
مقدمة تقریر عن تحمل المسؤولیة
إن الدماغ البشري لإلنسان قابل للدونة أي أنھ ُمعرًضا للتشوه بسبب مرونتھ، فإن لم یقم بحمایتھ من خالل تنمیة مھاراتھ، وتھیئتھ على

تعزیز اإلیجابیات الموجودة في شخصیتھ والتحلي بھا، إلى جانب التغاضي عن النقاط السلبیة التي تحیط بھ تحت إطار تحمل المسؤولیة
فمما ال شك فیھ سیكون بال قیمة، فتحمل المسؤولیة تعد بمثابة الخطوة التي تدفع أي شخص تجاه الرقى وبلوغ المكانة المرموقة التي

یطمح إلیھا دائًما، فنظًرا ألنھا من القضایا الھامة سنقوم بتسلیط الضوء علیھا من خالل عرض تقریًرا شاملة عن تحمل المسؤولیة في
السطور التالیة.

تعریف المسؤولیة لغة واصطالحا
یختلف تعریف تحمل المسؤولیة في اللغة عن االصطالح، ففیما یلي سوف نوضحھ لكم في كال الحالتین:

وھمأنواع4إلىالمعاجمفيتقسیمھاتمإنھحیثقول،أوفعلمنمنھیصدرمابكلالفردالتزامبھایقصد:لغةالمسؤولیة●
المسؤولیة األخالقیة، والجماعیة، والقانونیة واالجتماعیة، ومن الجدیر بالذكر أن كلمة المسؤولیة ھي المصدر الصناعي لكلمة

مسؤول والتي تصنف اسم مفعول للفعل سأل.
قدرة الفرد على تحمل نتیجة األفعال التي صدرت منھ واختارھا والتي: ُتعرف المسؤولیة اصطالًحا بأنھاالمسؤولیة اصطالًحا●

كان على علم مسبق بھا، كما ُتعرف بالشعور اإلنساني الذي یساھم في التمییز بین األفعال الجیدة والسیئة.

أركان المسؤولیة
لكم:نذكرھمسوفالتالیةالسطورففيللمسؤولیةرئیسیةأركان3ھناك

الرعایة

یتركز ھذا الركن على االھتمام باآلخرین إلى جانب إظھار الرحمة تجاھھم والعطف والحنان.●
فإنھ یشیر إلى أن كل راٍع بال شك مسؤول عن رعیتھ.●
فعلى سبیل المثال الحاكم مسؤول عن المحكوم، والرجل عن المرأة، وكذلك الوالد عن الولد.●

الھدایة

یتجلى ركن الھدایة في تحمل مسؤولیة المحیطین.●
ذلك من خالل تقدیم النصائح لھم واإلرشادات التي تساھم في توجیھھم نحو القیم االجتماعیة السلیمة.●
إلى جانب تدعوھم إلى الخیر وتحثھم على االبتعاد عن المنكر.●
فركن الھدایة ینص بشكل صریح على ضرورة اتخاذ األنبیاء كقدوة حسنة حیث یجب االقتداء بھم.●

اإلتقان

أما عن آخر ركن فھو اإلتقان ویقصد بھ التعبد والتقرب من هللا - عز وجل-.●
فإن هللا تعالى یحب من یتقي عملھ ویتمھ على أفضل وجھ.●
إذ یلتزم مراعاة هللا فیھ بشكل أساسي ثم مراعاة ضمیره.●



قصص عن تحمل المسؤولیة في اإلسالم
سنستعرض لكم في السطور التالیة أبرز القصص الدینیة عن تحمل المسؤولیة:

قصة أبو ذر الغفاري

ذھب أبو ذر الغفاري ذات یوًما إلى سیدنا محمد - صلى هللا علیھ وسلم- لكي یطلب من مساعدتھ.●
حیث كان یرید أن یتولى والیة إحدى الوالیات على الرغم من عدم توفر الشروط المطلوبة فیھ.●
فرفض سیدنا محمد - صلى هللا علیھ وسلم-، ورد علیھ بالحدیث الشریف الدال على ضرورة تحمل المسؤولیة وھو "یا رسوَل●

ِهللا أال تستعمْلني أي في منصٍب قال : فضرب بیِده على منكبي ثم قال : یا أبا ذرٍّ إنك ضعیٌف و إنھا أمانٌة و إنھا یوَم القیامِة
ى الذي علیھ فیھا". خزيٌّ و ندامٌة إال من أخذھا بحقِّھا و أدَّ

قصة الفاروق عمر بن الخطاب

كان عمر بن الخطاب - رضي هللا عنھ- یذھب لیًال دائًما لیتفقد أحوال قومھ.●
حیث إنھ في لیلة من اللیالي سمع صوت طفل صغیر وھو یبكي بشدة.●
فتوجھ إلى صوتھ ورأى أمام الخیمة التي كان یوجد فیھا الطفل ناًرا مشتعلة.●
فقال بصوٍت منخفض یا أھل الضوء، فرأى امرأة جالسة في الخیمة.●
فأخبرھا بأن ترضع طفلھا ثم ذھب، ولكن الطفل استمر في البكاء.●
فعاد مرة أخرى عمر بن الخطاب إلیھا وسألھا لماذا ال ترضعیھ وقال لھا إنھا أم غیر سویة.●
فقالت لھ إنھ في فترة الفطام، وھو ما أدى إلى إرسال الفاروق عمر بن الخطاب في الناس قائًال ال تكرھوا أبًدا أوالدكم على●

الفطام وأشار إلى أنھم ینفقوا للفطیم مثلما ینفقوا للرضیع.

قصة العجوز

ذھبت امرأة عجوز ذات لتشتكي من الخلیفة العثماني إلى سلیمان القانوني.●
إذ إن شخًصا من جنوده قام بسرقة ماشیتھا بینما ھي كانت نائمة.●
فرد علیھا سلیمان القانوني قائًال " كان ینبغي علیِك أال تنامي وتسھري لتحرسي مواشیِك".●
فردت بكل ثبات قائلة " ظننتك یا موالي ساھًرا أنت اآلخر على رعایتنا فھذا ما جعلني أنام مطمئنة البال" .●

قصة عبد هللا بن عمر

بدأالتيالمسلمینمناسباتحضورعلىیحرصكانوھوسنة11عمرهعنھ-هللارضي-عمربنهللاعبدكانأنمنذ●
تنظیمھا بسبب قدوم رسول هللا - صلى هللا علیھ وسلم- إلى المدینة.

كما كان یحرص على المشاركة في مجالس الكبار.●
حیث عندما كبر في السن أصبح بمثابة علم نابغ من أعالم اإلسالم.●
ولقد ساعده والده كثیًرا في التأقلم والتشجع على تحمل المسؤولیة.●

أحادیث عن تحمل المسؤولیة في اإلسالم
إلیكم في النقاط التالیة أبرز حدیث شریف یوضح أھمیة تحمل المسؤولیة:



ِتِھ؛ َفاإلَِماُم َراٍع وھو● ِ صلَّى هللاُ علیھ وسلََّم یقوُل: ُكلُُّكْم َراٍع وَمْسُؤوٌل عن َرِعیَّ ُھ َسِمَع َرسوَل هللاَّ روى عبد هللا بن عمر "أنَّ
ِتَھا، ِتِھ، والَمْرأَةُ في َبْیِت َزْوِجَھا َراِعَیٌة وھي َمْسُؤوَلٌة عن َرِعیَّ ُجُل في أْھلِِھ َراٍع وھو َمْسُؤوٌل عن َرِعیَّ ِتِھ، والرَّ َمْسُؤوٌل عن َرِعیَّ

ِ صلَّى هللاُ علیھ وسلََّم، وأَْحِسُب النَّبيَّ ِتِھ. قاَل: َفَسِمْعُت َھُؤَالِء ِمن َرسوِل هللاَّ ِدِه َراٍع وھو َمْسُؤوٌل عن َرِعیَّ والَخاِدُم في َماِل َسیِّ
ِتِھ". ِتِھ، َفُكلُُّكْم َراٍع وُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل عن َرِعیَّ ُجُل في َماِل أِبیِھ َراٍع وھو َمْسُؤوٌل عن َرِعیَّ صلَّى هللاُ علیھ وسلََّم قاَل: والرَّ

ففي ھذا الحدیث داللة على أن الراعي ھو شخص مؤتمن مكلف بإصالح جمیع ما یخصھ.●
إلى جانب رعایة كل من ھم یقعون تحت مسؤولیتھ.●
فھذا األمر سوف یعود علیھ بالثواب واألجر العظیم، إذ إنھ إن تخلف عن رعایتھ سیكون خائًنا لألمانة التي وكلھ هللا - عز●

وجل- بھا، وسیضر دینھ ومصلحة مجتمعھ.

أنواع المسؤولیة في اإلسالم
أنواع:3إلىتنقسماإلسالمفيالمسؤولیةفإنالدینفقھاءعنوردلماوفًقا

ورسلھ وكتبھ والیوم اآلخر والقدر، إلى جانب إقامة الصالة، وإخراج: یقصد بھا اإلیمان با� ومالئكتھالمسؤولیة تجاه الخالق●
الزكاة والصوم، والحج.

: وھي تشمل الوالدین والزوجة واألبناء.المسؤولیة تجاه األھل●
الجار واألقارب وجمیع أفرد المجتمع، وتتركز على صلة األرحام: وتكون خارج البیت حیث تشملالمسؤولیة تجاه المجتمع●

والتعامل بالحسنى مع المحیطین.

اآلثار اإلیجابیة المترتبة على تحمل المسؤولیة
ینتج عن تحمل المسؤولیة العدید من اآلثار اإلیجابیة والتي تنعكس على األشخاص نفسھا وعلى مجتمعھم، ففیما یلي سوف نذكر لكم

أبرزھا:

شعور الفرد بأنھ ھو قائد حیاتھ والبطل الذي تمكن من اتخاذ القرارات المصیریة بحریة ودون الخوف من الفشل.●
تقدیر الذات وبالتالي الثقة في النفس، وتعزیز الشعور باالكتفاء دون الحاجة إلى عیش أحالم اآلخرین.●
اكتساب الشجاعة والقدرة على تحمل نتیجة األفعال التي تم تقدیمھا.●
إمكانیة إدارة المھام المختلفة والمناصب المرموقة وبكفاءة عالیة دون مواجھة أي مشكلة.●
الحصول على مھارة التأني عند االختیار، والقدرة على التفرقة بین الخیارات الجیدة والسیئة.●
النھوض بالمجتمع من خالل جعلھ مجتمًعا ملتزًما ومزدھًرا.●

خاتمة تقریر عن تحمل المسؤولیة
ال تقتصر فكرة تحمل المسؤولیة على تولي مھام اآلخرین فقط، فھذه الفكرة تتطلب البدء بالنفس أي أن الشخص یكون قادًرا على رسم
مسار حیاتھ واتخاذ القرارات السلیمة ومعرفة الوقت المناسب للتقدم نحو األمام أو التراجع للخلف، فإن استطاع فعل ذلك سُتفتح أمامھ
الكثیر من اآلفاق وسیصبح مسؤوًال عمن حولھ وعن مجتمعھ، فمما ال شك فیھ أن التحلي بالمسؤولیة من األمور الھامة للوصول إلى

الغایات الشخصیة والرتقاء المجتمع درجات عدیدة من األمانة المھنیة وكذلك الحضارة.


