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الملهوف           كإغاثة السلم قبل حتى العرب عند نبيلة قيم وجود
الضعيف   ومساعدة

الرسول   .إيجابية الحقوق       وحفظ المجتمع، تماسك على وحرصه



اسرته      في الله سول بدور اقتدي



الجار      وحفظحقوق الجوار علقة همية

الرسوول،)       إيجابية المجتمعية، بالمسؤولية الشعور
) لمجتمعه   وإخلصه حبه

(.جاعته  المجتمع      أمن حماية المبادرة، روح ،

الشرطة   مع التواصل
المدني      بالدفاع والتصال الممكنة، المساعدة تقديم

المختصة       والجهة بالسعاف والتصال بالزدحام التسبب دم
 . المنية   الجهات إبلغ



بالدم       التبرع على الخرين وتشجيع بالدم التبرع

الحاجة     وسد الفقر محاربة

والنفسي   المعنوي  الدعم

القائد    من اليجابية

المجتمعية   المشاركة

والسعادة    والفرح السرور نشر



مسلمين   -         يكونوا لم لو حتى للقارب للحسان الدعووة الخر على تاح

الطفولة  رعاية

واللين   التسامح

      : َجنَاَزٍة      َرُسوِلِفي َمَع َخَرْجنَا َقاَل طَالٍِب، بِْنأَبِي َعلِّي َعْن
.... الَْغْرَقِد   بَِقيِع شهود إِلَى

الجنائز

والرعاية          التنميوة بقطاعات خاصوا اهتماموا قيامهوا منوذ المارات تولوي
طموحة         اسوتراتيجيات الدولوة نفذت حيوث بهوا للرتقاء الجتماعيوة
للضمان           مجٍز قانون تطبيق خلل مون لمواطنيهوا الكريموة الحياة لتحقيوق
ومؤسسات         وهيئات المحليوة الدوائور موع الشراكات وبناء الجتماعوي

الجتماعية       المسؤولية قيم الخاصلتعزيز والقطاع المجتمع



المة   وحدة
المسلمة

مساعدة 
احترام المدين
يؤذوا     الجار لم إن المخالفين احترام

المسلمين   على ويعتدوا

رعاية 
السير



الدولة  ضعف
المجتمع   تفكك

والعداوة،   الكراهية انتشار

   - السلم    لمبادئ الصحيح الفهم للحقوق وحفظها القيادة وعي
...... بالمسؤولية   -     والشعور الخر احترام المجتمع أفراد إيجابية





وأحفاده      وبناته زوجاته الى بإحسانه
واتراحهم   وخادمه الناسأفراحهم بمشاركة

مريرا      اجتماعيا واقعا فيها وجد لنه
الخوة          رحابة الى القبلي الصراع دوامة من المجتمع لخراج

والتسامح  والمحبة
   .   .   . اليتامِ.   رعايُة المريِض زيارةُ الجنائِز شهودُ الفقيِر رعايُة التّزاوُر
  .   .   . بّر.   الّسعادة نشُر بالّزواج التهنئُة والمشاركُة التّوواضُع وشؤونِهم

 .   . الهديُة  بالّصغاِر الّرحمُة المشركيِن الووالديِن
ورعايِة         الجاِر، وحمايِة المظلومِ، وكنُصرِة والتّسامِح والمحبِّة الخوِة

الخاّصِة  الحقوِق
وحريِّة         الدّياِت، دفِع والتّعاوِنفي الجريمِة، ومكافحِة والعاّمِة،

المديِن   ومساعدِة ول          العقيدِة، نستخدمها أيدينا في أدوات الوسائط تلك تظل أن ينبغي
ول          الحاجة بقدر معها نتعامل تملكنا، ول نملكها تستخدمنا،

دخيلة       قيم من علينا تفرضه لما نستسلم
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