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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التربية والتعليم

 اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بمنطقة الرياض

 إدارة التربية اإلسالمية

 



 مقدمة 
 

 

بالدنا المباركة المملكة العربية ن نعمة األمن من أعظم النعم التي أمتن اهلل بها على إ

السعودية ، بفضل ما أنعم اهلل به عليها من تحكيم كتاب اهلل وسنة رسوله وتطبيقه 

 .قواًل وعماًل 

ومن هنا فإن الواجب على كل مواطن أن يبذل جهده للمحافظة على استقرار بلده 

 .وتقدمها ورخائها 

األمن  اإلسالمية بأن توعية الناشئة بأهمية حفظ للتربيةواستشعارًا من اإلدارة العامة 

 .للة من أهم المهمات التي تسعى لها وتحصينهم ضد األفكار المض

 " .األمن مسئولية الجميع" لذا كان من برامجها برنامج 

 :والذي يهدف إلى عدة أمور من أهمها 

 .تعميق الوالء هلل ولكتابة ولرسوله ولوالة األمر في هذه البالد  .1

 .ذكير بنعمة األمن التي تميز بها وطننا الت .2

 .التوعية بوسائل وآثار تحقق األمن في المجتمع  .3

توضيح الدور المطلوب من الناشئة في المحافظة على مكتسبات الوطن  .4

 .ومقدراته 

تعزيز حب المجتمع المدرسي للمملكة العربية والسعودية التي ينعمون  .5

 .بخيراتها ويعيشون في أمنها 

 .األسرة في تحصين عقول األبناء ووقايتها من االنحرافات الفكرية مسئولية  .6

 هذا واهلل الموفق ،،،

 اإلسالمية للتربيةاإلدارة العامة 
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 .توعية الميدان التربوي واألسرة بأهمية المحافظة على األمن : الهدف العام 

 مالحظات الفترة الزمنية الفئة المستهدفة الفئة المنفذة آلية التنفيذ األهداف التفصيلية م
 محاضرة  المحافظة على الضرورات الخمسإبراز آثار  1

 "الضرورات الخمس" 
 الموظفات اإلسالمية التربيةوحدة 

 (مكتب اإلشراف)
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 تعميق الوالء هلل ولكتابة ولرسوله ولوالة األمر في هذه البالد
 

المنشط بيان المفهوم الشرعي في طاعة والة األمر في 
 والمكره والعسر واليسر

 
 ناوطنكير بنعمة األمن التي تميز بها التذ

 
 التوعية بوسائل وآثار تحقق األمن في المجتمع 

 

 
 محاضرة 

 (األمن في اإلسالم)
 
 
الحقوق التي )سلسلة كتيبات 

 (دعت إليها الشريعة اإلسالمية
 

 

 
 مشرفة المصلى في المدرسة

 
 الطالبات واألمهات

 
 أسبوعان

 

 
 اإلدارة العامة للتربية اإلسالمية

 الموظفات
مكتب اإلشراف،الهيئة اإلدارية )

 (والتعليمية في المدارس

 
 

 مستمر

سيتم توزيعها على مكاتب 
اإلشراف التربوي والمدارس 
من قبل إدارات التعليم بالمناطق 

 ومندوبياتها

 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التربية والتعليم

 والتعليم للبنات بمنطقة الرياضاإلدارة العامة للتربية 

 إدارة التربية اإلسالمية

 



 مالحظات الفترة الزمنية المستهدفةالفئة  الفئة المنفذة آلية التنفيذ األهداف التفصيلية م
التذكير  بالدور التربوي المناط باألعناق للمحافظة على فكر  6

 الناشئة وتحقق األمن
 رسالة إلى مشرفة
 رسالة إلى مديرة
 رسالة إلى معلمة

 المشرفات التربويات اإلدارة العامة للتربية اإلسالمية
 المديرات
 المعلمات

 
 مستمر

مكاتب سيتم توزيعها على 
اإلشراف التربوي والمدارس 
من قبل إدارات التعليم بالمناطق 

 ومندوبياتها
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مسئولية اآلباء في تحصين عقول األبناء ووقايتها من 

 االنحرافات الفكرية

 
 رسالة إلى اآلباء بعنوان

تذكير اآلباء بما فيه صالح )
 (األبناء

 
 اإلدارة العامة للتربية اإلسالمية

 
 اآلباء

 
 مستمر
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توضيح الدور المطلوب من الطالبات في المحافظة على 

 مكتسبات الوطن ومقدراته

 
 اإلذاعة المدرسية

 
 مشرفة المصلى بالمدارس

 
 المجتمع المدرسي

 
 يومان

 

عرض مجموعة من المفاهيم المحققة لألمن كوحدة الصف  9
 وشكر النعم والتعاون وااللتفاف حول العلماء ووالة األمر

 

 ملصقات
 اإلدارة العامة

 الميةسللتربية اإل 

 

 الميدان التربوي
 

 مستمر
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حب المجتمع المدرسي للمملكة العربية السعودية  تعزيز 

 التي ينعمون بخيراتها ويعيشون في أمنها

 
 كلمة توجيهية

 
 مشرفة المصلى بالمدرسة

 
 المجتمع المدرسي

 
 آخر أيام الحملة التوعوية
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التربية والتعليم

 اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بمنطقة الرياض

 اإلدارة العامة للتربية اإلسالمية



 الرحيمبسم اهلل الرحمن 

 .الحمد هلل حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ، ربنا لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك 

اللهم ال نحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ، أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ، وأشهد أن 

للعالمين بشيرًا ونذيرًا ، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا نبينا محمدًا عبده ورسوله ، وصفيه وخليله ، أرسله اهلل 

 .محمد وعلى آله  وصحبه ؛ صالة وسالمًا دائمين مباركين متالزمين إلى يوم الدين وبعد 

أوجد اهلل تبارك وتعالى الكون بكل مافيه من نعم مسخرة ، وخلق فيه اإلنسان ، وميزه بالعقل واإلدراك ، 

وباطنه ، وكلفه بمعرفة ربه ومليكه ودعاه إلى االعتبار بما بين يديه وما خلفه من براهين  وأسبغ عليه ِنعمه ظاهرة

 .ودالالت 

هلل ، وإذعانه له فهذا ما بعث اهلل به رسله كافة ثم ألزمه بحقوق وواجبات تظهر من خاللها عبوديته  .1
س إلى عبادة اهلل وبيان النا إلى أممهم فالغاية من إرسال الرسل هو الدعوة إلى التوحيد ، وإرشاد

َلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِه َفَقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوْا الَلَه َما   : أحكام الشريعة ، وتوضيح أصولها ، قال تعالى 

َقاَل َيا َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا  َٰوِإَلى: وقال تعالى  ( .59)األعراف األية َلُكم ِمْن ِإَلٍه َغْيُرُه ِإِنَي َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم

ِإَلىٰ َثُموَد َأَخاُهْم َصاِلًحا ۚ َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا الَلَه َو : وقال تعالى .  (56)األعراف اآلية   ٍه َغْيُرُهَٰقْوِم اْعُبُدوا الَلَه َما َلُكْم ِمْن ِإَل
 ( .37)األعراف األية    َغْيُرُهَما َلُكْم ِمْن ِإَلٍٰه 

األعراف األية    َما َلُكم ِمْن ِإَلٍه َغْيُرُهَِإَلى َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوْا الَلَه  : وقال جل جالله في هذا السياق 

وعلى ذلك فالتوحيد هو منهج اهلل للحياة البشرية ،وهو األصل الذي نادت به جميع األديان السماوية ، . (85)
 (.56)الذاريات األية  ِلَيْعُبُدوِنَوَما َخَلْقُت اْلِجَن َواإِلنَس ِإّاَل  :وهو الهدف الذي خلق اهلل األنس والجن من أجله قال تعالى 

العقيدة اإلسالمية المتمثلة في شهادة أن ال إله إال وهو أعظم مأمور به في اإلسالم ، وشطر الركن األول في 
في كيفية هذه العبودية فهو شطرها الثاني المتمثل في شهادة أن محمدًا  اهلل ، أما التلقي عن رسول اهلل 

 .رسول اهلل 

المؤمن المسلم هو الذي يتمثل فيه هذا الركن بشقيه ، وذلك ألن ما بعدهما من أركان اإليمان وأركان والقلب 
اإلسالم واإلحسان إنما هو مقتضى له ، فاإليمان بالمالئكة والكتب والرسل واليوم اآلخر والقدر خيره وشره 

 .تنبع من حقيقة اإليمان باهلل وحده ال شريك له 

وهو  يتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج بيت اهلل الحرام نتبع من تبليغ رسول اهلل وإقامة الصالة ، وإ
المرجع فيها وعليه فإن شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمدًا رسول اهلل قاعدة لمنهج كامل تقوم عليه حياة األمة 

من مذلة عبودية الخلق إلى و يخرج به الناس من ظلمات عبادة العباد إلى نور عبادة اهلل وحده ،. المسلمة 
رفعة عبودية الخالق يتساوون في ذلك ال فرق بين أبيضهم وأسودهم قاصيهم ودانيهم فقيرهم وغنيهم أكرمهم 

 ،( 13)الحجرات اآلية   َن َأْكَرَمُكْم ِعنَد الَلِه َأْتَقاُكْم ِإَن الَلَه َعِليٌم َخِبيٌر: عند اهلل أتقاهم قال تعالى 

َوَلَقْد َكَرْمَنا َبِني : كرمهم اهلل بهذه الرسالة ورفعهم بهذه العبودية وسخر لهم ما في األرض جميعًا قال تعالى  

 ،( 71)اآلية  االسراء ْقَنا َتْفِضياًلآَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبِر َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم ِمَن الَطِيَباِت َوَفَضْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر ِمَمْن َخَل

ومن تكريم اهلل لإلنسان أن شرع له الشرائع ، وبين له العقيدة ووضح له أسسها وأمره بحماية أمور أساسية 
ُأطلق عليها اسم الضرورات الخمس ،والضرورات لغة جمع ضرورة وهي األمر الذي البد من القيام به 

 .لمراعاة مصلحتي الدين والدنيا 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=529&idto=529&bk_no=49&ID=538#docu


. والعرض وحفظ المال  هي حفظ الدين ، وحفظ النفس ، وحفظ العقل ، وحفظ النسلوالضرورات الخمس 
ونظرًا ألهميتها كان البد من الوقوف عليها . وهذه الضرورات هي الغاية األولى من نزول التشريع 

 .بشيء من التفصيل حتى تتضح الحكمة من الدعوة إلى الحفاظ عليها  وتناولها

 :حفظ الدين  –أوّاًل 

والصيام والحج ، وكل ما يؤدي إلى تثبيته  والمراد به اإليمان والنطق بالشهادتين والصالة والزكاة
من تسبيح وتهليل وتحميد واستغفار ، وقد نوع الشارع عز وجل في العبادات يتنقل فيها المكلف من 

ينقطع عنها حتى عبادة إلى أخرى دون أن يصيبه الملل أو يعتريه الفتور فيستمر على عبادة ربه ال 
 ( .99)الحجر األية   َواْعُبْد َرَبَك َحَتى َيْأِتَيَك اْلَيِقيُن: يأتيه اليقين عماًل بقوله تعالى 

حفظ الدين الحرص على سالمته ، وإقامته وفق شريعة اهلل دون إفراط أو تفريط بطلب  ومن وسائل
العلم الشرعي وتطبيقه فال غلو وال زيادة وال إهمال وال تقصير لذلك أمر اهلل عز وجل عباده في 

ْا ِفي ِديِنُكْم َوّاَل َتُقوُلوْا َيا َأْهَل اْلِكَتاِب ّاَل َتْغُلو: محكم التنزيل بالبعد عن الغلو في مواضع كثيرة قال تعالى 

ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب ّاَل َتْغُلوْا ِفي ِديِنُكْم َغْيَر اْلَحِّق َوّاَل : وقال تبارك وتعالى  ( .171)األية  النساء َعَلى الَلِه ِإّاَل اْلَحَّق

 ( .77)األية  المائدة ًرا َوَضُلوْا َعن َسَواء الَسِبيِلَتَتِبُعوْا َأْهَواء َقْوٍم َقْد َضُلوْا ِمن َقْبُل َوَأَضُلوْا َكِثي

جمرات ، أمره أن يلتقط  كما جاء هذا المعنى في حديث ابن عباس رضي اهلل عنه لما جمع للنبي 
موا وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ربمثل هؤالء فأ: "له حصى صغارًا وقال 

 . أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكمرواه " في الدين 

هو مجاوزة الحد في التعبد والعمل والثناء : فقال " الغلو" -رحمه اهلل–كما عرف الشيخ ابن عثيمين 
 .الجزء السابع -رحمه اهلل–مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين " . قدحًا أو مدحًا 

الغلو من أسباب عدة لعل الجهل والهوى من أبرزها ؛ فالجهل يتسبب في عدم معرفة حكم وقد ينبت 
فيندفع  جاء عن الحق جلت قدرته ، أو ما جاء عن رسوله  صاحبه على مااهلل تعالى فال يقف 

اإلنسان وراء عاطفته على الرغم من كونه معظمًا لحرمات اهلل ، غيورًا على دينه ، شديد الخوف 
واهلل ال يغفر لفالن ، وأن اهلل تعالى قال : أن رجاْل قال ":   عز وجل وقد حد  رسول اهلل من اهلل

 .رواه مسلم " غفرت لفالن ، وأحبطت عملك من ذا الذي يتألى على أن ال أغفر لفالن فإني قد : 

وكذلك يؤدي الهوى إلى التعسف في التأويل ورد النصوص الشرعية ، وعدم األخذ بها لغرض 
من هنا وهناك ، ولما للغلو من آثار سلبية على دنيوي فيتشبث اإلنسان بخطئه  ويلتمس له األدلة 
 :الدين كان البد من معرفة أهم وسائل محاربته ومنها 

 .نة وشروحهما الموثقة التزود بالعلم الشرعي من الكتاب والس-1

 .احترام علماء المسلمين وتقديرهم والرجوع إليهم -2

 .الحفاظ على النشء من الوسائل الهدامة التي تؤثر على عقيدته ودينه وسلوكه -3

 .تربية أفراد المجتمع على اآلداب واألخالق اإلسالمية وصيانتهم من االنحالل الخلقي -4

ُكنُتْم َخْيَر ُأَمٍة ُأْخِرَجْت ِللَناِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف : منكر قال تعالى األمر بالمعروف والنهي عن ال-5

 ( .111)األية  آل عمران َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبالَلِه



تصحيح األفكار الخاطئة ودفعها بالحجج والبراهين المستندة لما جاء في كتاب اهلل وسنة رسوله -6
  قال تعالى . والرجوع إلى علماء المسلمين المعتبرين لتنفيذها والرد عليها :  َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي

 ( .59)األية النساء  َشْيٍء َفُرُدوُه ِإَلى الَلِه َوالَرُسوِل

 : النفسحفظ  – ثانيًا

كرم اهلل اإلنسان فخلقه في أحسن تقويم ، وحفظ له كيانه من الضرر أو االعتداء ، فحرم قتل النفس بغير حق 
 ( .33)األية االسراء   ِباْلَحِّق َوّاَل َتْقُتُلوْا الَنْفَس اَلِتي َحَرَم الَلُه ِإّاَل   : قال تعالى . وأنزل سبحانه أشد العقوبة بمرتكب ذلك 

المسلم ، : هم أربعة أصناف " في النفوس التي حرم اهلل قتلها –رحمه اهلل  –قال الشيخ محمد بن عثيمين 
والذمي ، والمعاهد ، والمستأمن ، هؤالء األربعة ، المسلم معصوم بإسالمه ، والذمي بذمته ، والمعاهد 

 .مجموع فتوى ورسائل الشيخ الجزء السابع " بعهده ، والمستأمن بأمانه 

من أشار إلى أخيه بحديده فإن المالئكة تلعنه حتى يدعه وإن كان : "  وجاء في الحديث قول رسول اهلل 
 .رواه مسلم  "أخاه ألبيه وأمه

 .وهذا النهي يشمل تحريم اإلضرار بالنفس من الغير أو من اإلنسان نفسه 

َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة َيْا ُأوِلْي  :  لذا فرض اهلل القصاص على من قتل نفسًا بغير حق ، قال تعالى 

َوّاَل  :  : كما حرم اهلل االنتحار وإهالك اإلنسان لنفسه ، قال تعالى .  ( 179)األية البقرة     اأَلْلَباِب َلَعَلُكْم َتَتُقوَن

 ( 195)األية   البقرة   َوّاَل ُتْلُقوْا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى الَتْهُلَكِة   : وقال تعالى . ( 29)األية النساء    َتْقُتُلوْا َأنُفَسُكْم ِإَن الَلَه َكاَن ِبُكْم َرِحيًما

هذه األحكام تتحقق العدالة في احترام النفس البشرية وعدم االعتداء عليها ، ولم يقف  ومن خالل .
النهي عند حدود قتل النفس المكلفة بل شمل ذلك الجنين في رحم أمه ، لذا جاءت دعوة اإلسالم 

وْا َأْوّالَدُكم ِمْن َوّاَل َتْقُتُل  : بالتحذير من قتل األبناء أو البنات في مرحلة الحمل أو ما بعدها قال تعالى 

ِبَأِي  َوِإَذا اْلَمْوُؤوَدُة ُسِئَلْت : وقال تعالى في قضية وأد البنات  ( . 151)األنعام اآلية   ِإْمالٍق َنْحُن َنْرُزُقُكْم َوِإَياُهْم

الذرائع المؤدية إلى  وسد،  أوجب اإلسالم الحفاظ على النفس البشرية وهكذا ( . 9-8)اآلية  التكوير  َذنٍب ُقِتَلْت
َوَجَزاء  : القتل واشتراط إقامة البينة في قتل النفس وندب إلى العفو في القصاص وذلك في قولة 

  ( . 41)اآلية  الشورى   َسِيَئٍة َسِيَئٌة ِمْثُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى الَلِه ِإَنُه ّال ُيِحُب الَظاِلِميَن

وعلى ذلك فإن شريعة اإلسالم المشتملة على كل ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم قد حرصت على 
تحقيق األمن والسالمة من كثرة القتل واالضطراب : حياة البشر لحكم ربانية عظيمة منها 

والفوضى بين الناس ، والحد من انتشار الجريمة ، وتفشي الظلم والعدوان ، ولن تتم هذه المقاصد 
 .حكيم شرع اهلل وإقامة العدل ، وقطع دابر المفسدين بتإال 

 : المالحفظ  – ثالثًا

آِمُنوا ِبالَلِه َوَرُسوِلِه َوَأنِفُقوا ِمَما  : المال وديعة من اهلل في أيدي العباد ، أستخلفهم عليه قال تعالى  

اإلسالم لكسب المال مصادر مشروعة وجعلها مبنية على وقد نظم  ( . 7)اآلية  الحديد َجَعَلُكم ُمْسَتْخَلِفيَن ِفيِه
الحل بعيدة عن الحرمة ، وشرع الميرا  في اإلسالم وجعله حقًا للوالد والولد والذكر واألنثى من 

 .دون حيف وال ميل وال حرمان ألحدهم 

كما حرم على المسلم حيازة   ( . 11)اآلية  النساء  َيْيِنُيوِصيُكُم الَلُه ِفي َأْوّالِدُكْم ِللَذَكِر ِمْثُل َحِظ اأُلنَث :  قال تعالى 
مالٍِ وصل إليه عن طريق سرقة ، أو رشوة ، أو قمار ، أو تزوير ، أو غصب أو ربا ، أو أكل مال 
يتيم ، أو أجرة على عمل محرم ككهانة أو فاحشة أو اعتداء على أموال المسلمين وممتلكاتهم العامة 



" كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به " :   ، أو السؤال بغير حاجة وفي ذلك جاء قول رسول اهلل  

كما منع الشارع عز وجل وضع المال في أيدي السفهاء الذين ال يعرفون قيمته وال . رواه الطبراني 
وفي مقابل هذا   ( . 5)اآلية  النساء  َل الَلُه َلُكْم ِقَياًماَوّاَل ُتْؤُتوْا الُسَفَهاء َأْمَواَلُكُم اَلِتي َجَع : يحفظونه قال تعالى 
ليقيهم بهذا المال من ذل الفقر والسؤال قال موال حقًا معلوم للسائل والمحروم المنع جعل اهلل في األ

   ( . 41)اآلية  الحج  َوآَتُوا الَزَكاَةاَلِذيَن ِإن َمَكَناُهْم ِفي اأَلْرِض َأَقاُموا الَصالَة  : تعالى ممتدحًا عباده المؤمنين 

 

 -:ومن وسائل حفظ المال في اإلسالم 

عز  تحريم السرقة ويشمل ذلك سرقة أموال األفراد أو سرقة األموال العامة ، لذا فقد حدد الشارع -
َفاْقَطُعوْا َأْيِدَيُهَما َجَزاء َوالَساِرُق َوالَساِرَقُة  :  وجل لهذه الجريمة حكمًا واضحًا ال جدال فيه قال تعالى 

قد لعن رسول اهلل السارق لما قام به من عدوان و. ( 38)اآلية  المائدة   ِبَما َكَسَبا َنَكاّاًل ِمَن الَلِه َوالَلُه َعِزيٌز َحِكيٌم
لعن اهلل السارق يسرق البيضة تقطع يده ويسرق الجمل فتقطع " : على ممتلكات الناس قال 

 .رواه البخاري " يده

اآلية  البقرة  َوَأَحَل الَلُه اْلَبْيَع َوَحَرَم الِرَبا : وحتى يتم احترام حقوق الناس وتصان أمالكهم حرم اهلل الربا 

َواْلَمْيِسُر َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوْا ِإَنَما اْلَخْمُر  : بالرجس ، قال تعالى وحرم القمار والميسر ووصفهما  .( 275)

  .( 91)اآلية  المائدة  َواأَلنَصاُب َواأَلْزّالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الَّشْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعَلُكْم ُتْفِلُحوَن

كما حرم الشارع جل جالله الرشوة لما لها من خطورة في إفساد الذمم واإلضرار بالفقراء وقد جاء 
لعن اهلل الراشي : "  قال رسول اهلل : التحريم واضحًا في حديث ابن عمر رضي اهلل عنه قال 

 .رواه ابن ماجه " والمرتشي

حفظ األموال واستقامة المنافع حذر اإلسالم من الغش والتدليس في البيوع والمعامالت قال رسول 
كما حذر من المكر والخداع والتغرير بالمشتري لبائع ، . رواه مسلم  "من غّشنا فليس منا " :  اهلل 

اْدُعوْا َرَبُكْم  وإهالك الحر  والنسل ، ونبه على عدم جمع األموال واستخدامها لإلفساد في األرض 

َوّاَل ُتْفِسُدوْا ِفي اأَلْرِض َبْعَد ِإْصالِحَها َواْدُعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا ِإَن َرْحَمَت الَلِه   َتَضُرًعا َوُخْفَيًة ِإَنُه ّاَل ُيِحُب اْلُمْعَتِديَن

 .( 56-55)اآلية  األعراف  َقِريٌب ِمَن اْلُمْحِسِنيَن

كل هذا جاء من أجل احترام اإلسالم لحق الملكية الفردية الجماعية لتقام المصالح الدينية والدنيوية 
وينتفع الفرد بماله في مأكله ومشربه ، وكسوته ، ومتطلبات حياته شريطه تطهيره الزكاة المفروضة 

َواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطِهُرُهْم ُخْذ ِمْن َأْم :  ، وتنميته بالصدقات التي تقرب من ربه عز وجل قال تعالى 

 .( 113)اآلية  التوبة  َوُتَزِكيِهم ِبَها

 : العقلحفظ  – رابعًا

كرم اهلل اإلنسان بالعقل لماله من قيمة كبرى فبه تتم معرفة اهلل ، ويفهم كالمه ويصدق رسله  
، وعلى هذا تكون هذه األهمية مقرونة بالتكليف ؛ فالعقل ميزة تميز اإلنسان عن باقي المخلوقات 

َأَوَلْم َيَتَفَكُروا ِفي  : ومسؤولية تقوده إلى ما ُخلق من أجله وتعينه على االستنباط والتعليل قال تعالى 

  (. 8)اآلية  الروم  َأنُفِسِهْم َما َخَلَّق الَلُه الَسَماَواِت َواأَلْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِإّاَل ِباْلَحِّق



فالعقل يهدى إلى الفضائل وينفر من الرذائل ، ويعرف الخير من الشر ، وبذلك تكون العالقة بين 
الشرع الذي جاء به القرآن الكريم يحتاج إلى عقل يتفهمه ، لذا فقد العقل والشرع عالقة تكاملية ف

 .ورد في القرآن الكريم آيات عدة تحث على النظر والتفكر والتدبر واالعتبار 

الَسَماَواِت َواأَلْرِض َرَبَنا َما اَلِذيَن َيْذُكُروَن الَلَه ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعَلَى ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفَكُروَن ِفي َخْلِّق  : قال تعالى 

َوِفي  َوِفي اأَلْرِض آَياٌت ِلْلُموِقِنيَن : وقال تعالى   (. 191)اآلية  آل عمران  َخَلْقَت َهَذا َباِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب الَناِر

 .  (21-21)الذاريات األية  َأنُفِسُكْم َأَفال ُتْبِصُروَن

من العقل موقف يتسم بالتقدير لذا عدت حماية العقل من الضرورات الخمس في فموقف الشرع 
المادية والمعنوية الموصلة إلى اإلخالل به ، فكان  شريعة اإلسالم ، وجاءت حمايته بسد الذرائع

تحريم المسكرات والمخدرات وكل ما يحد  خلاًل بالعقل يفقد معه اإلنسان توازنه في العبادة والعمل 
اْجَتِنُبوُه َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوْا ِإَنَما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأَلنَصاُب َواأَلْزّالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الَّشْيَطاِن َف : الى قال تع

   (. 191)اآلية  آل عمران  َلَعَلُكْم ُتْفِلُحوَن

تحريم الخمر في عصرنا الحاضر كل ما شاركه في العلة والضرر كالمخدرات بأنواعها التي  ويتبع
وكما .تجمع مع ضررها بالعقل إهالكها لألموال واألبدان لما تخلفه من آثار جسيمة ال حدود لها 

لة حارب اإلسالم المفسدات الحسيه فقد حارب المفسدات المعنوية التي تقام على منح السيادة الكام
للعقل دون االحتكاك لشريعة اهلل والعودة لما جاء في الكتاب والسنة فيكون بهذا االنفالت غائبًا عن 

 .األخالق ميااًل إلى البعد عن أصول الدين 

النهج السوي المعتدل في ومن أشد االتجاهات إضرارًا بالعقل الغلو الذي يبعد به اإلنسان عن 
من ذلك عندما جاء ثالثة رهط إلى بيوت أزواج النبي  ول اهلل عالقته باهلل عز وجل ، لذا حذر رس

    وأين نحن من النبي  : يسألون عن عبادة النبي   فلما أخبروا كأنهم تقالوها ، فقالوا    ؟ قد
أنا أصوم : وقال آخر . أما أنا فأنا أصلي الليل أبدًا : قال أحدهم . غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 

أنتم : " فقال  فجاء رسول اهلل  .أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدًا : وقال آخر . الدهر وال أفطر 
ه ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما واهلل إني ألخشاكم هلل وأتقاكم ل

 .رواه البخاري " وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني

و والمبالغة التوجه نحو الجانب العلمي المادي في الحياة ، وإسناد للغومن ضروب اإلفراط وا
كونها عند األمور إلى الطبيعة أو الكون ، وتجاهل ربطها بأصلها ، وعدم الوقوف على من خلقها و

. لى الهبوط بعقل اإلنسان وتعليقه في عالم المحسوسات فحسب إعرضها وتقديمها للناشئة مما يؤدي 
   (. 6)اآلية  يونس  ِإَن ِفي اْخِتالِف الَلْيِل َوالَنَهاِر َوَما َخَلَّق الَلُه ِفي الَسَماَواِت َواأَلْرِض َلآَياٍت ِلَقْوٍم َيَتُقوَن : قال تعالى 

وعلى ذلك فإن الفكر البد وأن يرد إلى ميزان الشرع حتى يبعد صاحبه عن مزالق الفتن والشبهات 
 .ويسمو به نحو أهدافه العليا كما أمر الشارع عز وجل 

 : النسلحفظ  – خامسًا

شرع اهلل تعالى لحفظ النسل النكاح وحدد له ما يتبعه من أحكام الحضانة والنفقة والمعاشرة والطالق 
، كما شرع لحفظه وسالمته أن يكون وجوده وجودًا شرعيًا عن طريق العشرة الزوجيه التي تقام 

رواه ابن  "استخيروا لنطفكم فإن العرق دس" :  على أسس متينة مستقيمة منذ البدء قال رسول اهلل 

 .ماجه 



ولسالمة النسل وحرمته حرم اإلسالم الزنا ووضع الحدود لمن يعتدي على أعراض الناس حتى 
يحميها من أسباب الهالك والدمار لذلك كانت عقوبة الزنا أشد العقوبات التي شرعها اهلل عز وجل 

 : ى في هذا السياق قال تعال. مشهود حتى يرتدع الناس عن هذه الجريمة لما تتضمنه من عذاب 
   . ( 3)اآلية  النور  َوْلَيّْشَهْد َعَذاَبُهَما َطاِئَفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن

الرجم عقوبة وقد حمى اإلسالم العالقة الزوجية من الخيانة وصانها من كل ما يؤدي إلى ذلك وجعل 
 .للمحصن والمحصنة إذا ثبت ذلك 

وصان الحق جل جالله كرامة األسرة المسلمة إذ حماها من اعتداء اآلخرين عليها ، ولو بالقول 
: وغلظ في عقوبة القذف ، وشدد في لعن أولئك الذين يتجاسرون على األعراض بألسنتهم قال تعالى 

 ي الُدْنَيا َواآلِخَرِة َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌمِإَن اَلِذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفالِت اْلُمْؤِمَناِت ُلِعُنوا ِف  َيْوَم َتّْشَهُد َعَلْيِهْم
   . ( 24-23)اآلية  النور  َأْلِسَنُتُهْم َوَأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن

 -:ومن أهم وسائل حفظ األعراض في اإلسالم ما يلي 

  تحريم االختالط والنهي عن الخلوة ، ألن الشيطان حريص على فتنة الناس وإيقاعهم في الحرام
َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوا ّال َتَتِبُعوا ُخُطَواِت  : ، لذلك حذر اهلل سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بقوله 

   . ( 21)اآلية  النور  َيْأُمُر ِباْلَفْحَّشاء َواْلُمنَكِر الَّشْيَطاِن َوَمن َيَتِبْع ُخُطَواِت الَّشْيَطاِن َفِإَنُه

ّال يخلون رجل " :  وقد سددت الشريعة المباركة هذا الطريق كما جاء في قول رسول اهلل 
 .رواه الترمذي " بامرأة إّال كان ثالثهما الّشيطان 

 أمر قد يحد  من باب  التحذير من مصافحة الرجال األجانب مثل ابن العم ، أو أبن الخال وهذا
لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خيّر له من أين " :    قال    التساهل والتهاون

 .رواه الطبراني  "يمس امرأة ّال تحل له 

  ، تحريم العبث باألنساب والتزوير فيها ، مثل اتهام الزوجة بالفاحشة والتبرؤ من الولد دون بينة
نة وإدخالها في نسب زوجها من ليس منه ، وقد جاء الوعيد أوخيانة بعض الزوجات لألما

يقول لما نزلت  العظيم على ذلك فيما رواه أبو هريرة رضي اهلل عنه عندما سمع رسول اهلل  
أيما امرأة دخلت على قوم من ليس منهم فليست من اهلل في شي ولن يدخلها اهلل : " آية المالعنة 

ينظر إليه احتجب اهلل منه وفضحه على رؤوس األولين  جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو
 . رواه أبو داود" واآلخرين 

  الحذر من التشهير بأعراض المسلمين وفضحهم وكشف عوراتهم عن طريق الصور واألفالم
ووسائل اإلعالم واالتصال لما في ذلك من هتك لحرمات اهلل ، وكشف ألسرار الناس ، 
وتعرض لكراماتهم ، لذا حث اإلسالم على الستر وتجنب الفحش من القول والعمل ، قال رسول 

المسلم ّال يظلمه وّال ُيسلمه ، ومن كان في حاجة أخيه كان اهلل في المسلم أخو " :  اهلل 
حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهلل عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر 

 .رواه مسلم  "مسلمًا ستره اهلل يوم القيامة 

في اإلسالم  وعلى ذلك فحماية األعراض وصيانة كرامات الناس ، والمحافظة على العورات لها
عندما قرن حرمة األعراض بحرمة الدماء واألموال وأعلن ذلك  شأن كبير ، أكد عليه النبي 

 مما يؤكد على أن حفظ النسل من الركائز األساسية في الحياة . أمام الجموع في حجة الوداع 
اتباع أمر فالمسلم مأمور ب. التي تؤدي إلى عمارة األرض بإذن اهلل وفق شريعة ربانية مطهرة 

عِلم الحكمة من هذا األمر أم لم يعلم ، ولكنه حين يقف على  جاء في سنة نبيه   ربه وما



مقاصد األوامر الشرعية ويدركها يزداد إيمانًا بربه ، وتعلقًا بدينه وتمسكًا به ألنه يدرك حينئذ 
 .مة صدره أن هذا الدين جاء بسعادة الدارين الدنيا واآلخرة ، فترتاح نفسه وتتحقق سال

 نسأل اهلل أن يحفظ ديننا الذي هو عصمة أمرنا ، وأن يصلح دنيانا التي فيها معاشنا ،

 

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمدهلل رب العالمين ،،،
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

الحمد هلل رب العالمين الذي أمتن علينا بنعمتي األمن واإليمان وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله 

 ..تسليمًا كثيرًا وصحبه وسلم 

.. األمن مطلب ملح تحتاج إليه المجتمعات حتى تستقر وتنمو وترتقي في سلم المجد والعلم والتقدم 
َوِإْذ َقاَل  : لمكرمة دعا بتوفير األمن قبل توفير الرزق ، قال تعالى المكة  ولذا لما دعا خليل اهلل إبراهيم 

وما ذلك إال ألهمية األمن في الحياة حيث   . ( 126)اآلية  البقرة  ِ آِمًنا َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الَثَمَراِت ِإْبَراِهيُم َرِب اْجَعْل َهَذا َبَلًدا

، والعيش الهنيء ، والرضا في الدنيا ، فيتفرغ الناس لطلب اآلخرة بالطاعة والعبادة  يحقق الطمأنينة
اَلِذي  : قوله تعالى وعمارة األرض والسعي في مناكبها ، وقد أمتن اهلل سبحانه وتعالى على أهل مكة في 

ى يوازي به حيازة من شأن األمن حت ُيعلى  اهلل وهذا رسول  . ( 4)اآلية  قريش  َأْطَعَمُهم ِمن ُجوٍع َوآَمَنُهم ِمْن َخْوٍف
من أصبح منكم آمنًا في سربه ، معافى في جسده ، عنده قوت يومه، فكأنما "  :  الدنيا كلها ، قال 

الدين : وال غرو ففي ظل األمن تحفظ له الضرورات الخمس وهي . رواه البخاري في األدب المفرد  "حيزت له الدنيا
العرض والمال ، وأساس هذه الضرورات حفظ الدين الذي تحفظ به مصالح اإلنسان وتدفع والعقل والنفس و

  .عنه المفاسد وإذا لم يحفظ عليه دينه ضاعت مصالحه وتناوشته المفاسد من كل جانب 

ذا تأملنا آيات القرآن الكريم وجدنا فيها أساس األمن الشامل لحياة الناس أفرادًا وأسرًا ودواًل أال وهو وإ
 . اإليمان باهلل وتوحيده وإتباع ما جاء به رسول اهلل 

باهلل جدير باألمن وأحق به  حيث بين أن المؤمن فقد بين اهلل تعالى ذلك على لسان خليفة إبراهيم 
َوَكْيَف َأَخاُف َما َأْشَرْكُتْم َوّاَل َتَخاُفوَن َأَنُكْم َأْشَرْكُتم ِبالَلِه َما َلْم  :   من نعمة الهداية ، قال تعالى حباه اهلللما 

َوَلْم َيْلِبُسوْا ِإيَماَنُهم ِبُظْلٍم ُأْوَلِئَك اَلِذيَن آَمُنوْا   ُيَنِزْل ِبِه َعَلْيُكْم ُسْلَطاًنا َفَأُي اْلَفِريَقْيِن َأَحُّق ِباأَلْمِن ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَن

واألمن ال يكون إال مع اإليمان ، والسالم ال يتحقق إال   . ( 82-81)اآلية  األنعام   َلُهُم اأَلْمُن َوُهم ُمْهَتُدوَن
ن قال ّال إله إّال اهلل م: " باإلسالم ، فمن دخل في اإلسالم فقد دخل في دائرة األمن واألمان ، قال  

 .رواه مسلم  وأحمد ( وكفر بما يعبد من دون اهلل ُحرم ماله ودمه وحسابه على اهلل عز وجل 

واإلسالم جاء بالتعاليم الشرعية الشاملة للعقيدة والعبادة واألخالق والتعليم والمعامالت والسياسة 
ألسرة وغيرها والتي بإتباعها يتحقق الشرعية والقضاء والمظالم والحسبة والعقوبات واالقتصاد وا

 .األمن الذي تنشده البشرية في كل العصور 

مسرحًا للفتن  وخير شاهد على ذلك حالة العرب قبل مجيء هذ الدين فقد كانت جزيرة العرب
تحولوا إلى مجتمع مثالي يسوده األمن   واالضطرابات والحروب فلما آمنوا باهلل واتبعوا الرسول 

، والشح إلى إيثار ومواساة ،  وحي ، فتحولت العداوة إلى محبة ، والقطيعة إلى إخاء ، ويحكمه ال

َواْذُكُروْا ِنْعَمَة الَلِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء َفَأَلَف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم   : قال تعالى مذكرًا عباده بهذه النعمة 

 . ( 3)اآلية  آل عمران  ِ ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا



كانت بالدنا تعيش حالة من الفوضى والخوف والتناحر بين القبائل ، فمن اهلل : وفي هذا العصر 
حيث وحد البالد تحت ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل ،  –رحمه اهلل – زعبد العزيعليها بعودة الملك 

وأصبحت دولة قوية تطبق شرع اهلل ، وترفع راية الدين ، وتنشر العدل ، وُتعلي كلمة اهلل ، فعاش 
 .الناس نتيجة لذلك في أمن وأمان وازدهار يتنامى مع مرور الوقت 

فكانت وال تزال بحمد اهلل مضرب المثل  فهي دولة شّرفها ربها بالوالية على الحرمين الشريفين ،
في العالم في توفر األمن ، فقادتها وحكومتها ومجتمعها يعيشون في ظالل الشريعة اإلسالمية 
ويجمعون بين المحافظة على دين اهلل بعقائده وشعائره مع ما يتطلبه العصر من تحديث مشروع في 

ر ، فأسدل األمن ظالله عليهم وانتشرت الطمأنينة التربية والتعليم واالقتصاد واالجتماع وصنع القرا
وعّم الخير وامتألت القلوب بالرضا وما يرجى من اهلل خير وأبقى أدام اهلل علينا نعمه وزادنا إيمانًا 

 .وتوفيقًا ورضا وتسليمًا 

ومن أسباب حصول األمن في اإلسالم إظهار شعائر الدين من إقامة الصالة الناهية عن الفحشاء 
نكر ، وإخراج الزكاة زرعًا للمحبة في القلوب ، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي والم

يؤخذ بها على يد السفيه ، وقد ذكر اهلل تعالى هذه الشعائر وأنها سبب لألمن ونصرة اهلل للمؤمنين 
اَلِذيَن ِإن َمَكَناُهْم ِفي اأَلْرِض َأَقاُموا  َعِزيٌز َوَلَينُصَرَن الَلُه َمن َينُصُرُه ِإَن الَلَه َلَقِوٌي : في قول اهلل تعالى 

   . ( 42-41)اآلية  الحج    الَصالَة َوآَتُوا الَزَكاَة َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمنَكِر َوِلَلِه َعاِقَبُة اأُلُموِر

ومن أسباب حصول األمن في اإلسالم ترابط المجتمع واجتماع كلمته ، ووحدة صفه ،فال حياة مع 
الفرقة ، وسنة اهلل ماضية في خلقه ، حيث جعل قوام معاش الناس واستقامة حياتهم تدور حول 
اجتماعهم وتآلفهم وحسن عالقتهم ببعضهم ، فتستقر النفوس ، وُيعبد اهلل على بصيرة ، وتتضح 

وقد أمر اهلل . والجماعة  الم الدين ويسود المعروف ، ويقل المنكر ، وُتحفظ حقوق األخوة مع
المسلمين ويجمع شملهم ، ويشتت  شملهم ، ومما يوحد كلمة  سبحانه بالبعد عن كل ما يفرق وحدتهم

ى ال قير علماء اإلسالم األجالء الجهابذة الفضالء الذين رسخوا في العلم وغاصوا في بحوره حتوت
شابهه ، وكانوا كالجبل األشم في مواجهة الفتن ورد شبه الغالين في الدين والجافين يختلط عليهم مت

إن الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج : "  -رحمه اهلل  –عنه ، قال ابن القيم 
البحر ، ما أزلت يقينه وال قدحت فيه شكًا ، ألنه قد رسخ في العلم فال تستفزه الشبهات بل إذا وردت 

فهم ورثة األنبياء ومشاعل النور في ظلمات الفتن " . عليه ردها حرُس العلم وجيُشه مغلولة مغلوبة 
ال يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم :" قال ابن مسعود رضي اهلل عنه  .

فالبعد عن العلماء واإلعراض عن األخذ منهم " . هم هلكواا أخذوا عن صغارهم وشراروعلمائهم فإذ
رحمه  –قال الشيخ سعد بن عتيق . سبب في انتشار الجهل والفتن ،ونخر في جسد األمة اإلسالمية 

ومن أعظم أسباب التفرق واالختالف والعدول عن طريق الحق واإلنصاف ، ما وقع فيه : "  -اهلل 
 " .فهم وال دراية  كثير من الناس من اإلفتاء في دين اهلل بغير علم والخوض في مسائل العلم بال

على بيان أفضالهم ويعملوا ، فما أعظم أن يلتف المسلمون حول علمائهم األجالء وينهلوا من علمهم 
قال الشيخ . ونشر علومهم ويكونوا يدًا واحدة ضد من يحاول النيل منهم أو التنقص من شأنهم 

فهذه اتهامات يقصد بها .... أما الوقيعة في علماء هذه البالد : "  -حفظه اهلل –صالح الفوزان 
نه إذا أسيء الظن الفصل بين العلماء والشباب والمجتمع حتى يتسنى للمفسد زرع شروره ، أل

 " .بالعلماء وفقدت الثقة بهم سنحت الفرصة للمغرضين في بث سمومهم 

. ومما يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفهم السمع والطاعة لوالة األمر من الحكام واألمراء والعلماء 
حب اهلل  الفرقة واالعتصام بالقرآن الكريم فهو ملى االجتماع وعدإوقد دعا القرآن الكريم المؤمنين 

رحمه  –قال ابن كثير  . ( 113)اآلية  آل عمران   َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الَلِه َجِميًعا َوّاَل َتَفَرُقوْا  : المتين ، فقال تعالى 



فأوجب اهلل سبحانه على المؤمنين السمع ( . وقد ضمنت لهم العصمة عن اتفاقهم من الخطأ: ) -اهلل 
النساء   اَلِذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الَلَه َوَأِطيُعوْا الَرُسوَل َوُأوِلي اأَلْمِر ِمنُكْم َيا َأُيَهاوالطاعة لوالة األمر في المعروف 

وهو نص صريح في وجوب طاعة أولي األمر من الحكام واألمراء والعلماء من المسلمين   . ( 59)اآلية 
، وما يترتب على ذلك من االحترام والتقدير لهم ففي احترام والة األمر عز المجتمع ،وفي هيبتهم 

ما عظموا  ال يزال الناس بخير: وقوتهم قوة للحق ورد لكثير من الشرور ، قال بعض العلماء 
 .ذا عظموهما أصلح اهلل دنياهم وأخراهم فإ. طان والعلماء السل

 –قال الشيخ ابن عثيمين . فطاعة والة األمر سبب رئيسي من أسباب حصول األمن في المجتمع 
أن يأمر بما فيه حفظ األمن وصالح المجتمع ، فهذا تجب طاعته فيه وإن لم يأمر به : " -رحمه اهلل 

عصية ، كاألوامر اآلن في النظم التي تقرر وهي ال تخالف الشرع فإن لم يكن فيه م اهلل ورسوله ما
فالطاعة الزمة وفريضة في المعروف ، " طاعة ولي األمر فيها واجب ومن عصى وخالف فهو آثم 

فإذا أمروا بمعصية فال يطاعون فيها ولكن ال يجوز الخروج عليهم بأسباب تلك المعاصي أو األمر 
في المعروف واعتزال المعصية وعدم الخروج على ولي األمر لقول  بها ، بل السمع والطاعة

من رأى من أميره شيئًا من معصية اهلل فليكره ما يأتي من معصية اهلل ، وال ينزعن : "  الرسول 
من خلع يدًا من طاعة لقي اهلل يوم القيامة وال حجة : "   وقال رسول اهلل . رواه مسلم " يدًا من طاعة 

 .رواه مسلم  "له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية 

يختل به األمن . ر وشق عصا الطاعة يسبب فسادًا كبيرًا وشرًا عظيمًا وفالخروج على والة األم
روع اآلمن وتنتهك الحرمات وتضيع معه الحقوق ويصعب ردع الظالم ونصرة المظلوم ، وي

واألعراض وتختل السبل وتقطع الطرق وتفرق الكلمة كما هو مشاهد في المجتمعات التي استخفت 
بهذا األصل ولم تحترم سلطانها باسم الحرية فأصبحت تعصف بها أمواج الفتن والفقر والجوع 

: بدالعزيز آل الشيخ حفظه اهلل قال سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ ع. والخوف 
د مجتمع مسلم يخضع لقيادة مسلمة ، رجال سعوا في إصالح األمة والدفاع فمجتمعنا وهلل الحم" 

يل الطويل في حماية هذا المجتمع والدفاع عنه بكل ممكن ، ضحوا باألوقات لعنها وسهروا ال
شد األزر والتحام القلوب واجتماع فالتكاتف والتعاون و.. واألموال في سبيل حماية هذا المجتمع 

ومن لقي اهلل " . ا والمتعين على كل فرد منا نالكلمة ووحدة الصف ، هذا هو األمر الواجب علي
المسلم يحب الخير للمسلمين ، . رواه مسلم  "جاهليةوليس في عنقه بيعة ، فإنه يموت وميتته ميتة 

يحب جمع كلمتهم وتآلف قلوبهم ووحدة صفهم ، ويعلم أن األعداء ال يريدون إال الفوضى وال 
 . انتهى" يريدون االجتماع 

ومن أعظم الوسائل التي استخدمها المغرضون لهذا الدين التقليل من مكانة علمائنا ووالة أمرنا 
وبدأوا ببث سمومهم ونشر أقاويلهم المرجفة رغبة في زعزعة أمن هذا البلد اآلمن المعطاء وما 

اس بغيبة ولقد أبتلي بعض الن: "  -رحمه اهلل –علموا عظم شناعة ما عملوا ، قال الشيخ بن عثيمين 
وإن غيبة مثل هؤالء أشد إثمًا وأقبح .. صنفين من األمة وهما والة األمور فيها من العلماء والحكام 

ليست غيبة لهؤالء بأشخاصهم ولكنها غيبة وتدمير لما يحملونه .. أثرًا لتفريق األمة  عاقبة وأعظم 
ي أعين الناس وبالتالي يقل ميزان ما من المسئولية ، فإن الناس إذا اغتابوا العلماء قل قدر العلماء ف

فيكون في ذلك إضعاف . يقولونه من شريعة اهلل وحينئذ يقل العمل بالشريعة بناًء على هذه الغيبة 
إنهم ليسيئون إلى  وإن الذين يغتابون والة األمور والحكام.. لدين اهلل تعالى في نفوس العامة 

إذا  انتظامه ، ذلك ألن والة األمور من األمراء والحكامإلى اإلخالل بأمنه واتزانه و.. المجتمع كله 
انتهك الناس أعراضهم قل قدرهم في نفوس العامة وتمردوا عليهم فلم ينصاعوا ألوامرهم ولم ينتهوا 
عما نهوا عنه وحينئذ تحل الفوضى في المجتمع ويصير كل واحد من الناس أميرًا على نفسه وحينئذ 

" وضى ال سراة لهم وإن الغيبة من كبائر الذنوب ليست باألمر الهين تفسد األمور ويصبح الناس ف
 .انتهى 



وال شك أنه عند تطبيق أسباب حصول األمن في المجتمع ينعم المسلم باألمن واألمان واالطمئنان ، 
وحتى تستمر هذه النعمة على مدى أجيالنا القادمة ، ال بد لنا أن نعمل بكل الوسائل والسبل التي 

ب األعداء من كل جانب عاملين على تقويض وتكال ننا ذلك وخاصة في زمن كُثرت فيه الفتتكفل ل
صرح بلدنا الشامخ من قبل شبابها وجيلها الصاعد ، مستخدمين حمالت فكرية وافدة تأخذ لباس 
الخير والغيرة على الدين ولكنها في الحقيقة تريد الشر وتعمل على إشاعة أسباب الفرقة طاعنة في 

 :ولعل من أهم السبل في ذلك . ثوابت الدين وفي قادتها وعلمائها 

الرئيسية الكتاب والسنة المطهرة ، تحصين األبناء والناشئة بالعلم الشرعي المأخوذ من مصادره -1
الشرعي والعمل على فالعلم . وغرس مبادئه وقواعد الثابتة التي ال تتغير وال تتبدل في نفوسهم 

:  الذي يوزن به كل فكر وافد وقد قال الرسول  ون الحياة ، وجعله الميزانتطبيقه في جميع شؤ
فهو أعظم وسيلة لتحصين الشباب الستمرار األمن واستقرار " . من يرد اهلل به خيرًا يفقه بالدين "

 .الحياة 

وعندما يحرم األبناء من العلم الشرعي تتفرق بهم السبل ويصبحوا عرضة لكل خرافة وفريسة 
 .لكل طامع  سهلة

ربط األبناء والناشئة بالعلماء الربانيين الراسخين في العلم فهم ورثة األنبياء ، بهم يحفظ الدين -2
وتتضح العقائد ، وهم مصابيح الدجى يستنير بهم العامة عند اشتباه الحق وبهم تكشف خطط األعداء 

 .وخبث مزاعمهم الباطلة ، وُيظهرون للعيان مبادئهم المنحرفة 

 يزال الناس بخير ما ارتبطوا بعلمائهم وأخذوا العلم الشرعي منهم ، فعن أبي أمية الجمحي وال
من أشراطها ثال  إحداهن التماس العلم : " عن الساعة فقال  أن رجاًل سأل النبي  رضي اهلل عنه
ال يزال الناس مشتملين بخير : ) وقال ابن مسعود رضي اهلل عنه . رواه الطبراني " عند األصاغر

، ومن أكابرهم فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم  ما أتاهم العلم من أصحاب محمد 
 ( .هلكوا

الشباب بالعلماء الثقات المعروفين بالعلم وسالمة المعتقد ويأخذوا منهم العلم  فما أجمل أن يرتبط
فيكونوا على بصيرة من دينهم ، ويزول اللبس عن أذهانهم ويكون التقارب والقبول واالستيعاب 

 .وتنقى العقول من الّلو  وتغسل األفكار من الدرن 

 إلى تباع الفتاوى الشاذة واألقوال الضعيفة يؤديوأخذ العلم الشرعي ممن ال يوثق بعلمه أو دينه ، وإ
اضطراب في نفوس الشباب ، وإحدا  الفرقة بين صفوف المجتمع ، وإخالل بأمنه وإدخال الوهن 

من فارق السبيل : ) -رحمه اهلل –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية . وشيوع الفوضى  على أمة محمد 
 ( .الكه أقرب إليه من نجاته كان كمن يمشي في الصحراء بغير دليل فهذا ه

ات واإلسهامات الجليلة التي قام بها والة األمر ردخإلقاء الضوء على المنجزات والتعريف بالم-3
 مدى ماال يتصورون  في هذه البالد والتي تخدم اإلسالم والمسلمين ، فشباب المسلمين وناشئتهم

كانت تعاني منه جزيرة العرب من الجهل والتخلف الفكري والحروب والفرقة قبل تأسيس المملكة 
والذي استهدف بعمله إقامة شرع اهلل ،  -رحمه اهلل   -ووحدتها على يد قائدها الملك عبدالعزيز 

ن في حياة أهمية األم وقد أدرك رحمة اهلل . وجمع كلمة أبنائها على الحق الذي دعاهم إليه دينهم 
الناس فعمل على تحقيقه بكل الوسائل ، فأخمد الجرائم وحافظ على المجتمع من المبادئ الهدامة 
والتيارات المنحرفة التي يدعو إليها أعداء الدين وأصحاب األهواء حتى أصبحت هذه البالد وهلل 

وقد أشاد بذلك .  الحمد مضرب المثل في استتباب األمن وتدني معدالت الجريمة مقارنة بكل الدول
ال نبالغ إذا قلنا إن المملكة " : )يقظة العرب" ل جورج أنطونيوس في كتابة احتى الُكتاب األجانب فق



العربية السعودية قد بلغت في حفظ األمن اليوم درجة قد تفوق دول العالم كافة وال يستثنى من ذلك 
ونجحت في  –لسعودية قد أوضحت لنا إن المملكة العربية ا: )وقال دي جانيرو ( . أعرقها حضارة

أن الشريعة اإلسالمية قادرة بدرجة كبيرة جدًا على مكافحة الجريمة أو على األقل توسيع  –ذلك 
وأن هذه المهمة يمكن أن تلخص في كلمة واحدة هي أن المملكة العربية السعودية قد مدى األمن 

 ( .ية وقانونية في بالدهانجحت في كفاحها هذا لكي تحصل على األمن بطريقة إيجاب

َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلَبِر  : التعاون والتكاتف مع والة األمر بما يحقق المصلحة العامة فقال تعالى -4
ويكون .  ( 2)اآلية المائدة   َوالَتْقَوى َوّاَل َتَعاَوُنوْا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن َواَتُقوْا الَلَه ِإَن الَلَه َشِديُد اْلِعَقاِب

التعاون أشُد تأُكدًا وأعظم وجوبًا وقت النوازل وزمن الخطوب والشدائد ، لما فيها من ُحسن المعونة 
:  -رحمه اهلل –قال الشيخ ابن باز . ار الفتنة على مواجهة األخطار والتصدي للعدوان وإطفاء ن

مر في اإلصالح وإماتة الشر التعاون مع ولي األفالواجب على الرعية وعلى أعيان الرعية )
والقضاء عليه ، وإقامة الخير بالكالم الطيب واألسلوب الحسن والتوجيهات السديدة التي يرجى من 

 ( .ورائها الخير دون الشر

إن دوسًا :  فقد قيل للنبي . ولعل من أعظم القربات وأفضل الطاعات الدعاء لولي األمر بالخير 
واسلموا  وكانت النتيجة أن هداهم اهلل. رواه البخاري " اللهم أهد دوسًا وائت بهم: " عصت وهم كفار قال 

لو : " الذي ُسجن وُعذب وُأوذي وقد قيل له في ذلك فقال  –رحمه اهلل  –أما اإلمام أحمد بن حنبل . 
عو بالخير ووالة األمر أولى من ُيدعى فالمؤمن يد " .أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان

لهم ، فبصالحهم صالح لرعيتهم نسأل اهلل سبحانه أن يوفق والة أمرنا لكل خير وأن يريهم الحق 
 .، وُيريهم الباطل باطاًل ويرزقهم اجتنابه وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين  إتباعهحقًا ويرزقهم 

والتي . إلعالم المغرضة المقروءة أو المسموعة أو المنظورة حماية الناشئة والشباب من وسائل ا-5
تبث ليل نهار أفكارًا منحرفة وتوجهات خاطئة ، هدفها النيل من شباب األمة وإبعادهم عن دينهم 

فال بد لنا من توعية شبابنا بحقيقتها والعمل . وتفكك شملهم ، وجرهم إلى مستنقعات الفساد واإلفساد 
رها بالدليل الشرعي ، حتى يكون عندهم ميزان ثابت يعرفون به الحق من على رد شبهها وأفكا

وذلك بإعالم هادف يرد على مقوالت الترويج . الباطل والغث من السمين والحالل من الحرام 
  . والتخريب ،ونشر العلم والمعرفة المصبوغ  بصبغة اإليمان والخلق 

 

 .ديننا وأمننا ووقانا الفتن ما ظهر منها وما بطن  سدد اهلل الخطى وبارك في الجهود ، وحفظ علينا

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 رسالة إلى مّشرفة تربوية

 

والصالة والسالم على  ( 5)اآلية العلق   َعَلَم اإِلنَساَن َما َلْم َيْعَلْمالذي امتن على عباده بالعلم    العالمينهلل رب  الحمد
 ..أما بعد .... النبي األمي الذي علمه اهلل الكتاب والحكمة ليكون للعالمين نذيرًا 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته                      :أختي المّشرفة التربوية 

ر في اإلشراف التربوي وأكبرها ، فأنت أختي المشرفة القائد األدوا ال شك أن دور المشرفة التربوية من أهم
الذي يتم على يديه تدريب المعلمة ومساعدتها على تنمية نفسها بتعزيز عناصر القوة الموجودة لديها ، 

شعارها بالطمأنينة ، فيجعلها ذلك قادرة على ا ، وإحياء الطموح الفني لديها وإالثقة في نفسهوإكسابها 
االبتكار واإلبداع واالعتماد على النفس واالرتقاء في حياتها المهنية ، فأنت كالنحلة في تنقالتك بين المدارس 

ها إلى معلماتك ليستعن بها بعد اهلل ة تنقلينمن المواقف والتجارب الكثيرة والمتنوع هحاملة معك مجموعة ثر
 .على تجاوز ما يعترض طريقهن من عقبات وتساعدهن على أداء رسالتهن السامية 

يد في المجال التربوي يثري المعلومات ، فهناك تجارب فمتابعة الجديد والم    :أختي المّشرفة التربوية  
افة هذا العصر وتتحفنا بها فخذي منها النافع الذي جديدة وخبرات حديثة وأساليب تربوية مفيدة تطلعنا بها ثق

ال يتعارض مع تعاليم الشرع وتوجيهاته وانقليها إلى زميالتك ومعلماتك يكتب لك أجر الداللة على الخير ، 
 .والدال على الخير كفاعلة 

إن العمل التربوي المنتج هو العمل الذي ينطلق من أهداف تربوية واضحة :   أختي المّشرفة التربوية 
حيث تسهم في االستثمار األمثل ألوقات العاملين في المجال التربوي وجهودهم وتوظف . ومحددة 
 .والوسائل المتاحة لتحقيقها  اإلمكانات

فهم اإلسالم "عليم والتي من أبرزها والمعلمة الفاضلة هي التي من خاللها نستطيع تحقيق أهداف التربية والت
وتزويد الطالبة بالقيم والتعاليم اإلسالمية والمثل فهمًا صحيحًا متكاماًل وغرس العقيدة اإلسالمية ونشرها 

العليا وإكسابها المعارف والمهارات المختلفة وتنمية االتجاهات السلوكية البناءة لديها لتكون لبنة صالحة في 
 " .وذويها ووالة أمرها ووطنها  المجتمع تنفع نفسها

وأنت أختي المشرفة  من يستطيع مساعدة المعلمة على رؤية هذه األهداف التعليمية التربوية في وضوح تام  
لتستطيع من خالل مهنتها المتميزة تحقيق هذه األهداف في الممارسة التربوية التعليمية اليومية وذلك 

 .ساعدها على االقتراب من ذلك الهدف بإدراكها للمقوالت والتصرفات التي ت

وكلما زاد . فنجاح المعلمة في رسالتها التعليمية والتربوية دليل على التكامل والتعاون بينك وبين معلماتك 
هذا التعاون ازدادت تبعًا له آفاق التميز وتعززت على شكل نتائج تعليمية وتربوية باهرة تساعد على إيجاد 

فتتكون لدينا أجيال صالحة متميزة  .المشرقة  ضيئةالولذي تتمثل فيه صورة اإلسالم الفرد المسلم الصادق ا
 .دينيًا وعقليًا وأخالقيًا وسلوكيًا 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التربية والتعليم

 اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بمنطقة الرياض

 إدارة التربية اإلسالمية



إن العمل شاق والطريق طويل وال بد لنا من زاد نستعين به وخير الزاد التقوى    :أختي المّشرفة التربوية 

ِإْن َأْوِلَياُؤُه ِإّاَل  الدرجات وهم أولياء اهلل عز وجل فهي المقام األول في دين اإلسالم ، وأهل التقوى في أعلى

حانه ونبتعد عن كل ما نهانا عنه وما يور  غضبه فبالتقوى نفعل كل ما يرضي اهلل سب.  (34)اآلية األنفال   اْلُمَتُقوَن
  سبحانه وبها نميز بين الحق والباطل وقد وعد اهلل من اتقاه حق تقاته بأن ييسر له أمور الدنيا واآلخرة 

 . (4)اآلية الطالق   َوَمن َيَتِّق الَلَه َيْجَعل َلُه ِمْن َأْمِرِه ُيْسًرا

وكل أعمال الحياة اليومية إذا عملها . ولنتذكر أن مدار األعمال على النيات بالنية تتميز العبادة عن العادة 
فاإلخالص تاج على األعمال . بإخالص مبتغيا بها وجه اهلل تحولت إلى عباده تقربه إلى اهلل تعالى المسلم 

 .بنعيمها  يجمع به المسلم خير الدنيا وسعادتها وسعادة اآلخرة والفوز

اتّق اهلل : "في قولة  ومما يعين على إخالص النية هلل تذكر هذه الوصية التي أوصانا بها رسول  اهلل 
 .رواه الترمذي  "حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالّق الناس بخلّق حسن

بها شفقة  فهي وصية جامعة مانعة عظيمة يحتاج إليها كل مسلم في كل مكان ، وفي كل زمان ، أوصانا 
علينا ، وعلى ما يسعدنا ، وما يقربنا إلى اهلل ، وما فيه خيرنا في الدنيا واآلخرة  منه علينا ، وحرصا منه 

، فأننا تحت بنا وحيثما اتجهنا ، وأينما كنا فإننا لن نخرج من ُملك اهلل ، ولن نخرج من قدر اهلل ، فأينما ذه
َما َيُكوُن ِمن َنْجَوى َثالَثٍة ِإّاَل ُهَو َراِبُعُهْم َوّال َخْمَسٍة ِإّاَل ُهَو َساِدُسُهْم َوّال َأْدَنى ِمن رقابة اهلل عز وجل ،  

، فاهلل تبارك وتعالى معنا ، وهو يعلم السر وأخفى ، ومطلع علينا  (7)اآلية المجادلة    َذِلَك َوّال َأْكَثَر ِإّاَل ُهَو َمَعُهْم

في  ،وعلى كل أحوالنا ، فلنتق اهلل حيثما كنا ، ولو أننا حققنا هذه الوصية العظيمة ألصبحنا كما قال 
أن تعبد اهلل كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه : اخبرني عن اإلحسان ، قال " : عندما قال  حديث جبريل 

 رواه مسلم  "نه يراكفإ

وإذا استشعرنا هذه الرقابة دائمًا كانت جميع أعمالنا وخطواتنا وسكناتنا وأقوالنا ، وكل ما نأتي ونذر ، 
 .خالصًا هلل تبارك وتعالى ال تشوبه شائبة 

 قاعدة مهمة عند التعامل مع الخلق حيث قال  لقد وضع لنا رسول    :أختي المّشرفة التربوية 
، وكما في متفق عليه  "إن من خياركم أحسنكم أخالقًا":  وقوله .  "الناس بخلّق حسن وخالّق" : 

حسن الخلق باب عظيم جدًا من . رواه الترمذي " أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنكم خلقًا: " الحديث اآلخر 
  َلَعَلى ُخُلٍّق َعِظيٍمَوِإَنَك  كان أحسن الناس خلقًا  أبواب الخير ، ومن أبواب األجر ، ورسول اهلل 

أرأف الناس ،وأفضل الناس ، وأحسن الناس خلقًا ،وور  هذا الهدي أصحابه   إذ كان (4)اآلية القلم 
 .ون وأهل الخير وأهل الصالح والفضل في هذه األمة ابعوالت

تسامح ، وعزة نفس ، وكرم ،  :يمة ا الصالح تجدين أنك أمام خصال عظفإذا قرأت سيرة سلفن
تصار لغير دين اهلل عز وجل ، أخالق وترفع عن االنتقام للنفس أو االن وإيثار ، ومحبة ، وتضحية ،

 .عالية جدًا وعظيمة 

ا في مجال اإلشراف التربوي ، فالصبر حلية العاملين والتجاوز عن هعنلنا وهذه القاعدة ال غنى 
في األمور مما يتطلبه عمل  وعدم العجلة زالت وتقدير الظروف والتحلي باألناةالهفوات وال

اإلشراف حيث أن طبيعة العمل اإلشرافي عمل إنساني والمحيط الذي يعمل به كذلك محيط إنساني ، 
والتكريم ونقل أفكارها  واالحترامها فحقها التقدير لة في عملصفقد تجدين الجادة المتفانية المخ

ساعدة لرفع جوانب التقصير بالحكمة وإبداعها إلى غيرها ، وهناك المقصرة التي تحتاج إلى الم
 .والتوجيه والتعامل المبني  على الرحمة والحرص على تعديل سلوكها لألفضل 



الجديدة التي تنقصها الخبرة والتجربة وتحتاج منك إلى جهد مضاعف حتى تستطيع  وهناك المعلمة
 .المهنة السامية بعون اهلل إبراز قدراتها وتشجيعها وبث روح الحماس فيها وتحبيبها لهذه 

ق ومشاكل أسرية واجتماعية أو أمراض عضوية ونفسيه فمن حقهن عليك وهناك من تمر بها ضوائ
تجاوز ما حصل لهن ، وهذا يجاد جو من المودة والرحمة لهن لمشاكلهن وإ لمسمساعدتهن وت

ردية بينهن وق الفاألسلوب ينعكس على المعلمة التي بدورها تتعامل مع الطالبات في مراعاة الفر
 ومحبتهن تكسبي رضاهن جها وتقويمها ، وثقي أنك قبل أنن والحرص على عالوتلمس حاجاته

 .اهلل عز وجل عنك  ابعملك هذا ستنالين رض

ميسور من أخالق إن العقل والحكمة والمعرفة بطبائع األمور تقتضي تقبل ال   :أختي المّشرفة التربوية 
أو تتبع دخائلهم ، كما تقتضي قبول  ، أحوالهم ، وعدم التقصي على سرائرهمالناس ، والرضا بالظاهر من 

قصد وحسن النية ، إذا وقعت هفوة أو حصلت زلة معن هفواتهم ، وحملهم على سالمة الغض أعذارهم وال
األدب وليس من الخلق الحسن المسارعة إلى هتكها والتعجل في كشفها فضال عن التحد  بها فليس من 
وخير  ءوليكن لنا في رسول اهلل أسوة حسنة في التعامل مع المخطئ والمقصر فكل بني آدم خطا.  وإفشائها

الخطائين التوابون فالخطأ من طبيعة البشر  والعصمة لألنبياء ، فستجدين من يخطئ بعمد أو بدون عمد 
في مواقف  اهلل  ولهذا فالموقف المناسب الذي تختارينه لعالج مثل هذه المشاكل هو ما خطه لنا رسول

كثيرة ال تخفى عليك يجمعها ويلخصها سمو الهدف وسالمة القصد وحسن التوجيه المنبعث من نفس تريد 
 .اإلصالح والهداية لجميع الخلق 

ال يخفى عليك ما يعصف بأمتنا وبالدنا من فتن وأزمات وجب معها أن نقف     :أختي المّشرفة 
بتنوير عقول الناشئة وتحذيرهم من الوقوع فيها واالنزالق وذلك صفًا منيعًا للحيلولة دون انتشارها 

في مهاويها ، وذلك بإبراز أهمية التعاون والتكاتف وااللتفات حول والة األمر والعلماء ، قال الشيخ 
فال ريب أن اهلل جل وعال أمر بطاعة والة األمر ، والتعاون : " -رحمه اهلل –عبدالعزيز بن باز 
َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوْا   : والتقوى ، والتواصي بالحق والصبر عليه ، فقال جل وعال معهم على البر 

َوالَرُسوِل ِإن َأِطيُعوْا الَلَه َوَأِطيُعوْا الَرُسوَل َوُأوِلي اأَلْمِر ِمنُكْم َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُرُدوُه ِإَلى الَلِه 
، طريق هذا هو الطريق .  (59)اآلية النساء   ِبالَلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِوياًلُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن 

السعادة ، وطريق الهداية ، وهو طاعة اهلل ورسوله في كل شيء ،وطاعة والة األمور من أمراء 
فين التعاون مع والة األمور وعلماء في المعروف من طاعة اهلل ورسوله ، فالواجب على جميع المكل

. في الخير ، والطاعة في المعروف ، وحفظ األلسنة عن أسباب الفساد والشر والفرقة واالنحالل 
أما من أراد دفن الفضائل والدعوة إلى الفساد والشر ، ونشر كل ما ُيقال مما فيه قدح بحق أو باطل 

، أما أهل الخير والتقوى فينشرون الخير ، ؛ فهذا هو طريق الفساد ،وطريق الشقاق ، وطريق الفتن 
ويدعون إليه ويتناصحون بينهم فيما ُيخالف ذلك ، حتى يحصل الخير ، ويحصل الوفاق واالجتماع 

 .انتهى " والتعاون على البر والتقوى 

؟ فما أجمل أن ... جديد وصفحة بيضاء تنتظرنا ماذا نعمل فيها هذا عام  :أختي المّشرفة التربوية 
فكم سلوك حسن نرغب في غرسه في نفوس الناشئة ؟ وكم : نضع لنا فيه أهدافًا نستطيع تطبيقها 

لى وقت إ؟ وغيرها من األهداف التي تحتاج منا سلوك الحظناه على طالباتنا ونرغب في تعديله 
 .لتنفيذها  

يا حي  ال منبالمحسنين المتعاطفين الذين يقدمون الخير للناس ويؤثرون على أنفسهم ، اللهم تقاللهم اجعلنا من 
 .يا قيوم واجعل أقوالنا وأعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم ، يا رؤوف يا رحيم يا غفور يا شكور 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 المملكة العربية السعودية

 والتعليموزارة التربية 

 اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بمنطقة الرياض

 إدارة التربية اإلسالمية



 

 تذكير اآلباء بما فيه صالح األبناء

ن العمل بهذه الشريعة يقتضي إفي األرض ، واهلل للبشر كافة ، أنزلها لهم ليحققوا عبادته اإلسالم شريعة 

" تهذيب اإلنسان وتقويم سلوكه ، حتى يصلح لحمل األمانة وتحقيق العبادة ، وهذا التهذيب والتقويم هو 

ا َوَأْشَفْقَن ِمْنَها ِإَنا َعَرْضَنا اأَلَماَنَة َعَلى الَسَماَواِت َواأَلْرِض َواْلِجَباِل َفَأَبْيَن َأن َيْحِمْلَنَه : : قال تعالى " التربية اإلسالمية

فال تحقيق لشريعة اإلسالم إال بتربية النفس وتهذيب الجيل .  (72)اآلية األحزاب   َوَحَمَلَها اإِلنَساُن ِإَنُه َكاَن َظُلوًما َجُهوّال

وإصالح المجتمع ومن هنا كانت التربية اإلسالمية واجبًا في أعناق اآلباء والمربين وأمانة عن األبناء 

وضرورة عناية اآلباء بتقويمهم وتعليمهم إنما يؤكد اهتمامه البالغ بالشباب ألنهم أمل األمة في غدها 

 .،وعمادها في مستقبلها 

 . (46)اآلية الكهف   اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الُدْنَيا : : قال تعالى إن األبناء في الحقيقة هم زينة الحياة الدنيا ،وقد 

 . (38)اآلية آل عمران   ُهَناِلَك َدَعا َزَكِرَيا َرَبُه َقاَل َرِب َهْب ِلي ِمن َلُدنَك ُذِرَيًة َطِيَبًة ِإَنَك َسِميُع الُدَعاء : وقال جّل وعال 

 

 األبناء نعمة فكيف نحافظ عليها ؟

نعمة تستحق الشكر للمنعم ،ومن أجّل ونعمة الذرية من أعظم نعم اهلل علينا ال يقدرها إال من فقدها ،وهي 

 مظاهر شكرها حسن تربيتهم ورعايتهم وحفظهم ،

إن االجتهاد واالحتساب مطلب هام في توجيه األبناء وتربيتهم ألنهم أولى الناس ببرنا وأحقهم بمعروفنا ، 

 .، وأقوال العلماء المحققين  وذلك بتربيتهم تربية صالحة مستقاة من كالم اهلل تعالى ،وسنة رسوله 

الذي تالطمت فيه أمواج الفتن ، وكثرت االبتالءات وظهرت المتناقضات تكبر مسؤولية  وفي هذا العصر

ول عن رعيته ، فاألمير راع على كلكم راع ومسئ" :  قال الرسول . اآلباء تجاه أبنائهم أمام اهلل تعالى 

وهو مسئول عنهم ،وامرأة الرجل الرجل راع في أهل بيته الناس فهو راع عليهم ومسئول عن رعيته ،و

أّال فكلكم راع وكلكم مسئول عن " راعية على بيت بعلها وولده ، وهي مسئولة عنهم ، إلى أن قال 

 .رواه البخاري  "رعيته

 

 :الصبر على تربية األبناء 

أيها األب الفاضل أنك بصبرك على تربية األبناء في طاعة تتقرب بها لخالقك وموالك مثل  ومما ال شك فيه

بقية الطاعات فال ينبغي لك اإلكثار من التأفف من مشكالتهم التي تعترضك وتواجهك في تربيتك لهم فهذا 

 الطاعات   الصبر أمر محمود وجهد مثاب عليه إن شاء اهلل مثل صبرك عن المعاصي ، والصبر على فعل

 . (132)اآلية سورة طه    َوْأُمْر َأْهَلَك ِبالَصالِة َواْصَطِبْر َعَلْيَها ّال َنْسَأُلَك ِرْزًقا َنْحُن َنْرُزُقَك َواْلَعاِقَبُة ِللَتْقَوى

عليها والوالدان . العقيدة الصحيحة أساس كل خير حين تنبع منها مراقبة اهلل في العلن والخفاء  :ا األب عزيزن

ا إيقاظ روح المسئولية عنده والشعور دائمًا توجيه الولد بمراقبة اهلل له في كل وقت وفي كل مكان وعليهم

َيا ُبَنَي ِإَنَها ِإن َتُك ِمْثَقاَل َحَبٍة ِمْن َخْرَدٍل َفَتُكن ِفي َصْخَرٍة َأْو ِفي الَسَماَواِت َأْو بواجبه تجاه ربه جل وعال 



َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنُتْم : وليكن قوله تعالى  . (16)اآلية  لقمانسورة    ْأِت ِبَها الَلُه ِإَن الَلَه َلِطيٌف َخِبيٌرِفي اأَلْرِض َي

آية تتردد دائمًا على مسامعه حتى يستشعر قرب اهلل منه بتالوة قوله  . (4)اآلية سورة الحديد    َوالَلُه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيٌر

 . (16)اآلية سورة ق    َوَلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس ِبِه َنْفُسُه َوَنْحُن َأْقَرُب ِإَلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِدتعالى  

َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها وكما أن لألب حقًا على ولده فللولد حٌق على أبيه 

سورة    َأْوّالِدُكْمُيوِصيُكُم الَلُه ِفي  وقال جل وعال  . (6)اآلية  التحريمسورة    الَناُس َواْلِحَجاَرُة َعَلْيَها َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشَداٌد

فوصية اهلل لآلباء باألوالد سابقة على وصية األوالد بآبائهم ويدخل في ذلك األوالد ذكورًا ..  . (11)اآلية النساء 

" لقيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعهحتى تبلغا جاء يوم ا -بنتين–من عال جاريتين ":   وإناثا ، قال 

... وأحسنت تربيتهم وتوجيههم  وإناثايا من رزقت األوالد ذكورًا ... ، فهنيئًا لك أيها األب المبارك رواه مسلم 

هال تساءلت أيها األب كيف ستنال هذا ! ولكن .... هنيئًا لك الفضل العظيم والثواب الجسيم من اهلل تعالى 

 . ؟؟.. الفضل وذاك الثواب 

تعالى على التربية والتوجيه وبالدعاء الصادق الذي له فائدة عظمى في ال شك أن ذلك يكون باالستعانة باهلل 

اْدُعوِني َأْسَتِجْب   : دفع األذى عن النفس واألبناء ، واستجالب الخير لهم ، ولهذا أمرنا اهلل تعالى في قوله 

َواَلِذيَن َيُقوُلوَن   لألبناء مطلوبة في كل األحوال لخيري الدنيا واآلخرة وكثرة الدعاء  . (61)اآلية سورة غافر    َلُكْم

فلندع ألبنائنا بالصالح  . (74)اآلية سورة الفرقان    َرَبَنا َهْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذِرَياِتَنا ُقَرَة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمَتِقيَن ِإَماًما

والهداية والسداد ليكونوا قرة أعين لنا في الدنيا واآلخرة ونبينا إبراهيم عليه السالم دعا ألوالده في قوله 

ُمْسِلَمْيِن َلَك  َرَبَنا َواْجَعْلَنا وفي قوله تعالى  . (41)اآلية سورة إبراهيم     َرِب اْجَعْلِني ُمِقيَم الَصالِة َوِمن ُذِرَيِتي تعالى 

 –نحن معشر اآلباء –ومما ال شك فيه فإن صالحنا واستقامتنا  . (128)اآلية سورة البقرة    َوِمن ُذِرَيِتَنا ُأَمًة ُمْسِلَمًة

.. واستمساكنا بالدين اإلسالمي القويم مطلب أساس فبصالحنا يصلح أوالدنا وهذا هو أسلوب القدوة العملية 

القدوة الصالحة في المحافظة على صالة الجماعة وتطبيق تعاليم ديننا الحنيف في عامة حياتنا وخاصته ، 

األرحام وحب الناس حتى يشبوا محبين  ولنكن القدوة الحسنة أمامهم في الصدق واألمانة والعفة والبر وصلة

الحسد وور ومكارم األخالق ، ولنجنبهم األخالق الرذيلة ونقبحها في نفوسهم كالكذب والخيانة ملمعالى األ

ومما يحتاج إليه الطفل : " والبغض والكراهية والغيبة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والبخل قال ابن القيم 

 " .أمر خلقه فإنه ينشأ على ما عّوده المربي في صغرهغاية االحتياج االعتناء ب

 على ما كان عوده أبوه  وينشأ ناشئ الفتيان فينا  :قال الّشاعر 

ولنربهم على معرفة ... لنعود األبناء على طاعة أولياء أمورنا وعلمائنا األفاضل واحترامهم وتقديرهم 

يرة وكبيرة ، وعلى حب الوطن والمحافظة على حقوق اآلخرين واحترامها ، والتزام حدود اهلل في كل صغ

مقدراته ومنشآته ، وتوجيههم الختيار الرفقة الصالحة وتحذيرهم من رفقة السوء ليكونوا أفرادًا أسوياء في 

ال جيل يكون إمعة . لى تربية جيل يسمو للعلياء وينهج طريق الصواب ع –نحن اآلباء  –مجتمع يتطلع منا 

 .في مهاوي الردى واالنحراف رر به سهل االنقياد يغ

.. إن المراقبة والمتابعة لألبناء مطلوبة ولن تستطيع ذلك إال إذا استشعرت مسئوليتك     عزيزي األب
وحسب مسئوليتك تجاهها  فالمتابعة وحدها ال .. وقدمت األولويات في عالقاتك وأعمالك حسب أهميتها 

ن يزرعا لديهم تكفي إذ من الضروري أن يحرص الوالدان على تعويد أبنائهم على التربية الذاتية وذلك بأ
االبن أي موقف يستطيع أن يتصرف دون التطلع ألحد  مجموعة من القيم ويعمقاها فيهم بحيث إذا واجه

ويزرع الثقة في نفسه فذلك يجعله ال يعمل أعمااًل خارج المنزل ويخفيها عن أهله بل يكون .. جواره يسانده 



وجهة نظره في هذا األمر بحيث لو وقع في خطأ الوالدان تفهمًا لصريحًا معهم حتى في األخطاء إذا أبدى 
وتتأكد . ناقشاه وتحدثا معه ولم يسارعا إلى عقابه ومن هنا يمكنهما بعد ذلك أن يتعامال معه التعامل األمثل 

المتابعة اإليجابية تجاه األبناء في ظل تطور وسائل االتصال وانتشار الفضائيات والشبكة العنكبوتية واقتحام 
 .الم لكل شيء وسائل اإلع

فإن لهفة اآلباء وحرصهم على صالح ذريتهم في الدنيا ، تمهيدًا للحاقهم بهم في سعادة اآلخرة  ...وأخيرًا 

َعَمِلِهم ِمن َشْيٍء َواَلِذيَن آَمُنوا َواَتَبَعْتُهْم ُذِرَيُتُهم ِبِإيَماٍن َأْلَحْقَنا ِبِهْم ُذِرَيَتُهْم َوَما َأَلْتَناُهم ِمْن   : قال تعالى 

 . (21)اآلية سورة الطور    ُكُل اْمِرٍئ ِبَما َكَسَب َرِهيٌن

عزيزي األب نقدم لك هذه الرسالة من باب التذكير ونحن على علم بأنك أكثر اهتمامًا وحبًا  ...وختامًا 
 .ألوالدك وأحرص على تلمس كل ما يفيدهم ويسدد طريقهم 

دائمًا في القيام بواجب المسئولية واألمانة تجاه من له علينا حق التربية والرعاية فاللهم إنا نسألك التوفيق 
 .لنلقاك يوم القيامة وأنت راض عنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 

  وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

بهداه الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى 

 :إلى يوم القيامة أما بعد 

وتشريعًا وشعارًا  ى اإلسالم فاتخذته منهجًا وسلوكًاقامت المملكة العربية السعودية في جميع شئون حياتها عل

، بل كانت نشأة هذه الدولة من أجل الدعوة إلى العقيدة السلفية الصحيحة ثم جعلته أساسًا لمجتمع يحكمه 

 .ميع أحوالهم اإلسالم وتطبق أحكامه في ج

سار فيه على  –رحمه اهلل  –وقد وضع هذا األساس الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 

منهج آبائه وأجداده القائم على الشريعة اإلسالمية في حفظ حقوق اإلنسان والعناية بأحوال الناس اجتماعيًا 

 .وأقتصاديًا وصحيًا 

واإلنسان إذا كان مسلمًا يضع لنفسه نظامًا يسير بمقتضاه ، فما يخالف كتاب : "  -رحمه اهلل –ومن أقواله 

ما يثبت علينا ديننا هو تمسكنا بالشهادتين وبمعناها اهلل وسنة رسوله فذلك هو الضالل المبين وأعظم 

فسنا وأموالنا وعيالنا ، نسأل الصحيح من ثبات العبودية هلل واإليمان بنبيه ورسوله الذي نجده أحب إلينا من أن

اهلل تعالى أن يعز اإلسالم ، ويزيل عّنا الشر والعدوان وأن يوفقنا إلى العمل بما جرى عليه السلف الصالح 

" ن والتآلف ، وأوصيكم بالتعاضد والتساند ، وأن يحب أحدكم ألخيه ما يحبه لنفسه وببركة اهلل ثم ببركة التعا

 .انتهى 

حفظه –منهج أبناؤه من بعده ، فقد قال خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ثم سار على هذا ال

وأنني أعتقد أن البداية السليمة لبناء وحدتنا تتمثل في نبذ الخالفات بين المسلمين وتصفيتها بروح )  –اهلل 

وقوله  . (113)اآلية سورة آل عمران    َجِميًعا َوّاَل َتَفَرُقوْاَواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الَلِه  :   األخوة اإلسالمية عماًل بقوله تعالى 

كما قال صاحب السمو الملكي األمير عبداهلل  . (46)اآلية سورة األنفال     َوّاَل َتَناَزُعوْا َفَتْفَّشُلوْا َوَتْذَهَب ِريُحُكْمتعالى  

والمملكة العربية السعودية ومنذ أن تأسست بعون اهلل وتوفيقه )  –حفظه اهلل –بن عبدالعزيز ولي العهد 

 ( .وضعت نصب عينيها هدفًا ساميًا هو العمل على إعالء كلمة اهلل وااللتزام الكامل بشريعته ومنهاجه

ومما قاله صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 

من مؤسسها الملك  –إسالم المحبة واإلخاء  –إن هذه الدولة بنيت على اإلسالم : )  -اهلل  حفظه –

حفظهما اهلل  –عبدالعزيز وأبنائه البررة من بعدة إلى عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين 

- . ) 

إن وطننا ليس " بقوله  –اهلل  حفظه –وأكد صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية 

له وزن إال بهذا الدين ، والحمد هلل نحن رعاة الحفاظ على عقيدتنا ، وعلى وطننا ، وإن شاء اهلل يحفظ هذه 

 .انتهى " البالد ، ويحفظ عليها أمنها ، وما أنعم عليها بالخير  الكثير

رها من مناهج خارجية تدعو لزعزعة وقد خرجت في اآلونة األخيرة فئة انحرفت عن الطريق ، واشتقت فك

أمن هذا البلد واإلساءة إلى حكامه وشعبه ،وبث الرعب في نفوس أهله واعتدت على األنفس المعصومة ، 

 .وقامت بإتالف األموال العامة والخاصة 



 :ومن الدّالئل على ضالل هذه الفئة أمور منها 

الطاعة وفارق الجماعة فمات مات  من خرج من: "  خروجهم على ولي أمر المسلمين وقد قال  .1

حول قيادة هذه البالد  ف، وقد حثت هيئة كبار العلماء على وجوب االلتفاصحيح مسلم " ميتة جاهلية

 .وعلمائها 

وقوف العلماء في وجوههم وبيان ضاللهم وانحرافهم فأصدروا الفتاوى ببيان ضالل هذه الفئة ،  .2

هـ 11/6/1424ماء في المملكة العربية السعودية بتاريخ ومنها البيان الذي أصدرته هيئة كبار العل

أن القيام بأعمال التخريب : " حول ما جرى مؤخرًا من التخريب والتفجيرات ومما جاء فيه 

واإلفساد من تفجير وقتل وتدمير للممتلكات عمل إجرامي خطير وعدوان على األنفس المعصومة 

وعلمائها ويزداد وجوب االلتفاف حول قيادة هذه البالد ، وأيضًا مما جاء فيه من " وإتالف لألموال

 .األمر تأكدًا في مثل هذه األوقات أوقات الفتن 

في فتواه في  –رحمه اهلل –لكبار العلماء كسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز  كما صدرت عدة فتاوى

تفجير الرياض التي أكد فيها ، أن من قاموا بذلك العمل قد امتألت نفوسهم الخبيثة بالحقد والحسد 

والشر والفساد وال شك أن هذا الحاد  أثيم ومنكر عظيم يترتب عليه فساد عظيم وشرور كثيرة 

 .وظلم كبير 

عن ً" مل ال يرضاه كل عاقل فضالقال ال شك أن هذا الع –رحمه اهلل  –والشيخ محمد بن عثيمين 

 .المؤمن ، ال يرضاه أحد ألنه خالف الكتاب والسنة ، وألن فيه إساءة لإلسالم في الداخل والخارج 

تمسكهم بالفكر الضال القائم على قتل المسلمين والمستأمنين ، وأعمال التخريب واإلفساد في  .3

 .األرض ، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة 

جبنا التآلف والتواصي بالحق والوقوف في وجه هذا الفكر الدخيل وذلك بالتمسك بشرع اهلل ِلذا فوا

وااللتفات حول العلماء ووالة األمر ،وللقضاء على هذا الفكر الخاطئ ال بد  في كتابة وسنة نبيه 

 :من 

ها اإلحساس بأن المسئولية مشتركة في مواجهة هذه الفئة ومن أيدها ورضي بفعلها وسكت عن .1

وتستر عليها ، كل حسب موقفه وإن اإلحساس بالخطر على الدين واألهل هو الذي يجب أن ينتبه له 

الجميع ليكونوا أكثر يقظة وحزم ولتكون التصرفات أكثر وعيًا وحكمة لما يحاك لهذه األمة ودينها 

 .وعلمائها ووالة أمرها 

الجميع يقف صفًا واحدًا ضد كل من إن : )قال صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبدالعزيز 

 .انتهى ( شأنه المساس بأمن واستقرار هذا الوطن العزيز 

فإن باعث هذه الفئة على عملهم : تأصيل العلم الشرعي  المبني على الكتاب والسنة بفهم سلف األمة  .2

هذه الفئة أنه فكر خاطئ وقد لفت سمو وزير الداخلية إلى أن أسوأ ما في األمر هو الفكر الخاطئ ل

 .انتهى " الضالة وهو تفسير اإلسالم بغير ما أمر به اإلسالم

تقدير دور رجال األمن في مكافحة اإلرهاب وشجاعتهم ،وكمال يقظتهم ، وحزمهم وحسن أدائهم  .3

عن دينهم ووطنهم مما يبعث العز والفخر ويزرع الثقة  لواجبهم بإخالص ، وكفاءتهم في دفاعهم

 والطمأنينة 

من أفراد المجتمع على مصالحهم ودرء المفاسد عنها ، وأن يكونوا أعضاء نافعين ، كما المحافظة  .4

يجب عليهم الدعوة إلى هذا الدين وتعاليمه ونظمه وبثها إلى الناس والمطالبة بتطبيقها ألنها هي فقط 

َوَأَن َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاَتِبُعوُه َوّاَل َتَتِبُعوْا الُسُبَل َفَتَفَرَق    :الكفيلة بتحقيق العدالة قال تعالى 

، والمسلم الحق هو من يعرف ما ُخلق ألجله أال وهو عبادة اهلل   (153)اآلية سورة األنعام     ِبُكْم َعن َسِبيِلِه  



ومن علم هذه الغاية  . (56)سورة الذاريات اآلية     ِإّاَل ِلَيْعُبُدوِن َوَما َخَلْقُت اْلِجَن َواإِلنَس   :وحده قال تعالى 

 .سعى جادًا في تحقيقها 

فاللهم . والورع ثمرة طبيعية لإليمان فيتورع المؤمن عن أعراض الناس ودمائهم وأموالهم وسائر حقوقهم 

جميع المسلمين لما يحبه ويرضاه أحفظ أمن بالدنا ووحدته واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين ،ووفق 

. 

كثيرًا  على آله وصحبه وسلم تسليماوصلى اهلل وسلم على نبينا محمد و



 

 الرحمة

 

الطبع يجعل المرء  يعاطفة حية تنبض بالحياة والرأفة تجيش بها القلوب المؤمنة ، وهي كمال ف: الرحمة 

 .يرق آلالم الخلق ويسعى إلزالتها 

ها أغصان وأفنان تغطي نوالرحمة خلق أصيل من أخالق هذا الدين الحنيف ، لها فيه جذور عميقة تتفرع م

إن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع  والمصالح  : " -رحمه اهلل تعالى  –حياة المسلم كلها ، قال ابن القيم 

 " .إن كرهته نفسه وشقت عليها إلى العبد و

: وقد جاء في الحديث القدسي . وكثير من أسماء اهلل الحسنى تنبع من معاني الرحمة والكرم والفضل والعفو 

ومن مظاهر رحمة اهلل بعباده إرسال الرسل وإنزال الكتب لذا فقد كانت . رواه مسلم " إن رحمتي تغلب غضبي

ول اهلل وهو الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه فجعله رسواًل رؤوفًا رحيمًا الرحمة صفة أصلية مكينة في نفس رس

. 

ليس منا من لم : " وقال "   :ما رأيت أحدًا أرحم بالعيال من رسول اهلل  : " يقول أنس رضي اهلل عنه 

وحذرهم من أن يكونوا من القساة . فرغبهم أن يكونوا رحماء بالناس .  رواه أحمد" يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا

: "  قال رسول اهلل   : د جاء في الصحيحين عن جرير بن عبداهلل رضي اهلل عنه قال غالظ األكباد ، فق

 .وهذا وعيد شديد وتخويف وتهذيب فما أشقى من حرم رحمة اهلل "  من ال يرحم الناس ال يرحمه اهلل 

إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه : يا رسول اهلل كلنا رحيم قال : لن تؤمنوا حتى تراحموا قالوا :: " وقال 

 .راه الطبراني " ولكنها رحمة عامة 

. ) فليس المقصود أن يكون الواحد رحيمًا بأصحابه أو أوالده أو قرابته فهذا خلق تدعوه إليه نفسه وفطرته 

ها اإلسالم في قلب الفرد المسلم ليغدو مجتمع المسلمين متراحمًا يسوده إنما المقصود الرحمه الشاملة يوجد

 .المحبة الصادقة والنصيحة الخالصة والتعاطف العميق 

نسأل اهلل أن يجعلنا ممن يتصف بهذا الخلّق العظيم ، خلّق الرحمة لتنال بسببه رحمة أرحم الراحمين ، إنه 

 رحمهم نبينا محمدخير مسئول وصلى اهلل وسلم على أفضل الخلّق وأ
 

 

 

 



 اإليذاء

أشد النهي عن مضاره وإيذاء أحد من المسلمين ن اإلسالم دين الرحمه والعدل فكما دعا إلى بذل النفع بين المسلمين فقد نهى إ

  اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْهَتاًنا َوِإْثًما ُمِبيًناَواَلِذيَن ُيْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما  : في عرض أو بدن أو مال قال تعالى 

 .رواه البخاري  "المسلم أخو المسلم ّال يظلمه وّال يكذبه وّال يحقره وّال يخذله" :  وقال  . (85)سورة األحزاب اآلية 

كما نهى عن ترويع المسلمين وعن االعتداء عليهم  وإيذائهم ، سواء كان هذا اإليذاء بدنيًا بالضرب ، أو بإراقة الدماء والقتل ، 

أو كان هذا اإليذاء لفظيًا بالسب والقذف ، أو بالسخرية والتحقير ، أو بالغيبة أو بتتبع أسرار الناس وكشفها ، كما اعتبر 

األساسية للمسلم عدم إيذاء إخوانه المسلمين  باليد واللسان فعن عبداهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما  أن من الصفات الرسول 

 .أخرجه الشيخان  "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" : قال  عن النبي 

، وقد توعد الرسول  تكذيبه أوخيانتهره باإلستهزاء به أو المسلم باليد أو باللسان ، أو تحقي هناك تحذير من إيذاء المسلم ألخيهف

  من يفعل ذلك بالخسران العظيم الذي يلحق به يوم الحساب حيث يجد أن حسناته قد احتسبت لمن قام بإيذائهم ،وأن خطاياهم

قال  قد احتسبت عليه فيرى نفسه في خسران عظيم كالشخص المفلس ، فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 

المفلس من : " المفلس فينا من ّال درهم له وّال متاع ، فقال : أتدرون من المفلس ؟ قالوا " : ضي اهلل عنهم ألصحابه ر

، وسفك دم هذا ،  هذا مال أمتي من يأتي يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ، ويأتي وقد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل

إن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم وضرب هذا ، فيعطي هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، ف

 .أخرجه مسلم  "فطرحت عليه ، ثم طرح في النار

ما يفعله البعض من عبث في منافع المسلمين العامة كالحدائق ونحوها ، وما يفعله بعضهم من تشويه ومن صور اإليذاء 

  .لجدران المباني وكذلك المساجد والمرافق المهمة 

من أشار إلى أخيه بحديدة فإن " :   اإليذاء ما نهى عنه اإلسالم أشد النهي وهو اإلشارة بالسالح إلى مسلم ، قالومن 

 .رواه مسلم " المالئكة تلعنه ، حتى وإن كان أخاه ألبيه وأمه

 .ففيه تأكيد حرمة المسلم ،والنهي عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه 

متلكات والمكتسبات مسئولية الجميع ، فالمجتمع المسلم مجتمع مترابط ، ومن يقوم بهذه الصور من اإليذاء والمحافظة على الم

 .، مسيء لنفسه ودينه ووطنه وبعيد عما أمر به اإلسالم من قيم وأخالق 

، إنه ولي ذلك والقادر  المنسأل اهلل أن يحمي وطننا وأهلنا من كل سوء وأن يديم علينا نعمة األمن واألمان ، واإلسالم والس

 عليه 

  

 

 


