
 برنامج األمن مسؤوليتنا 

 مالحظات  آلية التنفيذ  الجهة المستفيدة  الجهة المنفذة  مدته األهداف

 .إبراز أهمية األمن من المنظور شرعي. 1 
 .بيان أهمية األمن للفرد والمجتمع. 2
 . متطلبات المحافظة على األمنب توعية منسوبات التعليم. 3
 .عامله مع الفتنبيان الموقف الشرعي للمسلم في ت. 4
 

إدارات التوعية  يوم 

اإلسالمية باملناطق 

 واحملافظات

 : لقاء على مستوى اإلدارات النسائية امليدان الرتبوي
بمشاركة مدير تعليم والمساعدة للشؤون التعليمية بكلمة توجيهية ،  و يناقش اللقاء  

 :التالي 
 .األمن في ضوء الكتاب والسنة. أ 
 .قرار للفرد والمجتمع وأثره في نماء الوطنالستاأهمية األمن و . ب

 متطلبات المحافظة على األمن. جـ 

 : المراجع 
 كتيب أمنك يا وطني نعمة .1
 كتيب وطن يستحق االهتمام .2

 مطوية وحدة الصف قوة وائتالف .3

 .مطوية وحدة الكلمة .4
 .كتيب موقف المسلم من الفتن. 5

فرروم غرررم مفهرروم الرروالء واالنتمرراء للرردين والرروطن فرري ن   .1
 الطالبات

إبرررراز دور الطالبرررة والمعلمرررة فررري الحفرررا  علرررى مقررردرات       .2
 .ومكتسبات الوطن

التأكيد على دور المعلمة فري تنميرة المواطنرة الصرالحة لردى      . 3
 .الناشئة

الفررررد  أمرررن بيررران أهميرررة وحررردة الصرررف واالئرررتالف علرررى      . 4
 .والمجتمع

 .اآلثار السلبية للشائعات التحذير من. 5

التوعية  إدارات

اإلسالمية باملناطق 

 واحملافظات

 مجيع املعلمات

طالبات املرحلة + 

 املتوسطة والثانوية

عقد رش عمل لطالبات كل مدرسة متوسرطة وثانويرة تحرش إشرراف مرديرة المدرسرة       . 1
 . وتنفيذ مسؤوالت التوعية اإلسالمية في المدارم

 .إذاعة صباحية. 2
 .للطالبات والمعلمات"الفوحدة الصف قوة وائت"توزيع مطوية . 3
 .للمعلماتمسابقة على كتيب المواطنة مسؤولية . 4

 

 .بيان أهمية المواطنة والمسؤولية تجاهها .1
إكساب الطالبات قيمة المسرؤولية نحرو تنميرة مفهروم الهويرة       .2

 الوطنية
 بيان موقف المسلم من الفتن  .3

إدارات التوعية 

اإلسالمية باملناطق 

 واحملافظات

 ث+بات ملطال

 

  "موقف المسلم من الفتن " و كتيب " المواطنة مسؤولية "  مسابقة حول كتيب

عبري عن مدى حبك لوطنك بعبارة ال تتجاوز سطر ) مسابقة كتابة أفضل عبارة عن  طالبات ب
 ( واحدًا 

 

إبراز مسؤولية األسرة في تربية أبنائها على المواطنة  .1
 .الصالحة

القيم  ءألسري وأثره في بناالتأكيد على الحوار ا .2
 .واالتجاهات

بيان األثر الذي يعود على الوالدين والوطن من صالح  .3
 .أبنائهم

مسؤوليتنا تجاه تربية )أم لعقد ورشة عمل بعنوان   33تستضيف كل مدرسة   األمهات  يوم 
 (.األبناء على المواطنة الصالحة 

 



 1 

 
 

 المادة العلمية 
لورش عمل لطالبات المرحلة 

 المتوسطة والثانوية
   األمهاتورش عمل  و

 واإلذاعات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التربية والتعليم  ةزارو

 البنات تعليم
 ة التعليموكال
 اإلسالمية للتوعيةاإلدارة العامة 

 

 

 

 

 



 2 

 
 :للطالبات  الورشة األولى

ة يرؤدي  مطلرب مرن مطالرب الشرريعة اإلسرالمي     عن النراا    والبعدالتعاون على البر والتقوى 
وحرردة الصررف واالئررتالف مررن اررالل هررذه العبررارة ناقشرري مررع زميالتررك أسرراليب التعرراون  إلررى

وكيفية االبتعاد عن الشقاق واالنقسرام انطالقرًا مرن منالرك وانتهراء بأعضراء مجتمعرك حفا رًا         
 .على أمنك و أمن وطنك
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 : ة للورشة األولى للطالبات  المادة العلمي
تهدف تعاليم اإلسالم إلى بناء مجتمع تقوم عالقات أفراده على الحب والمودة والتآلف والرحمرة  

قرال الرسرول   : قرال  ويبعد عن الشقاق واالاتالف والعداوة والبغضاء فعن النعمران برن بشرير    
( :حمى والسرهر المؤمن كرجل واحد إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بال ) رواه مسرلم .

هذا الحديث صريح في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعر  وحرمهم علرى    : " قال النووي
لقرد حررا اإلسرالم كرل الحررا علرى       ". التراحم والمالطفة والتعاضد في غير إثم وال مكرروه 

بنرة فري بنراء    ومعلروم أن الفررد يعتبرر ل   . تكوين الفرد المسلم ليكون صالحًا فري نفسره نافعرًا لغيرره    
جسم المجتمع وكلما كانش هذه اللبنات المكونرة للبنراء قويرة متماسركة برابطرة األاروة غيرر قابرل         

المرؤمن للمرؤمن كالبنيران يشرد بعضره      : ) وقرد أابرر الرسرول    . لالاتراق كلما كان البناء قويراً 
 . رواه البخاري( البع  ثم شبك بين أصابعه

سعي في تحقيق األاوة اإليمانية وترأليف قلروب المسرلمين    فمن أعظم ما يعين على وحدة الصف ال
 .  واجتماعهم على دينهم ومصالحهم الدينية والدنيوية

فالواجب على جميع المسلمين السعي الترام لتحقيرق األاروة الدينيرة     : "قال الشيخ السعدي رحمه اهلل
اسررتعانوا برراهلل  والرابطررة اإليمانيررة فمتررى علمرروا حققرروا ذلررك وسررعى كررل مررنهم بحسررب مقرردوره و      

وتوكلرروا عليرره وسررلكوا طرررق المنررافع وأبوابهررا ولررم يخلرردوا إلررى الكسررل والخررور واليررأم نجحرروا      
 ".وأفلحوا

   فعلينا البعد عن كل ما من شأنه تفريق الكلمة و بث الناا 

 وان نلام جانب التسامح و إحسان الظن في اآلارين عند الخطأ 

 والتمام األعذار إلاواننا المسلمين . 

 ما علينا أن ننهج منهج الحوار و التفاهم و حسن الخلق عند اإلاتالفك. 

   و نأاذ على يد المخطيء المفسد الممير للفرقة و نبّين له اطورة فعلته. 
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 : للطالبات الورشة الثانية 
عرالم  تتمتع المملكة العربية السعودية بأمن وارف الظالل عن نظيره فري أي بلرد مرن بلردان ال    

ة الحدود ، ممرا  ويرجع ذلك إلى حرا حكومة المملكة لعربية السعودية على تحكيم شر  اهلل وإقام
 .ون ناقشي هذه العبارة مع زميالتك مبينة أهمية شكر نعمة األمن في هذا الوطنيغبطنا عليه كمير
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 :العلمية للورشة المانية للطالباتالمادة 
لقد قامش الدولة السعودية منذ تأسيسها على إعالء رايرة التوحيرد وتطبيرق شرر  اهلل وجعلتره      
دستورًا تستنير به وانرتهج ذلرك جميرع حكامهرا مرن المؤسر  األول الملرك عبردالعايا رحمره          

رفرف على أرضرها رايرة   فهي مهبط الوحي و بلد الحرمين الشريفين و ت اهلل إلى وقتنا هذا ،
التوحيد و تحكم بشر  اهلل و تقريم الشرعائر التعبديرة و يؤمهرا النرام مرن كرل حردب و صروب          
ألداء فريضررة الحررج كررل عررام فأمنهررا أمررن لحجررام بيررش اهلل الحرررام و اطمئنانهررا الزم إلقامررة   

 .الدين و تحكيم الكتاب و السنة
لرنعم التري تسرتوجب الشركر وتتطلرع إليهرا       مرن ا وهذا جعل بالدنا تتمتع باألمن واآلمان وهي  

 .مان وهما عماد كل جهد تنموي ينعمة األمن واإل:النفوم وتسكن إليها 
من أصبح آمنًا في سربه، معافًى في بدنه، عنده قروت يومره    : ))أنه قال  صّح عنه        

 صحيح الترغيب. حسن لغيره ((. فكأنما حيات له الدنيا بحذافيرها
ال يرأمن المررء   وانحالله تشيع الفوضى ، وتكمر الجرائم ، ويعرّم الخروف ، فر   وبضعف األمن 

ولرذلك جراءت   3وعلى ماله من السرقة، وعلى عرضره مرن أن ينتهرك     ، على نفسه من القتل
عنررد اسررتقراء   الشررريعة الغررّراء بالعقوبررات الصررارمة لضررمان اسررتتباب األمررن فرري مجتمعاتهررا 

جرد أن اهلل تعرالى يمرتّن بره علرى النرام  وهرذا يردل علرى          في القررآن الكرريم ن  " األمن " كلمة 
: مّنة عظمى ونعمًة كبرى تستحق شكر المنعم بها علينرا والمحافظرة عليهرا قرال تعرالى       كونه

ِه َثَمرَراُت  َوَقاُلوا ِإن َنَتِبِع اْلُهَدى َمَعَك ُنَتَخَطْف ِمْن َأْرِضَنا َأَوَلْم ُنَمِكن َلُهْم َحَرًما آِمًنا ُيْجَبى ِإَلْير }
وكررذلك امررتن علررى  . سررورة القصرر ( 55){ ُكررِل َشررْيءز ِرْزًقررا ِمررن َلررُدَنا َوَلِكررَن َأْكَمررَرُهْم َلررا َيْعَلُمررونَ 

اَلرِذي  * َفْلَيْعُبُدوا َرَب َهَذا اْلَبْيِش  } :قريش باالستقرار األمني والرااء االقتصادي فقال تعالى
 سورة قريش( 4( )3){ ِمْن َاْوفز َأْطَعَمُهم ِمن ُجو ز َوآَمَنُهم

َأَوَلْم َيَرْوا َأَنرا َجَعْلَنرا َحَرًمرا آِمًنرا َوُيَتَخَطرُف الَنراُم ِمرْن َحرْوِلِهْم َأَفِباْلَباِطرِل          }: وقال عن أهل مكة
 .سورة العنكبوت( 75){ ُيْؤِمُنوَن َوِبِنْعَمِة الَلِه َيْكُفُروَن 

َوَكراُنوْا َيْنِحُتروَن ِمرَن اْلِجَبراِل     }: طرور الصرناعي فقرال    وامتن على أصحاب الحجر باألمن والت
بل إن القرآن جعل األمن المطلق ثوابًا وجرااًء ألهرل اإليمران    ،    سورة الحجر( 22){ ُبُيوًتا آِمِنيَن
سرورة  ( 22){ ْهَترُدونَ ُهرم مّ اَلِذيَن آَمُنوْا َوَلْم َيْلِبُسوْا ِإيَماَنُهم ِبُظْلمز ُأْوَلِئَك َلُهُم اأَلْمُن َو}: فقال سبحانه

 .وهذا يشمل األمن في الدنيا واآلارة، األنعام
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 : الثالثة للطالبات لورشة ا  
التقنيات الحديمة أعطش الكمير من اإليجابيات المفيدة ولكنها بالمقابل حملش معهرا جملرة مرن اآلثرار      

تية لنشرها ما يخالف الشر  ويسعى إلى زعاعة السلبية سواء القنوات الفضائية  أو الشبكة العنكبو
كيفيرة التعامرل مرع هرذه التقنيررات      مبينرة األمرن وإثرارة الفرتن والفرقرة واالارتالف ناقشري هررذه العبرارة        

 .بوعي وإدراك والبعد عن المواقع المشبوهة
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 :المادة العلمية للورشة الثالثة للطالبات

المسررلمة الواعيررة تتعامررل مررع التقنيررة الحديمررة بحررذر و تتجنررب المواقررع المشرربوهة و تضرررب        
هيئرة  باألفكار المفسدة الضالة عرض الحائط و تعود دائمًا إلى الكتاب و السنة و تسمع ألقوال 

فيه نفع و اير و تد  عنها ما سوى ذلك  الفضالء و تستفيد من هذه التقنيات فيما كبار العلماء
ُكرّل َنْفر ز   }: و تستشعر أنها مسؤولة إمام اهلل جل و عال عن استخدامها لهذه التقنية قال تعرالى  

 . سورة المدثر( 32){ ِبَما َكَسَبْش َرِهيَنٌة
 .استممار األوقات فيما يعود بالنفع والفائدة للفرد والمجتمع والوطن

 .ما يسمع كلوذلك بعدم الترويج وإشاعة ( حدث بكل ما سمع كفى بالمرء أن ي) 
الدين : )  تقديم النصيحة باألسلوب المناسب لكل من يخطئ في استخدام التقنيات قال 

 (.النصيحة 
التفكير في عواقب أي عمل يقوم به اإلنسان عن طريق التقنية فلكل عمل عواقب تحدث على 

 .المدى البعيد
َواَل َتْقُف َما َلْيَ  َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإَن الَسْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكّل ُأولِئَك }: الى حفظ الجوارح قال تع

 . سورة اإلسراء( 37){ َكاَن َعْنُه َمْسُؤواًل
حقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله وعما ) قال الشيخ السعدي رحمه اهلل 
ا اهلل لعبادته أنه يعد للسؤال جوابًا وذلك ال يكون إال باستعمالها استعمل به جوارحه التي القه

 (بعبودية اهلل وإاالا الدين له وكفلها عما يكره اهلل تعالى
وقد حذر علماؤنا حفظهم اهلل من كل ما يرؤدي إلرى الفرقرة واالارتالف ومرن ذلرك المظراهرات        

أن المملكرة  "  لتحرذير منهرا   حيث أشار بيان هيئة كبار العلماء بخصروا حكرم المظراهرات وا   
العربية السعودية قائمة على الكتاب والسنة والبيعرة ولراوم الجماعرة والطاعرة، فرصن اإلصرالح       
والنصيحة فيها ال تكرون بالمظراهرات والوسرائل واألسراليب التري تميرر الفرتن وتفررق الجماعرة          

 ".منها وهذا ما قرره علماء هذا البالد قديمًا وحديمًا من تحريمها والتحذير
وقررد أكرردت هيئررة كبررار العلمرراء علررى حرمررة المظرراهرات فرري هررذه الرربالد كمررا حررذرت مررن              

 .االرتباطات الفكرية والحابية المنحرفة ، إذا األمة في هذه البالد جماعة واحدة متماسكة
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 :   الرابعة للطالباتالورشة  
 عليها سؤوليته في المحافظةالمواطن الصالح  المسؤول يستشعر نعمة األمن التي يعيشها ويقدر م

ضد أي معتد على أمنه أو تخريب وهدم مكتسباته ومن  بالتصدي وطنهويبرز دوره في حبه ل
 :السبل المعينة على ذلك 

 االلتاام بطاعة والة األمر .1

 تقوية أواصر المودة والمحبة بين أفراد المجتمع .2
 تنمية االنتماء الوطني وتقويته لدى المواطن .3

المضللة أثر الشائعات والدعوات  مبينةعبارة ناقشي دورك في هذه المسؤولية من االل هذه ال
 .والمغرضة على الفرد والمجتمع
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.........................................................................................
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 :شة الرابعة المادة العلمية للور
 :متطلبات المحافظة على نعمة األمن

 .التمسك بتطبيق الشريعة اإلسالمية والمحافظة على مقاصدها وإقامة حدودها
إن راحة النف  ال تكون إال باإليمان، ورااء المجتمع ال يكون إال باألمان، واألمان ثمررة مرن   

 .ثمار اإليمان، وحصيلة من حصائل العقيدة الصافية 
 إيمان فيها تعيش مضرطربة، وقلقرة، وتائهرة، واائفرة  وحترى تطمرئن الرنف  البرد لهرا          ونف  ال

سرورة  ( 22){ َأاَل ِبرِذْكِر الّلرِه َتْطَمرِئّن اْلُقُلروبُ    } : قرال تعرالى   من العمل بكتراب اهلل وسرنة رسروله    

 الرعد
 السمع والطاعة لولي األمر

واليسررر، والمنشررط والمكره،قررال  وهررذه الطاعررة تكررون فرري جميررع أحرروال اإلنسرران مررن العسررر     
" عليك السمع والطاعة في عسرك ويسررك، ومنشرطك ومكررك، وأثرره عليرك     : "رسول اهلل 
 رواه مسلم

 :ولطاعة والة األمر فوائد متعددة من أهمها
: امتمال أمر اهلل تعالى وابتدار طاعته، فصن من أطا  بالمعروف فقرد أطرا  اهلل، قرال تعرالى     -1
 سورة النساء( 55){ ِذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الَرُسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمنُكْم َيا َأّيَها اَل}

وال شررك أن هررذا االمتمررال ألوامررر اهلل مررن أعظررم األدلررة علررى عبوديررة اإلنسرران هلل، واضرروعه  
 ...وإيمانه به ربًا وإلها شارعًا

ور الدولرة وأحوالهرا كلهرا فيسرتقر األمرن وتتفرر        بطاعة ولي األمر في المعروف تنتظم أمر  -2
 .األمة للبناء والتعمير وتحقيق أهدافها التنموية لبناء اإلنسان المسلم

 .بالطاعة لولي األمر يعم األمن واالستقرار في ربو  البالد -3
:  بالطاعة لولي األمر يظهر االتحاد واالئرتالف والتماسرك فري الروطن ، ولهرذا يقرول تعرالى        -4
 {ِريَنَوَأِطيُعوْا الّلَه َوَرُسوَلُه َواَل َتَناَزُعوْا َفَتْفَشُلوْا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم َواْصرِبُروْا ِإَن الّلرَه َمرَع الَصرابِ    }
 سورة األنفال( 47)

 .قيام المواطن بواجبه في المحافظة على األمن على الوجه األكمل
نما هري نعمرة للجميرع، مرن هنرا كران علرى        إ... النعمة التي نعيشها ليسش لمواطن دون مواطن 

كل مواطن أن يؤدي واجبه، ويبذل جهده، للمحافظة على اسرتقرار بلرده وتقردمها وراائهرا فري      
 .كل موقع وفي كل مكان

فعلى الفالح في مارعته أن يكون رجل أمن، وعلى التاجر فري تجارتره أن يكرون رجرل أمرن،      
مدرسرته أن يكرون كرل مرنهم رجرل أمرن، وأن       وعلى المعلم في فصله والطالب فري جامعتره أو   

يحذروا جميعرًا مرن اإلشراعات التري تهردف إلرى تفتيرش وحردتنا وتكردير أمننرا وانتهراب ايررات             
بالدنا، ومصدر تلك الحمرالت هرو الحقرد والحسرد علرى النعمرة التري نعيشرها، حيرث نعريش فري            

 .ا وعقولناوطننا آمنين على عقيدتنا اإلسالمية وعلى أنفسنا وأعراضنا وأموالن
التماسكككك والتعكككاوا علكككى البكككر والتقكككو  بكككين المكككواطنين واالبتعكككاد عكككن النككك ا  والتمككك    

 .واالنقسام بينهم
سررالح األمررم فرري بنرراء مجرردها، وإثبررات وجودهررا، وتمبيررش دعررائم األمررن واالسررتقرار بهررا،      إن 

لوفراق، وتررك   وتحقيق أهدافها الحاضرة والمستقبلة، هو سالح االئتالف واالتحاد والتعراون وا 
 .الناا  والتماق واالنقسام والتناحر جانبًا

وقد أمر اهلل جل شأنه بالتمسك واالعتصام بحبله وبالتعاون على الخير وأوصى به وحرّذر مرن   
( 133){ َجِميًعرا َواَل َتَفَرُقرواْ   َواْعَتِصرُموْا ِبَحْبرِل الّلرهِ   }: الفرقة والتماق وندد بااتالفها، قال تعرالى 

 .رانسورة آل عم
 .سورة المائدة( 2){ َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبِر َوالَتْقَوى َواَل َتَعاَوُنوْا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن } : وقال تعالى
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: وتعالى من الخرالف فري الردين والتفرقرة فري فهمره شريعًا متنراحرة ، قرال تعرالى          وحّذر سبحانه 
َيرْوَم  *  َواْاَتَلُفوْا ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم اْلَبِيَناُت َوُأْوَلِئَك َلُهْم َعرَذاٌب َعِظريمٌ  َواَل َتُكوُنوْا َكاَلِذيَن َتَفَرُقوْا }

َعرَذاَب ِبَمرا   َتْبَيّ  ُوُجوٌه َوَتْسَوّد ُوُجوٌه َفَأَما اَلِذيَن اْسَوَدْت ُوُجوُهُهْم َأْكَفْرُتم َبْعرَد ِإيَمراِنُكْم َفرُذوُقوْا الْ   
( 137( )135){َوَأَمررا اَلررِذيَن اْبَيَضررْش ُوُجرروُهُهْم َفِفرري َرْحَمررِة الّلررِه ُهررْم ِفيَهررا َااِلررُدونَ *  َنُكْنررُتْم َتْكُفررُرو

 .سورة آل عمران (135)

على تعراون المرؤمنين علرى الخيرر، ودعرا إلرى االتحراد والتضرامن برين           وقد حّث رسول اهلل 
حررّذر عررن كررل شرريء يمرر  هررذه  أفررراد المجتمررع ونّبرره علررى ضرررورة الترراام واجررب األارروة، و  

 .الفضائل ويسبب التماق والتناز  واالنقسام والتمرد
ممل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ممرل الجسرد، إذا اشرتكى منره عضرو      : " يقول 

 .رواه البخاري" تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
 ".تة جاهليةمن ارم عن الطاعة، وفارق الجماعة فمات، مات مي: " ويقول 
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 ورش عمل لألمهات
 : لألمهات  الورشة األولى 

األسرة هي المحضن األول للنشء، وهي التي توجه أبناءها إلى ما ُيصلح حالهم ويخدم مجرتمعهم ،  
 فتنتفع بهم بالدهم ، وتسعد بهم أوطانهم ، وهي التري يقرع علرى عاتقهرا مسرؤولية تربيرة األبنراء علرى        

 .حب الوطن والمحافظة عليه من كيد الكائدين وحقد الحاقدين

 .أبنائنا لتربيتهم على حب الوطن تجاهمن االل العبارة السابقة بيني مسؤوليتنا نحن األمهات 
.........................................................................................
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 : المادة العلمية للورشة األولى لألمهات 
يهدف اإلسرالم إلرى تكروين مجتمرع آمرن ومسرتقر ، أسسره عميقرة ، تسرتمد قوتهرا وثباتهرا مرن الكتراب              

 .والسنة ، ويستمد قيمه وعالقاته من شر  اهلل ومنهجه
ى وأول لبنة من لبنات هرذا المجتمرع هري األسررة فهري المحضرن األول للرنشء ، وهري التري يقرع علر           

عاتقها مسؤولية تربيرة األبنراء علرى العقيردة الصرافية ، وتنقيتهرا مرن كرل مرا يشروبها أو يكرّدر نقاؤهرا             
المررأة راعيرة فري بيرش     : ) ،واألم هي عماد هذه األسررة وهري مسرؤولة عرن هرذه األمانرة ، يقرول        

اء األبنرراء ومسررؤوليتها تتعرردى كونهررا تهررتم بغررذ .  رواه البخرراري ومسررلم( زوجهررا ومسررؤولة عررن رعيتهررا  
وملبسهم إلى حماية أفكارهم من أي انحراف عقردي أو فكرري يرؤثر علريهم فريجعلهم أعضراء ال نفرع        

 ،لهم في مجتمعاتهم ، بل قد يكونون معول هدم ودمار ألوطانهم
فالبد من كل أم أن تنمي مشاعر الفخرر واالعترااز برالوطن فري نفروم أبنائهرا ، فكيرف إذا كران هرذا          

 .، وبلد الحرمين ، وقبلة المسلمين ، ومهوى أفئدتهمالوطن مهبط الوحي 
لذلك كان غرم حب الوطن فري نفروم األبنراء مسرؤولية كرل أّم ، وعليهرا أن تقروم بهرذه المسرؤولية          

 : عن طريق 
 .ربط األبناء على طاعة ولي األمر والمحاذير الشرعية في الخروم عليه .1

م اإلسالمية والربط بينهرا وبرين هرويتهم الوطنيرة     ربط أبنائها بدينهم ، وتنشئتهم على التمسك بالقي .2
 .، واالنتماء لهذه األرض المباركة

تهذيب سلوك وأاالق األبناء ،وتربيتهم على  حب اآلارين واإلحسان لهم، ومراعاة ما لهم مرن   .3
 .حقوق وما عليهم من واجبات

 .نتعويد األبناء احترام األنظمة التي تنظم شؤون الوطن وتراعي حقوق اآلاري .4

تربيررة األبنرراء علررى المحافظررة علررى مقرردرات الرروطن ، ليررتم لهررم ولغيرررهم االسررتفادة واالسررتمتا     .5
 .بخيرات هذا الوطن 

تربيتهم على شكر النعم التي أنعرم اهلل بهرا علينرا  فري هرذا الروطن المعطراء ، ومنهرا نعمرة األمرن            .7
 .سورة إبراهيم( 5){ َدَنُكْم َلِئن َشَكْرُتْم أَلِزي} : والتي تستحق منا الشكر ، يقول تعالى 

تربيررة األبنرراء علررى البررذل والعطرراء لرفعررة مجررد وطررنهم ، وإعررالء شررأنه بررين األوطرران ،و ذلررك       .5
 .بالتسلح بالعلم النافع ، واالنخراط في العمل المممر البّناء

 .مراقبة سلوك األبناء وتوجيههم إلى الوجهة السليمة .2

 .م واحتواء مشكالتهم محاورة األبناء لمعرفة ما يحول في فكره .5

العناية باالستقرار األسرري وحرل المشركالت التري تواجره األسررة والبعرد عرن النراا  والشرقاق            .13
 .الذي ينفر األبناء من أسرهم

 توفير األمن النفسي واألسري حتى ال يتم استممار األبناء ضد أسرهم و وطنهم  .11
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 :  لألمهات الورشة الثانية
لحماية األبناء من االنحرافات الفكرية والسلوكية ،وهو وسيلة لتوجيه األبناء الحوار اير وسيلة 

 .وتعايا ثقتهم بأنفسهم
على ضوء ما سبق بيني الدور الفاعل للحوار في بناء شخصية األبناء وتنمية حب الوطن في 

 .نفوسهم
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 :لألمهات   الثانية المادة العلمية للورشة 

، وهو وسريلة لتوجيره    الحوار اير وسيلة لحماية األبناء من االنحرافات الفكرية والسلوكية
 .األبناء وتعايا ثقتهم بأنفسهم 

على ضوء ما سبق بيني الدور الفاعل للحوار في بناء شخصية األبناء وتنمية حب الروطن  
 . في نفوسهم 

 وذلرك  المواطنرة،  تربيرة  فري  وبالترالي  االجتماعيرة  التنشرئة  عمليرة  في هام بدور رةاألس تقوم
 المجراالت  أهرم  وقتهم، ومن معظم ويقضون فيه األبناء فيه ينشأ الذي األول المحيط لكونها
 :الصالحة المواطنة تربية لتعايا عليها التركيا لألسرة ينبغي التي

 وبررين بينهررا والررربط اإلسررالمية، بررالقيم لتمسرركا علررى وتنشررئتهم برردينهم ، األبنرراء ربررط -1
 .الوطنية هويتهم

 .بيان الحكم الشرعي لطاعة ولي األمر والحذر من الخروم عليه. 2

 اهلل فضرل  بعرد )  عليره  والحقرة  سرابقةز  أفضالز من للوطن ما استشعار األبناء على تربية -3
 اإلحسران  ومجازاة ، الجميل رد على تربيته ثم ومن ، أ فاره نعومة منذ(  وتعالى سبحانه

 فري  كمرا  إليره  وترشرد  ذلرك  علرى  تحرث  الحنيرف  اإلسرالمي  ديننرا  تعراليم  أن السيما باإلحسان
 ( . 06: الرحمن سورة) {  اإِلْحَساُن ِإال اإِلْحَساِن َجَااُء َهْل} :  تعالى قوله
 وطنالر  أرض علرى  كريمرةً  بعامة والمجتمع بخاصة اإلنسان حياة تكون أن على العمل -4
 ايرر  بهرا  فيقروم  الواجبرات  مرن  عليه ما فيه فردز كل ُيدرك عندما إال ذلك تحقيق ُيمكن وال ،

 . قيام

 الترآلف  مرن  مرافقره  علرى  والمحافظة ومعطياته الوطن ايرات تقدير على األبناء تربية -7
 التري  وُمكتسرباته  واحرداً  جسرداً  مجمروعهم  فري  يمملرون  الرذين  أعضرائه  بين والتآزر والتآاي

 .منقوا غير كاماًل منها بحظه يتمتع وأن بها ينُعم أن الجميع حق من

 ذلرك  كران  سرواءٌ  ورفعتره  الروطن  ادمرة  شرأنه  مرن  مرا  كل في واإليجابي الفاعل اإلسهام -5
 وهرو    الجميرع  واجرب  ذلرك  ألن   ميردان  أو مجالز أي وفي ،ًافكر أو عماًل أو قواًل اإلسهام

 واالجتماعي الفردي المستوى ىعل والفائدة بالنفع عليهم يعود أمٌر
 وأنظمرة  قواعد واحترام لوطنه المخل  للمواطن اإليجابية العادات على األبناء تنشئة -2

 هذه بأن عقولهم إلى المقربة والشواهد باألمملة لهم يبينوا وأن والمرور، والسالمة، األمن،
 .الحياتية شؤوننا رولتسيي وحقوقنا مصالحنا على للحفا  وضعش إنما والقوانين األنظمة

 جروز  إليجراد  منره  مكانز أي في الوطن أبناء مع والمودة المحبة جسور مد على الحرا -5
 . المختلفة الظروف مواجهة في ُمتماسكًا

 .غرم حب العمل التطوعي ، واالنخراط في المؤسسات األهلية التي تخدم الوطن -13
نسررياق ورائهررم مررن أضرررار علررى   التحررذير مررن أدعيرراء الضرراللة والفرقررة لمررا مررن اال  . 11

 .أنفسهم وأسرهم و وطنهم 
 .الحرا على تصحيح المفاهيم الغلوطة واالتجاهات المضللة. 12
تحررذيرهم مررن القنرروات والمواقررع المشرربوهة الترري تترررب  بررالبالد والعبرراد وتميررر الفررتن  .13

 والقالقل لما لها من آثار على أمنهم وأمن وطنهم 
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 : ألمهات لالورشة الثالثة 

إن صالح األبناء واستقامتهم من أعظرم أسرباب برّر اآلبراء واألمهرات وهرو طريرق سرعادة المجتمرع ،          
فصررالحهم صررالح للمجتمررع ،  وفسررادهم فسرراٌد لرره ، وتقررع علررى األسرررة مسررؤولية التربيررة علررى البررر  

جررراء  علررى ضرروء مررا سرربق بينرري األثررر الررذي يعررود علررى الوالرردين  و المجتمررع   . بمفهومرره الواسررع 
استقامة األبناء وإحساسهم بالمسؤولية تجراه أنفسرهم وأسررهم و وطرنهم والردور الرذي ينبغري لألسررة         

 .القيام به لتعايا هذه المسؤولية
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 :  مهاتلأل لورشة الثالثةالمادة العلمية ل
 : إن استقامة األبناء وإحساسهم بالمسؤولية يعود بالنفع على 

 :  الوالدين  .1

إن غايررة مررا ُيسررعد اآلبرراء ، ويرربهج قلرروب األمهررات ، هررو صررالح االبررن وهدايترره واسررتقامته ،    
وتوفيقه ، وهذا أمر برال شرك ينفرع االبرن فري دنيراه  وأارراه، وبرل  يتعردى االبرن إلرى والديره ،             

نفع عليهما فاالبن  الصالح ال بّد أن يكون بارًا بوالديه ، حسن الخلق معهما ، مراعيًا فيعود بال
لمشاعرهما ، مؤديًا لحقوقهما من تروددز وإكررام لهمرا ، وإحسران وشركر لفضرلهما متمرماًل قولره         

عهما برالقول اللرين تطبيقرًا    ،متلطفًا م سورة لقمان( 14) {َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك ِإَلَي اْلَمِصيُر} : تعالى 
متواضرعًا معهمرا ، راحمرًا لحالهمرا  ،     ،  سورة اإلسراء( 23){ َوُقل َلُهَما َقْواًل َكِريًما} : لقوله تعالى 

سرورة  ( 24){ َواْاِفْ  َلُهَما َجَناَح الّذِل ِمرَن الَرْحَمرِة   }: وااصة بعد كبرهما ، امتمااًل لقوله تعالى 

َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن ُقرْل َمرا َأنَفْقرُتم ِمرْن َاْيررز      }: اله ، منفقًا عليهما ، يقول تعالى باذالً لم ، اإلسراء
داعيًا لهما بعد موتهما فيكون بذلك عمراًل صرالحًا مسرتمرًا     سورة البقررة ( 215){ ِلْلَواِلَدْيِن َواأَلْقَرِبيَنَف

صردقة جاريرة ،   : نقطرع عملره إال مرن ثرالث     إذا مات ابرن آدم ا : )  لهما بعد وفاتهما   يقول 
 . رواه مسلم( أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له 

، قوامهررا عقيرردة التوحيررد ،  ووجهنرراه التوجيرره    اه تربيررة صررالحة إذا ربّيرر ولررن يحصررل ذلررك إالّ 
الصحيح، ورسخنًا في نفسره القريم اإلسرالمية الصرافية ، حترى يجنري  ثمرار الغررم فري الحيراة           

 .د المماتوبع

كما أن صالح األبناء يعود نفعه على أوطانهم ، فاالبن الصالح هو من يعمل لرفعرة وطنره   . 2
 : ، ويسعى جاهدًا إلى إعالء مجده و عاته ، وأداء حقوق وطنه وهي 

 طاعة والة األمر. 1
 .االفتخار واالعتااز بالوطن2
 .نالدفا  عنه وطنه وحمايته من كيد الكائدين وحقد الحاقدي.2
 .التسلح بالعلم النافع المفيد.3
 .العمل على المحافظة  على مكتسبات الوطن ومقدراته ،واحترام األنظمة والقوانين.4
 .اإلاالا في العمل ، والتاام األمانة في أدائه ،والحرا على إتقانه وإجادته.5
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 اتـــــاإلذاع  
 (1)اإلذاعة 

 الِبر باألوطاا
األوطان والشعور باألمران والعريش مرع األهرل واألرحرام ورفراق الصربا نعمرة          االستقرار في

من اجّل النعم التي تستوجب الحمد هلل والمنراء عليره ، وال يعررف قردر هرذه النعمرة إال أولئرك        
الذين بعدوا عن أوطانهم ، حين يحب المسلم بلده ، ويرتبط بره ، ويسرعى لخيرره وايرر أهلره      

طريقررًا إلررى تهررذيب نفسرره وتخليصررها مررن األنانيررة المقيتررة ، فالحررب ، فصنرره فرري الحقيقررة يسررلك 
 .والوالء واالهتمام عطاء من أجمل أشكال العطاء 

وِلم ال أكون بارة بوطني محبة له فكل البشر يحبون أوطانهم ولكرن حبنرا مختلرف                
ي وبرالدي بلرد   ألنه األقروى واألكبرر ، فربالدي برالد الحررمين الشرريفين وبرالدي مهربط الروح         

التوحيد وحكامه حماة للدين والحرمين فرنحن نحربهم ونطريعهم ففري هرذا الروطن تعلمنرا أمرور         
ديننا ودنيانا وتيسرر لنرا عبرادة ربنرا آمنرين وأصربحنا قرادرين علرى الحيراة المسرتقرة هرانئين ،            

لردين  فالواجب علينا كما أاذنا من الوطن أن نعطيه وما نقدمه للوطن يعد فري الواقرع قضراًء    
اْلَبَلكَد مِمناكا َواْجُنْبِنكي َوَبِنكيَّ     َهرَذا   َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل } ووفاًء لسابق فضل ، قال تعالى

 .  35إبراهيم} َأا نَّْعُبَد اأَلْصَناَم

لقد حكى اهلل سبحانه  عن نبيه إبراهيم عليه السالم هذا الدعاء براألمن والررزق ويتضرح مرن      
مرا يفري  بره قلرب إبرراهيم عليره السرالم مرن حبره لمسرتقر عبادتره ومروطن أهلره               هذا الردعاء 

 .والدعاء عالمة من عالمات الحب والتعبير عنه 
 .فمن هو المواطن الصالح؟ ومن هي المواطنة الصالحة؟ 

 :وأقول في جواب هذا السؤال 
يدفعه إلى ادمتره   المواطن الصالح والمواطنة الصالحة إنسان يحب وطنه ويعتا به ، وهذا 

إنسان متميرا فري سرلوكه ، متميرا فري إمكاناتره ،مطرور لذاتره         .... والغيرة عليه والدفا  عنه 
 مما يؤهله ليكون لبنة قوية لبناء صرح الوطن الشامخ 

و إذا أردنررا ألمررة اإلسررالم أن تادهررر ، فررصن علينررا العمررل علررى بنرراء أوطرران عايرراة ومنيعررة    
 .والتآلف، ويظللها الرااء واألمن واالستقرار وايرة ، تفي  بالرحمة والبر

والمواطن الصالح فرد صالح في نفسه ، مصلح لمن حوله ، يمد يرد العطراء بالمرال أو العلرم     
وهو فرد ال يعطري نفسره حريتهرا المطلقرة     . أو الوقش لكل من يحتام إليه من ضعفاء الوطن 

دومرًا لوطنره دوام الرنعم ،و علرو      ، و إنما يضبط هرذه الحريرة بضروابط الشرريعة ،ويسرأل اهلل     
مواطن بهذا الوعي يحق له أن يفخر بوطنه ويحق لوطنره أن يفخرر   . الشأن ، و ثبات األمن 

 .به 

 : وانظري معي إلى قول اهلل جل و عال 
 ِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْغِي ِۚإَن الَلَه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواْلِصْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبىٰ َوَيْنَهىٰ َعِن اْلَفْحَشا)

 . 53النحل( َيِعُظُكْم َلَعَلُكْم َتَذَكُروَن 
اإلحسان يعني امتالك المسلم القدرة على إشاعة الخير ومساعدة الضعفاء في المجتمع 

كما يعني التنازل عن بع  المصالح الخاصة في سبيل ... كاأليتام واألرامل والمرضى 
ي كذلك المحافظة على المرافق العامة التي ينتفع بها عامة تحقيق مصلحة عامة ، ويعن

النام ، والمساهمة في تشييدها وتنميتها واقتنائها ، وألمة اإلسالم تاريخ مجيد في هذا 
 .الشأن 
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والبد لنا من تشجيع بوادر الخير في المجتمع ، ونصرة الحق ، ومؤازرة أهله ، ونصرة 
ذ على يد المفسدين ، وإصالح ذات البين بصزالة سوء المظلوم والوقوف إلى جانبه ، واألا

التفاهم بين األفراد والجماعات و محاربة الشائعات و السعي لوحدة الصف و تآلف القلوب 
 .،  و تحسين البيئة االجتماعية   لجعلها أكمر صالحية لحياة أكرم وأجمل وأمتع 

لوطن و المنشآت ، فصن صفة وأايرًا أايتي تخلقي بالخلق الفاضل في تعاملك حتى مع ا
التوقير واالحترام مع النف  واآلارين تعد من مكارم األاالق بها تنال الدرجات وترفع 

 .المقامات ، فعّودي نفسك عليها وجاهديها في ذلك 
 .اللهم حّسن أاالقنا وجّمل أفعالنا ، اللهم كما حّسنش َالَقنا فحسن بمّنك أاالقنا 
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 اإلذاعة الثانية 

 أهمية وحدة الصف
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى 

 . آله وصحبه أجمعين 
في هذه اآلية حٌث من اهلل تعالى للمؤمنين ( 13:الحجرات) (ِإَنَما اْلُمْؤِمُنوَا ِإْخَوٌة): قال تعالى 

ال تباغضوا ، و ال تحاسدوا ، و ال تدابروا ، و : )فقال نا رسولنا على األاوة ودعا
 صحيح األدب المفرد (، وال يحل لمسلم أا يهجر أخاه فو  ثالث ليال إخوانا!  اهلل عباد كونوا

َوِإَا }: وال يمكن أن يتأتى لنا ذلك إال بالوحدة واالئتالف قال تعالى . صحيحوقال حديث ني أللبال
فصن اهلل : " قال القرطبي رحمه اهلل [52: المؤمنون]{ َهِذِه ُأَمُتُكْم ُأَمةا َواِحَدةا َوَأَنا َرُبُكْم َفاَتُقوِا

 ".والجماعة نجاة ، ةفصن الفرقة هلك، تعالى يأمر باأللفة وينهى عن الفرقة
 مصالح من ذلك على يترّتب لما إال الصف ووحدة الكلمة باجتما  الوصية عظمش وما 

:  تعالى فقال العايا كتابه في األصل هذا على بالتأكيد الشر  جاء وقد، عظيمة
 َفَأَلَف َأْعَداءا ُكْنُتْم ِإْذ َلْيُكْمَع الَلِه ِنْعَمَت َواْذُكُروا َتَفَرُقوا َوال َجِميعاا الَلِه ِبَحْبِل َواْعَتِصُموا}

 يرضى اهلل إا: ) اهلل رسول وقال[ 361: عمران آل]{ ِإْخَواناا ِبِنْعَمِتِه َفَأْصَبْحُتْم ُقُلوِبُكْم َبْيَن
 تعتصموا وأا.  شيئا به تشركوا وال تعبدوه أا لكم فيرضى.  ثالثا لكم ويكره ثالثا لكم
 رواه (المال وإضاعة.  السؤال وكثرة.  وقال قيل لكم ويكره.  واتفرق وال جميعا اهلل بحبل

 البغوي اإلمام قال،  الكلمة وجمع الصف وحدة إلى فدعوا األنبياء به اهلل بعث ما وهذا، مسلم
           " .                            والمخالفة الفرقة وترك والجماعة واأللفة الدين بصقامة كلهم األنبياء اهلل بعث: " 
 إذ العلماء كبار وهيئة: " بقولهم والكلمة الصف وحدة حول العلماء كبار هيئة حرصش وقد 

 تدعو فصنها حكيمة، قيادة  ل في والسنة الكتاب من هدي على الكلمة اجتما  نعمة تستشعر
 اباألسب كل من وتحذِّر األلفة، وتوثِّق اللحمة، من تايد التي األسباب كل بذل إلى الجميع
 والتعاون والتفاهم التناصح وجوب على تؤكِّد المناسبة بهذه وهي ذلك، ضد إلى تؤّدي التي
 والبغي، الجور من ذلك ضد من وتحذِّر والعدوان، اإلثم عن والتناهي والتقوى، البر على

 " .الحق وغمط

وتجتاحه الحروب والقالقل ، وال يخفى ما يجري في العالم اليوم الذي يموم بالفتن 
وتعيش بالدنا وهلل الحمد في أمن واستقرار فهما نعمتان يتطلع .  والمجاعات والسلب والقتل

إليهما أي مجتمع ألنهما السبيل إلى النماء واالزدهار وبدونهما ال يتحقق النماء والتطور 
                  (.      4: قريش)  {اَلِذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍ  َومَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف} : قال تعالى 

http://www.dorar.net/book/2463&ajax=1
http://www.dorar.net/mhd/1420
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 اإلذاعة الثالثة
 التثٌبت

 .رب العالمين، والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد هلل
ولهرذا أكرد    ،أاطر األسلحة الفتاكة والمدمرة للمجتمعات واألشرخاا  إن الشائعات تعتبر من

َيكا َأُيَهكا اَلكِذيَن مَمُنكوا ِإا َجكاءُكْم      ): عا وجرل  على التبين والتمبش في القول، فقال-سبحانه-اهلل
  .6:الحجرات (.َفَعْلُتْم َناِدِميَن ِبَنَبٍأ َفَتَبَيُنوا َأا ُتِصيُبوا َقْوماا ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفاِسٌق

 والشركوك لره آثرار مردمرة علرى المجتمرع، ومنهرا تروهين الصرف          فاالنسرياق وراء الشرائعات  
فربمرا سرمع السرامع كلمرة     ( ِبَجَهاَلرةز  َأن ُتِصريُبوا َقْوًمرا  : )وعّلرة التمّبرش هري   ، مسرلم بنشرر هرا    ال

اإلنترنش، ثم تبّين لره بعرُد ذلرك اطرؤه      ونشرها في المجال  والمحافل والمنتديات وصفحات
  :وللتمّبش أنوا  كميرة منها. تدارك ذلك     فيندم على وقوعه و ال يمكنه

ََ َمكا َهَهكَر     ُقْل ِإَنَما َحكَرَم َربيكيَ  ): قال تعالى القول على اهلل ع  وجل التثّبت في / 1 اْلَفكَواِح
َْْيكرِ    ْْكَي ِب  اْلَحكقي َوَأا ُتْشكِرُكوْا ِبالّلكِه َمكا َلكْم ُيَنك يْل ِبكِه ُسكْلَطاناا َوَأا         ِمْنَها َوَما َبَطَن َواإِلْثكَم َواْلَب

فجعرل القرول علرى اهلل بغيرر علرم قرينرًا للشررك        ، 33:ألعرراف ا( ُمكواَ َتُقوُلوْا َعَلى الّلِه َمكا اَل َتْعلَ 
 . باهلل
أحرد   فصن الكرذب علرى رسرول اهلل لري  كالكرذب علرى       النقل عن رسول اهلل  التثّبت في/ 2

إا كذبا علي ليس ككذب على أحد ): يقول  سمعش النبي : قال  فعن المغيرة بن شعبة 
 . رواه البخاري (عده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مق

فري نقرل أقروالهم يحردث أاطراء كبيررة وفسراًدا         فعردم التمّبرش   التثّبكت فكي أقكوال أهكل العلكم     / 3
 ".َتْأُاُذوَن ِديَنُكْم ِإَن َهَذا اْلِعْلَم ِديٌن َفاْنُظُروا َعَمْن: "ُمَحَمِد ْبِن ِسيِريَن َقاَل و َعْن، عريًضا 

َكَفكى ِبكاْلَمْرِء    :(  َقراَل َرُسروُل الَلرِه     فعرن أبري هريررة     النكا  نقكل أقكوال    التثّبت في/ 4
، حرذر أيمرا تحرذير مرن الشرائعة      قرد  فرسرول اهلل  ، رواه مسرلم ( َككِذباا َأْا ُيَحكديَث ِبُككلي َمكا َسكِمَع      

اعلرم أنره   : "-رحمره اهلل تعرالى    -اإلمرام مالرك    قرال ،  وسّد على من أراد أن ينشرها كرل براب  
  ."سمع يم أن يتكلم اإلنسان بكل مافساد عظ

التمّبش عند أي حكم  فكميرًا ما نخفق عنرد التطبيرق ااصرة عنردما تكمرر       وينبغي تطبيق منهج
  :الشافعي إذ يقول ورحم اهلل .األزمات اإلشاعات أو تطّل

 . عوراٌت وللنام ألُسُن فكّلَك                لساَنك ال تذكْر به عورَة امرئ

 :الشائعات نبْي على المسلم عند سما فما الذي ي
المسرلم بمنالتره، وهرذه هري وحردة       ، وأن ينرال أاراه   يقدم حسن الظكن بأخيكه المسكلم    أا -1

 12: النور( واْلُمْؤِمَناُت ِبَأنُفِسِهْم َخْيراا َلْوال إْذ َسِمْعُتُموُه َهَن الُمْؤِمُنوَا) : الصف قال تعالى 

 

ينشرره، فرصن المسرلمين لرولم يتكلمروا بممرل هرذه الشرائعات         يتحردث بمرا سرمعه وال     أن ال ـ   2
 َأا َنَتَكَلَم ِبَهَذا َلْوال إْذ َسِمْعُتُموُه ُقْلُتم َما َيُكوُا َلَنا) : مهدها ولم تجد من يروجها   لماتش في

 .17: النرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررور )
كرل   وال يشريعه برين النرام أبردًا، وهرذه قاعردة عامرة فري         األمكر إلكى أولكي األمكر،     أا يكرد  -3

وإَذا َجكاَءُهْم َأْمكٌر ميكَن اأَلْمكِن َأِو     {: المهمة ، والتي لها أثرها الواقعي ،كما قال تعرالى  األابار
 َلَعِلَمكُه اَلكِذيَن َيْسكَتنِبُطوَنهُ    َأَذاُعوا ِبِه وَلْو َرُدوُه إَلى الَرُسوِل وإَلى ُأْوِلي اأَلْمكِر ِمكْنُهمْ   الَخْوِف

 23: النساء } وَرْحَمُتُه الَتَبْعُتُم الَشْيَطاَا إاَل َقِليالا ِه َعَلْيُكْمِمْنُهْم وَلْوال َفْضُل الَل
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إذا حوصرت بهذه األمور المالثة، فصنره يمكرن أن نتفرادى آثارهرا السريئة المترتبرة        والشائعات
لممل هذه اإلشراعات،   ،والداء األكبر أن هناك فريقًا من المؤمنين يرضون أن يستمعوا عليها
أي للمنررافقين   45 :التوبررة  }َسككَماُعوَا َلُهككْم وِفككيُكْم :{ بررين اهلل ذلررك بقولرره تعررالى ، وقررد

 .المغرضين
فالفتنرة إذا وقعرش   ، عدم السما  لممل هذه الشرائعات  -رضوان اهلل عليهم-وكان منهج السلف 

ةا اَل واَتُقكوا ِفْتَنك    :{الفرتن، كمرا قرال تعرالى     فيهرا عرن دفرع السرفهاء وهرذا شرأن       عجرا العقرالء  
وقعش الفتنة لم يسلم منها إال من عصرمه   ، وإذا25: األنفال  }ِمنُكْم َخاَصةا ُتِصيَبَن اَلِذيَن َهَلُموا

الشربكات  )وقد ابتلي النام في هذا الامان بما يسمى بوسائل االتصاالت المتعرددة ممرل   ، اهلل 
أن يكترب ويفتري ويقررر    حيرث إنره متراح لكرل أحرد      ( والهاتف المحمول وغيرهرا  ، العنكبوتيه 

فيقررع الجاهررل المتصررفح لتلررك المواقررع ممررن لررم يترراود بررالعلم فرري البلبلررة  ، بررال نظررام أو زمررام 
 . ويضل بسببه ويقع في المحذور

وبمررا أن المملكررة العربيررة : " لتبصررير النررام هررذا نصرره وقككد صككدر بيككاا هيئككة كبككار العلمككاء
م الجماعررة والطاعررة، فررصن اإلصررالح   والبيعررة ولرراو  السررعودية قائمررة علررى الكترراب والسررنة  
والوسائل واألساليب التي ُتمير الفتن وتفررِّق الجماعرة،    والنصيحة فيها ال تكون بالمظاهرات

 ." البالد قديمًا وحديمًا من تحريمها، والتحذير منها وهذا ما قرَّره علماء هذه
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 اإلذاعة الرابعة       

 سلم من الفتن موقف الم       

فمرن تمرام   ، على المحجة البيضاء ليلها كنهارهرا اليايرع عنهرا إال هالرك    لقد تركنا نبينا محمد 
رحمة اهلل بنا اشتمال الوحي المتضَمن في الكتاب والسنة على اإلابار بما يكون من الحروادث  

لمناسربة للوقايرة   ويقع من الفتن، وإيضاح أسبابها، وبيان المخارم الصحيحة منها، واألساليب ا
وال يشرك عاقرل أن المسرلمين اآلن    .  منها والسالمة من كمير من تبعاتها ومفاسدها وأضرارها

وإن أزمات الفتن قد تؤدي لالل األقدام  وحيرة العقرول وضرالل األفهرام    . يمّرون بفتن مدلهمة
 :والتبام األمور وااتالطها ، ومن أهم أسباب النجاة من الفتن 

، وتحكيمهمرررا، والرجرررو  إليهمرررا، ورّد مرررا بكتررراب اهلل العظررريم وبسرررنة نبيررره االعتصرررام / 1 
فمن المسلمين من يغفل عن هذا فري أوقرات الفرتن ويرذهل     ،  يحصل فيه ااتالٌف وتنازٌ  إليهما

قرال رسرول    ، والشك أن هذا الرل كبيرر وطريرٌق إلرى زلرل عظريم      . عنه وينساق وراء العاطفة
كتراب اهلل وسرنتي ، ولرن يتفرقرا     : لن تضلوا ما إن تمسكتم بهمرا   تركش فيكم أمرين  : ) اهلل 

 . حسن: قال األلباني ( حتى يردا علي الحوض
َفاْسرَأُلوا  }الرجو  إلى هيئة كبار  العلماء وااللتفاف حولهم  وقد أمرنا اهلل بسؤال أهرل العلرم   /2

ـرـد أدبنرا ربنرا برأدب يتلرى كمرا قرال فري كتابره          وقــ، 43: النحرل { َأْهَل الِذْكِر ِإْن ُكْنرُتْم َلرا َتْعَلُمرونَ   
َوِإَذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اأَلْمِن َأْو اْلَخْوِف َأَذاُعروا ِبرِه َوَلرْو َرّدوُه ِإَلرى الَرُسروِل َوِإَلرى ُأْوِلري        } : تعالى

 .23: النساء {اأَلْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه اَلِذيَن َيْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم 
َيرا َأّيَهرا اَلرِذيَن آَمُنروا     ) : اهلل فهي من أعظم أسباب الوقاية والنجاة من الفتن قال تعرالى  تقوى /3

أي بصيرة وقردرة علرى التفريرق والتمييرا برين      ،  25: األنفال  (ِإْن َتَتُقوا الَلَه َيْجَعْل َلُكْم ُفْرَقاًنا 
 . الحق والباطل

ماعررة رحمررة والفرقررة عررذاب ويررد اهلل مررع     فررصن الج: لرراوم الجماعررة وطاعررة ولرري األمررر     / 4
 .133: آل عمران  (َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه َجِميعًا َواَل َتَفَرُقوْا): الجماعة قال تعالى 

حفظ اللسان في الفتن فصن كميرًا من النام يأبى إاّل الولو  فري الفرتن بغيرر علرم وال بصريرة      /5
صررالح والمفاسررد وإن العاقررل ليعجررب مررن جرررأة أنررامز  وال إدراك للعواقررب وال موازنررةز بررين الم

مرا النجراة قرال    :  قلش يرا رسرول اهلل  : )  قال عقبة بن عامر ، على هذا األمر واقتحامهم لججه 
: رواه الترمررذي وقررال األلبرراني ( ، وليسررعك بيتررك ، وابررك علررى اطيئتررك  لسررانك عليررك أمسررك
 .صحيح 

تغفار، واالجتهرراد فرري هررذا لعررل اهلل أن يكشررف اإلكمررار مررن الرردعاء والتضررر  والررذكر واالسرر/7
 . الغمة ويايل الفتنة

وأسررأل اهلل أن يوفقنررا وسررائر المسررلمين للعلررم النررافع والعمررل الصررالح وأن يحسررن عاقبتنررا فرري      
األمررور كلهررا وأن يحفظنررا وسررائر المسررلمين باإلسررالم وأن يصرررف عنررا وعررنهم كيررد األعررداء     

 .ومكرهم
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 :االلتفاف حول العلماء-3  

فالواجب على كل مسلم التفقه في الدين ومعرفرة األحكرام الشررعية والرجرو      
َلرَك ِإاَل ِرَجرااًل   َوَمرا َأْرَسرْلَنا َقبْ  }: إلى هيئة كبرار العلمراء فيمرا يشركل، قرال تعرالى      

.  سررورة األنبيرراء ( 5){ ّنرروِحي ِإَلررْيِهْم َفاْسررَأُلوْا َأْهررَل الررِذْكِر ِإن ُكنررُتْم اَل َتْعَلُمررونَ      
َيا َأّيَها اَلِذيَن آَمُنروْا َأِطيُعروْا الّلرَه َوَأِطيُعروْا الَرُسروَل َوُأْوِلري اأَلْمرِر        } :وقال تعالى

ي َشرْيءز َفرُرّدوُه ِإَلرى الّلرِه َوالَرُسروِل ِإن ُكنرُتْم ُتْؤِمُنروَن ِبالّلرِه         ِمنُكْم َفِصن َتَناَزْعُتْم ِف
 .سورة النساء( 55){ َواْلَيْوِم اآلِاِر َذِلَك َاْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِوياًل

 :األاوة اإليمانية-4   

تهرردف تعرراليم اإلسررالم إلررى بنرراء مجتمرررع تقرروم عالقررات أفررراده علررى الحرررب          
والرحمة ويبعد عرن الشرقاق واالارتالف والعرداوة والبغضراء      والمودة والتآلف 

المررؤمن كرجررل واحررد إن : )قررال الرسررول : قررال فعررن النعمرران بررن بشررير 
قرررال . رواه مسرررلم( اشررتكى رأسررره ترررداعى لررره سرررائر الجسررد برررالحمى والسرررهر  

هررذا الحررديث صررريح فرري تعظرريم حقرروق المسررلمين بعضررهم علررى      : " النررووي
". والمالطفرة والتعاضرد فري غيرر إثرم وال مكرروه      بع  وحرمهم علرى الترراحم    

لقد حرا اإلسالم كل الحرا على تكوين الفررد المسرلم ليكرون صرالحًا فري      
ومعلوم أن الفررد يعتبرر لبنرة فري بنراء جسرم المجتمرع وكلمرا         . نفسه نافعًا لغيره

كانررش هررذه اللبنررات المكونررة للبنرراء قويررة متماسرركة برابطررة األارروة غيررر قابررل     
المررؤمن للمررؤمن  : ) وقررد أابررر الرسررول  . لمررا كرران البنرراء قويرراً لالاتررراق ك

 . رواه البخاري( كالبنيان يشد بعضه البع  ثم شبك بين أصابعه
فمررن أعظررم مررا يعررين علررى وحرردة الصررف السررعي فرري تحقيررق األارروة اإليمانيررة         

 .  وتأليف قلوب المسلمين واجتماعهم على دينهم ومصالحهم الدينية والدنيوية
فالواجررب علررى جميررع المسررلمين السررعي التررام     : "يخ السررعدي رحمرره اهلل قررال الشرر 

لتحقيق األاوة الدينية والرابطرة اإليمانيرة فمترى علمروا وتحققروا ذلرك وسرعى كرل         
منهم بحسب مقدوره واستعانوا باهلل وتوكلوا عليه وسلكوا طرق المنافع وأبوابهرا  

 ".ولم يخلدوا إلى الكسل والخور واليأم نجحوا وأفلحوا
 

 

 

 

 
فبفضل اهلل وبرحمته جمع قلوب المؤمنين وألف بينهم من عهرد النبروة إلرى أن تقروم     

فعلينا لراوم مرا حمنرا عليره ديننرا مرن المحبرة واالئرتالف والبعرد عرن التفررق            . الساعة
واالاتالف فالمسلم هو الرذي يسرعى فري جمرع كلمرة المسرلمين واتفراقهم ويحرذر مرن          

 . مسالك الشر في أحوالهم
 :ذر من وسائل اإلعالم المغرضة والمواقع المشبوهة الح-5

إن التقنيات الحديمة أعطرش الكميرر مرن اإليجابيرات العظيمرة ولكنهرا بالمقابرل حملرش         
معهرررا جملرررة مرررن اآلثرررار السرررلبية ،فررربع  مرررن القنررروات الفضرررائية ومواقرررع الشررربكة  
رة العنكبوتيرة تعمرل علرى نشرر مرا يخررالف الشرر  وتسرعى إلرى زعاعرة األمرن وإثررا          

الفرتن والفرقرة واالارتالف برين المجتمعرات المسرلمة فسراعدت علرى انتشرار  رواهر           
اطيرة مخلة باألمن  منها دعم المظراهرات وتشرجيعها والخرروم علرى ولري األمرر       

 .فالواجب الحذر منها وتوضيح الحكم الشرعي  لمن ينساق ورائها
ارتالف ومرن ذلرك    وقد حذر علماؤنرا حفظهرم اهلل مرن كرل مرا يرؤدي إلرى الفرقرة واال        

المظررراهرات حيرررث أشرررار بيررران هيئرررة كبرررار العلمررراء بخصررروا حكرررم المظررراهرات   
أن المملكرة العربيرة السرعودية قائمرة علرى الكتراب والسرنة والبيعرة         "  والتحذير منها 

ولرراوم الجماعررة والطاعررة، فررصن اإلصررالح والنصرريحة فيهررا ال تكررون بالمظرراهرات      
وتفرررق الجماعررة وهررذا مررا قرررره علمرراء هررذا  والوسررائل واألسرراليب الترري تميررر الفررتن  

 ".البالد قديمًا وحديمًا من تحريمها والتحذير منها
وقد أكدت هيئة كبار العلماء على حرمة المظاهرات في هذه البالد كما حرذرت مرن   
االرتباطررات الفكريررة والحابيررة المنحرفررة ، إذا األمررة فرري هررذه الرربالد جماعررة واحرردة  

 .متماسكة
حفظرش عقيردتنا وجمعرش شرملنا علرى ولري أمرنرا ووحردت صرفوفنا           اللهم لرك الحمرد  

اللهرم ارزقنرا   . الف قائدنا ونصرتنا وأعازتنرا وحميرش بالدنرا مرن دسرائ  الكائردين      
شرركر نعمررك وزدنررا مررن فضررلك وإحسررانك واغفررر لنررا وآلبائنررا وأمهاتنررا ووالة أمرنررا  

 ولجميع المسلمين إنك أنش الغفور الرحيم

 .دم  وعلى له  وصبب  جعمينوصلى اهلل على نبينا حم
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الحمررد هلل رب العررالمين جعررل المررؤمنين إارروة متحررابين فرري الرردين ونهرراهم عررن  
التفرق وطاعة الحاسدين والمفسدين المرجفين  وأشرهد أن ال إلره إال اهلل وحرده    

لرره، أمررر بالجماعررة وحررث علررى السررمع والطاعررة ونهررى عررن الفرقررة    ال شررريك 
واالارررتالف وأشرررهد أن محمررردًا عبرررده ورسررروله صرررلى اهلل عليررره وعلرررى آلررره       

 .وأصحابه أجمعين
جررررت سرررنة اهلل فررري القررره أن ال يقررروم لهرررم معررراش وال تسرررتقيم لهرررم حيررراة إال    

َلْقَنرراُكم ِمررن َذَكرررز َوُأنَمررى   َيررا َأّيَهررا الَنرراُم ِإَنررا اَ  }: باالجتمررا  والتررآلف قررال تعررالى  
َوَجَعْلَنرراُكْم ُشررُعوًبا َوَقَباِئررَل ِلَتَعرراَرُفوا ِإَن َأْكررَرَمُكْم ِعنررَد الَلررِه َأْتَقرراُكْم ِإَن الَلررَه َعِلرريٌم       

 .سورة الحجرات( 13){ َاِبيٌر
فجراءت شرريعة اإلسرالم وآدابره علرى اعتبرار الفررد جراًءا ال ينفصرم مرن كيرران           

صواًل به ال ينفك و هذا يمهرد لبنراء مجتمرع متكامرل تسروده المحبرة       المجتمع مو
 .واأللفة ويمتد به األمان على  هر األرض

 
 :األدلة من الكتاب والسَنة على وحدة الصف

َواْعَتِصررُموْا ِبَحْبررِل الّلررِه َجِميًعررا َواَل َتَفَرُقرروْا َواْذُكررُروْا ِنْعَمررَة الّلررِه    }: قررال تعررالى -
ْذ ُكنُتْم َأْعَداء َفَأَلَف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْاَواًنرا َوُكنرُتْم َعَلرَى َشرَفا     َعَلْيُكْم ِإ

   (133){ ُحْفَرةز ِمَن الَناِر َفَأنَقَذُكم ِمْنَها َكَذِلَك ُيَبِيُن الّلرُه َلُكرْم آَياِترِه َلَعَلُكرْم َتْهَترُدوَن      
الفرقررة هلكررة والجماعررة : "طبرري فرري تفسررير اآليررة قررال القر.  سررورة آل عمررران

 ".نجاة

أن حبرررل اهلل هرررو  : "وروي عرررن عبرررد اهلل برررن مسرررعود  فررري تفسرررير اآليرررة     -
أمرررهم اهلل فرري اآليررة بالجماعررة ونهرراهم عررن    "وقررال ابررن كميررر  ". الجماعررة
 ".الفرقة

مرن   فاالجتمرا  واالئرتال  :" -رحمره اهلل   –ويقول شيخ اإلسرالم ابرن تيميرة     -
 ".ور التي أوجبها اهلل ورسوله وهو من أعظم أصول اإلسالمأعظم األم

 .وقد أوصى بذلك رسولنا الكريم -
 

 

 

مررن ارررم عررن الطاعررة وفررارق      ) قررال رسررول اهلل   : قررال  عررن أبرري هريرررة    -
 .مرواه مسل( الجماعة فمات، مات ميتة الجاهلية

الجماعررة رحمررة والفرقررة   ) قررال الرسررول  : قررال عررن النعمرران بررن البشررير     -
 .حديث صحيح رواه أحمد(. عذاب

المرؤمن للمرؤمن كالبنيران    ) قرال الرسرول   : قرال  عن أبري موسرى األشرعري     -
:" وقررال المنرراوي . رواه البخرراري(. يشررد بعضرره الرربع  ثررم شررَبك بررين أصررابعه  

ان أي الحائط، ال يقوى في أمر دينره ودنيراه   المراد بع  المؤمنين لبع  كالبني
إال بمعونة أايه، كما أن بع  البنيان يقوى بعضه ثم شبك بين أصابعه تشربيًها  
لتعاضد المؤمنين بعضهم ببع ، إن البنيان الممسك بعضه ببع  يشرد بعضره   

 ".بعًضا
 :من مثار الوحدة على الوطن 

 به وأمرر بره رسروله الكرريم     إن وحدة الصف تحقق مطلبًا إسالمًيا، أمر اهلل  -1
 عن أبي هريرة ، قال الرسول : قال (  من أطاعني فقد أطا  اهلل ومرن

عصاني فقد عصا اهلل ومن يطع األميرر فقرد أطراعني ومرن يعر  األميرر فقرد        
 .رواه الشيخان.....( عصاني 

إن وحردة الصررف تحقرق األلفررة برين أفررراد المجتمرع  وانتشررار التعراون بيررنهم       -2
 .ى الترابط في الوطن الواحدوتؤدي إل

إن وحرردة الصررف تررذكي فرري األفررراد روح التفرروق والرغبررة فرري إ هررار مررا      -3
 .من قدرات تساهم في نمو وتطور الوطن ملديه

إن وحدة الصف تحمي الروطن وأفرراده مرن األفكرار المنحرفرة واالتجاهرات        -4
 .المضللة و تورث القوة والعاة على مواجهة التحديات 

د للشيطان وإغا ة لره ألنره يهرم بالواحرد واالثنرين فرصذا       إن وحدة الصف طر -5
 فعن سعيد برن المسريب   . لم يهم بهم الشيطان( وهو أقل الجمع)كانوا ثالثة 

الشيطان يهم بالواحد واالثنين فرصذا كرانوا ثالثرة لرم يهرم      : )قال الرسول : قال
 .رواه مالك( بهم

ات المغرضرررة فالواجرررب علرررى كرررل مرررواطن ااصرررة الشرررباب أن يحرررذر الشرررائع     
باعتبارها معول هدم للجماعة تفررق الكلمرة وتروهن العرام وتفيرد األعرداء وأكبرر        
ما يصيب اإلنسان ويردمر شخصريته هرو أن يتبرع هرواه وشرهواته ويعطرل تفكيرره         

 .فال يرى إال السلبيات وال يصدق إال اإلشاعات
 

 

 

 :من األسباب المعينة على وحدة الصف
 :التمسك بالكتاب والسنة-1

فرقرة،  وقد بَين اهلل أن االعتصام بالقرآن والسنة هرو سربيل الوحردة وعردم ال    
َواْعَتِصرُموْا ِبَحْبرِل الّلرِه َجِميًعرا َواَل َتَفَرُقروْا َواْذُكرُروْا ِنْعَمرَة الّلرِه         }: قال تعرالى 

َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء َفَأَلَف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصرَبْحُتم ِبِنْعَمِترِه ِإْاَواًنرا َوُكنرُتْم َعَلرَى      
{ نَقَذُكم ِمْنَها َكَذِلَك ُيَبِيُن الّلرُه َلُكرْم آَياِترِه َلَعَلُكرْم َتْهَترُدوَن      َشَفا ُحْفَرةز ِمَن الَناِر َفَأ

َوَكْيَف َتْكُفُروَن َوَأنُتْم ُتْتَلرى َعَلرْيُكْم   } :وقال تعالى. سورة آل عمران( 133)
{ ّمْسرَتِقيمز  َفَقرْد ُهرِدَي ِإَلرى ِصرَراطز     آَياُت الّلِه َوِفيُكْم َرُسوُلُه َوَمرن َيْعَتِصرم ِبالّلرهِ   

، االعتصام بالقرآن والسنة معنراه التمسرك بسرائر    سورة آل عمران (131)
 .تعاليمهما  وصدور أقوالنا وأفعالنا عنهما

 :السمع والطاعة لوالة األمر-2    
َيرا  }:  لقد أمر اهلل عا وجل في محكم كتابه بطاعة ولي األمر،قال تعرالى   

ُعرروْا الّلررَه َوَأِطيُعرروْا الَرُسرروَل َوُأْوِلرري اأَلْمررِر ِمررنُكْم َفررِصن    َأّيَهررا اَلررِذيَن آَمُنرروْا َأِطي 
َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيءز َفُرّدوُه ِإَلرى الّلرِه َوالَرُسروِل ِإن ُكنرُتْم ُتْؤِمُنروَن ِبالّلرِه َواْلَيرْوِم        

 ومرن هنرا حرَرم اهلل   . سرورة النسراء  ( 55){ اآلِاِر َذِلَك َاْيرٌر َوَأْحَسرُن َترْأِويالً   
لمرا يترترب علرى ذلرك مرن      . الخروم على ولري األمرر وشرق عصرا الطاعرة     

 .المفاسد وااتالل األمن وتفرق الكلمة
ومن األضرار والمفاسد المترتبة على عصريان ولري األمرر والتمررد عليره      

 :ما يلي 
 .معصية ولي األمر يعد معصية هلل عا وجل ومخالفة ألمره .7
 .اقتصادهتمايق لوحدة المجتمع وتهديد ألمنه و  .5

زعاعة األمن واالسرتقرار ممرا يسربب الخروف والقلرق ألفرراد المجتمرع         .2
 .عامة

 .فتح الباب لشتى  الجرائم وأنوا  الفوضى المؤثرة سلبًا على الجميع .5

 .كمرة األقاويل المرجفة وإثارة اإلشاعات المغرضة .13
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 العدد اإلجمالي
 أهلي حكومي

 ث م ب ث م ب

 للمدار 

 للطالبات

 للموهفات

 للمشرفات 

 

 :من األسباب المعينة على وحدة الصف
 :التمسك بالكتاب والسنة-1

وعدم ن اهلل أن االعتصام بالقرآن والسنة هو سبيل الوحدة وقد بَي
الّلررِه َجِميًعررا َواَل َتَفَرُقرروْا  َواْعَتِصررُموْا ِبَحْبررِل }: قررال تعررالى الفرقررة،

َواْذُكرررُروْا ِنْعَمرررَة الّلرررِه َعَلرررْيُكْم ِإْذ ُكنرررُتْم َأْعرررَداء َفرررَأَلَف َبرررْيَن ُقُلررروِبُكْم   
َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْاَواًنا َوُكنُتْم َعَلَى َشرَفا ُحْفرَرةز ِمرَن الَنراِر َفَأنَقرَذُكم      

سرورة آل  ( 133){ ُه َلُكْم آَياِتِه َلَعَلُكرْم َتْهَترُدوَن   ِمْنَها َكَذِلَك ُيَبِيُن الّل
َوَكْيرَف َتْكُفررُروَن َوَأنرُتْم ُتْتَلررى َعَلرْيُكْم آَيرراُت    } :وقرال تعررالى . عمرران 

َفَقررْد ُهررِدَي ِإَلررى ِصررَراطز     الّلررِه َوِفرريُكْم َرُسرروُلُه َوَمررن َيْعَتِصررم ِبالّلررهِ    
السررنة صررام بررالقرآن واالعت، سررورة آل عمررران (131){ ّمْسررَتِقيمز

 .ماوصدور أقوالنا وأفعالنا عنه معناه التمسك بسائر تعاليمهما 
 :السمع والطاعة لوالة األمر-2    
قرال  جل فري محكرم كتابره بطاعرة ولري األمر،     أمر اهلل عا و لقد  

ِلري  َيا َأّيَها اَلِذيَن آَمُنروْا َأِطيُعروْا الّلرَه َوَأِطيُعروْا الَرُسروَل َوُأوْ     }:  تعالى
اأَلْمِر ِمنُكْم َفِصن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيءز َفُرّدوُه ِإَلى الّلِه َوالَرُسوِل ِإن ُكنُتْم 

سرورة  ( 55){ ُتْؤِمُنوَن ِبالّلِه َواْلَيْوِم اآلِاِر َذِلَك َاْيٌر َوَأْحَسرُن َترْأِويالً  
م اهلل الخرروم علرى ولري األمرر وشرق عصرا       ومرن هنرا حررَ   . النساء
ا يترتب علرى ذلرك مرن المفاسرد واارتالل األمرن وتفررق        لم. الطاعة
 .الكلمة

ومرن األضررار والمفاسررد المترتبرة علرى عصرريان ولري األمررر      
 :والتمرد عليه ما يلي 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التربية والتعليم

 تعليم البنات
 اإلدارة العامة للتربية والتعليم

 بمنطقة الرياض 
إدارة التوعية اإلسالمية بمنطقة 

 الرياض
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