
 
 جامعة الملك سعود

 كلية اآلداب
 
 

 

 ة"لمسؤوليا قيمة استشعار" تغريدات
 ة.حيا هذه في فرد كل مسؤوليات تجاه الوعي لنشر تهدف يتوال

 
 

 
 

 مسؤول وكلكم راع كلكم حديث لمعنى وتفصيل تفسير :الرئيسي الموضوع •

 رعيته عن

 المسؤولية استشعار أهمية نحو الوعي زيادة :الهدف •

 التوعوي ثقّف نادي :المتحدث من •

 تغريدة 22 :التغريدات عدد  •

 السيف فاطمة إعداد:و كتابة •
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 المحتوى نوع
 بدون( أو بتعليق تغريد إعادة إعجاب/ )تغريدة/

 المرفقات التغريدة نص الوقت النشر تاريخ

  مساء   00:4 2020 نوفمبر 20 تغريدة

 معرفة مدى يقيس تصويت

 كُلكم حديث لمعنى الناس

 عن مسؤول وكُلكم راع

 من يتكون والذي رعيته،

  خيارات: ثالثة

 عن سابقه معرفة لدي  -

 الحديث معنى

 تجاه معرفة أي لدي   ليس-

 الحديث معنى

 عن سابقه معرفة لدي  -

ريد لكن الحديث معنى  أ

 االستزادة

  مساء   00:5 2020 نوفمبر 20 تغريدة

 حديث: معنى تفسير عن بها سنتحدث اليوم لهذا تغريداتنا سلسلة

 وهو للحديث قصير فيديو

 يتحرك.

الكثير منا يجهل مدى أهمية المسؤوليات التي قد نراها بسيطة بأعيننا ولكنها  مساء   01:5 2020 نوفمبر 20 تغريدة

على  عكس ذلك تماماَ، وحديثنا اليوم يتمحور حول مسؤولية الراعي تجاه 

 رعيته.

 

 

 تغريدة

 

يقصد بالراعي الحافظ المؤتمن، وهو مأخوذ من الر عي الذي بمعنى الحفظ،  مساء   04:5 2020 نوفمبر 20

والراعي هو كل من ُوكل إليه سياسة األمور، وتدبيرها، ورعايتها، وحفظها، 

وإصالح كل ما وقع تحت حكمه ونظره، وال بد من اإلشارة إلى  أن   الرعية تعرف 

 بأنها كل ما يشمله نظر الراعي وحفظه.
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  خصه  قد مثال   الدولة( )حاكم  وأ األمير ف لرعية راع   مسؤول كل ان نجد فلذا مساء   80:5 2020 نوفمبر 20 تغريدة

َِميرُ  قوله: في وسلم  عليه  هللا صلى ، النَّاِس  َعلَى الَِّذي )َفاألأ   َعنأ  مسؤول َوُهوَ  َراع 

تِِه(، ن مسؤول  كل   واإلمام  واألمير، الحاكم، يكون حيث رَِعيَّ  . واليته تحت عم 

 )حاكم أو األمير مسؤوليات

 شكل في  الدولة(

 انفوجرافيك

وال ننسى جهود المملكة بذلك؛ فهي قد قدمت للمواطنين كل ما يلزمهم  مساء   21:5 2020 نوفمبر 20 تغريدة

للمحافظة على  صحتهم خالل جائحة كورونا؛ فقد وفرت لهم جميع سبل 

الحماية والراحة وكل ذلك كان بأمر من مليكنا الغالي  الملك سلمان بن عبد 

 العزيز -حفظه هللا ورعاه-.

 

لِ  َعلَى  َراع   )َوالرَُّجلُ  وسلم:  عليه هللا  صلى قوله في الرجل مسؤولية  كرتوذُ  مساء   15:5 2020 نوفمبر 20 تغريدة   أَهأ

تِِه، ؤول   َوُهوَ  بَيأ (.   َمسأ ُهمأ  َعنأ

 

هناك مفهوم خاطئ  حول تلك  المسؤولية؛ فغالبية اآلباء يرون ان مسؤوليتهم  مساء   17:5 2020 نوفمبر 20 تغريدة

تجاه أهل بيتهم تكمن فقط بتوفير االحتياجات الضرورية من مال، وملبس،  

ا لتحقيق تلك    ومأكل، فنراه يغيب  عن المنزل ساعات طويلة للعمل؛ سعي 

 المسؤولية فقط، لكن ال تتحقق مسؤولية األب بذلك فقط.

 بمقطع مزو د قصير فيديو

 عن يتحدث مسجل صوتي 

 تجاه األب مسؤوليات

 أسرته.

ا بالحديث لقوله صلى  هللا عليه وسلم:   مساء   20:5 2020 نوفمبر 20 تغريدة ونرى أن المرأة قد خصت ايض 

.) ُهمأ ؤولَة   َعنأ لَِها َوَولَِدهِ،  َوِهيَ  َمسأ تِ  بَعأ أَةُ  َراِعَية   َعلَى  بَيأ َمرأ  )َوالأ

 

فتكمن مسؤولية المرأة بخدمة  زوجها ورعايته ومساندته وتقديم العون له  مساء   23:5 2020 نوفمبر 20 تغريدة

، مع ضرورة  صبرها  عليهم  في   متى ما احتاج لذلك،  وتربية أبنائها تربية   صالحة 

 الشدة، وأن تدبر أمورهم، وأن تحفظ المال،  وترعاه. 

 

وكثير ا ما نرى في الوقت الحالي أن فكر  بعض األمهات الجدد  قد احتوى على   مساء   25:5 2020 نوفمبر 20 تغريدة

ا من األفكار الخاطئة ، مما يؤثر  على التربية بشكل سلبي، فالبعض منهن   بعض 

يفتقرن الشدة في بعض األمور  ويرضخن مباشرة دون النظر  الى األضرار  

 والمنافع التي ستحدث مستقبال  .  

 يوضح صامت قصير فيديو

 التصرفات بين الفرق

 والتصرفات الصحيحة

 الخاطئة.
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ا مسؤوليات العمل( )رب أو وللمدير مساء   30:5 2020 نوفمبر 20 تغريدة   األمور منف البعض، يجهلها قد ايض 

  يضع أن  مثل خاطئ،  بشكل السلطات استخدام  الحالية الفترة  في المتداولة

  أغلب  ووضع المسؤوليات، جميع لهم يحمو الموظفين على العبء كل المدير

 جودتهم. لتحقيق عليهم  المراقبة تتم أن دون تصرفهم تحت األمور

 

  والحرص له، هللا لمراقبة باستشعاره  تهمسؤولي المدير يحقق أن المفترضف مساء   33:5 2020 نوفمبر 20 تغريدة

  العدل تحقيق على والحرص وجه، أكمل  على  بها المكلف األمانة تأدية على

  أحسن  ومعاملتهم به، لهم طاقة ال ما  تكليفهم وعدم الموظفين جميع بين

  ال جورهمأ كامل  عطاءهمإو منهم، والسخرية ستحقارهما وعدم معامله

 شيء. حقهم من ينقص

 

  بمسمى المهنة ممارس أو  الموظف عاتق على  تقع  مسؤوليات  هناك أن  كما مساء   38:5 2020 نوفمبر 20 تغريدة

 .آخر

 

فالمعلم مثال   البد أن يدرك بأن الرقيب  الحقيقي على سلوكه بعد هللا سبحانه   مساء   40:5 2020 نوفمبر 20 تغريدة

وتعالى هو ضميره اليقظ وحسه الناقد، وأن الرقابة الخارجية  مهما تنوعت  

أساليبها ال ترقى الى الرقابة الذاتية، لذلك يسعى  المعلم بكل  وسيلة متاحه الى  

 بث هذه الروح بين طالبه  ومجتمعه،  ويضرب  المثل والقدوة  في التمسك بها. 

 

فيجب على المعلم أن يحسن الظن بطالبه، ويحرص  على أن يقدم لهم ما   مساء   43:5 2020 نوفمبر 20 تغريدة

ينفعهم، ويبذل قصارى جهده في تعليمهم  وتربيتهم وتوجيههم، ويقيم العدل  

بينهم،  ويستثمر  أوقاتهم بكل ما هو مفيد،  ويدلهم على طريق الخير ويرغبهم  

ا   ا  ونفسي  ا وخلقي  فيه، ويرعاهم الرعاية الكاملة لتنميتهم ديني ا وعلمي 

 واجتماعي ا.

 

فالطلبة جيل واعد وكل ما يغرسه المعلم في طالبه سيجد أثره في األعوام   مساء   45:5 2020 نوفمبر 20 تغريدة

القادمة، ال شك أن المعلم هو األساس والسالح القوي في تكوين جيل ناضج   

 وواعي وعالِم، فالجد  كل الجد في اإلحسان واإلتقان في التعليم.
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  ؛ةمسؤولي كأي ليست للطبيب والمسؤولية المِهن،  عِظمأ من فهو الطب أما مساء   49:5 2020 نوفمبر 20 تغريدة

   .بِعلمه المرض هلكه أ من  على يخفف يتألم،  من يرعى  حياه،  يُنقذ فالطبيب

 

فيجب على كل  طبيب أن يراقب هللا  في  مرضاه، فكل مريض يمر عليه  يتقِ    مساء   52:5 2020 نوفمبر 20 تغريدة

هللا فيه ال يضره بالعجلة في عالجه،  أو يضره بكثرة  األدوية  وال يغشه فقط ألجلِ  

 المالِ  والتكسب  والبعد عن هدف الطبيب  األساسي.  

 

المرضى  أمانة واألمانة ال تُخان، إ ذا أحسن  الطبيب في معاملة مرضاه وأعطى   مساء   54:5 2020 نوفمبر 20 تغريدة

زيادة وال نقصان ولم  يغشهم ألجل  مال وال  غيره؛ بارك   كل منهم ما يحتاج بال 

 هللا له في  عمله وعلمه وجهده وفتح له من  أبواب الخير  ماال يعد وال يُ حصى.

 

فلذا البد على  كل إنسان مسؤول أن يستشعر ِعظم هذه المسؤولية وأنه  مساء   57:5 2020 نوفمبر 20 تغريدة

سيحاسب عليها، وعليه أن يحرص على  من يرعاهم أشد الحرص بتحقيقه كل 

 ما هو مأمور بأدائه على  الشكل المطلوب.

 

نسعد بمعرفة رأيك من خالل إجابتك على  األسئلة المرفقة في  الرابط التالي   مساء   00:6 2020 نوفمبر 20 تغريدة

 )ملصق قلب أحمر(:

 مدى عن لالستفتاء رابط

 من الجمهور استفادة

 رضاهم ىومد ،المحتوى

 التي والمواضيع عنه،

 في  عنها التحدث يفضلون

 المقبلة. األيام


