَكِلَمِة ِمْن َسَخِط اهلِل ، اَل ُيْلِقي َلَها َبااًل ، َيْهِوي ِبَهَبااًل ، َيْرَفُعُه اهلُل ِبَها َدَرَجاٍت ، َوِإَن اْل

 هَوُيَباِعُد اْلَجَنَة ،ه ، ِبَعَمٍل ُيْدِخُلخبرهَي بأنلَنِبِي صلى اهلل عليه وسلم ِفي َسَفٍر حينما سأل ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل ، ديث حوفي والُبخاري 
َوِإَنا  :معاذ   اَلفقْيَك َهَذا عل.ُكَف: َفَأَخَذ ِبِلَساِنِه ، َقاَل : َأاَل ُأْخِبُرَك ِبِماَلِك َذِلَك ُكِلِه ؟  إلى أن قال  وأخبره ِمَن الَناِر ،

ى َمَناِخِرِهْم ، ِإاَل .ى ُوُجوِهِهْم ، َأْو.ْل َيُكُب الَناَس ِفي الَناِرَثِكَلْتَك ُأُمَك َيا ُمَعاُذ ، َوَه: َلُمَؤاَخُذوَن ِبَما َنَتَكَلُم ِبِه ؟ ل َفَقاَل
 .السلسلة الصحيحة: األلباني وذكره   الِترِمذيماجة وابن أخرجه أحمد و. َحَصاِئُد َأْلِسَنِتِهْم

َبٌع َمْن ُكَن ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا َخاِلًصا ، َوَمْن َكاَنْت ِفيِه َأْر:َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمٍرو، َعِن الَنِبِي صلى اهلل عليه وسلم ، َقاَلو، 

ِإَذا اْؤُتِمَن َخاَن ، َوِإَذا َحَدَث َكَذَب ، َوِإَذا َعاَهَد َغَدَر ، َوِإَذا : َخْصَلٌة ِمْنُهَن ، َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمَن الِنَفاِق ، َحَتى َيَدَعَها 

 .مسلمالُبَخاِري وأخرجه . َخاَصَم َفَجَر

َيْوَم َتْشَهُد ): يجب على كل عبد أن يحفظ لسانه، وال يتكلم إال بالصدق، واهلل سائله عن ذلك، قال تعالىف
24النور (َعَلْيِهْم َأْلِسَنُتُهْم َوَأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن  

إن في : وتقتضيها المصلحة، قال عمر بن الخطابوينبغي للمسلم أن يحترز عن المعاريض إاّل لحاجة،  
.ويدخل في ذلك الصدق في األخبار، ويندرج تحته الوفاء بالوعد .المعارض غني عن كذب  
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تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم فقيل له  يا لسان قل خيرًا  : كان على الصفا يلبي ويقول وعن ابن مسعود أنه

إن أكثر (ال بل سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول)  : شيء سمعته فقال تقوله أويا أبا عبد الرحمن أهذا شيء 

 .فليحذر المسلم من سقطات ما ينشره  االتصالومنها األمانة فيما يكتب وينشر عبر وسائل  ابن آدم في لسانه خطايا

 

 

 : أمانة االستشارة واالستنصاح-

له ما تحبيه  ه في النصيحة والمشاورة وأن تحبيك أن تكوني صادقة معفإذا استشارك أحد وطلب النصيحة منك فعلي

 .حديث صحيح( وإذا استنصحك فانصح له)  لنفسك فالمستشار مؤتمن، وقال  

فإذا أتانا سبي : ال قال: هل لك خادم ؟ قال :قال النبي صلى اهلل عليه و سلم ألبي الهيثم :أبي هريرة قال عن

فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي صلى اهلل . اهلل عليه و سلم برأسين ليس معهما ثالثفُأتي النبي صلى . فأتنا 

إن المستشار :"فقال النبي صلى اهلل عليه و سلم . اختر لي! يا رسول اهلل: فقال. اختر منهما : عليه و سلم

طوال و صححه األلباني في صحيح سنن رواه الترمذي في الزهد ملحديث ا( مؤتمن، ُخذ هذا، فإني رأيته يصلي، واستوص به خيرا 

   الترمذي

ستطيع أن يال وإذا شعر أنه الصدق في الرأي ومحض النصح للمستشير والتجرد :وعلى المستشار أخيه  

التأمل والتفكير الطويل والنظر ،و التأني وعدم التسرعفليعتذر وال يعطه رأيا أعوجا،وبصدق  هقول رأيي

 ع وطلب التفصيل والسؤال عن كل كبيرة وصغيرة في الموضوو هجميع جوانب الموضوع وأبعاد في

أي أن المستشار أميٌن فيما ُيسأل عنه من األمور فال ينبغي (( المستشار مؤتمن )) األمانة والكتمان لحديث 

 .له أن يخون المستشير بكتمان مصلحته وإنما يشير عليه بما هو صانٌع لنفسه

 : أمانة حقوق العمال والخدم -

، وال ننسى  األمانةيع تكليفه فوق طاقته وكل ذلك من تضيؤالء أمانة في أعناقنا فال يظلم في حبس راتبه أو تقليله أو فه

ففي البخاري قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم . في نصحه وإرشاده وتعليمه الدين الصحيح  األمانة

َيِدِه، فلُيْطِعمُه مما يأكُل، ولُيلِبسُه مما َيلَبُس، وال ُتَكِلفوهم  تحَت كان أخوُه فمْن أيديُكم، تحَت الَلُه َخَوُلكم جعلهُم إخواَنكم إن :) 

 . ( ما َيْغِلُبُهم، فإْن َكَلْفُتموهم ما َيْغِلُبهم فأعينوهم

 : أمانة العلم -

ن ال يعلملون قلال   ومكانلة سلامقة وال مجلال للتسلوية بلين اللذين يعلملون واللذي        ، وفضلل عظليم   ، شأن جليل  -أخياتي-للعلم 

يؤدي ما ينبغي أن  والطالب (  أي العلم)وهو أمانة . 2سورة الزمر ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون : ) تعالى 

لع الواعي يوظف كل معلومة يسمعها أو يقرؤها ّطفطالب العلم الُمعليه من واجبات، ويجتهد في تحصيل علومه ودراسته،

. و ذلك  يحتاج إلى صبر عظليم عللى طلبله    . مي القويم فيستفيد من كل معلومة ترد إليه بعد تمحيصهالخدمة الدين اإلسال

فال تثنيه ظروف الحياة وتغّير الزمان فهو يعكف على كتابه يعيد درسه ويحفظه وينمي مواهبه ويصبر على تقلبات النفس 

ا طالب العلم أيًا كان نوعه فهو مقبل نحو علمه بحب هكذ. فكلما جمحت نفسه عن الطلب سايسها حتى تعود إلى رشدها . 

جلاد فلي سلعيه لخدمله وطنله ونفلع       ، مخللص فلي إقبالله    ، وشوق فال تسأل كم هي مكاسبه ألنه صادق في توجهه مع ربه 

 وما أعطاك اهلل من العلم فإن عليك أمانة نشره وتبليغه وتفهيمه الناس ونصحهم وإرشادهم وأمرهم بالمعروف إن.مجتمعه

 .هم قصروا فيه ونهيهم عن المنكر إن هم وقعوا فيه

 

 : اتليؤولمسفي امانة األ- 
كل إنسان مسئول عن شيء يعتبر أمانة في عنقه، سواء أكان والًدا أم ابًنا، وسواء أكان رجال أم امرأة فهو راٍع ومسئول 

ُكُلُكْم َراٍع َفَمْسُئوٌل َعْن َرِعَيِتِه ، : الَلِه صلى اهلل عليه وسلم َقاَلعن رعيته، َعْن َناِفٍع َعْن َعْبِد الَلِه رضي اهلل عنه َأَن َرُسوَل 
ْنُهْم ، َواْلَمْرَأُة َراِعَيٌة َعَلى َفاأَلِميُر الذي َعَلى الَناِس َراٍع َوْهَو َمْسُئوٌل َعْنُهْم ، َوالَرُجُل َراٍع َعَلى َأْهِل َبْيِتِه َوْهَو َمْسُئوٌل َع
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ُكْم َراٍع َوُكُلُكْم َمْسُئوٌل َعْن ِلَها َوَوَلِدِه َوْهَى َمْسُئوَلٌة َعْنُهْم ، َواْلَعْبُد َراٍع َعَلى َماِل َسِيِدِه َوْهَو َمْسُئوٌل َعْنُه ، َأاَل َفُكُلَبْيِت َبْع
 : ومن المسئوليات  "مسلم"أحمد  والُبَخاِري و َأْخَرَجُه. (َرِعَيِتِه

: ،  وقال تعالى ( من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول: ) ول اهلل قال رس  أمانة العمل_ أ 

،   {161:آل عمران}[ َبْت َوُهْم َلا ُيْظَلُموَنَوَما َكاَن ِلَنِبٍي َأْن َيُغَل َوَمْن َيْغُلْل َيْأِت ِبَما َغَل َيْوَم الِقَياَمِة ُثَم ُتَوَفى ُكُل َنْفٍس َما َكَس]

ماًل مسئولية فعله والغلول هو أخذ الشيء من الغنائم خفية واختالسًا فآخذه يأتي يوم القيامة حاماًل إياه على عنقه ، أي متح

ه ، وبذلك يستوجب العقاب ، يوم توفى كل نفس في اآلخرة ما كسبت من خير أو شر فينال الغال جزاء فعله ووزر ما ارتكب

ُر َصِغيَرًة ُوِضَع الِكَتاُب َفَتَرى الُمْجِرِميَن ُمْشِفِقيَن ِمَما ِفيِه َوَيُقوُلوَن َيا َوْيَلَتَنا َماِل َهَذا الِكَتاِب َلا ُيَغاِدَو]: دون ظلم ، قال تعالى 

 . { 47:الكهف}[ َوَلا َكِبيَرًة ِإَلا َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا َوَلا َيْظِلُم َرُبَك َأَحًدا

األمانة أن يؤدي المرء ما عليه على خير وجه، فالعامل يتقن عمله ويؤديه بإجادة وأمانة، والطالب يؤدي ما عليه من  ومن

َعْن . واجبات، ويجتهد في تحصيل علومه ودراسته، ويخفف عن والديه األعباء، وهكذا يؤدي كل امرٍئ واجبه بجد واجتهاد

أخرجه األلباني في  السلسلة . ِإَن اهلل ُيِحُب ِإَذا َعِمَل َأَحُدُكْم َعَماًل َأْن ُيْتِقَنُه: ِبَي َصَلى اهلل َعَليه وَسَلم َقاَل َأّن الَن: َعاِئَشَة َرِضَي اهلل َعْنَها 

 .الصحيحة

...................................................................................................................................... 

 (لموظفات واألمهاتبا)هذه الجزئية خاصة 

ه من األجر ، وإبراء للذمة وتحليال لما تأخذ فعلى الموظفة القيام بما يلزمها القيام به في وظيفتها طاعة هلل وإتقانا للعمل

 ابِن مولى نافٍع فقد روى( .غدرة فالن إذا اجتمع األولين واآلخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء ويقال هذه)  قال 

 لُه، أصحاٌب ومعه المدينة، نواحي بعض في - عنهما اهلل رِضي - عمر بن عبُداهلل خرج: "قال - عنه اهلل رِضي - عمر

 صائم، إِني :له فقال السفرة، هذه من فأِصْب راٍع يا َهُلَم: عمر ابن فقال فسَلم، غنٍم، راعي بهم فَمَر َلُه، السفرة ووَضُعوا

 أبادر إِني واهلل: فقال! الغنم؟ ترعى الحال هذه في وأنت سموُمه الشديد الحاِر اليوم هذا مثل في أتصوُم: عمر ابن فقال

 فُنعِطَيك هذه غنمك من شاًة تبيعنا أْن لك فهل: - وأمانته - ورعه يختبر أْن يريد وهو عمر ابن لُه فقال الخالية، أيامي

 إذا سيدك يفعُل فما: عمر ابُن له فقال سيدي، غنُم إنها بغنٍم، لي ليست إنها: قال عليه؟ تفطر ما لحِمها من كوُنعِطَي ثمنها

 الراعي، قوَل ُيرِدُد عمر ابن فجعل: قال اهلل؟ فأين: يقول وهو الَسماء، إلى أصبَعه يرفُع وهو عنه، الراعي فوَلى فَقَدها؟

 له ووَهَب الراعي فأعَتَق والراعي، الغنم منه فاشترى مواله، إلى بَعث المدينة قدم فلَما :قال اهلل؟ أين: الراعي قال: يقول

 . "الغنم

إن للمربية شأن كبير ، وفضل عظيم ، ومكانة عالية ، ألنها تربي األجيال وتنمي فيهم سمو النفس  :أختي الموظفة 

تتميز بعالقات أرقى مع من حولها مما يكسبها احترام وطيب األخالق ، فمتى ما كانت كذلك مع طالباتها فهي وال شك 

 . فتكتسب الطالبة من معلمتها األمانة كونها قدوة لها اآلخرين ونجاحها في العمل
 (لموظفات واألمهاتبا)هذه الجزئية خاصة :  أمانة الزوجب ـ 

دام لم يأمرها بمعصية، والمرأة الصالحة وُملَزمة بطاعة الزوج الذي له َحُق القوامة عليها ما  مسؤولة أخواتي  الزوجةف

َفالَصاِلَحاُت َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت ِلْلَغْيِب ِبَما َحِفَظ  ﴿ :األمينة هي التي تحَفُظ معروَف زوجها وتطيُعه في المعروف؛ قال تعالى

 .34: النساء﴾  الَلُه

مال زوجها وعَدم اإلسراف في المأكل والمشرب؛  الزوجة ُمؤَتَمنة على ِحفظ: ِحفظ مال الزوج وعَدم اإلسراف في إنفاقه

 31: األعراف﴾  يَنَيا َبِني آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكِل َمْسِجٍد َوُكُلوا َواْشَرُبوا َوَلا ُتْسِرُفوا ِإَنُه َلا ُيِحُب اْلُمْسِرِف ﴿ :قال تعالى
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 -ال زوجها إاَل بإْذنه إاَل في الَصدقة المعتدلة؛ كما في حديث عائشة أَن المرأة ال تَتصَرف في مأخواتي    وغاية هذه األمانة

إذا َتَصَدَقت المرأُة من طعام زوجها، َغير ُمْفِسدٍة، كان لها : ))-صَلى اهلل عليه وسَلم  -قال رسول اهلل : قالت -رِضي اهلل عنها 

  لمسلم ا .البخاري ؛((أجُرها، ولزوجها بما َكَسب، وللخازِن مثل ذلك

وكال الزوجين أمين على أسرار صاحبه ، فالرجل أمين على يحفظ سر أخيه وال يخونه وال يفشي أسراره،  المسلم: أخواتي

زوجته ومطالب برعايتها والذود عنها ، والمحافظة على أسرارها فال يجوز أن يذكر عيبًا فيها ألحد ألنه لباس لها ، وهي 

فإنه حينئذ يتكلم عن نفسه ! عورات ، وهما من نفس واحدة فكيف يتكلم أحدهما عن اآلخر ؟لباس له في حفظ األسرار وستر ال

ُهَن  ...]: ، وقال تعالى  { 21:النساء}[ َوَكْيَف َتْأُخُذوَنُه َوَقْد َأْفَضى َبْعُضُكْم ِإَلى َبْعٍض َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِميَثاًقا َغِليًظا]: ، قال تعالى 

  { 117:البقرة} [...ْنُتْم ِلَباٌس َلُهَن ِلَباٌس َلُكْم َوَأ

 (لموظفات واألمهاتبا)هذه الجزئية خاصة ) :أمانة األوالد  -ج

إن األبناء ثمرة الحياة الزوجية وأملها المرتجى وذكرها الممتد عبر األيام والسنين فهم أمانة في أعناق اآلباء ينبغي  

وتنشئتهم على ي كلفنا اهلل سبحانه بتأديتها والمحافظة عليها تقتضي تربية األوالد فاألمانة الت أظفارهماالعتناء بهم منذ نعومة 

ونهيهم عن طاعة اهلل وتوجيههم وإرشادهم وغرس القيم اإليمانية في قلوبهم، وتربيتهم على الخوف من اهلل  مع رجاء فضله ،

تحتم الرقابة أكثر مما لو قلت الفتن   مانةاألال سيما في وقت اشتدت فيه الفتن وكثرت فيه المنكرات ، فإن  المنكر 

 .فما نحل والد ولدا أفضل من أدب  حسن والمنكرات ، 

﴿ َياَأُيَها اَلِذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها الَناُس َواْلِحَجاَرُة : بوقاية  أبنائهم قال تعالى واهلل جل وعال أمر  اآلباء
 6 التحريم ﴾ ا َمَلاِئَكٌة ِغَلاٌظ ِشَداٌد َلا َيْعُصوَن الَلَه َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَنَعَلْيَه

فاألب راع في بيته ومسئول عن رعيته ، فمن واجب الرعاية والمسئولية أن يكفل ألوالده الغذاء والكساء والنفقة عليهم  

ِلُيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه ]: مة وعدة للمستقبل ، قال تعالى في مراحل التعليم حتى يصبحوا أماًل لأل

 .تمييز بين ابن وآخر داخل األسرة كما ويجب المساواة بين األوالد فال  { 7:الَطالق}[ ...َفْلُيْنِفْق ِمَما َآَتاُه اهلُل 

 

 

 :أثر األمانة على الفرد والمجتمع

المؤمن من أمنه الناس على  (اقترن تعريف المؤمن بسلوكه المميز،حين يؤدي األمانة، حيث قال صلى اهلل عليه وسلم  

  حسن صحيح( دمائهم وأموالهم

ودعا اإلسالم إلى التزام خلق األمانة والسماحة في القضاء والتعامل ، وهذا أدٌب رفيع وخلق اجتماعـي له آثاره   

 :والعلمية على الفرد والمجتمع  واالقتصاديةو االجتماعية ،  السلوكية  والنفسية

 :وتتضح في اآلتي : اآلثار السلوكية والنفسية -أواًل

، وابتعاِدها عن الشر والرذائل،فيؤدي الفرد ما افترضه على الفضائلالنفس  ح الفرد واستقامته من خالل استقامةصال-1

المعامالت، ويبتعُد عن كِل المنهياِت التي َزَجَر عنها، فيصدق األميُن في اهلل تعالى عليه من واجباٍت في العبادات و

ل معامالِتِه، ويقبل الحَق، وُيْذِعُن َلُه، فيستحق ثناَء المولى الكريِم عليه في كتاِبِه، وتقديَر الناِس َلُه، فتفشو بهذا التعام

 .المحبة في المجتمع، ويعم الخيُر أفراَده 

داء الواجبات والمسؤوليات على النحو المطلوب، وتتضح آثاُر األمانة في نمو الرقابة الداخلية ويقظِة اإلخالص في أ  -2

الضمير الحي، فيتقن األميُن األعماَل الموكلَة إليه بكل دقة وإحسان، ويتحمل المسؤوليات المناطَة به فرديا وجماعيا، مع 

 . َفُيَحاسُب عليها إن خيرا فخير، وإن شرا فشرمراعاة أن كل إنسان مسؤول بقدر استطاعته وتحمله، 
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، ثم محبة الناس واحترامهم لألمين نيل السعادة والفالح، ومن أعظم آثار حصول محبة اهلل تعالى ورسوله  -3

ة، وتقديرهم، فيكون ذلك سببا لغناه، فيحفظه اهلل تعالى في أهله وماله، وفي حياته، وبعد وفاته، ثم ينال الفالح في اآلخر

 .لألمناء في اآلخرة بضمان الجنة  ويرتقي درجات النعيم الخالدة، وهذه حقيقة بشارة النبي 

 :وتتضح في اآلتي : اآلثار االجتماعية  -ثانيًا 

تبرز آثار األمانة في المجتمع في سالمة الصدر، وتماسك األفراد، وتزكية النفوس، ألن : السمو الخلقي للمجتمع -1

 .ير للناس جميعا، ويحرص على تحقيق مبدأ المحبة والنصيحة في ظل مجتمع أمين وارف المسلم يتمنى الخ

كلما ازدادت الثقة بين أبناء المجتمع كان ذلك دليال على توافر أمانتهم وسمو أخالقهم، : تبادل الثقة بين أفراد المجتمع  -2

ذا االحترام المتبادل لجهود اآلخرين وما يقدمونه وهو يساعد على تحقيق التكافل الذي هو قاعدة المجتمع اإلسالمي، وك

 .من عطاء وإسهام يجعل المجتمع أمة واحدة 

تظهر األمانة بين األفراد في وجود نظام اجتماعي شامل لحياة الناس، يقوم على العدل : المظهر الحضاري للمجتمع  -3

 .ارية في نشر محاسن اإلسالم وظهور الحق والتماسك والترابط والقوة مما يؤول إلى تميز المجتمع ونهضته الحض

 : وتتضح في اآلتي : اآلثار االقتصادية  -ثالثًا

ذلك أن االقتصاد من المجاالت التي ال يكاد يستغني عنها أي فرد في أي مكان : استقامة التعامل المالي وسالمته  -1

واالستقامة في التعامل المالي وتنميته وفق أحكام  وزمان، ولن ينهض المجتمع اقتصاديا إذا لم يسلك أفراده مسلك األمانة

 .الشريعة، فيحقق السبيل إلى جعل الدنيا وسيلة لآلخرة وذخرا لمرضاة اهلل تعالى 

عني اإلسالم بتنمية المال في شتى مجاالت الحياة؛ ليتحقق األمن المنشود باستغالل الموارد : تحقق األمن االقتصادي  -2

بات من اهلل تعالى، وهي أمانة في يد األفراد والمجتمعات، يمكن أن توظف في سبيل تحقيق االقتصادية؛ التي هي ه

االستقرار وإشاعة الرخاء، والعمل على إقامة العدل، فيعم األمن واألمان في أرجاء البالد ونفوس العباد، وتكون الحركة 

 . ة والكماليات االستهالكية التجارية أكثر ازدهارا وتبادال للمنافع المعيشية والحاجات الضروري

 : وتتضح في اآلتي : اآلثار العلمية  -رابعًا

مرتبطة ( الكتاب والسنة)ضبط الموازين العلمية، وذلك بقيام العلماء بإرساء قواعد منهجية وفق مصادر اإلسالم -1

لى االعتراف للمسلمين باإليمان، مع حرص على األمانة في التحري والتثبت، وقد دفع هذا المنهج غير المسلمين إ

باألمانة العلمية في مناهجهم العلمية، كما أبدع العلماء المسلمون في علم اإلسناد، والجرح والتعديل، ودفع الكذب عن 

 .، وكذا التعاون العلمي الموسوعيحديث رسول اهلل 

ط كبار التابعين بالصحابة، يأخذون ازدهار الحركة العلمية، وتمثل ذلك في كثرة العلماء من الصحابة الكرام، وارتبا -2

العلم ويدونون عنهم اآلثار الصحيحة، ويبوبون األحكام بأمانة فائقة ورعاية تامة، وقد بَلغوا العلم ونشروه فلم تبق 

حاضرة من حواضر المسلمين إال أصبحت قاعدة للمعرفة، ومنارة للعلم، وواجهوا الشبهات والتيارات الفكرية المنحرفة، 

 .وا من الفرقة وحَذر

تبحث وتتحرى المعلومات الصحيحة والدقيقة ، في مادتها وال تكتف بما ورد  أنوينبغي للمعلمة األمينة (إضاءة للمعلمة ) 

 .في المقرر

المجتمع قويًا متماسكًا يسوده التراحم  أصبحونخلص أخياتي إلى أنه إذا التزم الناس بمنهج اهلل وتخلق بخلق األمانة 

 .الوحدةوالترابط و

تقبض دفعة واحدة عند أول معصية يقترفها إن األمانة كما دل عليها الحديث النبوي ال   :آثار ضياع األمانة في المجتمع

وأمثلة التاريخ وشواهده على بقايا يسيرة فإنها قليلة الشأن غير فعالة في توجيه السلوك، لها بقي وهي إن اإلنسان، 

 : التضييع في المجتمع ما يلي  آثار هذا ضياعها كثيرة، فكان من

 :وتتضح فيما يأتي : اآلثار السلوكية والنفسية -أواًل

ضعف الوازع األخالقي، فمتى ابتعدت النفوس عن الِدين انفرط عقد األخالق الحميدة، وعاشت المجتمعات في فوضى -1

يم النبيلة، وكثر التشبه بخصال المنافقين، أخالقية، وانتشرت األمراض النفسية والسلوكية كالكذب والخيانة، وانهارت الق



 
81 

وهي نتيجة  ، وإضعاف تماسكهوانهيار كيان المجتمع وفشت العداوة والبغضاء، وكثر التنافس والتحاسد على الدنيا،

 .قاطعة لتضييع األمانة في المجتمع،

ستشعار اإلخالص في حياة عدم اإلخالص في أداء الواجبات والمسؤوليات، وتتضح آثار ضياع األمانة في غياب ا -2

 الناس، وضعف الرقابة الداخلية ويقظة الضمير الحي، فيكون العمل من أجل األجر والمديح والثناء، 

الشقاء في العاجل واآلجل، فإن من أعظم الشقاء العاجل ما يحل بالمجتمع من فقدان األمانة وتضييعها، ومن الضيق  -3

دم إجابة الدعاء، وال يقف األمر عند الشقاء الدنيوي بل يتعداه لآلخرة كذلك، وما في الحياة والنكد والقلق، ناهيك عن ع

 .توعد اهلل تعالى به العصاة الذين خانوا األمانة وأضاعوها 

 :وتتضح فيما يأتي : اآلثار االجتماعية  -ثانيًا 

وتزيين المحرمات، حتى أصبحت  فساد أخالق المجتمع، وتبرز آثار تضييع األمانة في انقالب الموازين الصحيحة، -1

الخمور والمخِدرات، وما بعض المجتمعات المسلمة ال تعرف معروفا وال تنكر منكرا، فعم الِنفاق، وكثر الِزنا، وانتشرت 

 .تبع ذلك

كك تتف-تفكك العالقات، فحينما تفتقد الثقة بين أبناء المجتمع، وتتفشى منكرات القلوب من الغل والبغضاء والتناحر -2

العالقات االجتماعية، وتكثر مظاهر الخيانة، وإساءة الظن، وإنكار الحقوق، وغلبة األنانية والفردية وحب األثرة، وبذا 

 .انحلت قاعدة المجتمع، وانفصمت عراه، وكثرت اإلخفاقات 

وتشتتهم وضعفهم  التخلف الحضاري للمجتمع، ويظهر في غياب العزة اإلسالمية وغلبة الذل على المسلمين، وتفرقهم -3

اقتصاديا وتخلفهم علميا، ووقوع فئات منهم في الهزيمة النفسية الداخلية، مما تسبب في تشويه صورة اإلسالم والمسلمين 

 .وغلبة الكذب والخيانة، والتناقض بين القول والعمل على سلوكهم 

 : وتتضح فيما يأتي : اآلثار االقتصادية  -ثالثًا

، ويتمثل في كثرة التعامالت المحرمة والمشبوهة في المجتمع، كالربا واالحتكاِر والغِش والرشوِة، فساد التعامل المالي -1

وعدِم االلتزاِم بالمعامالِت المشروعِة وُهْجَراِنَها، مما ترتَب عليه الجهُل بأحكاِم الشريعِة، وقَل من َيْسَأُل عن الحالل، 

 .وَغَلَب التنافُس على الدنيا وُحَطاِمها 

الضعف االقتصادي، ويبرز في ضيِق المعاِش وشيوع الفقر، ورواج الِربا وما ينشأ عنه من محِق األموال، وعدِم  -2

 .االستقرار، وضعِف التكافل، وسيطرِة المصالح المادية، وارتفاع نسبة الفقر 

 : وتتضح فيما يأتي : اآلثار العلمية  -رابعًا

ناك أثر لهذا العلم على سلوك من يتعلمه حيث ال يرى أثره عليه في تعامله ال يكون هغياب المسئولية التربوية ف-1

 ..وحديثه ومظهره

بين المسلمين،  ظهور الفوضى الفكرية، وذلك باندساس أناٍس ضعفت أماَنُتهم العلميُة إلى حد الكذب على رسول اهلل  -2

المين؛ الذين يتقولون على الشرع بغير علم وال هدى، الهوى، والتالعب بأحكام الِدين، مما أسهم في بروز المتع وإتباع

 .وفي تفشي السرقات العلمية، وإهدار جهود العلماء المخلصين وضياع نتاج المفكرين الصادقين 

أمٌر فطرٌي غريزي جاءت به الشريعة اإلسالمية  ما ِمَنا ِمن أحٍد إال وقلبه ُمشرئٌب إلى بلوغ الفالح ،الذي هو:أخياتي 

اء، مؤيدًة له، حاَضًة عليه، ُمحِرضًة على تحصيله تحصيًلا حثيًثا، والفالح مشارَب ومراكَب، كٌل ُيوِرد وُيصدر على الغَر

 .ما وهبه اهلل من الهمة والحرص واألمل

ذا أردنا الوصول إلى بيد أن من أهم أنواع الفالح ما كان سببه ُمتعِدًيا ال قاصًرا، شامًلا ال ُمبِعًضا، ُمسِهًبا ال ُمطِنًبا، وإ

أْميز ُطرق الفالح وأعظمها وأوسعها نفًعا فإنه طريق األمانة التي عرضها اهلل على السموات واألرض والجبال فَأَبْين أن 

 يحمْلَنها وأشفقن منها، وحملها اإلنسان إنه كان ظلوًما جهوًلا، 

 (لموظفات واألمهاتاب)هذه الجزئية خاصة ) :دور األسرة والمدرسة في غرس قيمة األمانة

وكلما تعددت وتنوعت . تتنوع أساليب غرس القيم حسب قدرة المربى ومهارته ومناسبة الظروف وحال االبن وسنه  

األساليب للقيمة الواحدة كان ذلك أنفع في غرس القيمة، فالمربي الماهر الموفق يتحول بين األساليب ويواظب على أهمها 
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واالعتدال والقصص، ويتفاوت استعماله لباقي األساليب حسب الظروف كأسلوب المناقشة  مثل أسلوب القدوة والتكرار. 

  .والحوار والتشبيه والمداعبة والوعظ والترهيب والترغيب

تعد السنوات الست األولى من عمر الطفل هي األمثل لغرس القيم الصالحة ،حيث ينبغي المداومة على تأكيد القيم 

يمّل  الوالدين من التأكيد المتكرر عليها،فعليهما أن يجعال من أنفسهما قدوة في األمانة  ،  واألخالق والمفاهيم وال

فاألخالق ال تكتسب بالنصائح العابرة، بل بالتهذيب والتدريب المستمر وبكثير من الصبر والجهد والوقت، وبأساليب 

 :وهيهناك ثالث عناصر فمختلفة أهمها  القدوة  

 الحوار -3  ةالعاطف-2القدوة   -1

القدوة من أعظم وسائل التربية ترسيخًا وتأثيرًا ألنها أهم عنصر يمكن أن ُيشّكل شخصية اإلنسان وخاصة في ف

فمن السهل بمكان أن يتلقى األبناء من . ألنه ال يمكن تجسيد القيم إال بالسلوك العملي ، جدًا مهمة الطفولة وتعتبر القدوة

األم هي أداة التغيير : لكن ال يبقى في أذهانهم ونفوسهم سوى األفعال وقد قيل أن لمعارفالمعلمين أو األسرة كثير من ا

  :  حين قال لمؤدب ولده وصدق عتبة بن أبي سفيان في المنزل والمعلم أداة التغيير في المجتمع

 (. لقبيح ما استقبحتليكن أول ما تبدأ به من إصالح نفسك فإن أعينهم معقودة بعينك فالحسن عندهم ما استحسنت وا(

فعلى اآلباء أن يكونوا صورا مشرقة من األفعال واألحوال يتشرب األبناء من خاللها القيم وأن ما يقوم به اآلباء من 

سلوك خلقي هو أكبر مشجع لألبناء على أن يقتدوا بهم ويغيروا من سلوكهم واتجاههم وبذلك تنمو في نفوسهم القيم النبيلة 

،  وقد توصل بعض الباحثين في هذا المجال إلى أن أهم العوامل التي تساعد الطفل على الطاعة  التي منها األمانة

وااللتزام بالقيم هي الحب والحنان الذي يشعر به الطفل من كل أفراد األسرة، ومنبع هذا الحب هما الوالدان  مما يعين 

 .ي النفسالطفل على استيعاب القيم ويوفر المناخ المالئم للنمو الخلقي ف

،  األسرةوصيانة  األبناءفي رعاية  األسريةفحينما يرى األبناء من والديهم تمثل هذه القيمة من خالل القيام بواجباتهم 

 .متابعة وحرصا كان له أثر كبير في غرس األمانة في نفوسهم 

ال القيم دروس وأنشطة متعددة بإيص أما المدرسة فهي أهم المؤسسات التربوية عناية بالقيم حيث تهتم المناهج بما فيها من

يكون التأثير أقوى كلما كانت األساليب ناجحة وطرق التدريس قائمة على أسس سليمة وحديثة وتوصيلها إلى التالميذ ل

يعرفون كيف ينمون القيم في نفوس الناشئة كما أن تفاهم (قدوة في أنفسهم)يقوم بها معلمون حكماء ومربون ناجحون 

روح األلفة والمحبة والتعاون بين الجميع يساعد على تثبيت القيم لدى التالميذ في  وإشاعةلمتعلمين المعلمين مع ا

 .المدرسة

وأسلـوب الحـوار من أكثــر طرق التدريس مالئمــة لتعليـــم القيــم وبيانــــها وتعزيـــــــــزها ، فالحـــــوار يفتح 

صوراته المختلفة حول القضايا القيمية المعروضة للنقاش ، وهو بذلك يكتشف الطالب للتعبير عن أفكاره وت الفرصة أمام

صحتها وخطأها ، ويعمل على نقدها وتقويمها بمنهج صحيح ويطلع على آراء وتوجهات وأفكار أخرى نحوها ويكشف 

بهم وتفهمًا ألفكارهم المدفون من مشاعرهم وقيمهم ومخاوفهم وآمالهم ، ويجعل المعلم معهم أكثر قربًا منهم ، وشعورًا 

ينه ، ه المتبادل بينهم وبواختيار أساليب التعليم والتوجي وسلوكياتهم ، ومن ثم يكون أكثر تحديدًا لمنهج التخاطب معهم

   .ه القيمينشأ الثقة التي هي أساس التوجيودة له ، فتفيشعرون بالقرب منه والم

 :الوسائل المعينة لتربية النفس على األمانة 

 ( :مجاهدة النفس)دريب العملي والرياضة النفسية الت-1

من  ،وقسر النفس على غير ما تهوى ، ولو مع التكلف في أول األمر ، إن التدريب العملي والممارسة التطبيقية 

للنفس تكلون بمثابلة الخللق     وحلين تلتمكن فلي ا   ، طال الزمن أو َقُصلْر  ، لسلوكية العادة ااألمور التي تكسب النفس 

والنفس اإلنسانية لديها استعداًد فطريًا الكتساب مقدار ما من كلل  . ًا موجودًا ولو لم تكن في األصل خلق، الفطري

ومون  )  :وثبت في الصحيح أن الرسول صلى اهلل عليه وسللم قلال   ( العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ) ،فضيلة خلقية 

واعتملادًا عللى وجلود االسلتعداد الفطلري      ( اهلل  ومن يتصبر يصبره, ومن يستغن يغنه اهلل , يستعفف يعفه اهلل 

و قلد يبلدأ التخللق    ، وردت النلواهي علن رذائلل األخلالق      و، وردت األوامر بفضائل األخلالق  ، الكتساب الخلق 
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وبلالتمرس  ، ولكلن بتلدريب اللنفس عليله    ، إذا لم يكن في أصل طبيعتها الفطرية ، بخلٍق ما عماًل شاقًا على النفس 

دون  أن يجلد أيلة مشلقة أو    ، يندفع اإلنسان إلى ممارسة ظواهرهلا انلدفاعًا ذاتيلًا    ، سجيه ثابتة له والمران يصبح 

ليكسب بها المسلمون جملة ، ولذلك اعتمد اإلسالم على وسيلة التدريب العملي .معارضة أو عقبة من داخل نفسه 

 .يه وسلم مع أصحابه أسوة حسنة من الفضائل الخلقية التي أمرهم بها ولنا في حياة الرسول صلى اهلل عل

 :البيئات الصالحة  -4

من  وسائل تنمية األمانة العيش فلي البيئلات الصلالحة وذللك ألن ملن طبيعلة اإلنسلان أن يكتسلب ملن البيئلة التلي            

فالعيش في الجماعة من شأنه أن ، ينغمس فيها ويتعايش معها  ما لديها من أخالق وعادات وتقاليد وأنواع سلوك 

فاإلنسان اللذي يجلد   ،تستحسنه ويستقبح ما تستقبحه فيستحسن ما ، ما تتسم به الجماعة من أخالق إلى الفرد ينقل 

يصعب عليه جدًا أن ، وسلوكها الوفاء بالعهد والصدق في الوعد ، وخلقها األمانة ، نفسه في بيئة لهجتها الصدق 

نزاعه باألصل إلى غير ذلك ثلم إذا طلال عليله     وإن كانت نفسه، يخرج على هذا األسلوب من السلوك في الحياة 

وصلار يحلس بنفلره    ، وجد هذه الصفات الكريمة ذات جذور متغلغلة في نفسله  ، العهد وهو ملتزم بما تمليه بيئته 

وللو بلدا لله أن يخلون األمانلة      ، شديدة من  أضدادها فلو بدا لنفسه أن يكذب لم يطاوعه خلقه المكتسب عللى ذللك   

وللو اتجله هلواه إللى نقلض العهلد وعلدم الوفلاء بالوعلد أللجمتله علن ذللك             ، سه وابتعد عن ذلك لفر من نزعات نف

 .عن طريق البيئة الصالحة التي نشأ فيها ، وهكذا في كل ما يكتسبه الفرد بالتخلق . أخالقه المكتسبة 

 :القدوة الحسنة  -3

لمثلال اللواقعي قلد يكلون مثلااًل حسليًا مشلاهدًا        وهلذا ا ، القدوة الحسلنة هلي المثلال اللواقعي للسللوك الخلقلي األمثلل        

والقلدوة الحسلنة تحتلل فلي المجتمعلات      ، وقد يكون مثلااًل حاضلرًا فلي اللذهن بأخبلاره وسليره       ، ملموسًا ُيقتدى به 

وكل هذا يوللد  ، وهذه المرتبة محفوفة بالتقدير الكبير من الناس ، اإلنسانية مرتبة من المجد ال يحظى بها غيرها 

ومحاكاتهلا فلي أخالقهلا وسللوكها وبلذلك تكتسلب الفضلائل        ، د حوافز قوية تحفزه إلى تقليد القدوة الحسنة في الفر

وقلد اتخلذ اإلسلالم القلدوة الحسلنة وسليلة ملن وسلائله         . وهذه تتحول إلى خلق مكتسلب ، وتتحول إلى عادة متمكنة 

لقد كان لكوم فوي رسوول اهلل أسووة حسونة      ) :لترقية المجتمعات المسلمة في اكتساب األخالق الفاضلة قال تعالى :

تبلارك   ففلي هلذا اللنص إرشلاد عظليم ملن اهلل       41سوورة األحوزاب    (لمن كان يرجوا اهلل واليووم اآلخور وذكور اهلل كثيورًا     

، وأقوالله  ، فلي أعمالله   ، يقتدون بله  ، وتعالى للمؤمنين أن يجعلوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قدوة حسنة لهم

وجعللل اهلل الللذين آمنللوا معلله ، فهللو خيللر قللدوة يقتللدي بهللا األفللراد  ، كللل جزئيللات سلللوكه فللي الحيللاة  و. وأخالقلله 

وصدقوا وأخلصوا واستقاموا أمثلة رائعة ُيقتدى بها في معظم الفضائل الفردية واالجتماعية ففي سيرتهم ما يكفي 

 .لتجسيد القدوة الحسنة للمجتمع المسلم

 :الخوف منه استشعار مراقبة اهلل تعالى و-2

وحينما يبتعد اإلنسان عن الطاعات يضعف إيمانه ويتجرأ عللى   له اإليمان سالح المؤمن وهو الحصن الحصين 

، تلرك الشلهوة المذموملة ملع االسلتمكان منهلا      : )ثالثة من أعالم التقلوى  ، الخيانة في األمانات ولذلك قال بعضهم

فهلذه األشلياء   .  حليلة األوليلاء  (انلات إللى أهلهلا ملع الحاجلة إليهلا       و رد األم، والوفاء بالصالحات مع نفور اللنفس منهلا  

ويلرغم نفسله عللى العبلادة     ، الثالثة فعلها يدل على أن في قلب فاعلها إيمانًا ألنه يجد الحرام أمامه لكنله يتركله هلل  

والخلوف منله هلي     للذا كانلت خشلية اهلل   ، ويرد األمانات إلى أهلها مع الحاجة إليها، والطاعة مع نفور النفس منها

 .األمانات بأنواعها  الوقوع في خيانةالعاصم للعبد من 

 :صحبة الصالحين -1

احرصي أختي الفاضلة على الصحبة الصلالحة فلإن لهلا تلأثيرًا عظيملًا عللى سللوك اإلنسلان فلي رعايتله وحفظله            

 ( .المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ) لألمانات قال 

 :ة العلم والبصير-1
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، والذي يخشى اهلل يحاذر فيحاسب نفسه عنلد كلل أمانلة قبلل أن يحاسلبه ربله      ، العلم باهلل أصل الخشية منه سبحانه

يعلم من نفسه ما ال يعلمه غيره منها فهو يراقلب اهلل دائملًا فلي هلذه األمانلات وفلي أداؤهلا        ، فهو متيقظ غير غافل

...قال تعالى  ويمنع نفسه من كثير مما تهوى ويلجمها بلجام الشرع

 

 :الدعاء -1

سلمعت النبلي   : وهو من أقوى األسباب التي ينبغي على العبد أن يبذلها ليرعى األمانة عن النعمان بن بشير قلال  

  تعلالى   ثم قرأ قولله  (الدعاء هو العبادة ) يقول  

رواه الترمذي وصححه األلباني  60غافر. 

 -نة والطمأنينة َمِطَيته، ولم يتفق العقالء أنه ما اَتَصف أحٌد بصفة األمانة إال كان الفالح حاِدَيه، والسكي :أخواتي وختامًا

 . على استحسان خلٍة كخلِة األمانة يتحَلى بها المرء المسلم -قديًما وحديًثا، رجاًلا ونساًء، كباًرا وصغاًرا 

 .اللهم إنا نسألك كريم األخالق وأن نكون من األقربين يوم القيامة من رسولك ونبيك عليه الصالة والسالم

نا في الُدنيا حسنًة, وفي اآلخرِة حسنًة, وِقَنا عذاَب النار, سبحان ربنا رب العزة عما يِصُفون, وسالٌم على ربنا آِت

 .المرسلين, وآخُر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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 تقرير

 (    األمانة)برنامج  
 هـ1235/1231األول للعام الدراسي للفصل الدراسي 

 تربية والتعليممكتب العلى مستوى 

 

 العدد اإلجمالي
 المجموع (عام تحفيظ) أهلي (عام تحفيظ)حكومي

 ث م ب ث م ب

 للمدارس

 للموظفات

 للطالبات

 الزيارات الميدانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (األمانة)اسم المشروع 

عدد 

المدارس 

 المنفذة

 

عدد الفئة 

المستهد

 فة

 

عدد 

 المستفيدات

 

فترة 

فيذ من التن

 ــ إلى

 

 التكلفة المادية

      لطالبات جميع المراحل(  1)إذاعة عدد 

      ث،م،صفوف عليا ب لطالبات( صالتي أمانة ) حملة 

      ث،م،صفوف عليا ب لطالبات( ألماناتهم راعون ) حمالت 

      لوح حائطية لطالبات جميع المراحل

      ث،م،(صفوف عليا ) ب( 3) ورش عمل عدد 

      (صفوف أولية )  ب ( بيدك لّوني وخّطي) ورش عمل 

 (صفوف أولية) ب(  3) قصص عرض باور بوينت عدد 

 الحليب-التفاحة-الرمانة
   

 
 

      ث،م (كتاب الكتروني ) قصة عقد اللؤلؤ 

      ث،ملطالبات المرحلة ( األمانة ) محاضرة 

      للموظفات( األمانة ) محاضرة 

       لألمهات( األمانة ) محاضرة 

      (مديرات(  )ألماناتهم راعون )اللقاء التربوي بعنوان 

      (مشرفات(  )ألماناتهم راعون )اللقاء التربوي بعنوان 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الرتبية والتعليم

 تعليم البنات
 اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة الرياض

 إدارة التوعية اإلسالمية بمنطقة الرياض
 

 

 رئيسة التوعية

 :االسم 

 التوقيع

 لمكتبمديرة ا

 :االسم 

 التوقيع
 الختم
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 تقرير

 (    األمانة)برنامج  
 هـ1235/1231األول للعام الدراسي للفصل الدراسي 

 المدرسةى على مستو

 :اسم المدرسة 

 

 (األمانة)اسم المشروع 

 

عدد الفئة 

 المستهدفة

 

عدد 

 المستفيدات

 

 التكلفة المادية

 إذاعة لجميع المراحل

 إذاعة التعريف ببرامج التوعية اإلسالمية-1
  

 

    إذاعة إنها األمانة-2

    إذاعة من يحمل األمانة-3

    إذاعة سيد األمناء-4

    أمين األمة إذاعة-5

    إذاعة أمانة الجوارح -6

    إذاعة ثمرات األمانة-7

    إذاعة التحذير من الخيانة-1

    ث،م،صفوف عليا بلطالبات ( صالتي أمانة ) حملة 

    ث،م،صفوف عليا ب لطالبات( ألماناتهم راعون ) حمالت 

    لوح حائطية لطالبات جميع المراحل

 ث+م+(ليا صفوف ع) بورش عمل 

 (حاملة األمانة ) بعنوان 
   

    (لو كنت رابعهم ) بعنوان 

    (ثمرات األمانة ) بعنوان 

    (صفوف أولية )  ب ( بيدك لّوني وخّطي) ورش عمل 

 (صفوف أولية) ب(  3) قصص عرض باور بوينت عدد 

 الحليب-التفاحة-الرمانة
   

    ث،م (كتاب الكتروني ) قصة عقد اللؤلؤ 

    ث،ملطالبات المرحلة ( األمانة ) محاضرة 

    للموظفات( األمانة ) محاضرة 

     لألمهات( األمانة ) محاضرة 

 مسئولة التوعية

 :االسم 

 لتوقيعا

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الرتبية والتعليم

 تعليم البنات
 اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة الرياض

 إدارة التوعية اإلسالمية بمنطقة الرياض
 

 

 التوعيةمسئولة 

 :االسم 

 التوقيع
 الختم

 درسةمديرة الم

 :االسم 

 التوقيع


