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 في المدارسالبرنامج  خطة

 

 تحققالمؤشر  الفئة المنفذة الفئة المستفيدة البرنامج الهدف م

 

1 

 

بخطر  الميدان التربوي  تبصير

بعض البرامج الفضائية على 

 أخالقهعقيدة المسلم و

  إذاعة

 (حفظ الجوارح)تحت عنوان  ورشة عمل

 

 

  الطالبات

 

التوعية  مسئولة

 في المدرسة

 للطالباتلة عاالمشاركة الف 

أنشطة البرنامج والمعلمات في 

 .التوعوي 

  الممارسات اإليجابية في المحيط

المدرسي للتوعية بخطر تلك 

 .البرامج والتحذير من آثارها

 

 (حفظ الجوارح) تحت عنوان درس علمي

 

 الموظفات

 

التوعية  مسئولة

 في المدرسة
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تنمية الوعي االجتماعي العام 

وآثارها  بخطورة تلك البرامج

 المدمرة على الفرد والمجتمع

 لجميع المراحل إذاعة

عن خطر تلك مسابقة كتابة وتلوين عبارات 

 .البرامج

 (استثمار األوقات )ورشة عمل تحت عنوان

اآلثار الخطيرة للقنوات الفضائية )ورشة 

 (الهابطة 

أو بور بوينت مسابقة أفضل تصميم فوتوشوب 

 عن خطر تلك البرامج

 

 تدائيطالبات اب

 

متوسط و طالبات 

 ثانوي

 

 

التوعية  مسئولة

 في المدرسة

  وقت فراغها فيما لاستثمار الطالبة

يحقق تعزيز ذاتها ورضاها عن 

 .نفسها

  االتجاهات اإليجابية نحو سلوك

 التناصح في المجتمع المدرسي

 األمهات (حفظ الجوارح)  ورشة عمل لألمهات
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س ترسيخ الرقابة الذاتية في نفو

 .الناشئة

 

 (.مراقبة اهلل )محاضرة 

 

 الطالبات

 والموظفات

 

التوعية  مسئولة

 في المدرسة

  تنامي الشعور بالمسؤولية الفردية

والجماعية داخل المجتمع المدرسي 

والحرص على التصرفات 

من إصدارات ( المسؤولية)مسابقة على مطوية  .المسؤولة

 اإلدارة العامة للتوعية اإلسالمية

 

 ظفاتالمو
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تعزيز الحصانة الفكرية ضد 

 .المؤثرات السلبية في المجتمع

ديني القويم شموخ )ورشة عمل تحت عنوان

 ( .واعتزاز 

 

 الطالبات

التوعية  مسئولة

 في المدرسة

المشرفات 

 التربويات في

قسم  / إدارة 

التوعية 

 اإلسالمية

  تحقيق الوعي المستنير بالكتاب

ار والسنة من خالل توظيف الحو

الفعال وفتح قنواته بين الطالبة 

 .والمعلمة

  تفعيل التواصل بين البيت

والمدرسة بما يخدم التربية السوية 

 للطالبة

 وجيهتور المعلمة في د)بعنوان  ورشة عمل

 (أفكار الناشئة

 

 الموظفات

تربية األبناء دور األم في )ندوة عامة بعنوان 

 (على االستقامة 

 و األمهات

محو مدارس 

 األمية المسائية
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 :محتوى البرنامج 
 
 

 :الطالبات 

 
 .إذاعة للطالبات ( 2) -1
 .ورش للطالبات ( 4) -2

مسابقة لطالبات المتوسط والثانوي وأخرى لإلبتدائي على مستوى المدرسة من خالل  -3
المسابقة توجه المعلمة لالبات االبتدائي إلى كتابة عبارات عن الوقت والصحبة وخطر 

 .الفضائية دون الترويج لهذ  البرامج البرامج 

 ( .مراقبة اهلل)محاضرة  -4
 

 :الموظفات 

 ( .حفظ الجوارح)درس علمي  -1
 ( .لمعلمة في توجيه أفكار الناشئةدور ا)ورشة  -2

 ( .مراقبة اهلل)محاضرة  -3

 .مسابقة على مطوية المسئولية  -4
 

 :األمهات 
 

 ( .حفظ الجوارح)ورشة  -1
 ( .بناء على االستقامةدور األم في تربية األ)ندو  -2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ملحوظة 
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 (1)إذاعة

 

 

 

 

لقد حّذر رسول الهدى عليه أفضل الصالة والسالم من الفتن التي ستظهر في آخر الزمان وعّلمنا كيف نتحّصن منهاا  

سيئة يفرحوا هبا وإن تصربوا وتتقوا ال يضركم كيدهم  موإن تصبك} بعد عن نواهيه قال عّز وجللباإليمان والتقوى وحفظ أوامره وا

 1٢١: آل عمران {شيئاً

 رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح .  السالم الصالة و عليه وقال

 : وقال الشاعر

 وإذا خلوت بريبٍة في ظلمِة            والنفس داعيٌة إلى الطغياِن

 فاستِح من نظر اإلله وقل لها          إن الذي خلق الظالم يراني
 

الدين لذلك يجب أن تكاون واعياة ويقظاة للحفااى علاى هاذا الفضال العظايم         وأمتنا أمة عزيزة أعزها اهلل بتمام وكمال 

 .والحذر مما ُيفسد عليها دينها وأخالقها ومن ذلك بعض القنوات الفضائية

 :والتي تحمل آثارًا سلبية تؤثر على عقيدة المسلم وأخالقه ومنها 

لبرامج ليعاي  المسالم فاي حيارة     زعزعة العقيدة في نفوس كثير من الناس والتشكيك فيها عن طريق بعض ا .1

 .واضطراب

محاكاااة وتقليااد بعااض المجتمعااات فااي عقائاادهم كاالنحناااء ولاابس القالئااد والصاالبان وإقامااة األعياااد العامااة        .2

 .والخاصة

نشر الكفر واإللحاد عن طريق أفالم الساحر والشاعوذة والتعّلاق بغيار اهلل تعاالى وبياان أن القاوة والقادرة ماع           .3

 .أمثال هؤالء

 .ة إلى بعض العقائد الفاسدة والبدع والخرافات وتصويرها على أنها من األمور المقبولةالدعو .4

بااث بعااض ماينااافي العقياادة الصااحيحة مثاال تصااوير الغيبيااات والحلااف بغياار اهلل خصوصااًا فااي بعااض أفااالم    .5

 .وبرامج األطفال

 :اآلثار األخالقية
 :ب األخالق مثلمن أبرز ماخّلفته بعض القنوات الفضائية ما أحدثته في جان .1

    إظهار العالقات المحرمة بين الرجل والمرأة على أنها من الصداقة المباحة وأنها الزمة والباد منهاا

أي ال تتخااذ الماارأة ( وال متخااذاِت أخاادان ) مااع أن اهلل تعااالى قااد حااّرم ذلااك فااي كتابااه العزيااز فقااال   

بالعالقة الشرعية السليمة المباحة  العالقة المحّرمة تحت اسم الصداقة وحصر سبحانه العالقة بينهما

التي يقوم كاًل منهما بحقاوق اآلخار عان طرياق الازوار الشارعي حتاى ُيصاان المجتماع مان وساائل            

 .الفساد

          وكانن المارأة   تحريك الشهوات و الغرائز عان طرياق اساتخدام مفااتن المارأة فاي الادعايات وغيرهاا

 .  سلعة رخيصة مهانة 

 حّرمة وهي بريد للفتنة كالخلوة الحرام واالختالط وتهوين ذلك األمرتعويد الناس على الوسائل الم. 

الذي يجعال ُكااًل مناا درعاًا وحصانًا ُتحفاظ باه عازة          بخطر هذه القنوات وزيادة اإلدراك ومما سبق يجب علينا الوعي

من نعمة البصر  اإياه أمته وكرامتها وشرُف المرأة وعفتها وأن نكون على قدر المسئولية واألمانة التي استودعنا اهلل

 وأرنا الحق حقًا وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطآل وارزقنا اجتنابه  حفظنا باإلسالمااللهم . والعقل والمال والوقت 

 .. أجمعين وصحبه على نبينا محمد وعلى آله وصلى اهلل
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 (٢)إذاعة

 

 

والياوم  . لقاءنا السابق وذكرنا مايبث في القنوات الفضائية الهدامة من آثاار علاى عقيادة المسالم وأخالقاه      وقفنا معًا في

إن شاء اهلل سنقف على بعض هذه اآلثار على الفرد والمجتمع مان الناواحي االجتماعياة واألمنياة والصاحية وغيرهاا       

 :ومن ذلك 

 ع مثل هذه القنوات شيوع الكسل والخمول وكثرة السهر المضر على من يتاب. 

 نشر أفكار السرقة واالحتيال والعنف وإظهار ذلك باسم البطولة والشجاعة والنجومية. 

 تعليم وسائل ارتكاب الجرائم وطرق تنفيذها والتمّرد على األمن وأساليب الهروب. 

 الدعاية إلى أمور محّرمة شرعًا تؤدي إلى االنحراف. 

 شريعة اإلسالميةدخول عادات وتقاليد ال تتوافق مع ال. 

 ضعف القيام بحقوق الوالدين وتفكك األسر وإهمال حقوق األرحام بسبب االنشغال بمتابعة مثل هذه البرامج. 

 إنها أموال كثيرة تنفق في غير محلهاا  , ليس لها فائدة سوى تشجيع الباطل  التي إهدار المال نتيجة المشاركة

 !ن يديه فيما أنفقه؟والمرء مسئول عند ربه عن هذا  المال الذي بي

        أو  –ضياع الوقت الثمين الذي هو أنفاس المسلم في هذه الدنيا  فكيف لو ُصارف هاذا الوقات فاي طلاب العلام

؟ كياف ساتكون النتيجاة ؟    ..أو مسااعدة المحتااجين أو تطاوير اإلنساان لذاتاه أو بنااء لوطناه         -الدعوة لإلسالم

 .بالطبع ايجابية

 اب ماحّرم اهلل تعالى والنظر إلى ما حّرم اهلل وسماع ما حّرم اهلل تعالىمن األضرار لهذه القنوات ارتك . 

 24: الصافات چمب  ىب  يب     خبحبچ  ٹ ٹ            

 ٨٨ – ٨٨: الشعراء چڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  ڃ  ٹ ٹ چ و

, وعان شابابه فيماا أبااله     , ه فيماا أفنااه   عان عمار  , التزول قدما عبد يوم القيامة حتاى ُيسانل عان أرباع     ) وقال 

 ( .وعن ماله من أين أكتسبه وفيما أنفقه, وعن علمه ماذا عمل به 

فلن يصلح أمر هذه األمة إال بما صُلح به أمر أولها وهو العودة لدينها والتمسك بنخالقها والحذر مماا يفساد   .. وأخيرًا 

ياله من جحود  ! ه بالنعم ظاهره وباطنه فكيف يعصى اهلل بنعم اهلل عليها ذلك وأن يراقب اإلنسان ربه وهو المنعم علي

كياف ال وقاد ناداناا الماولى عاز وجال فقاال        .. وال يليق بمن يرجوا اآلخرة ذلك لكن بااب التوباة مفتاوح والعاود أحماُد      

ۈ            ۇ     ۇ   ۆ          ۆ  ڭۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭ  ےہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ۀ  ۀ  ڻچ ٹ 

 53الزمر چ

اللهم إّنا نستغفرك ونتوب إليك عن كل تقصير وذنب ونسنلك بمّنك وكرمك أن تحبب إلينا اإليماان وتزيناه فاي قلوبناا     

 .اللهم آمين .. وتجعلنا هداه مهتدين وأن تنُصر بنا الدين 

 

 ..وصلى اللهم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين 
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 (المرحلة اإلبتدائية والمتوسطة  لطالبات) صيانة الجوارح وحفظها  ( 1)عمل رقم  ورشة
 

 

 

 (  63) اإلسراء  إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئواًل قال تعالى    

 (24)النور  يعملون    ايوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانو وقال عز وجل 

بشريته إال إذا حافظ على  ل، ومن أعظمها بعد نعمة اإلسالم أن  جعله بشرًا سويًا ، وال تكتم عظيمة  تعالى اإلنسان نعمًامنح اهلل   

ى  جوارحه ظاهرًا وباطنًا ، ظاهرًا بسالمتها صحيًا  وباطنًا بسالمتها  عقديًا ، وثمرة سالمتها نجاتها  يوم  الوقوف بين يدي اهلل تعال

 .  للحساب 

 .من جارحة إال وقد خلقها اهلل تعالى مهيأة لفعل الطاعات ، وابتالها بشهوة من الشهوات امتحانًا و  اختبارًا  وما

 في ضوء ما سبق  كيف نحافظ على جوارحنا من آفات القنوات الهدامة ؟

  

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................. .................    ...................................................................................................... 
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 المادة العلمية

 األمهات +  (ب+م+ث)ورشة طالبات 

 

 كيف يكون حفظ الجوارح
 

 

عله أن جمنح اهلل تعالى اإلنسان نعما عظيمة ومن أعظمها بعد نعمة اإلسالم 

نفساه األمااره    تطغى على اإلنساان قد ولكن  مهين لفعل الطاعات  سويًا بشرًا

المحضاور والخطان    وشهواته فيترك العنان لبصره وسمعه ولسانه ويقاع فاي  

ولكنه يستطيع كبح شهواته ومحاسبة نفسه فيساتخدم هاذه الحاواس التاي هاي      

- :هذه الحواسمن نعم اهلل عليه فيما فيه طاعة اهلل ومن 

 

عمالاه وعادم إهاداره    فاي اإلنساان فاحن حفظاه يعناي إ      وهو أكرم ما  :جارحة العقل

تمر في الغاية من هاذه الحيااة   وإنما يكون إعماله بالتنمل في ملكوت اهلل بالتدبر المس

 .وبالتفكير السليم فيما يصلح أحوال الناس

 

فحن حفظهما يعني الشكر هلل علاى ماا أنعام بهماا واساتخدامها فيماا خلقتاا          :العينان 

, أما النظر المحرم فهو جرأة على اهلل لايس فيهاا  اساتحياء مناه    , وما أكثره.. ألجله 

دم حظه آكتب على ابن ) عن ذلك بقوله ول فالعين تزني وزناها النظر عبر الرس

من الزنى أدرك ذلك المحالاه فزناا العاين النظار وزناا اللساان النطاق وزناا األذناين          

  البخاري ومسلمرواه (.. االستماع وزنا اليدين البط  وزنا الرجل الخطى

 

فيتمثل حفظهما في عدم االستماع بهماا إلاى ماا يحارم مان القاول كالغيباة         :اإلذنان 

النميماة واألغااني والقاول الفااح  وهاذا الحفاظ لهماا هاو بعاض مايجاب شااكر اهلل           و

 .على هذه النعمة

 

ينطاق إال باالخير أو ليصامت فوظيفاة اللساان هاي        ال فيتمثل حفظه فاي أن  :اللسان

ذكاار اهلل واسااتغفاره والتوبااة إليااه والاادعوة إلااى ساابيله بالحكمااة والموعظااة الحساانة    
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.  بو يقاااذف مسااالما أو مسااالمة وال يفتاااري وال يكاااذ ولااايس لاااه أن يغتااااب أو يااانم أ 

قااال إن الرجاال ليااتكلم   وجارحااه اللسااان ماان أخطاار الجااوارح فعاان أبااي هرياارة   

 البخاري ومسلمأخرجه ( بالكلمة اليرى لها بنسا يهوى بها سبعين خريفا في النار

 دم آكال كاالم ابان    : ) الحدود المشروعة باللساان فقاال   وقد بين رسول اهلل 

 الترمذيي أخرجاه  ( و نهي عان منكار أو ذكار اهلل تعاالى      أ ال له إال أمر بمعروف عليه

فااا إليمااان باااهلل واليااوم اآلخاار والحياااء ماان اهلل حااق الحياااء يقتضااي      . بإسذذناد حسذذن

 .استشعار المؤمن لرقابة اهلل الدقيقة وأنه سيسنل عن كل كلمة تفوه بها

 :ومما يعين على حفظ هذه الجوارح 

- :آلياتتيكر هيه ا 
يااوم تشااهد علاايهم ألساانتهم وأيااديهم وأرجلهاام بمااا كااانوا      ) -:قااال عااز وجاال  

 (24)سورة النور ( نيعملو

( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال) -:وقال جل شننه 
 (36)سورة اإلسراء 

 
  -:استشعار المراقبة
  رة قسو( ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد  (-:حيث قال تعالى 

فالمرء متاى استحضار رقاباة اهلل علياه وان ماا يصادر مناه فعاال أو قاوال إال          

وهناك ملك حاضر يرقبه ويكتب كل ما يقوله إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر  

فحنه الشك يتردد كثيرا قبل اإلقدام علاى عمال أو التفاوه بماا يمكان أن يردياه       

 .في النار والعياذ باهلل

   

ة تعااده اهلل تعااالى للحااافظين جااوارحهم عاان معصااي   ومااا أ -:تذذيكر الجنذذة   

 .لها في  مرضاته نالمستخدمي

 
يكفااي اإلنسااان أن يتااذكر جهاانم ومااا يحااد  لااه فيهااا ماان         -:تذذيكر النذذار  

فقد ورد في صحيح .. كفها عن ما يغضب الجليل ياألهوال بسبب جوارحه ف

باانن أهااون أهلهااا  ) البخاااري قااول المصااطفى صاالوات ربااي وسااالمه عليااه   

 (.ذابا من توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغهع
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إنناااا نااادعو كااال ياااوم وليلاااة أكثااار مااان عشااارين ماااره   -:تذذذيكر االسذذذتقامة

باالستقامة خالل سورة الفاتحاة وكال مقدماه الفاتحاة مان الثنااء والحماد إنماا         

 ...يتنتى تمهيدا لدعائنا 

يا حتاى ناتمكن مان    إننا ندعوه ونتاذلل لاه لهادايتنا الصاراط المساتقيم فاي الادن       

 –والعيااذ بااهلل    –االستقامة على صراط اآلخرة المنصاوب علاى ناار جهانم     

وتااذكر هااذا األماار ياادعونا لتجنااب كاال مااا يساابب االنحااراف بجوارحنااا عاان   

 .الصراط المستقيم

 
التعااوذ هااو طلااب العااون ماان اهلل واللجااوء إليااه ماان شاارور أنفساانا  -:التعذذوذ

يكثار   صاي واآلثاام لاذلك كاان الرساول      لنا مان المعا  هوجوارحنا وما تسبب

ماان التعااوذ باااهلل ماان جوارحااه ويعلمنااا أن نفعاال ذلااك حيااث يااروي اإلمااام        

فقلات ياا    أتيات رساول اهلل   : اهلل عنهما قاال   بن حميد رضياعن الترمذي 

قل اللهام إناي أعاوذ    ) رسول اهلل علمني تعوذا أتعوذ به قال فنخذ بكتفي فقال 

 رواه الترميي وصححه االلباني ...(شر لساني  بك من شر سمعي وبصري ومن

 

 ـ:التيلل والخضوع هلل سبحانه تعالى
واللجاااوء إلياااه بالااادعاء واالساااتغفار بنياااة صاااادقه ليوفقناااا لحفاااظ جوارحناااا  

وتسخير ها فيما يرضيه سبحانه من قول أو عمل صالح ولنا في رساول اهلل  

ياا  ) و( ي علاى ديناك   يامقلب القلاوب ثبات قلبا   ) أسوة حسنة وهو يردد دائما 

ومعلاااوم إن القلاااب ملاااك  ( طاعتاااك ىمصااارف القلاااوب صااارف قلوبناااا علااا  

, فان صلح القلب صلحت سائر األعضااء  ,األعضاء كلها وقائدها وسائسها 

 . وإن فسد فسدت

 

 

 ـ:مصاحبة األخيار ومجالستهم 
فان أحسنا أعانوناا وان أساانا سادودنا    , أولئك الذين تذكر رؤيتهم باهلل تعالى 

وفاي صاحبة   , وإن تكاسلنا عن إصاالح ذاتناا قوماوا اعوجاجناا     , نصحونا و
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خير دليل على ذلك ال يمكن لجوارح أن تستقيم  الصديق أبو بكر للرسول 

وياتم لهاا ذلاك إن ساعينا جاهادين      , إال إذا وجدت ما يشغلها مناه سابل الخيار    

 .لحفظ أوقاتنا بما هو مفيد من عمل ديني ودنيوي أو هواية مثمره

 .الذي يعين على سالمة الفطرة وتحصين الفكرـ : التزود بالعلم الشرعي
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 األوقاتاستثمار ( 2)ورشة عمل 
شبابك قبل هرمك وصحتك قبل . اغتنم خمسًا قبل خمس : ) قال لرجل وهو يعظه  عن ابن عباس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 (وفراغك قبل شغلك ، وحياتك قبل موتك  سقمك ، وغناك قبل فقرك ،

وحفظه أصل كل خير  ، وضياعه  منشأ كل شر ، والمسلم أكثر الناس حرصًا على حفظ وقته . الوقت هو العمر الحقيقي لإلنسان 

 عليه بالنفع والفائدة دواستغالله ليا عليه أن يقضي وقته بما يعو

 ؟ ألوقاتمتعاونة مع مجموعتك دوني وسائل استثمار ا
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 (المادة العلمية )

 استثمار األوقات( 2)ورشة عمل 
 .رة دار القرارالوقت  هو حياة االنسان وعمره فهو ثوان ودقائق متواليه متتابعة كلما ذهب منها شئ ذهب معه جزء من عمره حتى تنتهي به الى الدار اآلخ

مة االالموفقون من الناس وكثير منهم مغبون فيها فمن استعمل فراغه تلك النع يستشعرفالوقت نعمة عظيمة ومنحة كبرى من اهلل سبحانه وتعالى وال 

فهو المغبون ووسائل استثمار الوقت متنوعة وتنوع ا لوسائل  ه في الجنة ومن لم يستعملها في ذلكتوصحته في طاعة اهلل , ظهر ربحه في اآلخرة بعلو درج

 .يناسب الحال ومن هذه الوسائل التي يقضي بها المسلم وقته يساعد على استغالل اكبر قدر ممكن من الوقت فيختار منها ما

 :االكثار من النوافل : الوسيلة االولى 
داءه الفرائض , وقيامه بواجبات يومه , وتطبيقًا لقوله تعالى آان العبد المسلم يحرص على استغالل وقته في طاعة اهلل سبحانه , وخاصة اوقات فراغه بعد 

  ( 8)والى ربك فارغب  (7)فاذا فرغت فانصب ( 8-7: الشرح . ) أي  اذا فرغت من امور الدنيا واشغالها  وقطعت ) تفسيرها  فقد قال ابن كثير في

 ( .عالئقها , فانصب الى العبادة , وقم اليها نشيطًا فارغ البال , واخلص لربك النية والرغبة 

 :الفرائض لفوائد كثيرة منها على سبيل المثال داء أومن رحمة اهلل بنا ان شرع لنا القيام بالنوافل بعد 

 .لتكمل النقص وتجبر الخلل الحاصل في الفرائض ـ         

عمال وقد بين ألئات , ويرفع الدرجات , فما زيادة المنازل في الجنه اال على قدر تزود المسلم من فضائل ايكثرة التعبد له سبحانه وتعالى يكفر السـ    

ن خير الناس من طال عمره وحسن عمله , حيث استغل سنوات عمره بكثرة  الطاعات التي تقربه الى اهلل زلفى , عن عبد ألم رسول اهلل عليه وس

 قال  .من طال عمره وحسن عمله : يارسول اهلل أي الناس خير ؟ قال صلى اهلل عليه وسلم: الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه رضي اهلل عنه ان رجاًل قال 

 .وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه  هواخرجه الحاكم في مسند  حرواه الترمذي وقال حسن صحي(ء عمله آمن طال عمره وس: ر ؟ قال صلى اهلل عليه وسلم فاي الناش ش

إن ) ليه وسلم في الحديث القدسي  فقد قال صلى اهلل ع. كثرة العبادة  جالبة لمحبة اهلل سبحانه وتعالى التي يسعى المسلم في هذه الحياة للوصول إليها  -

عبدي يتقرب إلي بالنوافل  له عليه , وما يزاتمما افترض  إليمن عادى وليًا فقد آذنته بالحرب , وما تقرب إلي عبد ي بشي أحب : اهلل تعالى قال 

 .رواه البخاري ( حتى أحبه 

 .ر وسعة البال سواء كان ذلك بعد أو أثناء القيام بها يتذوق المسلم لذة العبادة من راحة النفس وسعادة القلب وانشراح الصد -

فكان يستريح بالصالة لمافيها من مناجاة اهلل تعالى ولهذا .  رواه أبو داود( يابالل أقم الصالة أرحنا بها )  لفقد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقو

 (.ة عيني في الصالة قروجعلت ) قال 
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 : علم طلب ال: الوسيلة الثانية 

 
( 3)اقرأ وربك األكرم (2)خلق اإلنسان من علق ( 1)اقرأ باسم ربك الذي خلق  : نزل القرآن الكريم على رسوله مفتتحًا ببيان فضل العلم , فقال 

 .  5-1: العلق    ( 5)علم اإلنسان مالم يعلم ( 4)الذي علمه بالقلم 

ومن سلك ) عله من أعظم القربات إليه , وسلم الوصول إلى جنته , فقال صلى اهلل عليه وسلم  فالعلم من نعم اهلل العظيمة التي حثنا على طلبها وج

 .رواه مسلم ( طريقًا إلى الجنة  طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل اهلل له به

نوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واهلل يرفع  اهلل الذين آم .وقد رفع اهلل سبحانه من  مكانة أهل العلم , وجعلهم في الخير قادة , أئمة يهتدي بهم 

قال صلى اهلل للعبادة  وقد رغب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في طلب العلم الشرعي حتى عده أفضل من التفرغ  (11المجادلة )  ( 11)بما تعملون خبير 

إن العلماء ورثة األنبياء , إن األنبياء لم يورثوا  دينارًا أودرهما ,  البدر على سائر الكواكب ةالعابد كفضل القمر ليل ىلم عل فضل العا: ) عليه وسلم  

ويطلب الزيادة  منه قال  ,المسلم جل وقته   هيعلى طلب العلم وان يول ثوكل هذه النصوص تح رواه ابن حبان في صححيهوأورثوا العلم فمن أخذه اخذ  بحظ وافر , 

  (144)طه  وقل ربي زدني علمًاتعالى 

الزمن في طلب العلم , فهذا  ابن عباس رضي اهلل عنه ابن عم  بقون ك حرص سلفنا الصالح اشد الحرص على االنتفاع بنوقاتهم واغتنامها فكانوا يساولذل

اهلل عليهم من فقهاء الصحابة رضوان   صلى اهلل عليه وسلم  مع حرصه على مالزمة رسول اهلل إلى قبل وفاته , كان حريصًا على طلب العلمهللرسول ا

الناس يحتاجون إليك وفي  ترىواعجبًا لك ياابن عباس  أ: ير فقال كث فقال لرجل من األنصار هلم نسال  أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فحنهم اليوم

 .على المسالة  تذلك  وأقبل تركتف. الناس من أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم من ترى

 

ابن عم رسول  يا: علي التراب فيخرر فيراني  فيقول الريح فتسقيردائي على بابه فنتوسد  ( القيلولة )  لتيه وهو قائعن الرجل فآ  ليبلغني  الحديث فان كان

 عليه هذا الفتى أعقل مني  وقال صلى اهلل: سالك فبقى الرجل حتى رآني واجتمع الناس علي فقال ن أنا أحق أن آتيك ف: , فنقول  فآتيكأرسلت الي  أالاهلل 

ولقد ندب رسول اهلل .الجهل عن المسلم في أمر دينه ودنياه  يرفع فقد افترض علينا تعلم العلم النافع الذي رواه ابن ماجه( طلب العلم فريضة على كل مسلم ) وسلم 

 رواه البخاري( من يرد اهلل به خيرا  يفقه في الدين  ) صلى اهلل عليه وسلم إلى التفقه في الدين فقال 

يقيمها د تنوعت في وقتنا الحاضر أساليب ووسائل طالب العلم و هلل الحمد فمن خالل حضور المحاضرات والدروس العلمية أو الدورات العلمية التي وق

 . العلماء المعروفين بسالمة المعتقد ورسوخ العلم أو قراءة الكتب العلمية المحققة والموثوقة بها فيختار المرء ما يناسبه منها 
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 :قة بين الوالدين واألبناء الالع: ةالوسيلة الثالث
سان هم أبناءه وهي أقوى عالقة بين الناس بعد رابطة الدين فهي عالقة األصول بالفروع فالوالدان أقرب الناس إلى األبناء وكما أن أعز الناس عند اإلن

ت وقته بعد حق اهلل سبحانه حق والديه فيعمل على تقوية رابطته بوالديه ويجعل فالمرء يستغل وقته في تقوية هذه العالقة حيث يجعل المرء ترتيبه األوليا

 . لهم اوقاتاًا يقضيها معهما يقوم ببرهما واإلحسان إليهما وكسب رضاهما

 

 

 :العالقة مع اآلخرين 
بها زينة يثاب عليها المسلم والمسلم صاحب  ندب اإلسالم إلى مكارم األخالق ولطائف المعامالت حتى تكون هي أساس التعامل مع الناس وجعل التخلق

ون فيه مجااًل ألداء رسالة في الحياة فيحتار إلى مخاطبة الناس واالتصال معهم فيعاملهم ويبادل معهم األخذ والعطاء فكان الزمًا عليه أن ينظم وقته حتى يك

اركة أفراحهم فذلك يجعل من وقته جزءًا لقضاء حوائجهم وإغاثة ملهوفهم  هم ومشتالحقوق التي عليه إلى إخوانه المسلمين من االجتماع بهم وإجابة دعو

نفس على  مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهلل به كربة من كرب يوم " وتقديم العون لهم والتيسير على معسرهم قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  

( رة ومن ستر مسلمًا ستره اهلل في الدنيا واآلخرة واهلل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه القيامة ومن يسر على معسر يسر  اهلل عليه في الدنيا واآلخ
 رواه مسلم
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 .رواه الحاكم ( عزنا اهلل به أذلنا اهلل فنعزنا اهلل باإلسالم فمهما نطلب العز بغير ما أ, إنا كنا أذل قوم ) قال عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه 

سااٍم  , واٍف فاي معنااه   , إن أعظم نعمة امتن اهلل تعالى بها علينا هي نعمة اإلسالم ونعمة إكمال هذا الدين فهو ديان كامال فاي مبنااه     : بنيتي 

كياف ال  . حاائزًا لمميازات الخاواتيم   , الادارين  وافيًا بحاجات األفراد والجماعات أبديًا صالحًا لكال زماان ومكاان داعياًا لساعادة      , في مغزاه 

وكتابه المعجز القرآن الكريم فحق لنا أن نفخر بنننا أهله وحق لناا أن نعتاز   , وشارعه سبحانه الخبير الحكيم ومبلغه محمد الصادق األمين 

 بنننا أتباعه وصدق الشاعر حين قال

 ومما زادني شرفًا وفخــرًا       وكدت بنخمصي أطن الثريا

 دخولي تحت قولك ياعبادي      وأن صيرت أحمد لي نبيًا

فااي ضااوء ماساابق ناقشااي مااع مجموعتااك كيااف تحققااين االفتخااار بهااذا الاادين واالعتاازاز بهااذه العقياادة  فااي ضااوء التحااديات المعاصاارة          

  والمؤثرات السلبية ؟
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 :العزة اإلسالمية ومصدرها 
, فاالعز الحقيقاي ال يكاون إال باإلساالم     . وبعادًا عان الهاوان والاذل    , هي كبرياء اإليمان في نفس المؤمن اعتزازًا بربه وبدينه  عزة اإلسالم

 ٨: المنافقون چگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ  ڱ  چ  تعالى قال

فهاي كلهاا عازة    , وال اعتازاز بنساب  , زاز بلاون  وال اعتا , فاال اعتازاز بجانس    , فبمجرد كون المرء مسالمًا يكفياه ليكتساب العازة والرفعاة      

 .وقيم زائلة , تقوم على تصورات خاطئة , جوفاء 

 .فهو عزيز عند اهلل تعالى , كون المسلم مسلمًا ال يعدله شيء , أو إلى ماعنده , إن المسلم عزيز بحسالمه دون النظر إلى مايملك 

حتاى  , رء عزيزًا بل البد أن يكون مسلمًا مؤمناًا طائعاًا هلل مستسالمًا ألواماره ونواهياه      ولكن مجّرد التسمية باسم اإلسالم ال يكفي ليكون الم

 .يكتسب العزة وينال شرفها

 13٨: آل عمران چھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ              ڭ    ڭ  چ  :يقول تعالى

-رحمااه اهلل -يقااول اباان القاايم  . 11: فييالر چىئ    ەئائ  ەئ ې  ې  ى  ى  ائ    ېۋ  ۋ             ۅ  ۅ    ۉ  ۉ          ېچ  :ويقااول تعااالى  

مان كاان يحاب أن يكاون عزيازًا فاي الادنيا        :"قاال ابان كثيار    " . من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعاة اهلل باالكلم الطياب والعمال الصاالح      :"

 (.وله العزة جميعافحنه يحصل له مقصوده و ألن اهلل تعالى مالك الدنيا واآلخرة , واآلخرة فليلزم طاعة اهلل 

ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ    ڱڱ     ڱ  ڳژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ     ڎ  ڈ      ڈ      چ :  ويقااول تعااالى 

 .26: آل عمران چڻ  
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وبهاذا فاحن العاّز الحقيقاي ال يكاون       ,مالم يشاء لم يكن وهو المانع وهو الذي ماشاء كان وفهو سبحانه المعطي , فكل عز ليس باهلل فهو ذل 

 .فمنه سبحانه تستمد العزة والمنعة والقوة , وإتباع رسله , إال بطاعته سبحانه 

 (فمع كل طاعة عز وتكريم ومع كل معصية ذل ومهانة , واجتنب معاصيه أعّزه اهلل تعالى , من أطاع اهلل"  :يقول العلماء 

 ( .وال تذلني بمعصيتك , ي بطاعتك اللهم أعزن)وقد كان من دعاء بعض السلف 

اعتز بعقيدته وبدينه الذي يحملاه باين جنبياه فيادعوه ذلاك إلاى       , فمن آمن باهلل ربًا وباإلسالم دينًا وبمحمد صلى اهلل عليه وسلم نبيًا ورسواًل 

 .  33: فصلت چڈ  ڈ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎچ  :يقول تعالى , والناس  إعالن هذا الدين على المأل

 

 !!فكيف نفاخر بهذا الدين ؟

 !!وكيف نعتز بهذه العقيدة؟
 

 :من مظاهر االعتزاز باإلسالم 
 

  التمسك بالكتاب والسنة: 

 .فال فالح إال باألخذ بهما , والخير كله , إن التمسك بالكتاب والسنة منهجًا وعقيدة فيه الفالح كله 

 . 132: آل عمران چحئ   ی  ی  ی  ی  جئ  چ  :يقول تعالى 

وقد كان صحابة النبي صلى اهلل عليه ,  رواه الحاكم( كتاب اهلل وسنتي : تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما : ويقول صلى اهلل عليه وسلم 

 .ون ال يترددون وال يتريث, خاضعين إلرشاده , منقادين لحكمه , متمثلين ألمره , وسلم يتلقون الوحي بالتعظيم والتسليم 

 ..بنيتي 

 .وفي كل شنن من شؤون حياتِك, ُترى آثاره في أعمالِك وأقوالِك وتعامالتِك , لكتاب والسنة يجب أن يكون صادقًا اإن تمسكِك ب

, وسنله الزيادة , رحم اهلل عبدًا عرض نفسه وعمله على كتاب اهلل فحن وافق كتاب اهلل حمد اهلل :"  -رحمه اهلل  –قال الحسن البصري 

 " .ورجع من قريب , أعتب نفسه , إن خالف كتاب اهلل و



 19 

أو الشعور بعدم وفائهما , أو انتهاك حرمتهما , أو إسقاط هيبتهما , فمن الواجب السير على نهجهمها وتعظيمهما تعظيمًا يمنع مخالفتهما 

 .لمستجدات الحياة المعاصرة 

 .إحالاًل للحالل وتحريمًا للحرام , دة وشريعة صدقًا وعداًل هذا الدين عقيب بالتمسكوال رفعة لنا إاّل , فال عّز لنا 

 

  طلب العلم: 

ومظهر من مظاهر اعتزاز المسلم , مطلب ضروري , وأخذه  من العلماء الراسخين فيه , وربطه بمصادره , إن طلب العلم الشرعي 

مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    چ  :يقول تعالى , ه فيجب عليه أن يتعلم ماال يسعه جهله ألنه عزة ورفعة ل, وتفقهه فيه  , بدينه 

 .11: المجادلة چمث  ىث     يث  حج  مج     جثيت

 .رواه البخاري" نعم النساء نساء األنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين : " وتقول عائشة رضي اهلل عنها 

كما إن من مظاهر عزة المسلم ورفعته تعّلم كل علم يعود على األمة  "العلم يرفع صاحبه في الدنيا واآلخرة :"  -رحمه اهلل -قال ابن القيم

فطلب العلم النافع واكتشاف مالدينا من طاقات كامنة يجب أن تستغل لما فيه خدمة اإلسالم والمسلمين ليكون المسلم بذلك , بالنفع والخير 

 .عضوًا فاعاًل في مجتمعه فيسهم في رفعه وتقدمه 

 ئوليةساستشعار الم: 

فكل واحد مّنا على ثغر من ثغور اإلسالم , فيبدأ بحصالح نفسه ثم من يليه , بد أن يستشعر كل فرد في المجتمع اإلسالمي أنه مسئول ال

وأن نبتعد عن , وعلينا أداء ماعلينا من واجبات على أكمل وجه ممكن , ألن مسئولية كل مّنا عظيمة ,  بلهفليحذر أن يؤتى اإلسالم من ق

 .نه اإلخالل بهذا الواجب أو التهاون فيهكل مامن شن

 

 

وإذا اجتهد الطالب في درسه , وإذا نشط التاجر في تجارته وابتعد عن الجشع والخداع , فحذا قام العامل بعمله وابتعد عن االستهتار 

وساهمنا في رفعة , من الشوائب  وغيرهم أنشننا مجتمعًا سليمًا خاليًا, وإذا أدى الموظف ماعليه وابتعد عن الرشوة , وابتعد عن الغ  



 21 

كل ذلك بمجرد تطبيق , وتتطلع إليه األبصار , كما أن ذلك سبب في تقدمها تقدمًا تشرئب إليه األعناق , األمة وإعالء شننها وإعزازها 

 .وترك ما أمرنا بتركه , ما أمرنا بتطبيقه 

  الرحمة بالمسلمين: 

مانقصت :"يقول صلى اهلل عليه وسلم , فمن تواضع هلل رفعه , متواضعًا لهم , اًل للمسلمين إن من كمال عزة المسلم أن يكون رحيمًا متذل

 . رواه مسلم" وماتواضع أحد هلل إال رفعه , إاّل عزا  ومازاد اهلل عبدًا بعفٍو, من مال صدقة 

رحيمًا بهم , متعاطفًا معهم , ه المسلمين تتجاوب أحاسيسه ومشاعره مع أحدا  إخوان, ويفرح لفرحه , فالمسلم أخو المسلم يحزن لحزنه 

متمثاًل لألخوة اإليمانية التي قال عنها النبي صلى اهلل عليه , تهم  اعداعيًا بصالحهم وصالح مجتم, ناصحًا لهم , معلمًا لهم أمور دينهم , 

 .رواه مسلم " سائر الجسد بالسهر والحمى  مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له:"وسلم 

ومحبتهم له , فحن من نال منزلة محبة اهلل تعالى لهم , عن االستعالء والتكبر  مبتعدًا, فالمسلم مع أخيه يكون رحيمًا  عطوفًا متواضعًا 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ  : وكانوا أعزة على أعدائهم قال تعالى, سبحانه هم من تذللوا إلخوانهم 

 . 54: المائدة چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ې  

وتشتد أواصره , فبذلك يقوى بناء المجتمع اإلسالمي ,  2٨: الفتح چڑ      ڀٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ٻٱ  ٻ  ٻچ  :ويقول تعالى 

. 

 السمت الظاهري: 

وال يخجل , فهو ال يخجل من انتمائه ألمة اإلسالم , سمته اإلسالمي المميز و, إن عزة المسلم بدينه تجعله مبديًا له في مظهره الخارجي 

فاألمم الحية التي تقتحم طريق العز , وال يخجل من أن يتحد  بلغته لغة القرآن بل عليه أن يقوي صلته بها , من عقيدته وشريعته 

فالواجب على كل , وأمتنا اإلسالمية أولى األمم بذلك , دراستها وتربي أجيالها على االعتزاز بها واإلقبال على , والريادة تهتم بلغتها 

وأن يقف شامخًا أمام موجات التغريب , مسلم أن يفاخر بهذه اللغة وأن يبتعد عن تلك األلفاى األجنبية التي تدل على ضعف شخصيته 

وخاصة المرأة المسلمة . يخجل من منظره اإلسالمي وال , والتقليد و كما أن مظاهر اعتزاز المسلم بدينه أن ال يخجل من لباسه الشرعي 

معتزة بحشمتها , فهي متميزة بحجابها الشرعي السابغ , وامتثال أمره واجتناب نهيه , التي لها تميزها الكامل والواضح في طاعة ربها 
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, ما رابها أمر  وكل, اعارض الشرع فهي تسير واثقة الخطى ملقية جانبًا كل م, مفتخرة بعفافها ولباسها الشرعي , شامخة بسترها , 

وعادت سريعًا إلى ربها محافظة على دينها وعقيدتها , وألقى األعداء بسهامهم لها تمثلت موقف المؤمنات الصادقات , واستجدت محدثة 

  ہڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہچ  :قوله تعالى  لها في نساء األنصار خير مثٍل يحتذى حين نزل, 

 .رواه أبو داود " خرر نساء األنصار كنن على رؤوسهن الغربان من األكسية." 5٨: ألحزابا چڭ  

 چىئ      ڻں  ڻ  ڻ  ڻ چيرحم اهلل نساء المهاجرات األول لما ُأنزل )وهاهي أم المؤمنين تحدثنا عن نساء المهاجرين فتقول 

 (.كساءوالمرط هو ال) رواه البخاري( شققن مروطهن فاختمرن بها  31: النور

 ..بنيتي الغالية 

بكتاب اهلل عز وجل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم فننت مسلمة وهذا  تمسكيقفي مع الشرع حيث وقف و, شرفًا أنِك مسلمة  يكفيِك

ِك هنيئًا لِك ان, شرف عظيم وفخر جسيم فهنيئًا لِك أنِك تصلين الخمس وتصومين الشهر وتحجين البيت  وتتحجبين الحجاب الشرعي 

 .رضيت باهلل ربًا وباإلسالم دينًا وبمحمد صلى اهلل عليه وسلم رسواًل 

فتتنزه عن , وتدعو إليها , وأخالقها , ومبادئها , تعتز بدينها فتتمسك بعقيدتها , إن أملنا فيك وفي كل مسلمة أن تكون أقوى من التحديات 

 .والمتابعة الخرقاء , التقليد األعمى 

 .رينا في بنات المسلمين ماتقربه األعين وتسعد به األنفسنسنل اهلل تعالى أن ي

 .والتمسك بشرعه إنه ولي ذلك والقادر عليه, كما نسنله سبحانه الثبات على دينه 

 .وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى اهلل وصحبه وسلم
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 ( اآلثــار الخطيرة للقنوات الفضائية الهابطة ) 4رقم  ورشة عمل
 

 :موعتك ناقشي متعاونة مع مج

 اآلثار الخطيرة المترتبة على متابعة القنوات الفضائية الهابطة ؟
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 (المادة العلمية )

 اآلثــار الخطيرة للقنوات الفضائية الهابطة( 4) ورشة عمل
 

 

 ( : اآلثار الخطيرة للقنوات الفضائية الهابطة) 

 

 رفة ومساوئ األخالقالتشكيك في العقيدة اإلسالمية وترويج البدع وإثارة الشبهات الباطلة وبث العقائد المنح .1

 

القدوات الزائفة من خالل عرض نماذر ألفراد يقّدمون على أنهم أبطال ومبدعين وعناصر بارزة ورموز من تقديم . 2

 . الزائفة  الحضارة الغربية مما يضطر الشباب إلى ترك القدوات الحسنة إلى هذه القدوات

 .محاكاتها وتطبيقها  اإلغراق في الشهوات المتنوعة الهابطة مما يؤدي إلى. 3

 .ترويج األفكار المنحرفة . 4

الترويج لسلوكيات منحرفة كالعالقات المحرمة ,وُتناق  على أنها حرية شخصية ويكون القضاء على هذه  .5

 السلوكيات من خالل معرفة الكتاب والسنة فبهما نعرف الحق والصواب ونفرق بين الخطن والصواب 

مثل قوامة الرجل وأمر الرجل أهل بيته باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما : رية تفكيك روابط العالقات األس .6

 .دعا كثيرًا من الشباب إلى التمرد على أولياء أمورهم وبعدهم عنه 
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 .إهدار الوقت في جوانب ليس لها أهمية ,وملء الوقت بما يضر دينًا ودنيا  .7

وب كالحصير عودًا عودا فنيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء تعرض الفتن على القل:) قال صلى اهلل عليه وسلم 

,وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء ال تضره فتنة ما دامت 

   . (اه كر منكرًا إال ما أشرب من هوينالسموات واألرض ,وأسود مربادًا كالكوِز مَجخيًا ال يعرف معروفًا ,وال 
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 (ث+ م )مسابقه لطالبات 
 

 

سارعي للمشاركة في  تصميم أفضل 

 بور بوينتأو  فوتوشوب
على العقيدة عن خطر البرامج الفضائية الهدامة وأثارها 

 .واألخالق
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 مسابقة لطالبات المرحلة االبتدائية 

 (العليا الصفوف) 
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ة اكتبي عبارات عن خطر البرامج الفضائي

 .الهدامة على الفرد والمجتمع

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محاضرة
 اهلل ةمراقب

 (للطالبات والموظفات)
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أن الحمييدهلل نحمييد  ونسييتعينه ونسييتغفر  ب ونعييوذ بيياهلل ميين شييرور أنفسيينا        
وسيييئات أعمالنييا ب ميين يهييد  اهلل فييال مضييل لييه بوميين يضييلل فييال هييادي لييه    

اهلل وحيد  الشيريك ليه وأشيهد أن محميداه عبيد  ورسيوله         وأشهد أن ال إله إال
 :وبعد 

 . 112آل عمران آيه  { يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون}

 فاا  فاو اً عميمااً   يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وقولوا قوالً سديداً يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهلل ورسوله فقد }

 ( .11.11)األحزاب آيه  {

 :وبعد 
فيي ن المسييلم الييذي يريييد النجيياة فييي الييدنيا وايخييرة ينبغييي أن يسييير إلييى اهلل    

فييي تعييالى بجنيياحي الخييوف والرجيياء ب وال يبييالا فييي أحييدهما حتييى ال يقييع   
إذا بالا في الخوف ربميا أدى بيه إليى القنيو  مين رحمية       : المح ور بفمثاله 

 . ٨1يوسي  آييه    { إناه ال ييا م مان روهلل اهلل إال القاوك الكاافرون     } :غاية الخسران قيال تعيالى    اهلل وهذا

وإذا بالا في الرجاء ربما أدى به إلى التفريط في حم اهلل واألمين مين مكير    

ب والنجاة أن يكون  ٨٨األعراف آييه   { فال ي من مكر اهلل إال القوك اخلاسرون} :اهلل تعالى قال تعالى 

فييي ئييه ان خائفيياه راجييياه مراقبيياه هلل فييي كييل أحوالييه فييي خوفييه وفييي رجااإلنسيي
 بجميع حركاته وسكناته 

فمراقبة اهلل عز وجل هي تحقييم للمرتبية الثالثية مين اليدين أال وهيي مرتبية        
 .اإلحسان بواإلحسان أن تعبد اهلل كأنك ترا  ف ن لم تكن ترا  فهو يراك 

حرص اإلسالم على تنمية المراقبية  فما معنى مراقبة اهلل عز وجل ؟ وكي  
عند المؤمن ؟ ب وماهي آثار مراقبية اهلل عيز وجيل عليى الميؤمن واألسيباب       

 .الباعثة على المراقبة ؟ 
 
 

 :معنى المراقبة 

 ع الحيم سيبحانه وتعيالى عليى     هي دوام علم العبد ب وتيقنيه بيالال  : المراقبة 
مراقبة وهي ثمير  علميه   فاستدامته لهذا العلم واليقين هي ال. وبالنه ظاهر  

بأن اهلل سبحانه رقيب عليه ناظر إليه ب سامع لقوليه وهيو مطليع عليى عمليه      
 .كل وقت وكل لح ة وكل نفس وكل لرفة عين في 
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فعلى المؤمن أن يراقب اهلل سبحانه وتعالى وأن يخشا  في السر كميا يخشيا    
قيوى مين   في العالنية ببل الموفم اليذي يجعيل خشيية اهلل فيي السير أع يم وأ      

خشيته في العالنية ألن خشية اهلل فيي السير أقيوى فيي اإلخيالص ألنيه لييس        
 .عند  أحد فيكون المؤمن أبعد عن الرياء 

لقييد حييرص اإلسييالم علييى أن تكييون مراقبيية العبييد هلل قوييية متمكنييه فييي قلبييه  
تحرسه فال ينتهك حرميات اهلل عيز وجيل وال يقصير فيي أداء الطاعيات وال       

ن حقوق وواجبات حتى ولو أخطيأ العبيد أو ضيعفت هيذ      يستهين بما عليه م
المراقبة في وقت ما ف نه سيرعان ميا يتيذكر إليال ع الحيم علييه وعلميه بميا         
يقع منه فيقلع عن هذا الخطأ ويندم على فعله ويعيزم عليى عيدم العيودة إلييه      

 .ويلتمس األسباب الباعثه على المراقبة 
ة فمين إميتق قلبيه بع مية اهلل     تع يم اهلل عيز وجيل ومعرفية قدرتيه المطلقي     -1

عز وجل واستصحب ذلك إذا خال لم يعص اهلل سبحانه وتعالى والتع يم هلل 
 .يورث الحياء منه عز وجل والهيبة له فمن كان اهلل أعرف كان له أخوف 

تذكر عليم اهلل المطليم وأنيه رقييب عليى اإلنسيان نياظر إلييه سيامع لقوليه           -2
 ة وكيل نفيس وكيل لرفية عيين كميا       مطلع على عمله في كل وقت وكل لح

وماا تكاون ش شا ن وماا تتلاو مناه مان قارآن وال ت ملاون مان عماي إال كناا علايكم              } :أخبر سبحانه عن نفسه فقال 

 5 آل عميييران آييييه { إن اهلل ال خيفااال علياااه شاااو ش اارس وال ش الساااما  } :ويقيييول تعيييالى  61ييييونس آييييه { شاااهو اً

ال ي لمها إال هو وي لم ما ش الرب والبحر وما تساق  مان ورقاة إال ي لمهاا وال حباة ش       وعنده مفاتح الغيب} : تعالى ويقول

وماا ي ا ب عان ربا  مان      } :ويقول تعالى  5٨األنعام آيه  { ظلمات اارس وال رطب وال يابس إال ش كتاب مبني

 :ويقييول تعييالى  61ونس آييه  ييي { مثقاا  ذر  ش اارس وال ش الساما  وال أرااغر مان ذلاا  وال أكارب إال ش كتاااب مابني     

وإن جتهر } :ويقول  21٨-211الشعراء آيه  { وتوكي علل ال  ي  الرحيم ،الذي يراك حني تقوك وتقلب  ش الساجدين}

فاهلل سبحانه وتعالى مطلع على جميع أقيوال العبيد   ب 1له آيه  { بالقو  فإنه ي لم السر وأخفل

أو عليه كما قال تبيارك   ب إمالهاه سراه أو عالنية وهي تكتخيراه كانت أم شر

 . 1٨ق آيه   { ما يلفظ من قو  إال لديه رقيب عتيد} :وتعالى 

سييبحانه رقيييب علييى عبيياد  مطلييع علييى جميييع أعمييالهم وكالمهييم ويعلييم  فهييو

ولقاد خلقناا اسنساان ون لام ماا      }: سرائر أنفسيهم وميا فيي قليوبهم واهلل عيز وجيل يقيول        
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وأعلموا أن اهلل ي لام ماا   } :ويقول اهلل عز وجل ب  16ق آييه   {  ن حبي الوريدتوسوم به نفسه وحنن أقرب إليه م

اقبة اهلل فيي أعميال   فال بد من الن ر إلى القلب ومرب  235البقرة آييه   { ش  أنفسكم ف حذروه

مين الشيرك والريياء والحقيد والكراهيية والحسيد والبغضياء         القلب وتطهير  
اها اهلل عز وجل ويستعين في ذلك بياهلل  ذلك باألشياء التي ال يرض وما أشبه

 .4 الفاتحة { إياك ن بد وإياك نست ني}قال تعالى  عز وجل

اليقين الكامل بأن اهلل يحصي على العبد كل ما يقيع منيه وسييجا يه علييه     -3

ووضع الكتاب فرتى اجملرمني مشفقني مما فيه ويقولاون ياا ويلتناا    }يوم القيامة ب يقول اهلل عز وجل 

 4٨ الكهيي  آيييه { وال يملاام رباا  أحااداً ا الكتاااب ال يغااا ر رااغك  وال كاابك  إال أحصاااها ووجاادوا مااا عملااوا حاضااراً مااا  هااذ

 .13اإلسراء آيه   { وكي إنسان أل مناه طائره ش عنقه وخنرج له يوك القيامة كتاباً يلقاه منشوراً} :تعالىويقول 

فييرائو ونوافييل  المواظبية علييى الطاعيات وكثييرة األعميال الصييالحة مين    -4
ألنها تقرب إلى اهلل عز وجل وتقوي اإليمان وقد ورد في الحديث عين أبيي   

مين  : إن اهلل تعيالى قيال   } : قيال رسيول اهلل   : هريرة رضي اهلل عنه قيال  
عادى لي ولياه قفد أذنته بالحرب ب وماتقرب إلى عبدي بشئ أحيب إليي مميا     

فل حتى أحبيه بفي ذا أحببتيه    أفترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوا
كنت سيمعه اليذي يسيمع بيه وبصير  اليذي يبصير بيه وييد  التيي ييبط  بهيا             

 .{ ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني ألعيذنه
الفرحيية واللييذة التييي يجييدها المسييلم إذا تييرك معصييية اهلل فييي السيير مييع       -5

ة الطاعية وليذة االنتصيار    قدرته عليها وتمكنه منهيا وتركهيا هلل عيز وجيل ليذ     
 .على الشيطان وهوى النفس 

لزوم الجماعة الصالحة ألن الخلوة فرصة يتفرد فيهيا الشييطان باإلنسيان    -6
وعليكم بالجماعة ف ن الشيطان مع الواحد } ففي الحديث الذي روا  الترمذي

والحييرص علييى الجلييوس مييع السييل  الصييالح ميين  { وهييو ميين االثنييين أبعييد 
لى كتيبهم وسييرهم وميواقفهم ألن القليوب تتيأثر بميا تسيمع        خالل اإللال ع ع

 .وتن ر إليه 
اإلكثار من ذكر الموت وأهيوال ايخيرة بفيالمؤمن الحيي الصيادق يحميل       -1

هم ايخرة وكل مافي الدنيا يذكر  بايخرة ف ذا رأى ظلمة ذكير ظلمية القبير    
نفخة الصور ذكر  مخيفاه وإذا رأى مؤلماه ذكر العقاب وإذا سمع صوتاه عالياه

وإذا اجتمع بأهله تذكر اجتما ع أهل الجنة وإذا لبس تذكر لبس حريير الجنية   
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وهكييذا ال يمضييي يومييه وال يييرى ميين الييدنيا شيييئاه إال وربطييه بييايخرة عيين   
أوصييك بتقيوى اهلل فيي سيير    } :قييال ليه   أحميد عين أبيي ذر أن رسيول اهلل     

 .{ أمرك وعالنيته 
خليوة بعين ثوبيان رضيي اهلل عنيه أن      الحذر من إرتكاب المحرمات في ال-٨

ألعلمين أقوامياه ميين أمتيي ييأتون ييوم القيامية بحسيينات       } :قيال   رسيول اهلل  
ييا  : أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها اهلل عز وجل هباء منثورا فقال ثوبان 

أما إنهيم  إخيوانكم ومين جليدتكم ويأخيذون مين       : رسول اهلل صفهم لنا ب قال 
 .{ نهم قوم إذا خلوا بمحارم اهلل انتهكوها الليل كما تأخذون ولك

اسيتحيوا  }اليذي روا  أحميد والترميذي    الحياء من اهلل فقد جاء في الحديث -٨
من اهلل حم الحياء بمن استحيا من اهلل حم الحياء فليحفظ الرأس وميا وعيى   
بوليحفظ البطن وما حوى بوليذكر الميوت والبليى بومين اراد ايخيرة تيرك      

 .{ دنيا ب فمن فعل ذلك فقد أستحيا من اهلل حم الحياء ينة الحياة ال
ففي حيديث السيبعة اليذين ي لهيم     . األجر الع يم على مراقبة العبد ربه -11

ورجييل ذكيير اهلل خالييياه ففاضييت عينييان    } اهلل فييي ظلييه يييوم ال ظييل إال ظلييه   
بورجييل دعتييه امييرأة ذات منصييب وجمييال فقييال إنييي اخيياف اهلل بورجييل         

هيؤالء الثالثية   {  ا حتيى ال تعليم شيماله ميا تنفيم يمينيه      تصدق بصيدقة فأخفاهي  
حصلوا على هذ  المنزلة الع يمة بسبب مراقبتهم اهلل عز وجل وبعدهم عن 

خشيية اهلل فيي   : ثالث منجييات  } :وفي الحديث الذي روا  الطبراني .الرياء 
. السر والعالنيية والعيدل فيي الرضيى والغضيب والقصيد فيي الفقير والغنيى          

 .{ كات هوى متبع وشح مطا ع واعجاب المرء بنفسه وثالث مهل
الدعاء واإللحاح في الدعاء بأن تسيأل اهلل أن ير قيك خشييته فيي الغييب      -11

وكثيرة الخليوة   {  وأسا ل  خشابت  ش الغياب والشاها      } دعياءة  مين  والشهادة وقيد كيان   

بالنفس والدمعة الصادقة في ظلمية اللييل أو فيي مكيان ال ييراك وال يسيمعك       
أحيد تنياجي فيهيا ربيك متيذكراه ع يم ذنيب وتقصيير فيي حيم اليرب جيل              فيه

ال يلج أحد النار بكى مين خشيية اهلل حتيى يعيود     } الحديث وعال وقد ورد في
  .{ اللبن في الضر ع

 
 
 

 :آثار مراقبة اهلل 

 :تتبين آثار مراقبة اهلل وخاصة في الخلوة في النقا  التالية 
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اإليمان وبلوغ مرتبية اإلحسيان    مراقبة اهلل في الخلوة عالمة كمال .1
أن تعبيد اهلل كأنيك تيرا     } وحقيقة اإلحسيان  الدين وهي أعلى مرتبة

 .{ ف ن لم تكن ترا  ف نه يراك 

المحاف يية علييى الحسيينات التييي يكتسييبها العبييد المييؤمن وذلييك ألن    .2
انتهاك حرمات اهلل عز وجل عنيد الخليوة قيد تكيون سيبباه إلضياعة       

ألعلمين أقوامياه مين أمتيي     } ث السيابم الحسنات كما ورد فيي الحيدي  
 ..... }. 

صالح السريرة أصل كل قبول بألن فساد السريرة ال يصلح معيه   .3
يتوجيب اإلهتميام بأعميال القليب      مين هنيا  . الصالح ال اهري فقط 

إال وإن في الجسيد مضيغة إذا صيلحت صيلح     } : يقول الرسول 
 .{ الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب 

أن من ألا ع اهلل في خلوته أظهر اهلل فعليه الحسين للنياس قيال ابين       .4
ما أسر عبد سريرة إال ألبسه اهلل رداءها عالنية إن خيراه }مسعود 

 .{ فخير وإن شراه فشر

أن من راقب اهلل في خلوتيه حف يه اهلل فيي جوارحيه وقيد ورد فيي        .5
 . حروا  الترمذي وقال حديث حسن صحي {إحفظ اهلل يحف ك} الحديث

من راقب اهلل في خطرات قلبه عصيمه  : وقال مسروق رحمة اهلل  
 .اهلل في حركات جوارحه 

 .من ع م اهلل في الخلوة أحبه اهلل في العالنية  .6
 

 :نماذج من المراقبة 

لربه في كل األحيوال وفيي أدق األميور     مراقبة الرسول  -1
ذكر البخاري في صيحيحه مين حيديث    . حتى في أكل تمرة 

إنيي ألنقليب   } :قيال   رضي اهلل عنه أن النبي  أبي هريرة
إلى أهلي فأجد التميرة سياقطة عليى فراشيي فأرفعهيا ألكلهيا       

 .{ ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها
من صيفة عمير بين الخطياب رضيي اهلل عنيه أن فيي وجهيه          -2

 ويذكر أنيه كيان يومياه يقيرأ    .  خطان أسودان من كثرة البكاء

وإذا الصااح  } ى قوليية تعييالى حتييى إنتهييى  إليي { إذا الشاامس كااورت }

 .خر مغشياه عليه { نشرت
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قصيية بائعيية اللييبن المشييهورة فييي عهييد عميير بيين الخطيياب       -3
 .رضي اهلل عنه 

اإلمام أحمد بن حنبل رحميه اهلل إميام أهيل السينة والجماعية       -4
سمعه أحد تالمذتيه يومياه وهيو فيي     . صاحب الزهد والور ع 

 :بيته يبكي ويتمثل هذين البيتين 
 خلوت ولكن قل علي رقيب     الدهر يوماه فال تقل لوتإذا ما خ

 وال أن مـــــا يخفي عليه يغيب       اعةوال تحســــبن اهلل يغفل ســــــــ

ميرأة  اأنيا  : جاءت إمرأة تسأل اإلمام احمد بن حنبيل فتقيول    -5
القمرأيجيب  أغزل على ضيوء السيراج وأحيانياه عليى ضيوء      

تيه تحيت ضيوء    علي عنيد بييع غزليي أن أفيرق بيين ميا غزل      
إلييى هييذا الحييد  ( ومييا غزلتييه تحييت ضييوء القميير     السييراج 

 .يصل الور ع والخوف من اهلل 

منين في الحديث يقول أحد سفيان الثوري أمير المؤـ     6           
أنه كان يحمل معه ورقة يخرجها ويقرأها عدة تالمذته 

مرات في اليوم يقول هذا التلميذ حاولت حتى عرفت ما 
يا سفيان اذكر وقوفك ) ورقة ف ذا قد كتب فيها في هذ  ال

علم سفيان أن هذ  النفس تغفل ( بين يدي اهلل عز وجل 
فأين نحن من هذا الفعل . فأراد أن يذكر نفسه بهذ  الورقة 

  .؟ وأين نحن ممن يذكرنا باهلل عز وجل ؟ 
اللهم ار قنا خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحم في الغضيب والرضيى   

ألك القصد في الفقير والغنيى ونسيألك نعيمياه ال ينفيذ وقيرة عيين التنقطيع         ونس
ونسألك الن ر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقاءك في غير ضراء مضرة 

ربنا ال تيزغ  . واجعلنا هداةه مهتدين وال فتنة مضلة اللهم  ينا بزينة اإليمان 
اللهم اغفر . هاب قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ر حمة إنك أنت الو

لنييا ولوالييدينا وللمسييلمين أجمعييين وصييلى اللهييم علييى نبينييا محمييد وعلييى آلييه 
 ...وصحبه أجمعين 

 
 
 

 (للموظفات)  درس علمي

 حفظ الجوارح
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 كنيت خلي  النبيي    : عبيداهلل بين عبياس رضيي اهلل عنهميا ب قيال       : عن أبي العباس 

}:فقيال ليي   يوماه ب

}

وهذا الحديث يتضمن وصيايا ع يميةب وقواعيد كليية مين أهيم أميور اليدينب حتيى قيال           
تدبرت هذا الحديثب فأدهشني وكدت ألي ب فواأسيفا مين الجهيل بهيذا     : بعو العلماء

 ! .لمعنا ؟ الحديثب وقلِة التفهِم

.احفظ حدود ب وحقوقهب وأوامر  ونواهيه : يعني {}وقوله

هييو الوقييوف عنييد أواميير  باالمتثييالب وعنييد نواهيييه باالجتنييابب وعنييد     : وحفييظ ذلييك  
فمين فعيل ذليك فهيو مين      . حدود ب فال يتجياو  ميا أمير بيه وأذن فييه إليى ميا ن هيي عنيه         

هذا مَا تُوعدونً لِكل } :وجل وقال عز. هلل في كتابهالحاف ين لحدود اهلل الذين مدحهم ا

وف سر الحفيظ هنا بالحافظ  ( .23)سور  ق  {أًوّابِ حًفِيظ مًن خًشيً الّرَمحن بالغيب وجًاءً بقلْبٍ مُنيب

.ألوامر اهللب وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها 
حاف ية عليهيا   الصيالةب وقيد أمير اهلل بالم   : ومن أع يم ميا يجيب حف يه مين أوامير اهلل       

ومدح المحاف ين عليها بقوليه  ( .322)سور  البقر {حَافظوا على الصّلوات والصًالة الوُسْطى} :فقال 

} : وقال النبي ( .23)سور   امل ارج{والذينَ هُمْ عَلَى صَالَهتم يُحافِظون} :

}

{} :وفي حديث آخر 

} : النبيي   القي . ك الطهارةب ف نها مفتاح الصيالة وكذل

}

فيي ن ( .28)سااور  املائااد  {واحفظُوووا أَنووامَكُم } :يمييانب قييال اهلل عييز وجييل   األ: وممييا يييؤمر بحف ييه  

. مل كثير منهم ما يجب بهيا فيال يحف يه وال يلتزميه    يمان يقع الناس فيها كثيراهب ويهاأل
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} :ن كما في حديث ابن مسيعود المرفيو ع   حفظ الرأس والبط: ومن ذلك 

 .د والرتمذي اسماك أمحخرّجه {

. اللسيان مين المحرمييات   وحفيظ اليرأس ومييا وعيى ييدخل فيييه حفيظ السيمع والبصيير و      
اإلصرار على َما ح يرمب قيال اهلل عيز    وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن 

وقد جمع اهلل ذليك كليه فيي     ( .322)سور  البقر {واعلموا أَن اهلل يَعْلَمُ ما يف أَمفسكُمْ فَاحْذروه}: وجل 

 ( .23)سور   اسسرا{نه مَسُْوالًإنَ السَمْعَ والبَصَّرَ والفُؤاد كُلُ أُلئك كَانَ ع}: قولة 

 .ويتضمن أيضاه حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المآكل والمشارب 
اللسيان والفيرجب وفيي حيديث     : ومن أع م ما يجيب حف يه مين نيواهي اهلل عيز وجيل       

خرّجاه  {} :قال ب عن النبي أبي هريرة 

 . احلاكم

أن من حفظ حدود اهللب وراعى حقوقهب حف ه اهللب ف ن :  يعني{} : قوله و

: وقال  ( .34)سور   البقار   {وأَوفوا بعهدي أُوفِ بِعًهْدِكُمْ}: الجزاَء من جنس العملب كما قال تعالى 

 ( .223)سور   البقر {فاذكّرومي أَذكُّرْكُمْ}

 (.3)سور  حممد {إن تَنصّروا اهلل ينصثّرْكُمْ}: وقال 

أحيدهما حف يه ليه فيي مصيالح دنييا ب كحف يه فيي         : وحفظ هلل لعبد  يدخل فييه نوعيان   

لوه معَقببواتم مون َبوْين يَدْيوه وِمون َخْلفوه        }: بدنه وولد  وأهليه وماليهب قيال اهلل عيز وجيل      

هلل في ذا جياَء   هيم المالئكية يحف ونيه بيأمر ا    ):  قيال ابين عبياس     (.22)سور  الرعد{حيَفْظُومه من أَمّْرِ اهلل

 ( القدر َخَلْوا عنه
ليم يكين رسيول    : )) وخّرج اإلمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر قيال  

اللهيم إنيي َأسيَألك العافيية فيي      : يد ع هؤالِء الدعوات حين يمسي وحيين يصيبح    اهلل 
مياليب اهلل  الدنيا وايخرةب اللهم إني َأسيَألك العفيو والعافيية فيي دينيي ودنيياي وأهليي و       

است ْر عوراتيب وآِمْن َرْوعاتيب واحف ني من بين يدي ومن خلفي وعين يمينيي وعين    
 (( .شمالي ومن فوقيب وأعوذ بع متك َأن أ غتال من تحتي

ومن حفظ اهلل في صبا  وقّوته حف ه اهلل في حال كبر  وضع  قّوتيهب ومتعيه بسيمعه    
 .وبصر  وحوله وقوته وعقله 
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وكوان  } :بصالحه بعد موته في ذريتهب كما قيل في قولة تعالى  وقد يحفظ اهلل العبد

 (23)سور  الكه {أَبومها صاحلاً

 . ما من مؤمن يموت إال حف ه اهلل في عقبه وعقب عقبه : وقال عمر بن عبدالعزيز 
أن من ضيع اهلل ضيعه اهللب فضا ع بين خلقهب حتى يدخل عليه الضيرر  : وعكس هذا 

إنيي ألعصيي   : كما قال بعو السيل  . عه من أهله وغيرهمواألذى ممن كان يرجو نف
 .اهلل فأعرف ذلك في خ ل م خادمي ودابتي 

حفييظ اهلل للعبييد فييي دينييه وإيمانييهب   : النييو ع الثيياني ميين الحفييظ وهييو أشييرف النييوعين    
فيحف ه في حياته من الشبهات المضلهب ومن الشيهوات المحّرميةب ويحفيظ علييه دينيه      

 .إليمان عند موتهب فيتوفا  على ا
: أنيه أمير  أن يقيول عنيد مناميه       وفي الصحيحين عن البراِء بن عا ب عين النبيي   

 .رواه البخاري{}

}: علميه يقيول     وفي حديث عمير أن النبيي   

 .خرّجه ابن حبان ش رحيحه {

} :راهب فيقول فيود ع من اراد س وكان النبي 

} 

كوذلك لنصوّرف عنوه السووءَ والفحشواءَ إموه       }: م 

إن اهلل حيول بوني  } :ابن عباس في قولة تعالى  قال( . 33)سور  يوس {من عبادما املخْلَصني

 .يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجر إلى النار : قال ( . 33)سور  اانفا {املّرءِ وقلبه

أن مين حفيظ   : معنيا   (( أماميك : ))  وفيي روايية  {}: وقيال  

حدود اهللب وراعى حقوقهب وجد اهلل معه في كل أحواله حيث توجيه يحوليه وينصير     
مين  : قيال قتيادة   . ين هم محسنونويحف ه ويوفقه ويسدد ب ف ن اهلل مع الذين اتقوا والذ

يتيم اهلل يكيين معييهب وميين يكيين اهلل معييه فمعيه الفئيية التييي ال ت غلييبب والحييارس الييذي ال   
 .ينامب والهادي الذي ال يضل 
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َأميا بعيدب في ن كيان اهلل معيك فّممين تخياف؟ وإن كيان         : كتب بعو السل  إليى َأ  ليه   
قوليية تعييالى لموسييى    عليييك فميين ترجييو؟ وهييذ  المعييية الخاصيية هييي المييذكورة فييي      

 ( .34)سور  طه{ال تَخافَا إمَين مَعْكُمَا أَسْمعُ وأَرَى} :وهارون 

ألبيي   وفي قول النبي  ( .43)سور  الش را {كَالَ إنَ مَعي رَبي سيهدين} :وقول موسى 

 [ .ال تحزن إن اهلل معنا]اهلل ثالثهماب : ما ظنك باثنين : بكر وهما في الغار 
خاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ واإلعانيةب بخيالف المعيية العامية     فهذ  المعية ال

مَا يَكونُ من مَجْوى ثالثةٍ إال هُو رَابعهمُ وال مخسةٍ إال هو سَادِسُهم وال } :المذكورة في قولة تعالى 

فُون من اهللِ وهو مَعَهُم وال يَستخْ}:  وقولة( .3)سور  اجملا لة{أَدمى مِن ذلكَ وال أَكثّرَ إال هُو معهم أَيْنَمَا كاموا

تقتضيي علميه والالعيه     في ن هيذ  المعيية   ( . 242)ساور  البقار   {إذ يُبَيَبتُون موا ال يَّرْىوى مِونَ القَووْل    

 .ومراقبته ألعمالهمب فهي مقتضية لتخوي  العباد منه 
تقتضييي حفييظ العبييد وحيالتييه ونصيير ب فميين حف ييه اهلل وراعييى       : والمعييية األولييى  

 .وتجاهه على كل حالب فاستْأنس به واستغنى عن خلقه  حقوقهب وجد  أمامه

أن العبيد إذا اتقيى اهللب   : يعنيي   {}: فقوليه  

إلى اهللب وصيار بينيه   [ بذلك]وحفظ حدود ب وراعى حقوقه في حال رخائهب فقد تعرف
فه إليه في الرخاءب فنجا  من وبين ربه معرفة ب فعرفه ربه في الشدةب وراعى له تعُر

الشدائد بهذ  المعرفةب وهذ  معرفة خاصة تقتضي قيرب العبيد مين ربيهب ومحبتيه ليهب       
 :فمعرفة العبد لربه نوعان . وإجابته لدعائه

وهيذ  عامية   . أحدهما المعرفة العامية ب وهيي معرفية اإلقيرار بيه والتصيديم واإليميان       
 .للمؤمنين 
يل القلب إليى اهلل بالكلييةب واالنقطيا ع إلييهب واألنيس      معرفة خاصة تقتضي م: والثاني 

وهيذ  المعرفية الخاصية ب كميا قيال      . بهب والطمأنينية بيذكر ب والحيياء منيهب والهيبية ليه      
وميا  : قيل له . مساكين أهل الدنيا خرجوا منهاب وما ذاقوا أليب ما فيها : )) بعضهم 

 (( .معرفة اهلل عز وجل : هو؟ قال 
أحب أن ال أموت حتيى أعيرف ميواليب ولييس     : )) ب األنطاكي وقال أحمد بن عاصم

ومعرفيية اهلل (( . معرفتييه اإلقييرار بييهب ولكيين المعرفيية التييي إذا عرفتييه اسييتحييت منييه   
 :لعبد  نوعان [ أيضاه]

معرفة عامةب وهي علمه تعالى بعباد  واّلالعه عليى ميا أسيرو  وميا أعلنيو       : األول 

هُووَ أَعلومُ بكومْ إِذْ أَمشومَكُمْ     } :وقيال  (.24)ساور  ق {مسانَ ومَعلمُ ما تُوسْوِب بوه مَفْسُوه  وَلَقَدْ خَلَقْنَا اإلِ}: كما قال 

 ( .23)سور  النجم{مِنَ األَرضِ وإِذا أَمتم أَجنَةٌ يف بُطُون أُمهاتكم
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معرفيية خاصيةب وهييي تقتضيي محبتييه لعبيد ب وتقريبييه إلييهب وإجابيية دعائييهب     : والثياني  

} :فيميا يحكيي عين ربيه      وهي المشار إليها بقوليه  . وإنجاَء   من الشدائد

} 

 . {}: وفي رواية 
إن ييونس  (( . اذكروا اهلل فيي الرخياء ييذكركم فيي الشيدة     : )) وقال الضحاك بن قيس 

فَلَووْالَ أَمَوهُ   }: كان ييذكر اهلل تعيالى فلميا وقيع فيي بطين الحيوت قيال اهلل تعيالى           عليه 

 ( .233-232)سور  الصافات{كَانَ مِن املُسبِبحني للِبثَ يف بَطْنِهِ إىل يومِ يُبعثونَ

آمنت فقيال اهلل تعيالى   : فرعون كان لاغياه ناسياه لذكر اهلل فلما أدركه الغرق قال وإن 

إذا : )) وقيال سيلمان الفارسيي    ( .8)ساور  ياونس  {اآلن وَقَدْ عصيتَ قبلُ وكنتَ مِن املُفْسِودين } :

كان رجل َدَعاه في السيراء  فنزليت بيه ضيراء  فيدعا اهلل تعيالىب قاليت المالئكية صيوت          
وا ليهب وإذا كيان لييس بيدَعاء  فيي السيراِء  فنزليت بيه ضيراء  فيدعا اهلل           معروفب فشفع
 (( .صوت ليس بمعروفب فال يشفعون له: قالت المالئكة 

اذكير اهلل فيي السيراِء ييذكرك اهلل عيز      : )) فقيال  . أوصني: و قال رجل ألبي الدرداِء 
ه أن يسيتجيب ليك   اد ع اهلل في يوم َسرائكب لعلي : ))وعنه أنه قال ((. وجل في الضراِء
الموتب وما بعد  أشيد  : وأع م الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا ((. في يوم ضّرائك

 .منه 
فمن ذكر اهلل في حال صحته ورخائهب واستعد حينئذ للقاِء اهلل عيز وجيل بيالموت وميا     

 ذكر  اهلل عند هذ  الشدائدب فكيان معهيا فيهياب ولطي  بيه وأعانيه وتيوال  وثَبتيه        _ بعد  
 .على التوحيدب فلقيه وهو عنه راض 

وميين نسييي اهلل فييي حييال صييحته ورخائييه ولييم يسييتعد حينئييذ للقائييهب نسيييه اهلل فييي هييذ   
ف ذا نزل الموت بالمؤمن المستعِد لهب أحسين  . الشدائدب بمعنى أنه أعرض عنه وأهمله

 .ال ن بربهب وجاَءته البشرى من اهلل وأحب اهلل لقاء ب والفاجر بعكس ذلك 
: حينئذ يفرح المؤمن ويستبشر بما قدمه مما هيو قيادم علييهب وينيدم المفير ب ويقيول       و

 .يا حسرتا على ما فرلت في جنب اهلل 

إِنَ الَذينَ قَالُوا رَبَنا اهللُ ثُمَ استقاموا تَتَنَّزَلُ عليهمُ املالئكةُ } :وقال  يد بن اسلم في قوله عز وجل 

 ( .24)سور  فصلت{بشّرُوا باجلنّة اليت كُنتُم تُوعِدُونأَن ال ختافوا وال حتّزَمُوا وأَ

ف نيه لفيي الجنيةب وميا ذهبيت      . يبشر بذلك عند موتهب وفي قبر ب وفي ييوم يبعيث  : قال 
بلغنيا أن الميؤمن حييث    : )) وقال ثابت البنياني فيي هيذ  اييية     . فرحة البشارة من قلبه
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ال تخي  وال تحيزن   : اب فيقيوالن ليه  يبعثه اهلل من قبر  يتلقا  الليذان كانيا معيه فيي اليدني     
فيؤّمن اهلل خوفيهب ويقير اهلل عينيهب فميا مين ع يمية تغشيي النياس ييوم القيامية إال هيي            

}:  وقوليه ((. للمؤمن قرة عين لما هدا  اهللب ولما كان يعميل فيي اليدنيا   

عبود وإِيوا    إِيوا  م } :هيذا منتيز ع مين قولية تعيالى      . {

كذا . والرغبة إليهب والدعاء  هو العبادةفإن السؤال هلل هو دعاؤه  ( .3)سور  الفاحتة{مستعني

وقال ربُكم ادْعُومي } :من حديث النعمان بن بشير وتال قوله تعالى   روي عن النبي

 (.44)سور  غافر{أسْتَجِب لكم

ر ب وأن يسيتعان بياهلل دون   فتضمن هيذا الكيالم أن يسيأل اهلل عيز وجيلب وال ي سيأل غيي       

 ( .23)سور  النسا {واسْملوا اهلل مِن فَضله} :فأما السؤال فقد أمر اهلل بمسألته . غير 

أبيو بكير   : جماعة من أصحابه على أن ال يسألوا الناس شيئاهب منهم  بايع النبي  وقد
أحيداه   الصديمب وأبو ذرب وثوبان وكان أحدهم يسقط سولهب أو خطام ناقتهب فال يسأل

 .أن يناوله إيا  
هيل مين دا ع   : )) أن اهلل عيز وجيل يقيول    :  عين النبيي   : وقد ثبيت فيي الصيحيحين    

 (( .فأستجيَب له دعاَء ؟ هل من سائل فأعطيه سؤاله؟ هل من مستغفر فأغفر له
واعلم أن سؤال اهلل عز وجل دون خلقه هو المتعينب ألن السؤال فيه إظهار الذل مين  

ة والحاجة واالفتقارب وفيه االعتراف بقيدرة المسيؤول عليى دفيع هيذا      السائلب والمسكن
الضرب ونيل المطلوبب وجلب المنافعب ودرِء المضاّرب وال يصلح اليذل واالفتقيار إال   

 .هلل وحد ب ألنه حقيقة العباد  
اللهم كما صنت وجهي عين السيجود لغييركب فصينه     : وكان اإلمام أحمد يدعو ويقول 

 :وال يقييدر علييى كشيي  الضييرب وجلييب النفييع سييواك كمييا قييال     . عيين المسييألة لغيييرك 
مَا يفتَحُ }:  وقال( . 23)سور  اان ااك {وإِنْ نسَسْكَ اهللُ بِضُّرَ فال كاشِفَ لَهُ إال هُو وإِنْ يُّردْ  خبريٍ فَال رادَ لِفَضْلِهِ}

 سور  {لَهُ من بَعدِهِ اهللُ للنَابِ مِنْ رَمحةٍ فال مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فال مُّرسَلُ

واهلل سييبحانه يحييب أن ي سييأل وي رغييب إليييه فييي الحييوائجب ويلييح فييي سييؤاله ودعائييهب      
ويغضب على من ال يسألهب ويستدعي من عباد  سؤالهب وهو قادر على إعطياء خلقيه   

 .كلهم سؤالهمب من غير أن ينقص من ملكه شيء 
ن أغليم دونيك بابيه يجعيل     إيياك أن تطليب حوائجيك إليى مي     : )) وقال لاووس لعطياء   

دونها حجابهب وعليك بمن بابه مفتوح إليى ييوم القياميةب أميرك أن تسيألهب ووعيدك أن       
 (( .يجيبك
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وأما االستعانة باهلل عز وجل دون غير  من الخليم فيقن العبيد عياجز عين االسيتقالل       
بجلييب مصييالحهب ودفييع مضييار ب وال معييين لييه علييى مصييالح دينييه ودنيييا  إال اهلل عييز  

 .ب فمن أعانه اهلل فهو المعانب ومن خذله فهو المخذول وجل
ال تحيّول للعبيد   : في ن المعنيى   (( ال حيول وال قيوة إال بياهلل   : ))وهذا تحقيم معنى قيول  

 .من حال إلى حال ب وال قوة له على ذلك إال باهلل 
وهذ  كلمة ع يمةب وهي كنز من كنو  الجنةب فالعبيد محتياج إليى االسيتعانه بياهلل فيي       

عل المأموراتب وترك المح وراتب والصبر على المقدورات كلهيا فيي اليدنيا وعنيد     ف
الموت وبعد  من أهوال البر   يوم القيامةب وال يقدر عليى اإلعانية عليى ذليك إال اهلل     

وفيي الحيديث الصيحيح عين     . عز وجلب فمن حقم االستعانة عليه في ذليك كليه أعانيه   

ومين تيرك االسيتعانة     . {}:قيال   النبيي  

 .باهلل واستعان بغير  وكله اهلل إلى من استعان به فصار مخذواله 
ومين  (( . ال تسيتعن بغيير اهلل فيكليك اهلل إلييه    : ))كتب الحسن إلى عمر بن عبدالعزيز 

يا رب عجبت لمن يعرفيك كيي  يرجيو غييرك؟ وعجبيت لمين       : ))كالم بعو السل  
 (( .ستعين بغيركيعرفك كي  ي

}: وفي رواية أ خيرى   . {} قوله 

هو كناية عن تقدم كتابة المقادير كلهياب والفيراغ منهيا مين أميد بعييدب في ن        . {

فقييد رفعييت عنييه  _الكاتييب إذا فييرغ ميين كتابتييهب ور فعييت األقييالم عنييهب ولييال عهييد      
ي كتييب بييه ميين مييدادهاب وجفييت الصييحيفة التييي كتييب فيهييا األقييالمب وجفييت األقييالم التيي

 .وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها . بالمداد المكتوب فيها

موا  }: قيال اهلل تعيالى   . وقد دّل الكتاب والسن ة الصحيحة الكثيرة على مثل هذ  المعنى

ّرأَهَا إنَ ذَلِكَ عَلَى أَصَابَ من مُصيبةٍ يف األرضِ وال يف أمفُسكُم إال يف كِتابٍ من قَبْل أَن مَبْ

 ( .33)سور  احلديد{اهلل يَسريم

} قوله  

هذ  رواية اإلمام أحميد  . {

 .ضاه وروا  الترمذي بهذا المعنى أي
والمراد إنما يصيب العبد في دنيا  مما يضر  أو ينفعهب فكله مقيّدر علييهب وال يصييب    
العبيد إال ميا كتيب ليه مين ذليك فيي الكتياب السيابم وليو اجتهيد عليى ذليك الخليم كلهيم                

قُولْ لَونْ يُصِويبنا إالَ مَوا كَتَوبَ اهللُ      } :وقد دل القرآن على مثل هذا في قوليه عيز وجيل    . جميعاه



 42 

ساور   { ما أرَابَ من مُصيبةِ ش اارِس وال ش أَنفُسكُمْ إال ش كتاب مِن  قَبايِ أن نَربَأهاا  }: وقوله  ( .22)سور  التوباة {لَنا

 ( .223)سور  آ  عمران{قُلْ لو كُنْتُم يف بيوتكُم لربَزَ الذين كُتِب عليهم القتلُ إىل مَضَاجِعِهْم} :وقوله  ( .33)احلديد

} :قيال   عن النبيي   حديث أبي الدرداء وخرج اإلمام أحمد من 

} . 
وما ذكر قبله وبعيد  فهيو متفير ع    . واعلم أن مدار جميع هذ  الوصية على هذا األصل

أنه لن يصيبه إال ما كتيب اهلل ليه مين خيير وشير       عليهب وراجع إليهب ف ن العبد إذا علم
عليم  _ وأن اجتهياد الخليم كلهيم عليى خيالف المقيدور غيير مفييد ألبتيه          _ ونفع وضر 

حينئذ أن اهلل وحد  هو الضيار النيافع المعطيي الميانعب فأوجيب ذليك للعبيد توحييد ربيه          
ه جلييب عييز وجييلب وإفييراد  بالطاعييةب وحفييظ حييدود ب فيي ن المعبييود إنمييا يقصييد بعبادتيي 

المنيافعب ودفييع المضيارب ولهييذا ذم اهلل ميين يعبيد ميين ال ينفييع وال يضير وال يغنييي عيين     
 .عابد  شيئاه 
أن حصول اليقين للقلب بالقضاء السابمب والتقدير الماضيب يعيين العبيد   : ومعنى هذا 

فمين اسيتطا ع أن يعميل فيي اليقيين بالقضياِء والقيدر        . على أن ترضى نفسه بما أصابه
المقدور فليفعيلب في ن ليم يسيتطع الرضيا في ن فيي الصيبر عليى المكيرو            على الرضا ب
 :فهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب . خيراه كثيراه 

: أن يرضييى بييذلكب وهييذ  درجيية عالييية رفيعيية جييداهب قييال عييز وجييل: الدرجيية األولييى 

  (.22)سور الت ابن{قُلْ لَنْ يُصِيبنا إالَ مَا كَتَبَ اهللُ لَنا}

هييي المصيييبة تصيييب الرجييلب فيييعلم أنهييا ميين عنييد اهلل فيسييلَّم لهييا         : )) قييال علقميية  

}: وخرج الترمذي من حيديث أنيس عين النبيي     (( . ويرضى

} . 

 . {}:يقول في دعائه  وكان النبي 

}: يييدعو المييؤمن إلييى الرضييا بالقضيياء تحقيييم إيمانييه بمعنييى قييول النبييي  وممييا 

} . 
وقييال أبيين (( . ي رضييى بييهأحييب أن [ قضيياءه]إن اهلل إذا قضييى : )) قييال أبييو الييدرداء  

إن اهلل بقسطه وعدله جعل الَرْوَح والَفيَرج فيي اليقيين والرضياب وجعيل الهيم       : مسعود 
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(( . والحزن في الُسْخط والشكب فالراضي ال يتمنى غير ما هو عليه من شدة ورخياء 
 .وغيرهما .. كذا روي عن عمر وابن مسعود 

(( ور إال في مواقع القضياِء والقيدر  أصبحت ومالي سر: )) وقال عمر بن عبدالعزيز 
. 

: قييال اهلل تعييالى  . فميين وصييل إلييى هييذ  الدرجيية كييان عيشييه كلييه فييي نعيييم وسييرور      

 (83)سور  النحي{مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَّرٍ أو أُمْثى وَهُوَ مُؤمنم فَلنحِيينَهُ حَياةً طَيبةً}

وتيارة  . ر ميتهم فيي قضيائه   يالح ون حكمة المبتليب وخيرته لعبد  في البالِء وأنه غيي 
وتيارة يالح يون المبتِليي    . يالح ون ثواب الرضا بالقضاِءب فينسييهم أليم المقضيّي بيه    

 .وجالله وكمالهب فيستغرقون في مشاهدة ذلكب حتى ال يشعرون باأللم 
وهييذ  لميين لييم يسييتطع الرضييا بالقضيياِءب    . أن يصييبر علييى الييبالءِ : والدرجيية الثانييية  

مستحبب والصبر واجب عليى الميؤمن حيتمب وفيي الصيبر       فالرضا فضل مندوب إليه

إِمَمَووا }: قييال اهلل عييز وجييل . خييير كثيييرب فيي ن اهلل أميير بييهب ووعييد عليييه جزيييل األجيير  

وبَشَّارِ الصااابرينَ الياذينَ إذا أَراابتهمْ مُصايبةُ      } :وقيال   ( .24)سور  ال مر {يُوفَى الصَابِّرُونَ أَجّْرَهُمَ بغريِ حسابٍ

قيال  ( . 223-224)ساور  البقار   { نيا هلل وإِنيا إِليهِ راج ونَ أُولئ َ عليهمُ رلواتٌ من رهبم ورمحةٌ وأُولئ َ هُمُ املهتدونَإِ: قَالُوا

 .الرضا عزيزب ولكن الصبر م عَول المؤمن :  الحسن
أن الصبر ك  النفس وحبسها عين التسيخط ميع وجيود     : والفرق بين الرضا والصبر 

 .م وتمني  وال ذلك ب وكّ  الجوارح عن العمل بمقتضى الجز ع األلم وتمّني األل
انشييراح الصييدرب وسييعته بالقضيياءب وتييرك تمنييي  وال ذلييك المييؤلمب وإن    : والرضييا 

. وجد اإلحساس باأللمب لكن الرضا يخففه لما يباشر القلب من روح اليقيين والمعرفية   
 .وإذا قوي الرضا فقد يزيل اإلحساس باأللم بالكلية 

 
 بببب اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى
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 للموظفات[ دور المعلمة في توجيه أفكار الناشئة ]  ورشة عمل 
 

 :قال عتبة بن أبي سفيان لمؤدب ولد  

فعال في بناء المجتمع المدرسي وتكوين الشخصية المسلمة السوية التي تعتز بدينها وتتسيلح بيه    لك دور.. أختي المعلمة 
أمييام األفكييار المضييللة واألباليييل المزيفيية علييى ضييوء ذلييك مييا دورك فييي تعزيييز الحصييانة الفكرييية لييدى الناشييئة ضييد        

 ؟.المؤثرات السلبية في المجتمع 
....................................................................................................................................

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

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

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

................................................................................ 
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 (ورش المعلمات)المادة العلمية 
 

{إن اهلل ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء}1
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 ليةؤوالمس مطوية
 

 أنفسانا ونعاوذ بااهلل مان شارور      إلياه نساتغفره ونتاوب   الحمد هلل نحمده ونستعينه و إن

ال  أنمن يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له واشهد  أعمالنامن سيئات و

 :ا عبده ورسوله وبعد مدمح أناهلل وحده الشريك له واشهد  إال هال

ر جاءت لمصالحة البشا   إنماجميعها  إنهاوتعاليمه يجد  اإلسالمن الناظر في شرائع إ

بالمسائولية   واإلحسااس  تاّالف وسعادتهم و تكوين مجتماع يساوده النظاام والمحباة وال    

- :يلي وهذه مهمة كبرى حث عليها ديننا الحنيف ومن مظاهر ذلك ما

 

 اهتم القران الكريم والسنة النبوية المطهارة بتنصايل مفهاوم المسائولية والتنكياد     (1

 24:الصافات  (سئولونم إنهموقفوهم  )ابه تعليها لذا قال تعالى في ك

يؤديهاا ومان    أفعاال  أو بانمور مطالباا وفقهاا    اإلنساان فالمسئولية هي التاي يكاون   ( 2

 .عماًل أوهي التزام الشخص بما يصدر عنه قوال  ةاألخالقيالناحية 

االمتنااع عناه حتاى     أوفهو التزام الفرد بما تعهد القياام باه   / والمعنى العام للمسئولية

ولذلك فان  اإلخاللللمساءلة عنه فيلزم منه تحمل نتائج ذلك  اخل بتعهده تعرض إذا

التااي جعاال اهلل لااه ساالطانا عليهااا او قاادرة علااى  األشااياءالمكلااف يساانل عاان  اإلنسااان

 .التصرف فيها بني وجه من الوجوه

ولتسئلن عما :) قال تعالى , في حدود قدرته واستطاعته  اإلنسانوتنحصر مسئولية 

السذمع والبصذر    إنلك بذه علذم    سما ليوال تقف ) وقال تعالى  (93النحال  ) ( كنتم تعملون

وفي الحاديث الاذي يروياه عباد اهلل بان       36 اإلساراء ( والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال 

عماار رضااي اهلل عنهمااا يقااول صاالى اهلل عليااه وساالم كلكاام راع وكلكاام مساائول عاان   

فاي القاران الكاريم     رهكثبا في نصوص  اإلسالموهذه المسئولية التي قررها  (رعيته

عن التعاون على الشر قال  ىتدل كلها على وجوب التعاون على الخير وتنه والسنة

( 2 المائادة  ()والعذدوان   اإلثذم وتعاونوا على البذر والتقذوو وال تعذاونوا علذى     : ) تعالى 

الفرد انه مسئول عماا يجاري فاي     فححساس إخوانهتجاه  اإلنسانوهذه تبين مسئولية 

 فاا عه من الخير والشر يجعله حريصا للعمال علاى توسايع دائارة الخيار      محيط مجتم

الشعور بالمسئولية يحقق للمجتمع ألوانا من الخير ويحس كال فارد فاي المجتماع أن     

االماه بربااط وثياق يمانعهم مان       أفاراد هناك من يهتم به ويحل مشكالته وياربط باين   

" صلى اهلل عليه وسالم   رسولالتفرق وينشر بينهم التواد والتعاطف والتراحم قال ال
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مثل المذؤمنين فذي تذوادهم وتذراحمهم كمثذل الجسذد الواحذد إذا اشذتكى منذه عضذو           

 حديث صحيح "تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 
فجمياع   اإلنساان التاي حملهاا    األمانةامتثال  األساسيجوهر المسئولية ومحورها  إن

 تالسذذماواعلذذى  األمانذذةرضذذنا ع إنذذا) حقوقااه وواجباتااه تنطلااق ماان قولااه تعااالى     

نه كذان ظلومذا   إ اإلنسانمنها وحملها  وأشفقنيحملنها  أن فأبينوالجبال  واألرض

ليعذذيب اهلل المنذذافقين والمنافقذذات والمشذذركين والمشذذركات ويتذذوب اهلل     * جهذذوال 

 72/73/ األحزاب (وكان اهلل غفورا رحيما  والمؤمنات على المؤمنين

 هااي حمايااة الفطاارة التاي فطاار اهلل الناااس عليهااا بالسااير  مسائوليات عباااد اهلل  أول إن

 وإيتاااءالصاالة   وبحقامااة, وفاق الماانهج الربااني بامتثااال أوامار اهلل واجتناااب نواهياه     

مكنذذاهم فذذي  إنالذذيين ) عاان المنكاار قااال تعااالى  والنهاايبااالمعروف  واألماارالزكاااة 

 41الحج  (المنكربالمعروف ونهوا عن  وأمرواالصالة واتو الزكاة  أقاموا رضاأل
, ماان طاعااة اهلل   وإتباعااه االلتاازام بطاعااة الرسااول صاالى اهلل عليااه وساالم     إنكمااا 

فهذه من , سنته واالبتعاد عن الهوى واالبتداع  إتباعوالمجتمعات  األفرادومسئولية 

بااالحرص علااى الفاارد   اإلسااالملااذا اهااتم  اإلنسااانالمساائوليات التااي يحاسااب عليهااا  

بصورة سليمة عقاديا   األفرادبالمسئولية لينشن  اإلحساسة والمجتمع عن طريق تنمي

 األرضفاان المجتماع هاو     األولهاي المحضان    األسارة كانات   فاحذا وفكريا وجساديا  

التي تحتضن الفرد وتغذية بما يحتاجاه مان النماو والتكياف ماع محيطاه لتجعال مناه         

ق الفكر متاوتر  نشن ناقص الكيان مهزوز الوجدان قل إالكيانا متكامال وفردا نافعا و 

يحياا باين    ألنهوال لمجتمعه وال المته  ألهلهالنفس حائر التوجه النفع فيه لنفسه وال 

وماا ياراه ويعيشاه     إيمانه وأسسبراثن التناقض العميق بين ما يتلقاه من قواعد دينه 

 .والمبادىء  األسسقليال عن تلك  أوانحرفت كثيرا  ضالة أفكارمن 

الصافية والشعور بالمسئولية  والعقيدة الصحيحةبادىء على المجتمع ترسيخ الم (2

 إنماااوليااة  الجماعيااة  مااع المسااؤ ضال تتعااار الفرديااةفالمساائولية  أبنائااهفااي نفااوس 

فشرع اهلل هو المصدر  وأقوى أوضحمنها  مسئوليةتتناسق وتتكامل حتى تكون كل 

 .الذي حدد المسؤولية وهو الذي وازن بينهما
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- :وطا البد من توافرها لتحق المسؤولية ومنهاشر اإلسالموقد وضع 

علياه   ةال مساؤولي ففاقاد العقال    واإلدراكوتتحقق بالعقال والبلاوغ والفهام     األهلية -1

 وعذذن، عذذن النذذائم حتذذى يسذذتيقظ ثالثذذةرفذذع القلذذم عذذن  )قااال صاالى اهلل عليااه وساالم

 ابن ماجه  أخرجه, رضي اهلل عنها  ةائشعالمؤمنين  أمروته  (يفيق  أووعن المجنون حتى يعقل ، الصغير حتى يكبر 

الترك فال مسؤولية مع العجز عنهما فاالتكليف   أوبالفعل  أماالقدرة واالستطاعة  -2

 286البقرة  (وسعها إالاهلل نفسا  فال يكل) متناسب مع القدرة واالستطاعة قال تعالى 

 أيمذانكم للغو فذي  اهلل بذا  مال يؤاخيك) النية والقصد وهي عزيمة القلب قال تعالى  -3

وقااال صالى اهلل عليااه   225البقارة   (غفذور حلذذيم   ولكذن يؤاخذيكم بمذذا كسذبت قلذذوبكم واهلل   

اهلل  إلذى فمذن كانذت هجرتذه     ومذا نذو  لكل امروء  وإنمابالنيات  اإلعمال أنما)وسلم 

امذذرأة  أوومذذن كانذذت هجرتذذه لذذدنيا يصذذيبها    فهجرتذذه إلذذى اهلل ورسذذوله  ورسذذوله

 صحيح البخاري ( إليهاجر ما ه إلىينكحها فهجرته 

باالثواب   أماا محاساب علاى نيتاه     اإلنساان  إنتؤكد على  الشرعيةلذا فان النصوص  

والنياااة الجازماااة وحااادها هاااي منااااط , كانااات شااارا  إنبالعقااااب  أوكانااات خيااارا  إن

 المسؤولية 

 إلياه  ياؤدي وماا   لما يعما بحقيقة  اإلنسانعلم  إذاتتحقق  ةفالمسؤوليالعلم بالعمل  -4

وفهام حقيقتاه    واألخالقاي سيئة وعلم بحكام العمال الشارعي     أمائج خيره كانت من نت

 واألخاالق فهو يتحمل مسؤولية ذلك كاملة فاي مجاال العقيادة والعباادة      أمرهوعرف 

 .والعالقات والمعامالت 

عن جوارحه وبدنه وروحاه وعقلاه    مسؤولية شامله مسئوال اإلنسانكل هذه تجعل  

مسئول عان نفساه   عنه لحظة واحدة فهو  كوماله ال تنفوعمله وعلمه ووقته وعمره 

 ألزمنذاه  إنسذان وكذل  ) في حملها احد غيره قال اهلل تعالى  هال يشارككاملة  مسئولية

اقذذرا كتابذذك كفذذى * طذذائرة فذذي عنقذذه ونخذذر  لذذه يذذوم القيامذذة كتابذذا يلقذذاه منشذذورا  

 يضذل   افإنمذ يهتذدي لنفسذه ومذن ضذل      فإنمامن اهتدو * بنفسك اليوم عليك حسيبا

 15-13 اإلسراء (وما كنا معيبين حتى نبعث رسوال  أخروعليها وال تزر وازرة وزر 

قدما عبد يوم القيامة حتى يسنل عن عمره فيم  لال تزو" وقال صلى اهلل عليه وسلم 

وعن جسمه فيماا   أنفقهاكتسبه وفيما  أينوعن علمه فيما فعل به وعن ماله من  أفناه

جانب مسؤولية العبادات  إلىلذا نجد انه ( جامع صحيح ) ي االسلم برزةرواه  أباله

التعلايم مهناة    أنفاال شاك    اإليمانياة والمعامالت فهنااك مساؤولية التربياة علاى القايم      
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تتطلب من المعلمة عمال متواصال ومهارات خاصة وخلقا قويما ينبثاق   ألنها سامية

ماع والتعلايم وال عجاب    المجت وأهدافعن الشعور العميق بالمسؤولية نحو المتعلمة 

هذذو الذذيي بعذذث فذذي  ) والمرساالين فقااد قااال اهلل ساابحانه وتعااالى  األنبياااءمهمااة  فحنهااا

ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانو  آياتهرسوال منهم يتلو عليهم  األميين

 2الجمعة  (من قبل لفي ضالل مبين 
لتاي تعلاق القلاب بااهلل     ا اإليمانياة فعلى المعلمة مساؤولية عظيماة فاي تحقياق التربياة      

وهي التي تطهر , وتجعل قوتها وحولها باهلل , تخلصه من عوالق الدنيا وزخرفها و

تربي كبح  إنهاكما , القلب وتزكيه فال يكون التعلق بالمال والجاه والمكانة والشهرة 

القلاب ليالزماه صاالح السالوك      بحصاالح  ىالنفس عن جماح شاهواتها ولاذاتها وتعنا   

صذلحت صذلح الجسذد كلذه      إذاوان في الجسد مضغه  أال) عليه وسلم  قال صلى اهلل

والقياااام بالمساااؤولية بصاااورتها    (وهذذذي القلذذذب  أالفسذذذدت فسذذذد الجسذذذد كلذذذه    وإذا

للتوجاه   األساساية يكاون بمثاباة القاعادة    , يقتضي وجاود  التازام داخلاي    ,  الصحيحة

 ىماا يسام  لجاناب وهاو   هاذا ا  بتربية اإلسالميةوقد اهتمت التعاليم , السليم  األخالقي

 .بالضمير

مغااروس فااي الفطاارة  أصاالهبالمسااؤولية  اإلحساااس أساااسفهااذا الضاامير الااذي هااو  

التربيااة والرعايااة حتااى يساامو بصاااحبه ويرتقااي بااه عاان  إلااىلكنااه يحتااار  اإلنسااانية

طاابع ذاتاي غيار     إلاى واستحضااره الادائم لمراقباة اهلل لاه تتحاول      ,  األماور سفاسف 

والدنيوياة بهادوء وساكينه مان منطلاق       الشارعية  بالتكاليفيام الق إلىمتكلف يدفع به 

 4الحديد  (كنتم واهلل بما تعلمون بصير أينماوهو معكم ) انه يتعامل مع ربه قال تعالى 

 

النياة فاي طلاب العلام وان      إخاالص كما تتمثل مساؤولية المعلماة فاي تعلايم تلمياذاتها      

الاانفس عاان المساااوىء    فااي خلقهااا وان تسااعى جاهاادة فااي تطهياار     أنموذجاااتكااون 

, جاوهر المهاام التربوياة    من والاذي هاو   والمواظباة والحرص على الجد واالجتهااد  

 .مهمة تربوية ألنهاونستحضر المسؤولية في متابعة الطالبات 

فمن صدر منها  وأخالقهن آدابهنطالباتك في  أحوالالمربية مراقبة  أختيلذا عليك 

 أدب وإساااءةفساااد حااال  إلااى يمااا يااؤد أومكااروه  أوماااال يليااق ماان ارتكاااب محاارم 

 اإلماام وقاد قاال    صاححه تربوياة   أسااليب فيلزمك تقويم ذلك وتهذيبه بما تعلمتاه مان   

 إذا) ومما كتب مالك للرشيد رحمهماا اهلل  .  عما نفالشافعي ليس العلم ماحفظ فالعلم 
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كنت علمت علما فليار علياك علماه وساكينته وسامته وقااره وحلماه لقولاه صالى اهلل          

 (األنبياءالعلماء ورثة ) ليه وسلم ع

بحيث يربط العملية التعليمية بالتربية التي تعمل  التربيةيدخل عالم  أنوال بد للمعلم 

والساعي الرتقااء   , مع الواقاع   وتعينه على التعامل , على تكوين الشخصية السوية 

شارع اهلل  ارفع درجات المثل العليا فالمسؤوليات كثيرة والمسلمون مكلفون بتطبيق 

في جميع شؤون حيااتهم وغيااب المساؤولية يفاتح المجاال لظهاور االنحرافاات مثال         

 أدهااىفالمصاايبة  اآلخارة  آماااهاذا كلااه فااي الحيااة الاادنيا    المتناقضااةالفاتن والاادعوات  

اهلل حاين يتخلاى    يادي  نساان وحاده باين    إ يقاف كال   يثعند غياب المسؤولية ح وأمر

مذرة وتذركتم    أولد جئتمونا فذرادو كمذا خلقنذاكم    ولق ): قال اهلل تعالى األعوانعنه 

فذذيكم  إنهذذممذذا خولنذذاكم وراء ظهذذوركم ومذذا نذذرو معكذذم شذذفعاءكم الذذيين زعمذذتم       

 94االنعام (شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون

ال ينفصال بعضاها    واآلخارة ممتادة باين الادنيا     الساالم المسؤولية كلها في ميازان   إن

لاذا الباد مان محاسابة الانفس      , الجماعاة   أوك مسؤولية الفرد عن بعض سواء في ذل

وجااب عليااه  وأمانتااهعاارف المساالم حاادوده   فااحذاومراقبتهااا وان يقااوم العماال عليهااا  

التزامها والوفاء بها وعادم التعادي علاى حقاوق غياره ومساؤولياتها ووجاب معرفاة         

قاال  : قاال   رضاي اهلل عناه   هريارة  أبيحدود من يتعامل معهم لينزلهم منازلهم فعن 

الترماذي   رواه (المرء تركذه مذاال يعنيذه     إسالممن حسن )رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 ةالمناطا  الشخصيةالقيام بمسؤولياته  المجتمع أفرادعلى كل فرد من  اوأخير باسناد صحيح

مان   العقيادة الشرع وصايانة   بمتطلباتوعلى الجميع تحمل المسؤوليات والقيام . به 

التحلاال  أساابابماان  األخااالقك والضااالل مااع الحاارص علااى حمايااة   شااوائب الشاار

 .الهوى والشبهات أصحابوالفساد والفوضى والوقوف في وجه 

 

والمرسذلين سذيدنا    األنبيذاء شذرف  أوالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على 

 .أجمعينمحمد وعلى اله وصحبه 
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 واألخرويالدنيوي  ثراألوما  واآلخرةا مالذي يرتتب على غياب املسؤولية يف الدني 1س

؟املرتتب على غياب املسؤولية 



 المملكة العربية السعودية    

 وزارة التربية والتعليم     

 "بنات"اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض

 إدارة التوعية اإلسالمية     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ندوة عامة لألمهات

 

 

 دور األم في تــربية

 

 األبنــاء على اإلستقامة

 
 

 

 

 

 الرحيمبسم اهلل الرحمن      
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
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 :والتيكير بعالمات محبة الرسول صلى اهلل عليه وسلم وهي 

 ،كماا كاان الصاحابة والتاابعين عنادما نازل        سرعة االستجابة لندائه وتنفيي أوامره

القبلااة ,والصااحابيات عنااد ناازول آيااة الحجاااب ,والساايرة       حوياالتحااريم الخماار وت 

 . مليئة بالكثير من األمثلة على ذلك النبوية

     حتااى أنهاام : حذذب الصذذحابة لمذذا كذذان يحبذذه صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم واقتذذدا هم بذذه

 . عليه وسلم أصبحوا يحبون الطعام الذي يحبه محمد صلى اهلل

   اخارر البخااري عان محماود بان الربياع رضاي اهلل         :من عالمات حبه حفظ سذنته

ماان النبااي صاالى اهلل عليااه وساالم مجااة مجهااا فااي    ( أي حفظاات)علقاات : عنااه قااال 

 .وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو 

قلاات للحساان باان علااي :واخاارر الترمااذي عاان أبااي الحااوراء السااعدي ربيعااه باان شاايبان قااال  

دع " حفظذت منذه   : ما حفظت من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؟ قاال  : عنهما رضي اهلل

رواه الحااكم وابان خزيماة    " ما يريبك إلى ماال يريبك ،فإن الصذدق طمأنينذة والكذيب ريبذة     

 .وصححه 

لقذذد كنذذت علذذى عهذذد  : واخاارر البخاااري ومساالم عاان ساامرة باان جناادب رضااي اهلل عنااه قااال  

لم غالما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعنذي مذن القذول إال هاهنذا     رسول اهلل صلى اهلل عليه وس

 " .رجااًل هم أسن مني 

قذال  : حتى كان اآلباء يضعون المكافآت ألبنائهم على حفاظ الحاديث , قاال إباراهيم بان أدهام      

فطلبت الحاديث علاى   .  لي أبي يا بني اطلب الحديث فكلما سمعت حديثًا وحفظته فلك درهم

 .هذا 

اذهذب فذال   : دفع إلى أبي مائة ألذف وقذال  : لبغدادي عن علي بن عاصم  قالوذكر الخطيب ا

  ".أرو لك وجهًا إال بمائة حديث 
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  حبه والدالئل عليها دراسة السيرة النبوية من عالمات: 

حرص الصحابة والسلف رضوان اهلل عليهم على دراسة سايرة النباي صالى اهلل علياه وسالم      

 .قرئونها مع تعليم القرآن ألنها الترجمان لمعاني القرآن وتلقينها ألطفالهم حتى أنهم لي

كذان أبذي يعلمنذا    : فعن إساماعيل بان محماد بان ساعد بان أباي وقااص رضاي اهلل عنهماا قاال            

 .يا بني غنها شرف آبائكم فال تضيعوا ذكرها : المغازي والسرايا ويقول

مغذازي رسذول اهلل صذلى اهلل    كنذا نعلمذم   : وقال زين العابدين بن الحسين بان علاي رضاي اهلل عانهم    

.عليه وسلم كما ُنعَلم السور من القرآن 

 :التربية الخلقية  :ثانيــًا

ممااا ال شااك فيااه وال جاادال معااه أن الفضااائل الخلقيااة والساالوكية والوجدانيااة هااي ثماارة ماان     

 .ثمرات اإليمان الراسخ والتنشئة الدينية الصحيحة 

اإليمااان باااهلل ويتربااى علااى الخشااية منااه   فالطفاال منااذ نعومااة أظفاااره حااين ينشااا علااى     -

والمراقبة له واالعتماد عليه واالستعانة به والتساليم لجناباه فيماا يقاع , وتصابح عناده الملكاة        

الفطرياة واالسااتجابة الوجدانيااة لتقباال كال فضاايلة ومكرمااة واالعتياااد علاى كاال خلااق فاضاال    

 .كريم 

مية مجااردة ماان التوجيااه الااديني وحينمااا تكااون التربيااة للطفاال بعياادة عاان العقياادة اإلسااال   -

 .والصلة باهلل عز وجل فحن الطفل ال شك يترعرع على الفسوق واالنحالل

  :أخرر عبدالرزاق وسعيد بن منصور وغيرهما من حديث علي رضي اهلل عنه 

 ( .علموا أوالدكم وأهليكم الخير وأدبوهم )

ل بحصالح نفوسهم وتقاويم  الوالدين في هذا المجال مسؤولية شاملة بكل ما يتص مسؤولية -

اعوجاجهم وترفعهم عن الدنيا وحسن معااملتهم لآلخارين, وعان تخلياق األوالد مناذ الصاغر       

على الصدق واألمانة واالستقامة واإليثار وإغاثة الملهوف واحترام الكبيار وإكارام الضايف    

 .واإلحسان إلى الجار والمحبة لآلخرين 

ة كريمة وإحساسات عاطفياة نبيلاة , كاإلحساان    ومسؤولون عن تعويدهم على مشاعر إنساني

 .إلى اليتامى والبر بالفقراء والعطف على األرامل والمساكين 
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ومسؤولون عن تنزياه ألسانتهم مان الساباب والشاتائم والكلماات النابياة القبيحاة وعان كال ماا            

ينباائ عاان فساااد الخلااق وسااوء التربيااة ,وعاان تاارفعهم عاان دنايااا األمااور وسفاسااف العااادات    

 .بائح األخالق وعن كل ما يحط بالمروءة والشرف والعفة وق

 .إلى غير ذلك من المسؤوليات الكبيرة الشاملة التي تتصل بالتهذيب وترتبط باألخالق

كما أن السلوك الحسن المرغوب فيه ينبغي إشاعته أماام الطفال واإلكثاار مناه, كااحترام       -

ساان فياه ماا اقتضاى تلويثاه, أو تنظايم       الوالدين لبعضهما ,أو تنظيف المكان الذي احاد  اإلن 

األغراض ووضعها في أماكنها المعدة لها , أو غسل األيدي المتسخة قبل األكال أو التسامية   

 .قبله والحمد بعد نهايته ونحو ذلك من األمور 

مذا  : روى الترمذي عن سعيد بن العاص رحمه اهلل أن رساول اهلل صالى اهلل علياه وسالم      -

: لاذلك كاان علاي الماديني رحماه اهلل يقاول       . ل أفضذل مذن أدب حسذن    نحل والد ولدًا من نحذ 

توريااث األوالد األدب خياار لهاام ماان توريااث المااال , األدب يكساابهم المااال والجاااه والمحبااة    

وهذا الصحابي الجليال عباداهلل بان عمار رضاي      . لإلخوان ويجمع لهم خيري الدنيا واآلخرة 

: فيقاول   األسس والقواعد في التربياة ق يضع لهم اهلل عنهما يوجه نداءه للوالدين بخطاب رقي

ادب ابنك فحنك مسؤول عنه ماذا أدبته ؟ومااذا علمتاه؟ وهاو مساؤول عان بارك وطواعيتاه        ) 

 ( .لك 

 أدب خطاب الوالدين  -

قلات لساعيد بان المسايب كال ماافي       : في تفسيره قال أبو الباداح التجيباي    أورد القرطبي

وقل لهما قواًل كريمًا ماهو القول الكاريم ؟  : "  قولهالقرآن من بر الوالدين قد عرفته إال

 .له يا أبتاه يا أماه : قال ابن المسيب

 .لبيك يا أماه : قول أبو هريرة مع أمه 

 :أدب االحترام والتوقير -

جاء شايخ يرياد النباي صالى اهلل علياه      : أخرر الترمذي عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال

لذيس منذا مذن لذم يذرحم      :" فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم . له  وسلم فنبطن القوم أن يوسعوا

 ".صغيرنا ويوقر كبيرنا 
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 :أدب االخوة  -

ماان :" قاال رسااول اهلل صالى اهلل علياه وسالم     : أخارر مسالم عان أباي هرياارة رضاي اهلل قاال      

 .أشار ألخيه بحديدة فحن المالئكة تلعنه حتى يدعه وإن كان اخاه ألبيه وامه

 :أدب مظهر الطفل  -

رأى رساول اهلل صالى اهلل علياه وسالم صابيًا قاد حلاق        : عن ابان عمار رضاي اهلل عنهماا قاال     

" . احلقذوه كلذه  أو اتركذوه كلذه      :"بعض شعر رأسه وترك بعضه فنهااهن عان ذلاك وقاال     

 .وفي الصحيحين 

 .نهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن القزع : عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال

فاي عادم متابعاة غيار      لقاعدة التاي وضاعها رساول اهلل صالى اهلل علياه وسالم      وبناًء على ا -

المسلمين في اللباس منذ أن يفتح عينيه ,فيعود سنة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ويبعاد عان   

 . األلبسة المحرمة

وهذا ما فعله الصحابي الجليل بكل جاد وحارص فقاد روى الطبراناي عان عباد اهلل بان يزياد          

أمذي  : مذن كسذاك ؟ قذال    :فقال . د عبد اهلل فجاء ابن له عليه قميص من حرير كنا عن: قال 

 .قل ألمك تكسوك غير هيا : فشقه، قال: ،قال

 :تلبية الحاجات النفسية والعاطفية   :ثالثًا

 :الحاجة إلى الحب والعطف والقبول  - أ

القبلااة الطفاال بحاجااة إلااى أن يشااعر بمحبااة والديااه لااه , عاان طريااق بيااان ذلااك مباشاارة أو ب      

 .والمداعبة وحسن االستقبال وتفقد حال الطفل والسؤال عنه 

وللقبلاة دور فعاال فاي    " إذا أحب أحدكم أحدًا فليعلمذه أن يحبذه   : "قال صلى اهلل عليه وسلم 

. تحريك مشاعر الطفل وتسكين غضبه وهي السانة الثابتاة عان النباي صالى اهلل علياه وسالم        

قدم ناس من األعراب على رسول : اهلل عنها قالتاخرر البخاري ومسلم عن عائشة رضي 

لكناا واهلل ماا نقب،ال,    : , قاالوا  نعذم  : فقاالوا أتقبلاون صابيانكم؟ فقاال    : اهلل صلى اهلل علياه وسالم   

 .أو أملك إن كان اهلل نزع من قلوبكم الرحمة : فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 



 61 

 يفرق باين ابان وآخار وال باين الاذكر واألنثاى       ومما يدل على الحب والقبول العدل بينهما فال

أن رجااًل كاان عناد النباي صالى اهلل      : روى البازار عان اناس رضاي اهلل عناه     . ولو في القبلة 

، باين يدياه   فدخل عليه ابنه فقبله ووضعه على فخاذه وجااءت بنات لاه فنجلساها      : عليه وسلم 

 .اله ثقاتقال رج" ما سويت بينهما  :فقال رسول اهلل صلى عليه وسلم 

وكذلك ماا ورد عان النعماان بان بشاير رضاي اهلل عناه أن أبااه أتاى باه رساول اهلل صالى اهلل             

إني نحلات ابناي هاذا غالماًا كاان لاي , فقاال رساول اهلل صالى اهلل علياه           : عليه وسلم فقال له 

 " .فأرجعه: " ال , فقال صلى اهلل عليه وسلم : فقالأكل ولدك نحلته مثل هيا ؟ :"وسلم 

أيسذذرك أن يكونذذوا لذذك فذذي البذذر : "ثاام قااال " فأشذذهد علذذى هذذيا غيذذري "روايااة لمساالم  وفااي

 " .فاتقوا اهلل واعدلوا بين أوالدكم" وفي رواية " فال إذًا: بلى, قال : قال سواء ؟

 : الحاجة إلى التقدير - ب

الطفل بحاجة إلى أن يشعر انه موضع تقدير واعتبار من اآلخرين ,ومعاملته كفرد له قيماة,  

لقد كان صلى اهلل عليه وسلم قدوة للوالدين في إشباع هذه الحاجة عناد األطفاال ويادل علاى     و

أتى النبي صلى اهلل عليه وسلم  بقادح  : ذلك ما ورد عن سهل بن سعد رضي اهلل عنه انه قال

يذا غذالم أتذأذن لذي      : "فشرب منه وعن يمينه غالم  أصغر القوم واألشياخ عن يساره, فقاال 

ما كنت ألوثر بفضذلي منذك أحذدًا يذا رسذول اهلل ،فأعطذاه إيذاه        : قال ". شياخ ؟أن أعطيه األ

 .أخرجه البخاري ومسلم.

 .فهنا قّدر النبي صل اهلل عليه وسلم الغالم الصغير واحترم وجوده واستنذنه في حقه 

وكذلك تحيته صلى اهلل عليه وسلم للصاغار كلماا مار بهام فعان أناس رضاي اهلل عناه أناه مار           

 ".كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يفعله : ان فسًلم عليهم ,فقالعلى صبي

 :الحاجة إلى تنمية اليات  - ت

يكون ذلك باالستقبال الجياد والتعامال الطياب والممازحاة والمشااركة باالساتماع واإلنصاات         

كذان رسذول اهلل صذلى اهلل عليذه      : "بن جعفر رضي اهلل عنه قاال   لما يقولون , فعن عبد اهلل

وغنذه قذدم مذن سذفر فُسذبق بذي إليذه        : ا قدم من سفر ُتُلِقى بصبيان أهل بيته، فقذال وسلم إذ

فأدخلنا المدينذة ثالثذة علذى    : فحملني بين يديه ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه، قال
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كذان النبذذي صذذلى اهلل   : "وعاان أنااس رضاي اهلل عنااه قااال  . أخرجااه البخاااري ومسالم  " دابذة 

يذا أبذا   : لقًا، كان لي أخ يقال لذه أبذو عميذر ، وكذان إذا جذاء قذال      عليه وسلم أحسن الناس خ

 . رواه البخاري ومسلم" عمير، ما فعل النغير؟ نغير كان يلعب به 

وكان من الممازحة والمالعبة وإشاباع هاذه الحاجاة ماا ورد عان عائشاة رضاي اهلل عنهاا           -

ن لي صذواحب يلعذبن معذي    كنت العب بالبنات عند النبي صلى اهلل عليه وسلم وكا": قالت 

" فكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه، فيسر بهذن إلذى فيلعذبن معذي    

 .أخرجه البخاري

 :إشباع الحاجة إلى التعلم والنجاح  - ث

تبدأ باوادر هاذه الحاجاة بماا يتمياز باه الطفال مان نماو مخيلتاه والاذي يبادأ بعاد السانة األولاى                

نحذن  " ية على قصص القرآن وقصص السنة النبوية ,قال تعالى ويكون استغالل ذلك بالترب

 3:يوسف" اآلية ... نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هيا القرآن 

 .وكذلك باكتشاف ميولهم وقدراتهم وتوجيههم لما يناسبهم وتشجيعهم على إنجازهم عليهم

ة اإلعجااب شاكره وأثناى    إن المرباي إذا رآه مصايبًا ولام يخاف علياه شاد      :" يقول ابن جماعاه 

 ".عليه بين أصحابة ليبعثه وإياهم على االجتهاد في طلب االزدياد 

اللهذم فّقِقذُه   : " فكان صلى اهلل عليه وسلم يدعو البن عباس رضاي اهلل عناه وهاو غاالم يقاول     

 .فكان رضي اهلل عنه حبر األمة وترجمان القرآن " في الدين وعلمه التأويل 

ي اهلل عنه لما رأى سرعة حفظه مع صغر سانه أماره أن ياتعلم لغاة     وقال لزيد بن ثابت رض

: ثام قاال لاه الرساول صالى اهلل علياه وسالم        . يهود فتعلمهاا فاي نصاف شاهر رضاي اهلل عناه      

 فتعلمتها في سبعة عشر يومًا فتعلمها، : ال فقال: فقلتأتحسن السريانية فإنها تأتيني كتب؟ 

وينفاع وتعلايمهم أن تكاون     دالل األوقات والتخطيط لها بماا يفيا  استغفعلى اآلباء تعليم أبنائهم كيفية 

هناااك أهااداف لحياااتهم , وكااذلك تااوجيههم للقنااوات والمواقااع النافعااة وعاادم تااركهم يتخبطااون فااي    

 . التنقل من موقع ومن قناة إلى أخرى وتصحيح ما علق بنفكارهم من غب  
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