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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني احلمد هلل

إىل املعلمة الفاضلة


 هـ  1341/1341منذ عام  (مشروع القيم)مة للتوعية اإلسالمية بطرح  اإلدارة العالذا قامت 

والذي  من  أهدافه

  

  

  

  

  

  

 -:يف املدارس  لعملبرنامج التنفيذ : أوالً 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 -: رتبية والتعليمال مكاتبلتنفيذ الربنامج يف :  ثانياً 
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 نسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد ،،،
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 :هـ  6246/  6241من عام  مراحل مشروع األدب النبوي سلوك راق ومنهاج حياة
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 :مراحل مشروع القيم 

 (العمل )  قيمة برنامج
 -:اهلـدف العـام

 -:األهداف اخلاصة 
  

  

  

  

 

.بارك اهلل يف اجلهود وسدد اخلُطا
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نسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد ،،،
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 { العمل } خطة برنامج 
 أسابيع ( 8)يومًا ( 21)هـ  2341/  21/  3-هـ إلى  2341/  21/  21هـ  من 2341/2344للفصل الدراسي األول 

 الفرد والمجتمع   تعريف المجتمع التربوي بمفهوم العمل وثمراته على: هدف العامال

 البرنامج الهدف م

 الجهة 

 زمن البرنامج آلية التنفيذ

 المستفيدة المنفذة

1 
همية العمل في از أإبر

 حياة المسلم 

 (1)إذاعة      

 مفهوم العمل الصالح في اإلسالم  -
 أسبوع إذاعة طالبات جميع المراحل لباتالطا, مسئولة التوعية  

 (2)إذاعة 

 ثمرات العمل الصالح
 أسبوع إذاعة طالبات جميع المراحل الطالبات, مسئولة التوعية  

 (4)إذاعة 

 مخلوقات اهلل والعمل
 أسبوع إذاعة طالبات جميع المراحل الطالبات, مسئولة التوعية  

 أسبوع حصص االحتياط, ورشة  طالبات جميع المراحل   معلمات , عية مسئولة التو (النحل ) فيلم تعليمي 

 أسبوع حصص االحتياط, ورشة  المعلمات معلمات, مسئولة التوعية  (احتساب العمل ) ورشة 

 مستمر حصص االحتياط طالبات الصفوف المبكرة  والطالبات المعلمات ألون وأطبق

 أسبوع أوراق عمل  بات ابتدائي علياطال طالبات, المعلمة  حروف وكلمات

من عمل صالحًا ) محاضرة 

 (فلنفسه 
 أسبوع محاضرة المعلمات ة التوعية مسئول

2 

بيان هدى الرسول صلى 

اهلل عليه وسلم في حبه 

 للعمل 

 

 (3)إذاعة 

 العمل في حياة الرسول 
 أسبوع إذاعة طالبات جميع المراحل الطالبات, مسئولة التوعية 

 (5)اعة إذ

 شرف العمل
 أسبوع إذاعة طالبات جميع المراحل الطالبات, مسئولة التوعية 

 مستمر تعلق في مكان بارز طالبات جميع المراحل الطالبات, مسئولة التوعية  لوحات حائطية      

 

 .  بصورة حواريه لمسئولة التوعية إخراج اإلذاعة   -         .  لمسئولة التوعية للمرحلة االبتدائية اختصار اإلذاعة بانتقاء المناسب لمستوى الطالبات -
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 البرنامج الهدف م
 الجهة 

 زمن البرنامج آلية التنفيذ
 المستفيدة المنفذة

3 
التدريب العملي على مهارات 

 العمل 

 الطالبات  الطالبات  ,معلمات , مسئولة التوعية  ( نحيا بالعمل) مشروع 

ورش عمل في حصص 

 تياط االح
إعداد أركان ألعمال 

 الطالبات

 مستمر

عداد اللوحات الحائطية إمسابقة 

 بالحاسب
 مستمر حصص االحتياط الطالبات جميع المراحل الطالبات

4 
توضيح اآلثار السلبية 

 للكسل والبطالة

 (6)إذاعة 
  ةطالبالتحذير من الكسل وال

 أسبوع اعةإذ طالبات جميع المراحل الطالبات ,مسئولة التوعية  

 مستمر تعلق في مكان بارز طالبات جميع المراحل المعلمات ,مسئولة التوعية  لوحات حائطية

5 

تعزيز دور المدرسة و 

األسرة في التربية على 

 حب العمل 

دور المعلمة في غرس حب ) ورشة 

 (العمل 
 أسبوع ورشة  المعلمات مسئولة التوعية  

 (الفصل األول)  محاضرة المعلمات, المشرفات  مشرفة التوعية (الم قيمة العمل في اإلس) محاضرة 

كيف نربي األبناء على حب )  ورشة

 (العمل 
 ورشة األمهات مسئولة التوعية

األسبوع الثاني 

من الفصل 

 الدراسي األول

العمل قيمة عالية ورسالة ) لقاء 

 (سامية 
 التوعية وحدات

 

 المديرات, المشرفات 

 
 ويترب لقاء

الفصل الدراسي 

 األول 
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 (أنشطة الطــالبـــات ) 
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 اآللية السليمة لتنفيذ ورش العمل 
 

 .ألن االقتناع بأهمية الشيء دافع لتنفيذ العمل على الوجه المطلوب, االقتناع بأهمية الورشة  (1

المادة العلمية التي تود طرحهاا ومشاار ة الفئاة المساتهدفة ومان ثام       واستيعاب  الورشة قبل تنفيذها دراسة محتوى  (2
فاألهااداف ر اااقو تقااوم عليهااا الورشااة ومتااى مااا تحققاا    , تحديااد دهااداف الورشااة المااراد تحقيقهااا والتعريااف بهااا   

 .األهداف وصلنا لما نريد

, وحسبنا نفع بناتنا , ال تنثني  استشعار عظم العمل الذي تقومين به واحتساب ذلك عند اهلل واإلقدام بعويمة ماضية (3
 .وحثهن على االقتداء بهدي النبي صلى اهلل عليه وسلم

االستعداد الجيد بتهيئة المكاان المناساا الماريج لجلاوط الطالباات وحسان اساتقبالهن وتحساير الوسااقل واألجهاوة            (4
 (.بدء الورشة)السمعية والبصرية وصالحيتها وتجربتها قبل االستخدام 

لماا تاوفره هاذه المجموعاة مان إمكانياة لتبااد  الاردي          4:4والعدد المثالي هو من , بات إلى مجموعات تقسيم الطال (5
 ..بطريقة العصف الذهني الحوار والمناقشةوالحوار داخل المجموعة فيشتر ن في 

 .وحرية في التعبير والكتابة, التقديم للورشة بصورة مناسبة ومشوقة مع إعطاء الطالبات فرصة للتفكير  (4

 .توزيع صور من النشاط على المجموعات (7

وحبذا عرضه وق  النشاط عبر , مع استماع الجميع , دو من قبل إحدى الطالبات , قراءة النشاط من قبل المعلمة  (8
, جهاز العرض ألن دجهوة العرض من المساعدات التدريبية التي تستخدم لنقل المادة العلمية من المعلمة للطالبات 

 . ان ذلك مناسبًا ومتاحًاات الحديثة  لما واستخدام التقني

 .وذلك من حسن إدارة الوق  من قبل المعلمة, وااللتوام به , لمناقشة النشاط  الوق   تحديد (9

عند طرح ورش البرنامج خال  الفترة المعدة للبرامج على المعلماة الحارع علاى المشاار ة الفاعلاة مان قبال         (11
ع بين المتحدثات باسم المجموعة فال تكاون المتحدثاة هاي نفساها فاي جمياع       والتنوي, الطالبات في النشاط المطلوب 

ُتكسا مهارات  : وحسن التحدث والمناقشة الجماعية لها فاعلية ألنها ةالورش لتتعود الطالبات على تحمل المسؤولي
ة فاي الكاالم والتعبيار    ُتكسا الجرد, تساعد على تباد  اآلراء والخبرات , تثير العمليات العقلية  التفكير , متنوعة 

 . فريق واحدًا, بين المجموعة 

 .التدوين لما تم جمعه من معلومات خال  الورشة (11
والحرع على , وتباد  الخبرات واآلراء, وإبداء الردي وطرحه بموضوعية , الحوار الهادف والنقاش الهادئ  (12

وتتجنا االجتهادات , الخروج عنه إلى هدف آخر  مع تصويا النقاش باتجاه الهدف المحدد مباشرة وعدم, النقد البناء 
 .الشخصية

التحكم من قبل المعلمة في نبرات الصوت بين الرفع والخفض عند إلقاء الورشة يساعد على تفاعل الطالبات وشد (13
 .انتباههن
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لو  ان خلل سلو ي دو فكري لديهن فتسمع للطالبة وال نقلل من قيمة ما تقو  حتى معالجة المعلمة ألي (14
 .خاطئًا وال تعاجل إجابتها بالرفض فتمتلك سعة صدر مع االعتدا  في تعابير الوجه عند اإلنصات

التواصل الجسدي والبصري عند تنفيذ الورشة يعين المعلمة على ا تشاف الحاالت الفردية عند (15
ن إحراج لها مع دهمية دن فتعالجها بشكل سريع بالتواصل معها بدو( التردد والتلعثم,الخجل,الخوف)الطالبات

تكون المعلمة حاضرة البديهة وذات نظرة ثاقبة عند إلقاء الورشة فتعوز الجريئات وتوجههن توجيه طيا 
وتقوي السعيفة وتثني على مجهودها وإن  ان قلياًل وال تكتفي بمشار ة الجريئات فقط ,  وديسًا , صحيج 

الكتف دو تمسج على الردط فتشعرها المعلمة بالقبو  التواصل الجسدي خاصة لمن لديها خجل فترب  على 
 .واالنتماء وفي ذات الوق  توجه الحديث للجميع لئال تحرجها وتعوز ثقتها بنفسها

, من قبلها لحين البحث فيها ( النقاط المؤجلة)عند إلقاء سؤا  محرج لمعلمة ليس  ملمة تلجأ إلى (14
 . ا وتناقش الطالبات وتجيا عليها في وق  الحقوالطالبات عن إجابة لذلك السؤا  فال تهمله

 : دما السلبيات في تنفيذ ورشة العمل 
 . عل دعساء المجموعة مع بعسها  ثرة دعداد الطالبات في المجموعة الواحدة مما يؤدي إلى عدم تفا .1

 .اإلطالة في زمن المقدمة  .2

 .منها  ضعف الشرح للورشة وبيان مسمونها وبالتالي عدم تحقق الهدف المرجو .3

 .قراءة المادة العلمية على الطالبات من قبل المعلمة في بداية الورشة  .4
 .الربط بالواقع  عدم .5
 .عدم إعطاء الطالبات فرصة للحوار والنقاش وإبداء الردي  .4

 ,التر يو على متحدثة معينة  .7
 .إعطاء الورشة  واجا منولي للطالبات  .8

 .إعطاء الورشة  محاضرة  .9
لبات على المجموعات , بحيث تجتمع الطالبات المتميوات مع بعسهن على غياب حسن التوزيع للطا.11

 .خالف المجموعات األخرى 
 .ضعف التواصل الجسدي والبصري اإليجابي مع الطالبات .11
وبالمقابل عدم تطوير . قلة التعويو للطالبات المجيدات مما يصيبهن باإلحباط والتراجع عن المشار ة .12

 .الغير مجيدات  جوانا القصور عند الطالبات

 .عدم التلخيص للمادة العلمية في نهاية الورشة .13

 .عدم جمع المادة العلمية المدونة من قبل الطالبات .14

 

ودخر دعوانا دن الحمد هلل رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيد األنبياء والمرسلين نبينا محمد 
 .دين وم البه دجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوعلى آله وصح
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 (  نحيا بالعمل) مشروع 
 .. أختي المعلمة 

 : أهداف المشروع 
 .غرط حا العمل وتقديره  واحترامه في نفوط الطالبات  -1
 .استفادة الطالبات من خبرات بعسهن  بهذا الجانا -2
 . تعويو ددوارهن في المنو  والمدرسة -3

 : مخرجات المشروع 
 . يمارسنه في حياتهنطالبات  يقّدرن العمل و

 :  الفئة المستفيدة 
 ( .ث , م , ب  )طالبات جميع المراحل 

 :خطوات تنفيذ المشروع 
على مادة المشروع  و آلية تنفياذه  مسئولة التوعية في المدرسة دو من ينوب عنها من المعلمات اطالع -2
. 
ع لهن و آلية تنفيذه فاي األسابوع   وشرح مادة المشرو,  فصلاختيار مسئولة التوعية لطالبتين  من  ل -2

بظارف   (  4,  3,  2) المشروع الخاع بهن  والمرفقات صورة من مع توويدهن ب, األو  من الدراسة 
مع طلا االحتفاظ به  مغلقًا وعدم فتحه إال بعد انتهاء حاوار الطالباات  فاي  ال ورشاة وقراءتاه مان قبال         

 .إحدى طالبات المجموعة
 : تم فيها عقد الورشة األولى وي-3

  دقيقة ( 22)عرض فيلم تعليمي عن النحل ومدته . 

   قراءة اآليات الواردة عن النحل في سورة النحل  من إحدى الطالبات. 

           ( 11)تقسيم الطالبات إلى مجموعاات ومناقشاة ماا شااهدنه وإباداء مالحظااتهن ومرقيااتهن لمادة
 . دقاقق 

   ماان مالحظااات   مجموعااة عّمااا ُقماان بتدوينااه  بعااد انتهاااء الااومن المحاادد للطالبااات   تتحاادث  اال
 .فواقدو

             في ختام الورشة يمكن للمعلماة طارح بعاض األسائلة الساتنتاج ماا لام تالحظاه الطالباات ويمكنهاا
 (1)الرجوع للمرفق 

  (1)مرفقتعريف الطالبات بالمشروع وآليته . 
 ياف  ) مهاات  دو ورشاة لأل   محاضارة مسائولة التوعياة   عقد لقاء لألمهات في بداية البرناامج تلقاي فياه    -4

 .ويتم خال  اللقاء شرح المشروع ودهدافه ( على حا العمل  األبناءنربي 
تعقااد ورش ماان قباال طالبااات  اال فصاال علااى حااده فااي حصااص االحتياااط وتتاارك إدارة هااذه الااورش      -5

 .علماة  يمّثلن مجموعتهن تحا  إشاراف الم   ورشةللطالبات مع تحديد متحدثات رسميات متغيرات في  ل 
 .دما الجانا التطبيقي فتقوم الطالبات باإلعداد والتنفيذ لمشاريعهن 

 .من قبل المعلمة  الطالبات في نتاقج الورش متابعة -4
ويمكن قراءة المتميو منها  ,  في ملف جمعهافي نهاية البرنامج و( األم واألب)طلا مرقيات الوالدين  -7

ترفاع لوحادة التوعياة اإلساالمية والتاي بادورها       ثام  ,  لباات على مستوى المدرساة للطا  اللقاء الختاميدثناء 
 .إلدارة التوعية اإلسالمية   هاترفع
جماع  ُتبحياث  , واحادة مان االحتيااط      لكل صاف حصاة   اللقاء الختاميالتنسيق مع إدارة المدرسة لعقد  -8

 لعرضيمثلنه  طالبتين  وتختار المعلمة من  ل فصل,   مناسافي مكان ( ث دو م)طالبات الصف األو  
الر ن الخاع بهان  والتحادث عان دهمياة     )  الطالباتجميع دمام  الورش ما توصل  إليه الطالبات خال  

 وهكاذا   تفاعال بقياة الفصاو  لالساتماع وال   تحسار   و ( العمل فاي حياتناا و ياف نحباه ودخالقياات العمال       
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ة ومشارفة التوعياة اإلساالمية    حسر المعلمات ومديرة المدرسثم الثالث وت,  للصف الثاني المعلمة خططت
 .وتقديرهن على ما قّدمنه للتعليق على جهود الطالبات وشكرهن  هذا اللقاء

لتذ ر مرقياتها على المشروع الذي تبنته التوعية اإلسالمية ودثره  اللقاءاستسافة إحدى األمهات  في  -9
 .تواجد عدد من األمهات مع إمكانية على ابنتها 

 .فاقو وطالباته على مستوى المدرسة في الطابور الصباحي ال تكريم الفصل -11
 .عمل در ان في المدرسة لمشاريع الطالبات وتوثيقها  -11
 .المشار ة في المعارض التي سوف تقام على مستوى المكتا والمنطقة -12

 
  المدرسة ُيعرض الفيلم  التعليمي في األسبوع   األو  من الفصل الدراسي  األو   حسا ما يناسا وضع: 

 .إما في الفصو  إن  ان هناك وفرة في عدد المعلمات عن طريق جدو  تحدده مسئولة التوعية  -

 .دو بعرضه على  ل مرحلة على حده  من قبل مسئولة التوعية  -

 .دو للمدرسة بأ ملها وذلك بجمع الطالبات في مكان مناسا -
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 ( نحيا بالعمل)مشروع 
 ( تطالبالل) 

 . أربعة ورشويحوي ( يوما  52) ومدته  (  نحيا بالعمل) بين يديك مشروع  ..ابنتي الطالبة 

 :وإليك آلية العمل في هذه الورش 

 الجانب النظري: 
 (.حسا وضع المدرسة  )تكون هذه الورش في حصص االحتياط     -1
 – اتباة   –متحدثاة  ) موعة إلى مجموعات   وتوزع المهام بينهن في  ل مج فصلتقسيم طالبات ال -2

 .... (ضابطة للوق  

و (  ياف نحاا العمال    )ويتغير التوزيع في  ل ورشة لتتحقق للجمياع المشاار ة والنقااش  فاي ورشاة       
 ( دخالقيات العمل )
يناااقش موضااوع الورشااة ماان  اال مجموعااة علااى حاادة بشااكل حااوار يشااترك فيااه جميااع دفااراد           -3

 . المجموعة 
 .ن  ل مجموعة تدوين ما تم التوصل إليه م -4

 . المتحدثة باسمهن دمام طالبات الفصلتعرض  ل مجموعة  ما تم تدوينه من قبل  -5

ثام ياتم االطاالع علاى     , ونته المجموعات ليكون نتاجًا للفصليتم االتفاق على صياغة نهاقية لما د -4
 .  لمسئولة التوعية  ثم ُيسلم ,طالبات الفصل على  وقراءته من قبل إحداهن , مرفق للورشةال

 الجانب العملي: 

دو اساتغال  خاماات   , إعداد  تيا في دي موضوع ) تقوم  ل مجموعة باختيار مشروع عمل مثل  -1
عمال تصااميم وعااروض   , بااه غارفهن فاي المنااو  دو فصالهن فاي المدرسااة       ُياوّين  البيئاة فاي إنتاااج ماا    
دو غيرهاا  ( ى محتشامة عمل تصاميم لمالبس محتشمة دو تعديل المالبس الساافرة إلا  , باستخدام الحاسا 

 .من المشاريع بما يتناسا مع مهاراتهن ومواهبهن 
 .تعرض  ل مجموعة مشروعها  -2

لعرضاه علاى مسائولة التوعياة لتختاار دحاد هاذين المشاروعين ليقاوم           فقطيختار الفصل مشروعين  -3
 .دفراد الفصل باإلعداد والتخطيط لتنفيذ هذا المشروع 

 : األولى ورشةال 
ئولة التوعياة دو إحادى المعلماات فاي األسابوع األو  مان بداياة العاام الدراساي بعارض           تقوم بتنفيذها مسا  

 .الفيلم  التعليمي على الطالبات 
 : (كيف نحب العمل)الورشة الثانية  

 نطبق في هذه الورشة ما تم االتفاق عليه في آلية تنفيذ ورش العمل-1
واألحاديث النبوية وبعض النماذج والتوجيهاات  نبدد هذه الورشة بقراءة مجموعة من اآليات القرآنية -2

 .التي تحث على العمل واحترامه بتوزيع قراءتها بين دفراد المجموعة  واالستماع من البقية 

 : واليك هذه األدلة 
 :قا  تعالى   

 ( اهلل  د مار    15الملاك

 . الحال بالعمل لكسا الرزق 

   11الجمعاة 

نعم  ن  درعاها على قراريط : ؟ فقا  !ودن  : غنم فقا  دصحابه ما بعث اهلل نبيًا إال رعى ال"  قا  
 .رواه البخاري " ألهل مكة 

   هاذا نباي اهلل داوود  علياه     81األنبيااء

 .السالم  ان يجيد  صناعة الدروع 
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   قا  (       ما د ل دحد طعامًا قط خيرًا من دن يأ ل مان عمال ياده وإن نباي اهلل داوود علياه الساالم
 . رواه البخاري(  ان يأ ل من عمل يده 

   قا  ( ألن يأخذ دحد م حبله فيأتي بحومة الحطا على ظهره فيبيعها فيكف اهلل بها وجهه خير
 . رواه البخاري( له من دن يسأ  الناط دعطوه دو منعوه 

   قا  ( ما من مسلم يغرط غرسًا دو يورع زرعًا فيأ ل منه إنسان دو بهيمة إال  ان له صدقة )
 . رواه البخاري

   قااا  (         حتااى يغرسااها  إن قاماا  الساااعة وفااي يااد دحااد  اام فساايلة فااإن اسااتطاع دن ال تقااوم ,
رك في هذه الحيااة بكال ماا    االيجابية في حياة المسلم بأن يشا يعّلمنا الرسو   .رواه البخاري( فليغرسها

 .يستطيع ولو  ان ذلك في آخر لحظات الحياة 

   قا  ( فإن  :قالوا . فيعين ذا الحاجة الملهوف : ؟ قا  !فإن لم يجد : على  ل مسلم صدقة قالوا
يمساك عان الشار فإناه لاه      : بالمعروف قالوا فإن لم يفعل ؟ قاا   : ر دو قا  فيأمر بالخي: لم يفعل ؟ قا  

 .رواه البخاري ومسلم  (صدقة 

و جميع ما سبق يتبين دهمية العمل في اإلسالم والحث عليه لينشأ المجتمع المسلم القوي المعتمد على 
 .ال يستطيع األعداء التربص به دو إيذاقه و نفسه في جميع شؤون حياته 

 :وإليِك بعض النماذج من قدواتنا الصالحات 
 ة رضي اهلل عنها تقوم في بيا  زوجهاا علاي بان دباي طالاا        ان  فاطم:  فاطمة بنت رسول اهلل -

ولم يكن عندها خادمة تساعدها على بعض دمور المناو  حتاى د ث ار الرحاى فاي      , باألعما  الكثيرة الشاقة 
درشدها بلطفه النباوي األباوي  ماا يتّساج      فما  ان منه إال دن, تسأله خادمًا  فأت  والدها النبي ,  فيها 

ماا  : " تسأله خادمًا وشك  العمال فقاا     دن فاطمة دت  النبي  عن دبي هريرة ,  لتالي  في الحديث ا
دال ددلك على ما هاو خيار لاك مان خاادم ؟ تساّبحين اهلل  ثالثاًا وثالثاين وتحمادين اهلل          " قا  " دلفيتيه عندنا 
)   فيهااا قاا   ي التاي  وها  .رواه مساالم ( وتكّبارين دربعاًا وثالثااين حاين تأخاذين مساجعك      , ثالثاًا وثالثاين   

 .صحيج ( لجنة فاطمة سيدة نساء دهل ا

 انا  دساماء زوجاة للوبيار بان      :  وبعر  جرارات ل را مرن األنصرار     ,  أسماء بنت أبي بكرر الصردي    -
قام  بكثير من األعما  داخل المنو  وخارجه فكان  تتحدث عّما  انا  تقاوم باه مان دعماا       ,  العوام

 : في حدود بيتها فتقو  

فكنا   , وغيار فرساه   , ووجني الوبير وما له في األرض من ماا  وال مملاوك وال شايء غيار ناضاج      ت) 
و اان يخباو لاي جاارات     , ودعجن ولم د ن دحسان دخباو   , و دخرز  عوبه , ودستقي الماء , دعلف فرسه 

 .الجمل الذي يسقى عليه  ( والناضج ), صحيج البخاري ( لي من األنصار و ن نسوة صدق 
فتتكامال األدوار وتنابض   , المسالمة داخال بيتهاا وفاي مجتمعهاا      باه الماردة   ق يتباّين  لناا ماا تقاوم     و مما سب

 .القلوب بحا صادق متدفق يغذيه التعاون والقيام بالمسؤوليات في  ل دمور الحياة 
,  فااي منولهااا   بمجهااود شخصااي ت مشاروع لعماال الحلويااات  دنشااأ طالباة فااي جامعااة األمياار ساالطان _  

مع العلم  دنه , ع المنتج على األهل واألصدقاء ترعرع  الفكرة و بر المشروع  وزاد اإلقبا   وبددت ببي
تياج وال يقف عند ال يوجد لديها خادمة وهي ليس  بحاجة للما  ولكن حا العمل واإلنتاج ال يتعلق باالح

 .فقد اإلمكانيات

 :تذّكري اآلتي  ..ابنتي الطالبة 
 ل والتفكير بالنجاح يبدد رحلته بحا العم الناجج. 

  من ال يملك طموحًا ال يعمل. 

  جد وتسحية و صبر إلى  العمل الناجج يحتاج. 

         فأناِ  دقاوى مماا تتخيلاين     , اإلنسان يملك طاقاات  بيارة وقادرات  امناة  يحتااج دن يظهرهاا ويبرزهاا
ساأتميو   –ق  باإذن اهلل  ساأوف ) دحسني الظن بااهلل و اوني إيجابياة التفكيار ورددي     . ودذ ى بكثير مما تعتقدين 

 ( .اهلل   دنا قادرة بعون –بإذن اهلل 

       ال تخشي الفشل بل اجعليه معبرًا لك للنجاح فأديسون مخترع الكهربااء قاام بمئاات المحااوالت الفاشالة
 .قبل دن يحقق انجازه
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   من ال يعمل ال يفشل. 

 مجموعتك  يف نحا العمل ؟ ةبمناقش حسب آلية العمل في الورشتبدأ الورشة بعد قراءة ما سبق -3

 .وتعرضه على المجموعات األخرى .تدّون  ل مجموعة ما توّصل  إليه  -4 

 . يف دحا العمل من قبل رقيسة الورشة ( 2)قراءة المرفق  -  5  
االتفاق من قبل المجموعات باختيار مشروعين فقط من المشاريع المطروحة وعرضها علاى مسائولة   -4 

 . هاالتوعية الختيار دحد
 (4) يعبأ مرفق -7

 ( أخالقيات العمل ) الثالثة  ورشةال
وهل  ان لها دثر علايهن لمادة   (  يف دحا العمل ) تقوم المجموعات باسترجاع الورشة  السابقة  .1

 .خمس دقاقق

بإتباع آلية تنفيذ الورش  السابقة وفي نهاية ( دخالقيات العمل ) في هذه الورشة تتم مناقشة  مادة  .2
 . فصلالوتسلم مسئولة التوعية مادون في ( 3)االطالع على المرفق  الورشة يتم

تناقش المجموعات المشروع الذي تام االتفااق علياه مان جمياع طالباات الفصال وتوزياع المهاام             .3
 . للبدء بالعمل واستغال  جميع حصص االحتياط للعمل في مشروعهن     

 ( .مع  ضرورة التقيد بأخالقيات العمل   )  
 ( . 4) رفق يعبأ م .4

 :الرابعة  الورشة
يكون مشروع  ل فصل جاهو للعرض وُيًعاد ر ان لكال فصال     (  نحيا بالعمل) في آخر دسبوع لمشروع  

ودخالقياتاه و ياف   , وتقوم  ل مجموعة بجمع مادة علمية من الورش السابقة عن دهمية العمل في حياتناا  
اء الختاامي مان خاال  نادوة للطالباات إللقااء  ماا        للمشار ة في اللق ويحدد  ل فصل طالبتين, نحا العمل 

 .لديهن 
 (  . 4) يعبأ نموذج * 

 اللقاء الختامي على مستوى المدرسة 
 مناسافي مكان (ث دو م)تجمع طالبات الصف األو  ( حصة واحدة فقط)في حصص االحتياط  .1

ه مان خاال    ماا توصال  الطالباات إليا     لعارض  يمثلناه   (طاالبتين  ) وتختار المعلمة من  ل فصال  
يحساارن مسااتمعات   الااورش السااابقة  دمااام زماايالتهن علااى شااكل ناادوة  وهكااذا بقيااة الفصااو        

المعلماات و ماديرة المدرساة     اللقااء  للصف الثاني ثم الثالث ويحسر هذا يخططمتفاعالت  ذلك و
 ..والثناء على ما قدمنه  ومشرفة التوعية اإلسالمية للتعليق على جهود الطالبات وشكرهن 

سافة إحدى األمهات  لتذ ر مرقياتها على المشروع الذي تبنته التوعية اإلسالمية ودثره على است .2
 .ويمكن تواجد عدد من األمهات   بنتها بعد هذا البرنامج ا

عمل در ان في المدرسة لمشاريع الطالبات والحرع على الجودة لدخو  المنافسة ماع المادارط    .3
 .األخرى 

 .ا التربية والتعليم ألفسل المشاريع إقامة معارض على مستوى مكت .4
   .اللقاء الختامي شجعي والدتك على حسور  .5

 . .توويد مسئولة التوعية بمرقيات الوالدين حو  المشروع   .4

 
 

 وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ,,,وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد 
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 للمعلمة ( 2)مرف  
 (لم النحل يف)

 .دقيقة على الطالبات ومن ثم مناقشة الفيلم من خال  ورش عمل ( 22)ه عرض الفيلم التعليمي ومدت -1
حياث  , وتطرح بعض األسئلة الستنتاج ما لم تالحظه الطالباات , تناقش المعلمة ما توصل  إليه الطالبات 

 .تلف  نظرهن إلى طبيعة العمل الجماعي ودخالقيات النحلة في العمل الجماعي 
 :اقد المشتقات من الفيلم وإليك دختي المعلمة بعض الفو

وتلف  المعلمة دين اتسج ذلك من المشاهد وهكذا في بقية النقاط ) عدم اإلتكالية في دداء األعما   -1
 (  11إلى 

 .العمل بروح الفريق  -2

 .تحمل المسئولية  -3

 .العمل بدافع ذاتي  -4

 .معرفة  ل فرد في المجتمع بدوره ومهامه ومن ثم يؤديها على الوجه األ مل  -5

 .ل بحماط ونشاط العم -4

ويادخل فيهاا الداللاة    )وعادم األثارة وحاا الانفس     ,اإليثار في الداللة على دفسال دماا ن الاورود     -7
 ( .على  ل عمل خير 

 .(لية تنقسم بدون اختالف دو قتا  حين يكثر عدد دفراد الخ)عدم االختالف دو االفتراق  -8

 ( .الكشاف العسالة ـــ الملكة ـــ ) والتنظيم وتقسيم العمل ,التخطيط  -9

 .الشورى وعدم فرض الردي إلقناع المجموعة  -11

 .ال وجود للمثبطات والمحبطات وتعليق األخطاء على الغير  -11

مان  )مما سبق دصبح  النحلة نموذجًا يحتذى به في حا العمل فكل  اقن حي يعطي انطباعاًا لمان حولاه    
 ( .هو وما هي سماته

 ( األسرة ـــ المدرسة ــ المجتمع )منكن لمن حولها  فما هو االنطباع الذي يمكن دن تعطيه  ل واحدة
 / ثانيًا 

 .تقوم المعلمة بشرح المشروع للطالبات 
وتحاث الطالباات علاى     ( نحياا بالعمال   ) توضج المعلمة دهميته العمال فاي الحيااة مان خاال  شارح معناى        

وعين وعرضااه العمال الفااردي والجماااعي والمطلاوب ماان هااذا المشاروع دن يقااوم  اال فصال بتقااديم مشاار    
فاي   لمسئوله التوعية لالتفاق مع الطالبات باختيار مشروع واحد من  ل فصل بحياث ال تتكارر المشااريع   

ويتم اإلعداد والتخطيط لمشروع العمل , ار حسا دسبقية التقديم للمعلمة ويكون االختي, الفصو  األخرى 
بمادة علمياة عان دهمياة     ةيالنظرمع اإلعداد من خال  الورش من  ل فصل ليخرجن بر ن يمّثل فصلهن 

ليكاون لكال فصال مان الفصاو  ر ناه       العمل فاي حياتناا و ياف نحباه و ياف نعمال وفاق دخالقياات العمال          
الخاع به في معرض على مستوى المدرسة ثم معرض على مساتوى مكتاا التربياة والتعلايم ينتقاي فياه       

 .دفسل األر ان 
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 للطالبات(   4)  مرفق 

 كيف تحبين العمل

تنمية حاا   األسباب التي تدعونا إلىلنتعرف على هدف  ل إنسان , فتعالي معي  العمل المثمر الناجج إن
 . العمل في نفوسنا 

لحاا   الدافعاة الحاوافو   وهاو مان د بار    , جر العظيم من اهلل تعرالى ُأحب العمل إذا عرفت األ: واًل أ

خالصاي لنيتاي تاذ رُت عظايم األجار      فكلماا عملا  فاي منولاي دو مدرساتي ماع إ      , العمل والمداومة علياه  
 .والجواء من اهلل في الدنيا واآلخرة لمن عمل ودتقن فأحسن 

وسنحاساا  علياه    ,  فالوقا  يمساي مان دعمارناا    أحب العمل إذا استشعرت أهمية الوقت ,: ثانيًا 

دباي بارزة   علاى ذلاك ماا ُروي عان      ياد ُ .. نفاع وال نتااج   , فال ينبغي تساييعه فيماا  لايس فياه      يوم القيامة
ال توو  قدما عبد حتى ُيسأ  عن عمره فيما دفناه , وعان علماه   : )  قا  رسو  اهلل : قا   األسلمي 

(فيما فعل فيه , وعن ماله من دين ا تسبه وفيم دنفقه وعن جسمه فيما دباله 

فرصة لكلّ  مريٍد للنجاح إذا دحسان اساتغالله ودحكام    والوق  الذي نعيشه هو مجا  إنجازاتنا , فهو نعمة و
نعمتان مغبون   فيهما  ثير  من الناط : )  قا  رسو  اهلل : تدبيره فعن دبن عباط رضي اهلل عنهما قا  

(الصحة والفراغ 
ات منولياة  انا  دو   بو واج واستثماره في إنجاز ما ُدسند إلي من دعما  , لذا علي  دن ُدحسن إدارة وقتي 

.مدرسيًة ليعود النفع علي وعلى غيري
 عن استثمار وقته وطاقته ؟ ملماذا ينجج البعض في استثمار وقته بينما يعجو غيره:  هنا ُيطرح سؤا و

دعما   بيرة جبارة , بينما قاد ال يساتطيع دحادهم القياام بأبساط المهماات ودساهلها ,        ُينجر  فمن الناط من 
 .ا  الومني واحد , والقدرات متقاربة رغم دًن المج

 : معرفتي لآلثار المترتبة على العمل : ثالثًا 
تها الخاطئاة فاي   ا إدارة الذات وتطويرها ,  وترويسها على التوام التنفيذ ومغالبة النفس على تجاوز عاد

قوم حتى يغيروا مرا  ما ب إن اهلل ال يغير) ...  العمل , والمجاهدة والصبر والمصابرة على ذلك قا  تعالى
ودعلمااي دن   .11الرعااد ( ًا فررال مّدرررُد لررُه ومررا ل ررم مررن دونرره  م ررن وال     وإذا أراد اهلل بقررومس سرروء  بأنفسرر م

اإلخالع هلل في مجاهدة النفس لنيل األغاراض الشاريفة وتحقياق األهاداف الشارعية لاه األثار الكبيار فاي          
ن جاهااادوا فيناااا لنهااادينهم سااابلنا وإن اهلل لماااع   والاااذي}: التوفياااق , ياااد  علاااى ذلاااك قاااو  اهلل جاااًل وعاااال    

, فاال باًد مان    لميال إلاى الراحاة والكسال دو الناوم     فاإذا  اان الغالاا علاى الانفس هاو ا      . {المحسنين
 .تعديل هذا الطبع وترويض النفس على النشاط 

اني اهلل بهااا , ف علااى قاادراتي التااي حباا  دتعااّرألنااي بالعماال   :وُدنرري الثقررة بنفسرري العمررل يّ : رابعررًا 

ومهاااراتي التااي وفقااُ  ال تسااابها ,  ودوازن بينهااا وبااين األعمااا  التااي دقااوم  بهااا   فااال شاايء يهاادم الثقااة  
التقليال مان شاأنها ومنعهاا مان المباادرة واإليجابياة وال ُيقصاد         وبالنفس د ثر من الجهل , والجهال باالنفس   

.بالثقة الكبر والغرور 

ومتطلباتاه , ثام دطباق ماا تعلما         وددرك مهاماه ,  كي أحبره   أواًلأن أتعرف على العمل : خامسًا 

.حتى دحبه وُتقبل نفسي عليه 

عماا  مرهاون بقاوة اإلرادة , ألناه     ألن ممارساة األ  :اإلرادة  العمل يجعرل صراحبه  قروي   : سادسًا 

باد مان الحاذر    م في سلو ه ويحدد دهدافه وغاياته , واإلرادة تتكون مان الحاجاة والميال واألمال , وال    يتحّك
 : من عواقق قوة اإلرادة مثل 

  مصاحبة رفقه متدنية الهمة ديدنها التثبيط. 

  التردد وعدم المبادرة. 
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  عدم التخطيط والتنظيم والعشواقية في تنفيذ العمل. 

  الجهل بمتطلبات العمل وعدم السؤا  للفهم. 

 : أن العمل يحق  لي التواصل اإليجابي مع اآلخرين : سابعًا 
ي مع اآلخرين  ينتج عنه تباد  المعلومات وتوافر الخبرات وتطوير المهارات و تحساين العالقاات ,   فعمل

وتااوداد هااذه الااروابط بشااكل  بياار , خصوصااًا عنااد حاادوث السااغوط       . وإيجاااد االهتمامااات المشااتر ة   
 .واألزمات   حيث يلتف الجميع حو  بعسهم البعض مما يجعلني محبة لعملي منتمية إليه 

ودهميتي  في مجتمعي ألن قيمة  ل إنسان ما يحسن  ,  واعتمادي على :  شعوري بقيمتي :   ثامنًا

.نفسي دون الحاجة لآلخرين دو االتكا  عليهم 

 :اإلحساس بالسعادة بعد االنت اء من  إنجاز العمل  :  تاسعًا 
ن الفااراغ المساابا للقلااق واستشااعار اآلثااار الصااحية والنفسااية  واالجتماعيااة الطيبااة عنااد العماال والبعااد عاا 

 .واال تئاب 

والعلماااء  والجااادين والمباادعين علااى ماار  ,ُأحررب العمررل إذا تعّرفررت علررى سررير األنبيرراء  : عاشرررًا 

 .اإلسالمي وما تر وا من دثر حتى ُ تب  دسماقهم بمداد من ذها  التاريخ

 : أخيرًا أتوكل على اهلل في كافة أموري
لى حبي لعملي ونجاحي فيه , ودداقي لواجباتي اليومية , ولقد  ان من فذلك من دعظم األسباب المعينة ع

اللهم لك دسلم  وباك آمنا  وعلياك تو لا  وإلياك دنبا  وباك خاصام  اللهام إناي           : )   دعاء الرسو  

صحيج (دعوذ بعوتك ال إله إال دن  دن تسلني, دن  الحي الذي ال يموت, والجّن واإلنس يموتون
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 للطالبات(    4)   رفقم
 العمل أخالقيات

وقااد نظاار علماااء اإلسااالم إلااى    , العماال دخالقيااات بعااض غياااب اإلسااالمية األمااة تعانيااه مااا دخطاار لعاال
األخالق المهنية على دنها جوء من علم األخالق العملي الذي ينبغي على اإلنسان دن يتحلى باه ويمارساه   

والصدق , والصبر , واألمانة , والوفاء بالعهاد , والشاجاعة ,    العملية , وذلك مثل اإلخالع , في حياته
الجاناا العملاي فاي األخاالق ,      وغيرها من السلو يات ,  ومن ثم يدرك دن الهدف من والعد  , والرحمة

 .الممارسة والواقع في المهن المختلفة  هو الجانا التطبيقي الذي ينقلها إلى
علياه فعلاه , بال     , فالمرء ال يكون فاضاًل لمجرد دناه يعلام ماا يجاا    وهذه هي الغاية الحقيقية من األخالق 
 في األثر د بر  لها التي اإليمانية التربية نفسه تربية على ويحرعفسله وشرفه في دن يعمل ما تعلمه , 

 . نفسه في العمل دخالقيات نمو
)وّدُكُلوا م ن رّ ْزق ه  وّدإ لّدْيه  النُُّشوُر ُشوا ف ي مّدنّداك ب  ّداُهوّد الّدذ ي جّدعّدلّد لّدُكُم اْلأّدْرضّد ذّدُلوًلا فّداْم (:  سبحانه الحق قا 

, بموافقتها للشارع  دن يلتوم اإلنسان  علىفورد األمر بالسعي واحتراف المهنة دون تحديد لمهنة بعينها , 
 فاال  , ومهنتاه  عملاه  مناا  لكال  يسار  دن تعاالى  اهلل رحماة  ومان , وااللتوام بأخالقها وآدابهاا   والقيام بحقوقها

 ُميسار  فكال  اعملوا)   النبي قو   ان ثم ومن , بحقها صاحبها يأتيها دام ما , ودخرى مهنة بين تفاضل
 .السلسلة الصحيحة( له ُخلق لما

 شاريف  عمال  هاو  للمجتماع  الخيار  وجلاا  الحيااة  عجلاة  دفاع  في يسهم عمل  ل دن األذهان في يرسخ مما 
 ومن ,  بدونه الحياة تستقيم وال , الحياة حر ة في  دهميته له , لتقديرا  ل يستحق شريف إنسان وصاحبه
 :  العمل دخالقيات

 :  اإلخالص .1

 تاوداد  الانفس  دن:  منهاا  واألخالقياات  القايم  مان  جملاة  علياه  يترتاا    تعاالى  هلل اإلخاالع  محققااً  العمل يكون عندما
 يكاون  فاال  , شاواقبه  مان  وتخليصاه  , وتجويده لعملا إتقان على الحرع ويوداد , الذات وإعالء األثرة من خروجًا
 . األقران على الظهور لغرض دو النفس لحظوظ دو شخصية ألغراض العمل

 يخارج   عمار  فهذا , األعما  عليها تقوم التي والدعامة   واآلخرة الدنيا في وفالحه العبد  نجاح سر واإلخالع
 فأتينااهم  إلايهم  بناا  انطلاق ..  الليال  بهام  قصار  قد ر ا هاهنا,  دسلم يا:  فقا  بعيد من نارًا فردى دسلم مواله مع ليلة
 دصاحاب  ياا  علايكم  الساالم :  عمار  فقاا   يتسااغون  وصابيانها  الناار  علاى  منصوبة وقدر لها صبيان معها امردة فإذا

 علاى  شايء  ودي:  قاا   الجاوع  مان  يتسااغون  إنهام :  فقالا   الصابية  حاا   عن وسألها السالم وعليك : قال  السوء
 الادقيق  دار إلاى  يهارو   ورجاع    عمار  فبكاى (  وعمار  بين بيننا اهلل..)  يناموا حتى به دعللهم ماء:  قال  ؟ النار

 ياوم  دوزاري تحمال  دنا  :  فقاا   عناك  دحملاه  دناا :  فقلا   ظهاري  علاى  دحملاه  دسالم  ياا :  فقا  دقيق من عداًل فأخرج
 الشاحم  مان علياه  ودلقاى  القادر  في الدقيق من ودخرج رهظه عن فألقى المردة إلى وانطلقنا ظهره على فحمله القيامة
 تعرفاه  وال لاه  تادعو  والمردة للصبية وغرف النار عن دنولها ثم ساعة لحيته يتخلل والدخان القدر تح  ينفخ وجعل
.. انصرف ثم الصغار نام حتى عندهم يو  ولم

 :  األمانة .2

فيؤدي الحقوق , ويحافظ .  إحسانه في جهده يستنفذ ودن  امال به ُ ِلف  الذي عمله دداء على اإلنسان حرع وهي

دن المسلم يعطي  ل ذي حق حقه   فيؤدي حق اهلل في :  منها واألخالقيات القيم من جملة عليها يترتاعليها , و

 أسسهوهي خلق جليل من دخالق اإلسالم , ودساط من ..... , ويرد الوداقع ,العبادة , ويحفظ جوارحه عن الحرام 

إنا عرضنا  ) :اإلنسان , بينما دب   السماوات واألرض والجبا  حملها لعظمها وثقلها , يقو  تعالى  , حملها

 ا وحمل ا اإلنسان إنه كان ظلوًمااألمانة على السموات واألرض والجبال فأبين أن يحملن ا وأشفقن من 

  21األح اب(ج واًل

وإذا حكمتم بين الناط دن   يأمر م دن تؤدوا األمانات إلى دهلهاإن اهلل}: وقد دمرنا اهلل بأداء األمانات , فقا  تعالى 



21 

 

وجعل الرسو  صلى اهلل عليه وسلم  58النساء { تحكموا بالعد  إن اهلل ِنِعم ا يعُظكم به إن اهلل  ان سميعًا بصيرًا 

 رواه (ين لمن ال عهد له ال دمانة له , وال د إيمان لمن ال: ) األمانة دليال على إيمان المرء وحسن خلقه , فقا  

دحمد

 : الصبر .3

 وجدت فسيلة دو خلقًا قلب  فكلما , عليه األخالق  ل العتماد , القرآن في ذ رها الوارد األخالق دبرز من وهو

 تعالى اهلل ع ظم ولذا , عمل إذا تعا من اإلنسان يقابله بما دعلم وتعالى سبحانه واهلل , الصبر ور يوتها دساسها

 11الومر(إنما يوفى الصابرون دجرهم بغير حساب }: يقو  اهلل تعالى.  ينالصابر جواء

المسلم إذا  ان مخالًطا الناط ويصبر على دذاهم , خير من المسلم الذي ال يخالط : ) قا  صلى اهلل عليه وسلم

(الناط وال يصبر على دذاهم 

 :   الصدق .4

 عند منولتك تعلو فبالصدق , اهلل عذاب من النجاة ودساط , اإليمان دصل وهو   الحميدة األخالق من وهو

 وثقة بنفسك الثقة ويكسبك الكذب من وينجيك عيشك ويطيا بالك ويصفو , خلقه عند قدرك ويشرف , خالقك

ا أي ا ي)  تعالى اهلل قا .  العمل وصدق النية صدق هو وإنما فحسا  الكلمة  صدق ليس والصدق.  بك اآلخرين

 221 التوبة( الذين امنوا اتقوا اهلل وكونوا مع الصادقين

 :  بالع د الوفاء .5

 عليها تقوم وقاعدة,  االستقامة وعنوان الصدق دصل وهو , عاتقه على المسلم يحمله شرف  بالعهد الوفاء

 بها , عظمى قيةودخال إنسانية قيمة و,  المسلم المجتمع بناء في دساسية وصفة , الجماعة وبناء الفرد حياة

بعهده ما دام هذا العهد فيه طاعة  يفي والمسلم.  المجتمع في التعاون دواصر وتؤ د , األفراد بين الثقة ُتدعم

هلل رب العالمين , دما إذا  ان فيه معصية وضرر باآلخرين , فيجا عليه دال يؤديه فيحترم الفرد العقود 

ويسود  , الخير ليعم   ألهلها الحقوق ويؤدي ,رم مواعيده وينفذ الشروط التي تم االتفاق عليها , ويحت

رواه البخاري(المسلمون عند شروط م )  : قا  النبي  ,تتحقق النهسة والحسارة و ,الرخاء 

: )  تعالى قا  , العالقات وتهاوت األواصر وضعف  الفتن فأثيرت والثقة االستقامة ُفِقد ت  الوفاء ُفِقد  وإذا

74آ  عمران ( المتقين يحا اهلل فإن واتقى بعهده ىدوف من بلى

  :اهلل على التو ل .6

 وال يسر وال , يمنع وال يعطي ال بأنه إيمان ه يحقق ودن , وعال جل اهلل إلى  لها دموره العبد ي ِكل  دن وهو

  .وعال جل سواه:  ينفع

 : سبحانه قوله ذلك ومن العويو, بالكتا من عديدة مواضع في التو ل على المؤمنين عباده اهلل ح ض  وقد

  ُمْؤم ن ينّد ُكنُتم إ ن فّدتّدوّدُكُلوْا الّله  وّدعّدلّدى

 توكلون أنكم لو(    : الّله رسو  قا : قا  عنه الّله رضي الخطاب بن عمر عن الصحيج الحديث في وجاء
 صحيج (نًا , و تروح بطا , لرزقكم كما يرزق الطير , تغدو خماصًا توكله حقتعالى  اهلل على

 بها ُيستجلا التي األسباب دعظم من ودنه , التو ل في دصل  الحديث هذا: ) الّله رحمه رجا ابن الحافظ قا 
 . باألسباب يأخذ ثم اهلل على التو ل يحسن دن سعيه في المسلم فعلى ( . الرزق

 به يحيط وال , با  على له يخطر ال ما له هتحقيق بحسا وثمراته فساقله من ينا  فإنه الّله على تو  ل ومن

 حّدْسُبُه فّدُ وّد الُله  عّدلّدى يّدتّدوّدُكْل وّدمّدن تعالى قا  , عيشًا ودطيبهم ً, صدرا الناط دشرح فهو , مقا 

 :  المداومة .7
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 في جاء  ما , العالمين رب اهلل إلى القربات دحا ومن بل.. المؤمنين شعار الصالج العمل على المداومة إن

 يمل ال اهلل فإن   تطيقون ما العمل من اْ لفوا: ) قا   النبي دن عنها اهلل رضي عاقشة عن الصحيج الحديث

 عليه داوم دي   دثبته عماًل عمل إذا  و ان( قل وإْن ددومه اهلل إلى العمل دحا وإن  تملوا, حتى

 . عليه وواظا

 وإن ددومها  قا  ؟ اهلل إلى دحا األعما  دي: )   اهلل رسو  ُسئل:  قال  ادنه , عنها اهلل رضي عاقشة عن

 العمل على بالمداومة ستنالونه الذي الفسل على واحِرصوا.  تقد مونه الذي الخير على فداِوموا.  ( قل

 اهلل شاء إن ُنبعث الطاعة فسن وعلى , عليه ُقبسنا عليه وداوْمنا الصالج للعمل اهلل وفقنا إذا فإننا  , الصالج

 . وجل عو

, والرغبة في رفع مستوى  قهواإلبداع فيه , والتميو في ددا والمداومة على العمل المهني تؤدي إلى حبه

 . إليه الترك والالكفاءة واإلنتاجية , فيصبج جوًء من اإلنسان ال يصل الكسل وال الفتور 

 

 :  المعاملة حسن .8

 وعقولهم اآلخرين قلوب إلى لنصل    إتقانه على نفسه منا  ل يدرب دن جدير , فن اآلخرين مع التعامل

األنبياء عليهم السالم من دجله  , وقد جاء  وهدف ُبعث , رفيع نبوي ددب وهو الحسنة والموعظة بالحكمة

مم إنما ُبعث  ألت: )  ليتمم ما نقص منها فقا   السابقون منهم ببعض هذه األخالق وجاء رسو  اهلل 

 .صحيج الجامع الصغير األلباني ( األخالق صالج 

 : والتنظيم اإلتقان .9

الكيفية التي يحبها اهلل ويرضاها في دداء األعما  , وذلك ينطبق على  ل عمل سواء من : اإلتقان هو 

 أن عماًل أحدكم عمل إذا يحبتعالى  اهلل إن)  دمر الدنيا دو من دمر اآلخرة , فقد قا  رسولنا الكريم 

فيتم العمل على وجهه األ مل , مع االلتوام بأخالقه وآدابه , فالعمل  .1881صحيج الجامع ع حسن(يتقنه

المتقن يعطينا دفسل النتاقج المرجوة من وراقه , ودفسل اآلثار المترتبة عليه سواء عادت تلك الفواقد 

 :  ويقوم اإلتقان على دمور عدة منها. على العامل وحده دو تعدت إلى غيره 

 .دداء العمل دون خلل فيه -

 .االلتوام بمتطلبات ذلك العمل من التقيد بسوابط وتقنيات معينة -

 .دداؤه في الوق  المحدد دون تأخير -

 العمل إتقان على ديننا ناحّث وقد, التفكير في تطوير ذلك العمل حتى ال يبقى العمل ضمن مستوى جامد -

 فأحسنوا ذبحتم وإذا , القتلة أحسنواف قتلتم فإذا , شيء كل على اإلحسان كتب اهلل إن: )   فقا 

 . صحيج مسلم (  ذبيحته وليرح شفرته أحدكم وليحد , الذبحة

 دعمالها وتُُنظم , العمل في العشواقية عن بعيدة الناجحة المسلمة فالفتاة التنظيم إلى نحتاج اإلتقان ومع
 دن دبًدا يمكن ال والفوضى , فوضىال إال  التنظيم عن بديل ال إذن.  وقتها على وُتحافظ دوراقها وُترتا
ومما سبق فإننا إذا امتثلنا تلك األخالق في جميع دعمالنا التي نقوم بها تكّون ,  للنجاح  طريقا تكون

المجتمع المسلم المثالي  ما  ان التّجار المسلمون حين دخلوا شرق آسيا انتشر اإلسالم بسبا اختالطهم 
 .بالناط حتى ُدعجبوا بأخالقهم 

 :  دخالقيات العمل الجماعي  ( :ورش العمل )   العمل الجماعي مثا
 . الجماعة ردي عند النوو  ثم والشورى الحوار لغة تسوده دن .1

 ينو  الذي  اهلل رسو  ذلك في وقدوتنا,  القرارات دفسل لتخرج اآلراء التقاء:  الشورى ثمرات ومن
 في  ما رديه خالف وإن رديهم عند وينو  ابهدصح يشاور  ان ذلك مع الهوى عن ينطق وال الوحي عليه

 . والمكان المنو  اختيار في منذر بن الحباب ردي على نو  حيث بدر معر ة

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-06-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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 دن دون سفر في ثالثة يخرج دن نهى فقد  الرسو  هدي وهذا:   للمجموعة قاقد وجود من البد  .2

 . دميرًا عليهم مروايؤ

 .من علٍم دو عمل  وتقديم دفسل ما لدى المرء المحمود التنافس .3

 . الشخصية الحظوظ عن التسامي .4

 في ُنخطئ ال حتى طباعنا وترويض دخالقنا تهذيا في دنفسنا نجاهد دن مّنا يحتاج الجماعي العمل .5

وّداُلذ ينّد جّداهّدُدوا ف ينّدا ):  تعالى قا  حاو و وجاهد بإخالع اهلل سأ  من على صعبًا هذا وليس غيرنا حق

 49العنكبوت  ( لّدنّدا وّدإ ُن الُلهّد لّدمّدعّد اْلُمْحس ن ينّدلّدنّدْ د يّدُنُ ْم ُسُب

 األفسل نفسها وجدت وإن ذلك تقبل ُقدم   إذا ولكن , اإلمارة حا عدم الجماعي العمل مقومات من .6

 .ت ق دم   

 ومصالحه لنفسه يعمل ومن  بيرًا ويموت  بيرًا يعيش آخرته و ودينه دمته دجل من يعمل من دن ولنعلم
 لر ا واالنسمام العمل شرف نفسه حرم من والمحروم صغيرًا ويموت صغيرًا يعيش ةالشخصي
 . للسالكين ومهدوها األرض عمروا الذي العاملين
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 ( نحيا بالعمل) مشروع 
 

 جدول تنفيذ الورش للمرحلة

 الصف                         

 

 :   (مل نحيا بالع)ايجابيات مشروع  
.....................................................................................................................................................

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

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

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

 :  الصعوبات
.....................................................................................................................................................................................

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

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

 
 

 ما مت تنفيذه تفيداتعدد املس اليوم والتاريخ 

    الورشة الثانية
    الورشة الثالثة

 ورشة إضافية

 (إلنتاج املعرض ) 
   

 ورشة إضافية

 (إلنتاج املعرض ) 
   

 ورشة إضافية

 (إلنتاج املعرض ) 
   

    الورشة الرابعة
    اللقاء اخلتامي
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 (1)إذاعـــــة
  الصالح العمل

 
إذ هو ثمرة اإليمان باهلل وبرسوله , إن للعمل الصالج مكانة عظيمة جدًا في شريعة اإلسالم 

 قا  تعالى. وباليوم اآلخر  محمد 

فاإليمان والعمل الصالج , والعمل الصالج هو  ل ما يتقرب به اإلنسان إلى ربه عّو وجّل 
 .قرينان ال يفترقان بل إن العمل الصالج هو اإليمان 

 ل فعل من اإلنسان بقصد : ومفهومه شامل ألعما  القلوب والجوارح والظاهر والباطن فهو 
يبتغي به إال  اإلخالع هلل بحيث ال:  عند اهلل إذا توفر فيه شرطان دساسيان ويكون مقبواًل, 

قا  تعالى مرضاة اهلل وطاعته

: )قا  تعالى   ا جاء به النبي ة دي وفق مالمتابع: والشرط الثاني 

واألعما  الصالحة  31آ  عمران 

لعبادات  ثيرة فهي جميع ما دمر اهلل تعالى به على وجه الوجوب واالستحباب من ا
والمعامالت فإذا قام بها المسلم طاعة وانقيادًا لربه فهو من دصحاب األعما  الصالحة ومنها 

وإن . الصالة والو اة والصيام والحج التي هي در ان اإلسالم فال يجوز التهاون بها مطلقًا 
وعيادة  ,شئتم مويدًا من األعما  الصالحات فمنها بر الوالدين وصلة األرحام    و ف األذى 

المريض والتعاون على البر والتقوى ومساعدة اآلخرين وقساء حواقجهم والحا في اهلل 
 .والقو  الطيا  لها من األعما  الصالحات  وتعليمه والذ ر والدعاء وتعّلم العلم

 فالنوم عمل صالج إذا العبد في الدنيا إذا نوى به وجه اهلل العمل الصالج شامل لكل ما يتصرفه
على العبادة قا  ّوي واأل ل والشرب إذا نوى به التق, على االستيقاظ للصالة  ينوى به التقّو

 تعالى

 .فعلى المسلم دن يستكثر من األعما  الصالحة
لعمل الصالج غير محدد بومن وال مكان فهو مستمر طوا  حياة اإلنسان بل يستمر حتى وا

بعد مماته ومن حكمته سبحانه دن نّوع العمل الصالج لعباده ليكون دنشط لهم في دداقه فقد 
وقد يكون  ميكون قيام الليل صعبًا عند بعض الناط لكن الصدقة على المحتاجين سهلة عنده

 ...قيام الليل دحا إليهم وهكذا عند البعض لكن  صيام النفل صعبًا
وفي ذلك تجديد ,  و األسبوع والشهر والسنةو ذلك تنّوع دوقات العبادات في  اليوم والليلة 

لالستمرار على األعما  وهذا من فسل اهلل ومّنته دنه لم يحصر العمل الصالج في نوع دو 
 .ثر المقبلين عليه سبحانه جهة دو زمان دو مكان ليوّسع على هذه األمة ويك

من  ل عمل صالج واعرفي دي األعما  الصالحة دن   فاحرصي على دن يكون لك نصيا 
 .قادرة عليها ُمتقنة لها فتمسكي بها و دّديها حتى تأتيك يوم القيامة مدافعة عنك ومحاّجة لك 
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به ولو مرة اعلم دنه لمن بلغه شيء من فساقل األعما  دن يعمل : )قا  اإلمام النووي 
واحدة ليكون من دهله وال ينبغي دن يتر ه مطلقا بل يأتي بما تيسر منه لقو  النبي صلى اهلل 

متفق عليه فاحرصي دختي على " ( إذا دمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم : "عليه وسلم 
األعما  الصالحة وسابقي فيها قا  تعالى

فالمواظبة على العمل الصالج دليل على تغّلا نوازع الخير لدى اإلنسان على نوازع الشر 
قد تظهر  تطبيقعنده فعند معرفتنا فسل اإلنفاق والصدقة تتوق دنفسنا إلى ذلك وعند ال

نكون قد جاهدنا دنفسنا و  دنفقنانوازع البخل والشج وحا الما  لتحو  دون اإلنفاق فإذا 
البذ  والعطاء وعند معرفتنا بفسل قيام الليل تتوق دنفسنا إلى ذلك وعند  روضناها على

نكون قد  قمنا الليلقد تظهر نوازع حا الراحة والكسل لتحو  دون قيامنا الليل فإذا  تطبيقال
 .تغّلبنا على دنفسنا وروضناها على التحّمل والصبر 

 
 

دن يجعل دعمالنا  لها خالصًة نسأ  اهلل عّو وجّل دن يوفقنا جميعًا للعمل الصالج و
إنه .. ثم صالح دنفسنا والناط من حولنا , نبتغي بها رضاه سبحانه , لوجهه الكريم 

 ..سميع ُمجيا 
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 (2)إذاعـــــة
 (ثمرات العمل الصالج ) 

 :منيرة
إذا نوينا بها السابقة دنه يمكن دن تكون حياتنا  لها عبادة ودعما  صالحة  عرف  من اإلذاعة 

 .رضا اهلل سبحانه وتعالى 
 :حصة 

 .ما الذي سوف تنالينه من فوز لسارعتي لكل الطاعات ...... ولو تعلمين يا .. صحيج  
 :منيرة 

 .شّوقتيني يا دخيه لهذا الخير العظيم  
 :حصة 

 :إن تحقيق اإليمان والعمل الصالج يترتا عليه خير عظيم ومن ذلك  
مّدْن عّدم لّد صّدال حًا ِمن ذّدكّدرس أّدْو ُأنثّدى وّدُهوّد ) : قا  تعالى السعيدة سبا للحياة الطيبة  العمل الصالج إن -1

  97النحل(  يّدْعمّدُلونّد ب أّدْحسّدن  مّدا كّداُنوْا حّديّداًة طّدِيبّدًة وّدلّدنّدْج  يّدُنُ ْم أّدْجرّدُهم ُمْؤم ٌن فّدلّدُنْحي يّدُنُه

 :منيرة 
 .يشعر به المؤمن من راحة البا  والسكينة والطمأنينة اللهم دحيينا حياة طيبة وهذا ما   

 :حصة 
 : ذلك .. صحيج  
صالحة قم   في ضيق ابحثي عن دعماٍ  لج سبا لتفريج الُكربات فإذا وقعِ ن العمل الصاإ -2

ا في جوف الليل لم يرك دو ر عتين دديتهم, ة سر قمِ  بها عن صدق  اهلل بها  إلى بها و توسلي
وّدمّدا ل أّدحّددس )وتذ ري قو  اهلل تعالى . و صيام يوم ال تريدين به إال وجه اهلل سبحانه د, فيهما دحد 

 21-19الليل (  إ ُلا اْبت غّداءّد وّدْجه  رّدِبه  اْلأّدْعلّدى* ع ْندّدُه م ْن ن ْعمّدةس ُتْج ّدى 

 ج  ربك و دعلمي دنِك لو فعلِ  هذه األمور وغيرها ثم دعوِت اهلل بها فإن اهلل سبحانه سوف يفّر
 .-إن شاء اهلل  –

 :منيرة 
النفر الذين انطبق  عليهم الصخرة فدعوا اهلل بأفسل دعمالهم ففّرج هّمهم و نّفس ب دخيهذ  رتني يا  

 .. ربهم 
 
 

 :حصة 
 ن  رديف : دنه قا   عن ابن عباط . ن من تعّرف على اهلل في الرخاء تعّرف عليه في الشدة إ

حفظ اهلل إ: بلى فقا  : فقل  . ك اهلل بهن يا غليم دال دعلمك  لمات ينفع يا غالم دو) فقا   النبي 
  اهلل وإذا ا سأل  فأساحفظ اهلل تجده دمامك تعّرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة وإذيحفظك إ
 رواه دحمد( ستعن باهلل استعن  فا

 :منيرة 
 بمعنى الجواء من جنس العمل و ماذا بعد ؟  

 :حصة 



28 

 

وّدمّدن يّدْعمّدْل م نّد الصّدال حّدات  ): قا  تعالى من النار لج سبا من دسباب دخو  الجنة والنجاة العمل الصا

 124النساء  م ن ذّدكّدرس أّدْو ُأنثّدى وّدُهوّد ُمْؤم ٌن فّدُأولّدئ كّد يّدْدُخُلونّد اْلجّدنّّدةّد وّدالّد ُيْظلّدُمونّد نّدق يًرا

 :منيرة 
فسون فاللهم إّنا نسألك الجّنة وما تنافس فيها المتناإنها الثمرة العظمى التي ينتظرها المنتظرون وي

 .عمل قو  دو قّرب إليها من 
 :حصة 

: قا  تعالى إن اهلل جعله قاعدة للتمكين في األرض وجعله سببًا لحصو  األمن في الدنيا واآلخرة  
ُنُ م ف ي األّدْرض  كّدمّدا اْستّدْخلّدفّد اُلذ ينّد م ن قّدْبل   ْم وّدلّدُيمّدِكنّدُن لّدُ ْم وّدعّددّد الُلُه اُلذ ينّد آمّدُنوا م نُكْم وّدعّدم ُلوا الُصال حّدات  لّديّدْستّدْخل فّد)

 ا وّدمّدن كّدفّدرّد بّدْعدّد ذّدل كّد فّدُأولّدئ كّد ُهُمد ينّدُ ُم اُلذ ي اْرتّدضّدى لّدُ ْم وّدلّدُيبّدِدلّدُنُ م ِمن بّدْعد  خّدْوف   ْم أّدْمًنا يّدْعُبُدونّدن ي ال ُيْشر ُكونّد ب ي شّدْيًئ

 .. 55النور اْلفّداس ُقونّد

 :منيرة 
 ..هذه بشارة دن التمكين والغلبة لهذا الدين ودهله إذا لوموا األعما  الصالحة  

 :حصة 
وّدعّددّد الُلُه اُلذ ينّد آمّدُنوا وّدعّدم ُلوا الُصال حّدات  م ْنُ م ُمْغف رّدًة وّدأّدْجًرا )سبا المغفرة واألجر العظيم والعمل الصالج 

 .. 29الفتج اعّدظ يًم

 :منيرة 
 ..اللهم اغفر لنا ذنوبنا و دعّنا على طاعتك 

 :حصة 
داقمًا في  والصفات وتعيش دتحبين دن تسمو نفسك و تتطهر من الخطايا و تتحلى بفساقل األخالق

 .. حرصي على دداء العمل الصالج معالي األمور ؟  إ

 :منيرة 
 !ومن ال يحا ذلك ؟ 

 :حصة 
ُقْل ِإن ) :قا  تعالى  القاقم على اإلخالع والمتابعة موجا لمحبة اهلل تعالى إن العمل الصالج 

 .ُينجي من مق  اهلل سبحانه  31آ  عمران ( ُ نُتْم ُتِحُبون  الل ه  ف ات ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم الل ُه

 :منيرة 
 .نسأ  اهلل دن يجعلنا ممن دحبه اهلل وتواله بواسع فسله ورحمته  

 :حصة 
 ..بعد مماته ي حياته وذ ر طّيا فله و ا يجعل من صاحبه قدوة صالحةم 

 :منيرة 
 . م دتمنى دن دترك دثرًا طيبًا بعد مماتي ليذ رني الناط بالخير  

 :حصة 
على فعل الطاعات و ترك المنكرات لينشأ  اهلل دن يعينهم على ديسًا ال تنسي مجتمعك من دعاقك
إ ُن الُلهّد الّد ُيغّدِيُر مّدا ب قّدْومس حّدُتى ) :قا  سبحانه  وتنهض األمة اإلسالميةالمجتمع المسلم صالحًا فاضاًل 

 11الرعد ُيغّدِيُروْا مّدا ب أّدنُفس   ْم
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 :منيرة 
جوء منها إال بعمل  ُعّيس فال ُيالكسل والراحة  ون بذاألوقات ولن يكون ذلك إال إذا اسُتثمرت  

 ..نافع مفيد 

 :حصة 
ُتّذ ر إحدانا و, ل هذا الخير وهذا الواد فلنستثمر دخيتي دوقاتنا بالعمل الصالج ما دحوجنا لك 

 ..الدنيا فما دعظمه من فوز ونجاح  األخرى  لما دشغلتنا
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 (3)ةـــــإذاع           
 ( العمل في حياة الرسو  ) 

التي  ان    فيها ونتأمل في سيرة الرسو   نقرد. ونقّلا صفحات مس  , سنعود قرونًا خل   
 .نموذجًا عمليًا للعمل والفاعلية 

ف حر ته التي وال تتوق, فهو يسعى ويجتهد , والمؤمن هو الذي ال يعرف الكسل لجسده طريقًا 
الذي يقو   ورفع راية التوحيد مقتديًا في ذلك بالنبي , ربه ثم عو دمته  يبتغي من وراقها رضى

 .21األحواب ( ل ق ْد   ان  ل ُكْم ِفي ر ُسوِ  الل ِه ُدْسو ة  ح س ن ة )ه سبحان فيه
تلك الحرفة , التي  ان قد بددها مع دخته في بني سعد , بحرفة رعي الغنم    وقد عمل نبينا 

. والعناية بالسعيف حتى يقوى , والردفة , واألناة والرحمة , والحلم , التي تعلم منها الصبر 
 .من قبله الكثير من األنبياء  وعمل بها

ودن  ؟ : فقا  دصحابه , ما بعث اهلل نبيًا إال رعى الغنم : " قا    عن النبي  عن دبي هريرة 
 .رواه البخاري " نعم  ن  درعاها على قراريط ألهل مكة : فقا 

ه ما يساعده في بداية حيات و ان يسيرًا على اهلل عّو و جّل القادر على  ل شيء دن يرزق النبي 
ولكن ,  ورعاية األغنام سعيًا وراء الرزق, على الترف والثراء الذي يغنيه عن الكد والتعا 

من دن  ًاما د ل دحد طعامًا خير"  بيده قا   اإلنسان ما ا تسبهحكمة اهلل اقتس  دن خير الما  
 .رواه البخاري"  السالمعليه الصالة و-يده  يأ ل من عمل يده, وإن نبي اهلل داود  ان يأ ل من عمل

وبين مساعدة , ورعي األغنام , قبل البعثة بين العمل في التجارة  وهكذا  ان  حياة الرسو  
 . المجتمع الذي يعيش فيه ليكون عنصرًا فع ااًل مفيدًا لهذا المجتمع 

المه بعد البعثة ألنه دصبج دسوة للناط جميعًا فهاهو صلوات اهلل وس  وتساعف  جهود النبي 
ويحمل معهم التراب على  تفه الشريف , عليه بعد الهجرة يشارك دصحابه في حفر الخندق 

 .و أنه يلبس ثوبًا من تراب من  ثرة العمل  
نحن نكفيك يا رسو  : فقا  دصحابه , قام يخدمهم بنفسه  ولما قدم وفد النجاشي على رسو  اهلل 

 .البداية والنهاية" و دنا دحا دن د افيهم إنهم  انوا ألصحابي مكرمين : " فقا   اهلل 
فكان ينقل , الصحابة ببناء المسجد النبوي    وعمل معهم ليرّ غبهم في العمل   ما دمر الرسو  

فعمل " ال عيش إال عيش اآلخرة فأغفر لألنصار والمهاجرة : " الحجارة واِللْبن  وهو يردد 
لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا : " ن المسلمين المهاجرون واألنصار و ددبوا فيه فقا  قاقل م

 .السيرة البن هشام " العمل المسلل 
دما النتيجة , واألخذ باألسباب , فعّلمهم العمل , يريد من دمته دن تكون دمة عاملة  والرسو  

 .فعلى اهلل تعالى 
حياة  ان  , ر ة والعمل والح, وهكذا  ان  حياته صلوات اهلل وسالمه عليه مفعمة بالفاعلية 

 .والقيام بين يدي اهلل في الصالة لياًل حتى توّرم  قدماه , وتبليغه , موزعة بين الدعوة لدين اهلل 
 ان )ن قاقد األمة ومعّلمها ونبّيها وفي إطالله على البي  النبوي تقو  عاقشة رضي اهلل عنها ع

النموذج الحي للعمل  إنه محمد . صحيج ( لي ثوبه ويحلا شاته ويخدم نفسه بشرًا من البشر يف
 .والتواضع وعدم الكبر وتكليف الغير 
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فإذا , يقوم على خدمة دهله ويجالسهم ويمازحهم , وزوج ومرب , وبين القيام بأعباء بيته  أب 
يصنع في  ما  ان النبي : ُسئل  عاقشة رضي اهلل عنها . حسرت الصالة خرج إلى الصالة  

  . رواه مسلم" ون في مهنة دهله فإذا سمع باآلذان خرج  ان يك: " البي  ؟ فقال  
, وحّثهم على التفاني في العمل , صحابته على هذه المعاني العظيمة  ولقد رّبى الرسو  

 .ودعاهم إلى اإلخالع في دعمالهم 

ما هو حالنا .. فلنقف مع دنفسنا ونسألها ... هذا هو حا  نبينا في بيته ومع صحابته وفي عبادته 
؟ دنحن ممن دخلص ؟ هل ّدحّسنا العمل ؟ وهل وافق في عبادتنا وبيوتنا ومع زميالتنا ومعلماتنا 

ظاهرنا باطننا ؟ وهل بذلنا الوسع لنفع دنفسنا والمسلمين لننا  شرف محبة اهلل تعالى مصداقًا لقوله 
  :(للناس أنفع متعالى  اهلل إلى الناس أحب .... )السلسلة الصحيحة لأللباني 
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 (4)ةـــــإذاع
 (مخلوقات اهلل والعمل ) 

 . ما دنه في الوق  نفسه عبادة إذا احتسبه اإلنسان , من ضرورات الحياة  ضرورة العمل 
لها دن تحيا حياة  ر دِ ولكي ندرك دهمية هذا العمل فإنه يجدر بنا دن نتأمل حياة دمم الحيوانات التي ُق

  .وغيرها , والفيلة , وبعض الطيور , والنمل , ماعية مثل النحل ج
 وّدمّدا م ن دّداُبةس ف ي األّدْرض  وّدالّد طّدائ رس يّدط يُر ب جّدنّداحّدْيه  إ اُل ُأمّدٌم أّدْمثّداُلُكم ُما فّدُرْطنّدا ف ي اْلك تّداب  ): قا  تعالى 

 . 38األنعام ( م ن شّدْيءس ُثُم إ لّدى رّدِب  ْم ُيْحشّدُرونّد

ات دروسًا في الحيوان وقفة تدّبر لتأخذ من هذهوإذا  ان األمر  ذلك فحري بأمة اإليمان دن تقف 
 .وتؤمن مستقبلها وسالمتها , وتحمي نفسها , على العمل وهي تبني دولها وتنشئ ممالكها  تعاونها

ُثُم *  ال  ُبُيوًتا وّدم نّد الُشجّدر  وّدم ُما يّدْعر ُشونّدوّدأّدْوحّدى رّدُبكّد إ لّدى الُنْحل  أّدن  اُتخ ذ ي م نّد اْلج بّد: ) قا  تعالى 
ش فّداء ُكل ي م ن ُكِل الُثمّدرّدات  فّداْسُلك ي ُسُبلّد رّدِبك  ُذُلاًل يّدْخُرُج م ن ُبُطون  ّدا شّدرّداٌب ُمْختّدل ٌف أّدْلوّداُنُه ف يه  

 49 – 48حل الن(  ل لُناس  إ ُن ف ي ذّدل كّد آليّدًة ِلقّدْومس يّدتّدفّدُكُرونّد
 فكيف يتعاون ويعمل هذا المخلوق العجيا ؟

عطي اإلنسان درسًا في القيام األعما  بترتيا عجيا غريا ُي ويؤدي,   يعيش النحل في جماعات
ق معجوة من معجوات الخال د عند النحل ُيعُدجلوا. احترام النظام واستمرار العمل بالواجا و

ياتها الداخلية والخارجية في روعة وانسجام مع بنات جلدتها م حسبحانه فتستطيُع النحلة دن ُتنظّ 
وهي , نتج جاعلًة من الخلية التي ُتمّثل بيتها ومسكنها عالمًا نموذجيًا للتعايش السلمي التعاوني الُم

تؤدي واجباتها  أنها دسرة متعاطفة متآلفة و تقوم هذه النحلة بإيقاظ الهمم وبث روح النشاط بين 
 .دفراد الخلية 

وبرغم دن النملة حشرة صغيرة جدًا إال دنها دما عالم النمل فال يقل تعاونًا وانتظامًا عن عالم النحل 
تبني القالع والحصون والغرف والدهاليو والمخازن وتسهر على تربية , مهندسة معمارية ماهرة 

جماعة ويسهر على مصالج ال, ويعقد النمل الصلج مع الفصاقل األخرى من نوعه  , صغارها
والصغار على د تافه وبعض  ة و ج والع  ىالمرض يحمل  وحراستها وحين يشعر النمل العامل بخطر 

قّدالّدْت نّدْملّدٌة يّدا أّدُي ّدا )  : قا  تعالى  انتماءًا لجماعته و استشعارًا بمسئوليته ما  ان قد ددخّره من قوت

ملكة دو  فلم تكن  ( لّدْيمّداُن وّدُجُنوُدُه وّدُهْم ال يّدْشُعُرونّدالُنْمُل اْدُخُلوا مّدسّداك نّدُكْم ال يّدْحط مّدُنُكْم ُس

فلم تكتف باإلنذار فحسا بل وضع  خطة لقومها  ومع ذلك بل هي نملة من عوام النمل وزيرة
 .صح  قومها وبّين  لهم مكمن الخطرفقد ن(  اْدُخُلوا مّدسّداك نّدُكْم: )فقال  

القرآن الكريم إال ليلف  انتباهنا إلى عظمة و روعة هذه الكاقنات  إن اهلل تعالى لم يذ ر النمل في
ولكنها بحق مخلوقات منّظمة ذات قدرات خارقة تعمل ضمن  التي يحسبها اإلنسان مخلوقات تافهة

خطة عمل واضحة حيث يتوّزع العمل على دفراد الخلية فيقوم  ل فرد من دفراد المملكة بواجبه 
 .وال خذالن لجماعته على د مل وجه بال تواٍن 

ومن النحل والنمل إلى الطير فلنتأمل هذه العصافير  يف توّ ل  على اهلل فغدت تطلا قوتها بالنهار 
, لرزقكم كما  توكله ح تعالى  اهلل على توكلون أنكم لو):  قا    ل الجهات بالحر ة والطلا في

ن الذي قّدر لها الرزق و يّسره ولم فسبحا,  صحيج (يرزق الطير , تغدو خماصًا , و تروح بطانًا 
و  ثير من العقالء يتعّلم ) ويفّوتها إذا قعدت عنه قا  ابن القيم , يجعله مما يتعّذر عليها إذا التمسته 

وهداية , هم دمورًا تنفعه في معاشه ودخالقه وصناعته وحربه وحومه وصبره من الحيوانات الُب
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أّدْم تّدْحسّدُب أّدُن أّدْكثّدرّدُهْم يّدْسمّدُعونّد أّدْو يّدْعق ُلونّد إ ْن ُهْم إ اُل "  :ى قا  تعال الحيوان فوق هداية د ثر الناط
 44الفرقان " كّداألّدْنعّدام  بّدْل ُهْم أّدضّدُل سّدب يال

و ذلك الناط لو ُجعل طعامهم ُمعّدًا لهم بغير سعي وال تعا ددى ذلك إلى الشره والبطنة ولكثر 
فإن  ان , اللطيف الخبير الذي لم يخلق شيئًا ُسدى وال عبثًا الفساد والبغي في األرض فسبحان 

األمر  ذلك في عالم الحيوان فإن مجتمع اإلنسان دولى بالعمل والتعاون لبناء مجتمعه وتأمين 
, حاجاته ألنه يدرك دن الحديث عن النحل دو النمل في  تاب اهلل عّو وجّل إشارة حّية لها مغواها 

المتعاونة في شّتى مجاالت دّمة اإليمان تلك األمة العاملة ا  ي تجعل من ولفته  ريمة لها مرماه
 .الحياة المختلفة حتى تغدو  الجسد تماسكًا وترابطًا وإحكامًا 
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 (5)ةـــــإذاع
 شرف العمل

ّخر له  ل شيء وس, الحمد هلل الذي شّرف اإلنسان وجعله خليفة في األرض ليعمل فيها ويعّمرها 
فمنذ دن خلق اهلل آدم إلى دن تقوم الساعة و حياة الناط قاقمة على , لخدمته واستمرارية وجوده 

صحابته على االهتمام بالعمل فبّين لهم شرف العمل ودهميته عند اهلل  ولقد رّبى الرسو  , العمل 
 .في مواقف  ثيرة 

يث جعله ضرورة من ضرورات الحياة  ما رّتا و نظرة اإلسالم للعمل نظرة  لها تكريم وإجال  ح
غاية يجا وجعل دداءه وإتقانه واإلخالع فيه  ,ة ما دام في حدود ما دحّله اهلل عليه األجر فهو عباد

و إذا ددرك اإلنسان حقيقة اإليمان وجد باعثًا من داخل نفسه يدعوه إلى  ,دن يسعى المسلم إليها 
 .يقوم بمهمته في عمارة األرض العمل في مجاالت الحياة المختلفة ل

ُهوّد )اهلل عباده  بالمشي في منا ا األرض ال تساب الرزق وحفاظًا على  رامتهم قا  تعالى  لقد دمر

ي واألمر بالمشي ف 15الملكاُلذ ي جّدعّدلّد لّدُكُم األّدْرضّد ذّدُلوال فّداْمُشوا ف ي مّدنّداك ب  ّدا وّدُكُلوا م ن ِرْزق ه  وّدإ لّدْيه  الُنُشوُر

 .منا ا األرض دمر بالعمل لكسا الرزق  ود له بما دحل اهلل 
فبالعمل نترّفع عن دن نكون عالة على , العمل ال تساب مطالا حياتنا  علىاإلسالم  قد حّثناو

 و,  الليل قيام المؤمن شرف أن اعلم و....  : )قا  لي جبريل عليه السالم  اآلخرين قا  الرسو  
 .حسن صحيج الترغيا لأللباني (  عوه استغناؤه عن الناط

دنظار المسلمين إلى نبي اهلل داود عليه السالم  قدوة حسنة ليشحذ همتهم للعمل  و لف  رسو  اهلل 
ما د ل دحد  طعامًا قط خيرًا من دن يأ ل من عمل يده و إن نبي اهلل داود )  في  سا الرزق  وقا  

وّدعّدُلْمنّداُه صّدْنعّدةّد لّدُبوسس ُلُكْم ل ُتْحص نّدُكم ِمن بّدْأس ُكْم فّد ّدْل أّدنُتْم )الى قا  تع(  عليه السالم  ان يأ ل من عمل يده 

من صنع ونه نبي اهلل وملك عظيم    ان يأ ل فداود عليه السالم على الرغم من   81األنبياء شّداك ُرونّد

ى دن اهلل تعالى جعل الطعام من صنع اليد هو خير طعام على اإلطالق , حتويده ,  ويصنع الدروع 
ومعظم  2سبأ(  اعملوا آل داود شكرًا وقليل من عبادي الشكور) العمل نوعًا من الشكر له قا  تعالى 
 ان ز ريا )  قا  رسو  اهلل : قا   عن دبي هريرة , األنبياء  ان  لهم دعما   يأ لون منها 

بنة ُشعيا عليه الصالة والسالم وانظري ال. نم ال رعى الغوما بعث اهلل نبيًا إ,  2379رواه مسلم( نّجارًا 
( إ ُن خّدْيرّد مّدن  اْستّدْأجّدْرتّد اْلقّدو ُي اْلأّدم ين)وهي تصف نبي اهلل موسى عليه الصالة السالم ألبيها بقولها 

نا إليه أن أصنع الفلك بأعيننا فأوحي) : قا  تعالى  وها هو نوح عليه السالم يصنع الفلك بيديه,  24القصص

 . 27المؤمنون  ( يناوحو

 و انوا المهن الحياة من زراعة وتجارة  وصناعة ل متقنين ان الصحابة رضوان اهلل عليهم ولقد 
ولم يكن إيمانهم  ان دحدهم يسقط سوطه فال يسأ  دحدًا دن يناوله إياه حتى , يسألون الناط شيئًا 

يمّدا آتّداكّد الُلُه الُدارّد اآلخ رّدةّد وّدال تّدنسّد نّدص يبّدكّد م نّد الُدْنيّداوّداْبتّدغ  ف )باآلخرة مانعًا لهم من العمل للدنيا قا  تعالى 

 . .   77القصص 

االيجابية في حياة المسلم ليشارك في  ويعّلمنا رسو  اهلل ,  لعمل قيمته حتى آخر لحظة من الدنياول
م  الساعة وفي يد إذا قا)  قا   هذه الحياة بكل ما يستطيع ولو  ان ذلك في آخر لحظات حياته

 .والبخاري في األدب المفرد رواه دحمد( ها ستطاع دال يقوم حتى يغرسها فليغرسدحد م فسيلة فإن ا
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لو  ان هذا في : فقد قا  بعض الصحابة حين ردوا شابًا قويًا يسرع إلى عمله   اعتبر العمل جهادًا و
هذا فإنه إن  ان خرج يسعى على ولده  ال تقولوا: " عليهم بقوله  فيرد رسو  اهلل  !!!سبيل اهلل 

صغارًا فهو في سبيل اهلل وإن  ان خرج يسعى على دبوين شيخين  بيرين فهو في سبيل اهلل وإن  ان 
خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل اهلل وإن  ان خرج يسعى رياًء ومفاخرة فهو في سبيل 

 .الترغيا والترهيا للمنذري "  ( الشيطان 
و الذي يقوم الليل ويصوم  الساعي على األرملة والمسكين  المجاهد في سبيل اهلل)  قا  
ما من مسلم يغرط غرسًا دو يورع زرعًا فيأ ل منه طير دو ) وقا   2882سلسلة األحاديث الصحيحة(النهار

 . 138صحيج الترمذي (إنسان دو بهيمة إال  ان له به صدقة
لى الدار اآلخرة بل يجري الجواء في الدنيا واهلل يعطي  ل وال يقتصر جواء العاملين المنتجين ع

عامل ُمجّد ثمرة عمله فالطالا دو المدّرط دو الصانع دو الموارع دو التاجر يدعوه دينه إلى دن يكون 
 ..عاماًل ُمثابرًا ُمخلصًا ُمتقنًا لعمله ألن اهلل يحا إذا عمل دحدنا عماًل دن يتقنه 

 ما هي األعما  التي ُنجيدها ؟ وما هي نظرتنا للعمل ؟ :نسأ  دنفسنا : ومما سبق 
ليكون عنصرًا فع ااًل في , في مجتمعه ويحقق له مكانة , ياة آمنة لإلنسان ودسرته ألن العمل يحقق ح

 .مجتمعه لخدمة دينه ثم وطنه و والة دمره فيحقق األجر في اآلخرة 
حقق السعادة في الدارين ,  ما دنه الطريق األقوى لبناء االقتصاد فالعمل هو الثروة الداقمة ألي دّمة من األمم فهو ي

ولقد ددرك المسلمون األولون ذلك جيدًا وطّبقوه في شكل ممارسات واقعية , والتقدم العلمي وتحقيق القوة والسيادة 
على العالم  لم يستثن دحد لمكانته دو ثروته مما ددى بهم إلى بناء مجتمع إسالمي قوي استطاع دن يفرض وجوده

 .دجمع 
, لذا علينا دن نحا العمل ونحترمه ودن نقّدم األعما  الشريفة بكل فخر واعتواز ودال نستحي من دي عمل شريف 

النهسة ال تقوم إال على سواعد وهذه , ألن بالدنا الغالية تعيش اآلن طفرة  بيرة في التقدم في شتى مناحي الحياة 
 .محققين بذلك المواطنة الصالحة الفّعالة , رفعة شأنها و, للسير بها ُقدمًا , ين المخلصدبناقها و بناتها البررة 
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 (4)إذاعـــــة
 والكسل البطالة ذم

 عند إال وُدعطياتهم الناط صدقات استجداء و المسألة وذم الرزق لكسا العمل على اإلسالم حث
 لها ويحفظوا المذّلة عن بها ويسموا ذلك عن فسهمدن يصونوا دن إلى المسلمين ودفع,  الماّسة الحاجة
 البخاري(  ُلحم م ْوع ة وجهه في وليس تعالى اهلل يلقى حتى بأحد م المسألة توا  ال)   قا   رامتها

 . الوجه لحم تقطيع بمثابة بالمسألة الوجه ماء فإراقة  ومسلم
 من)   وقا  إياه يناوله دن دًادح يسأ  فما سوطه يسقط دحدهم  ان عليهم اهلل رضوان فالصحابة

 . مسلم رواه(  ليستكثر دو فليستقل جمرًا يسأ  فإنما تكّثرًا الناط سأ 
 من بمثابة وجعلها  الرسو  منها حّذر مهينة وسيلة لالستكثار وصدقاتهم دموالهم الناط فسؤا 
 . دخذها التي الدراهم قدر على عذاب جمرات القيامة يوم عقوبتها ألن جمرًا الناط يسأ 
 إلى وسعى اإلسالم حاربهما اللذان البطالة و الكسل ضده و بقصد اإلنسان من فعل  ل:  هو فالعمل
 وجود مع العمل على الحصو  لعدم تمّكنه من بطالة  ان  سواء,  دشكالهما بجميع. عليهما القساء
 عن  الرسو  نهى فقد والخمو  الكسل وتفسيل الرغبة عدم بسبا بطالة دو,  والقدرة الرغبة
 فيكف فيبيعها ظهره على الحطا بحومة فيأتي حبله دحد م يأخذ ألن ) بقوله عمل بال والقعود البطالة

 .   عليه متفق(    منعوه دو دعطوه الناط يسأ  دن من له خير وجهه بها اهلل
,  الُمثمر والفكر , الجاد  العمل من األفراد ويمنع,  والشعوب األمم نهسة يعوق,  ُمهلك داء والكسل
 .  الحميد والبذ ,  النافع والسعي
 ودذّله دسقمه إال فردًا دصاب وما.  والدنيا الدين دمور في عنه التثاقل ينبغي ال عّما التثاقل هو فالكسل
 . وحّقره
 دقوياء يكونوا دن دهله من ُيريد وديننا,  الكسل إلى وير ن المسألة على الناط يسأ  من يتعّود وقد
 ُضعفاء,  المتين القوة ذو الرّزاق اهلل يسألون الرزِق بأسباب آخذين األرِض آفاق في يسربون ياءدغن
 . الغير دموا  على متطّفلين الناط يتكّففون درزاقهم في عالة , 
 الرجل أل ره إني)  عنه اهلل رضي مسعود ابن  قو  العمل عن العاطل الصالج فالسل ذّم قد و

 ( . اآلخرة عمل في وال نياالد عمل في ال فارغًا
 
 
 

 :وللبطالة والكسل دضرار منها 
 اإلنسان صالح فيه ما إلى النظر وترك   اهلل آالء في والنظر والتدبر التفّكر بترك:  العقل  سل .1

  سل بسبا إال األمم تأخر وما.  معاده إليها التي واآلخرة معاشه فيها التي الدنيا في حوله ومن

 . فيهم اهلل دودعها التي المفكرة اإلبداعية بالقوة إ تراثهم وقلة فيها العقو  دصحاب

 من المختلفة النشاط مجاالت في األمم بل األفراد تأخر الكسل هذا عن وينجم:  البدن  سل .2

 من مظهر وهو ربه عن وُبعِده اإلنسان عجو عن ينم و الهمم ُيمي  فالكسل....  صناعة و زراعة

 وتحّمل(  فأنِذر ُقّم)  ربه ألمر متمثاًل قام و دثاره نفض  والرسو ,  اتأخره و األمم تقاعس مظاهر

 . اإلسالم ألمة السبق جعل مما يحملها التي الرسالة سبيل في الصعوبات

 .غيره  حاجة في داقمًا المجتمع فيكون الغير على اإلتكالية إلى تؤدي البطالة .3
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 . السعف و الفساد بها حّل إال بأمة الفراغ حّل وما والجريمة الفراغ إلى تؤدي البطالة .4

 . الكسل إلى ور ونهم للعمل بتر هم المسلمين اقتصاد ضعف .5

 . األمة اقتصاد على ثقياًل وحماًل عالة الفرد يكون .6

 بهم وتحّل األفكار وتبلد العقو  وتعطل المعنويات وانحطاط األبدان ضعف إلى الكسل يؤدي .7

,  المفاصل تيّبس,  العظام هشاشة,  السغط,  القلا,  كرالس,  السمنة)  واألزمات األمراض دلوان

 ال نكرة اإلنسان ويصبج والغموم الهموم بهم وتحّل المعنويات تنهار  ما(  المبكرة الشيخوخة ظهور

 واإلرهاق واألرق والتوتر القلق  ثير خاقفًا ذلياًل ويصبج حوله من على دثر له ليس,  شيئًا يعني

 . واالحتما  الصبر وعدم مجهود ألقل والتعا

 الكسل ونكرهفي شأن العمل و ذّم البطالة  الكريم رسوله وتوجيهات تعالى اهلل دوامر نتمّثل دنوعلينا 
 بك دعوذ إني اللهم)  والمساء الصباح دذ ار ضمن الواردة  الرسو  بدعوة وندعوا منه باهلل ونستعيذ

 الهّمة وُتسقط األمور معالي إلى التطّلع عوقت فإنها الكسل دهل ُصحبة ونتجّنا(  والكسل العجو من
 .  الوطن لهذا الواعد المستقبلفنحن   العواقم وُتسعف

 تنهض دجيااًل لنخرج والتكاسل الكسل وننفض  رامتها و عّوتها ألمتنا لنحفظ سواعدنا عن فلنشّمر
 العثرات من وتقيلها اهلل بإذن باألمة
 ...  نِ  دينما مبار ة وجعلك بك اهلل نفع
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 (لوحات حائطية ) 
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وتعلق على جدران املدرسة  يزود كل فصل بنسخة من عبارات اللوحات احلائطية إلخراجها على احلاسب

 ثم إجراء مسابقة بني الفصول الختيار أفضل اللوحات  ........(فصل )ويسجل حتتها 
 ما من مسلم يغرط غرساًا دو ياورع زرعاًا فيأ ال مناه طيار دو       ) ا  صلى اهلل عليه وسلم ق

 .رواه البخاري ( إنسان دو بهيمة إاّل  ان له به صدقة 

   قا  ( خير الناط من طا  عمره وحسن عمله )حسنه الترمذي وصححه األلباني. 

   قا  الرسو  ( اليد العليا خير من اليد السفلى )يخان رواه الش. 
 التي تمد وتعطي : اليد العليا 

 التي تأخذ : اليد السفلى 

   قا  عمر بن الخطااب  (          نا  درى الشااب فيعجبناي فاإذا ساأل  عناه فلام دره فاي عمال 
 ( .الدنيا وال اآلخرة سقط من عيني 

  ان عمر بن الخطاب    خالصًا وال  اللهم اجعل عملي  له صالحًا واجعله لوجهك: يقو
 ( .فيه شيئًا تجعل ألحد

  قا  علي  ( قيمة  ل امرئ ما يحسن . ) 

  ما ندم  على شيء إاّل على يوم غربا  شمساه نقاص فياه دجلاي ولام ياود        ) يقو  ابن مسعود
 .( يفيه عمل

  ( .إني احتسا نومتي  ما احتسا قومتي ) قا  معاذ رضي اهلل عنه 

  بالعمال  )دي ن فياك فاعمال فيهماا    والنهاار يعماال  إن الليل : رحمه اهلل  عبد العويوقا  عمر بن
 ( .الصالج

  قا  الحسن البصري رحمه اهلل: 
 (.ددر   دقوامًا  انوا على دوقاتهم دشد منكم حرصًا على دراهمكم ودنانير م )  

  المسلم الفطن ُيخطط لمستقبله ويستثمر دوقاته ويحدد دهدافه. 

 هلل  تهم عمل صالج وعبادةطاعة والديك وخدم. 

 يرفع صاحبه  في الدنيا واآلخرة  العمل الصالج. 

  دطيا الكسا ما  ان بعمل اليد : قا  النووي. 

  إذا استطع  دن ال يسبقك إلى اهلل دحد فافعل. 

  الناط بهممهم ال بأموالهم : قا  دحد الحكماء. 

  قا  ابن القيم عن  ثرة النوم: 

  (والكسل  فإنه يمي  القلا , ويثقل البدن , ويسّيع الوق  , ويورث الغفلة. ) 

  قا  شوقي: 

  فالذ ر لإلنسان عمر ثان... فارفع لنفسك بعد موتك ذ رها 
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  رحم اهلل عبدًا  سا فتط هر , واقتصد فاعتد  , وذ ر ربه ولم ينس نصيبه من الدنيا. 

  المؤمن الحق هو الراضي بما قسم اهلل له من رزق , والموقن بعد  اهلل فيما قسم من رزق. 

 احتاج  إلى صبر د بر وعمل د ثر   لما عظم  األمور. 

  العجو مقرون بالكسل ألن  ليهما يؤدي إلى التثاقل عن انجاز المهمات. 

 احبه من دداء ما عليه من واجبات الكسل يمنع ص. 

  الكسل  وإيثار الراحة يصّد عن بلوغ المعالي. 

   صاابر علااى إياااك والكساال والسااجر , فإنااك إن  ساال  لاام ُتااؤد حقااًا , وإن ضااجرت لاام ت: قيال
 .الحق 

 ودنياه  هحق  على اإلنسان دال يذها وقته إاّل في إصالح دين. 

  قا  دحد السلف: 

 الكسل اجتنبه  لعلم براحة الجسد , فمن تلمج نتاقجال ُينا  ا. 

   خير األعما  ما  ان داقمًا قا  ( :....  دحا األعما  إلى اهلل ددومه وإن قّل ) صحيج. 

 عند المصاقا  ض للمصاعا ث ُب  من تعّر. 

  اعمل تظفر. 

   قااا  الرسااو  : ودعلاام دن شاارف المااؤمن قيامااه فااي ) ....  : قااا  لااي جبرياال عليااه السااالم
 .صحيج الجامع الصغير ( وعّوه استغناؤه عن الناط , الليل 

  الحمد هلل الذي شرفنا بالعمل. 

  دين اإلسالم يدعو إلى العمل واإلنتاج. 

  دعمل مع دمي ألنا  برها. 

 عامل المتقن للعمل مأجور من اهلل تعالى ال. 

 ني عن الناط ستغبالعمل ن. 

  األعما  الصالحة  ثيرة فاحرصي دن يكون لك نصيا من  ل واحد منها. 

  العمل الصالج سبا لدخو  الجنة والنجاة من النار. 

  طاعة والديك وخدمتهم عمل صالج وعبادة هلل. 

  العمل الصالج سبا  للحياة الطيبة. 

 ل شرف لإلنسان العم. 

  للعمل والحر ة فواقد صحية ونفسية. 

  تأخر األمم  من دسبابالبطالة والكسل. 
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 (أنشطة الطالبات ) 

 (صفوف عليا ) املرحلة االبتدائية 
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  اشطبي الكلمات المذ ورة ددناه من شبكة الكلمات مستعملة الحرف مرة واحدة ثم رتبي الحروف

 لتظهر لك الكلمة المفقودةمتبقية ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (عليها  –يؤجر  –عبادة  –األرض  –في  –المسلم  –سعي )   

 ي ؤ ج ر       ع

 ا هـ ي ل ع  ل ب

 س ع ي م ا ف ي ا

 ع م ل س م ل ا د

 ض ر أ ل ا  ل ة

الكلمة 
 المفقودة

 تبّين المعلمة للطالبات أن قدوتنا في العمل رسول اهلل *
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 : ..........................الكلمة المفقودة هي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مة والدتها في غسل األواني ساعدت فاط

 أكملي ولوني

 

شارك الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

 ....................الصحابة في بناء 

 

 بات على مساعدة أمهاتهن في المنزل وأنه من البر تحث المعلمة الطال*
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  ل : دمامك مجموعة من األواني فهل تستطيعين بواسطة رسم ثالثة خطوط دن تقسميها إلى س  مجموعات  

  (سكين  – أط  –صحن  –ملعقة )مجموعة تشتمل على 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تحث العملة الطالبات على حب العمل *



45 

 

حاولي إعادة ترتيب كل مجموعة من المجموعات أدناه لكي تحصلي على  ثالثة 

 ذكرت في القرآن الكريم عاملة وقات لمخلأسماء 
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............................... ............................... ............................... 
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 ام  في سلة المهمالت ؟هل يصح رمي بقايا الطع

 ميالتك في المدرسة بوضع بقايا الطعام في الوعاء الخاص بهاإذن ساعدي ز.. بالطبع ال 

 سلة الطعام

 ................ضعي الرقم هنا 

 سلة المهمالت  

 ..............ضعي الرقم هنا 

 مدرسةتسأل المعلمة الطالبات ما هي األعمال التي يمكنهن القيام بها في ال*
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 (أنشطة الطالبات ) 

 (صفوف مبكرة ) املرحلة االبتدائية 
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 دلّون ودطّبق
: قا  رسو  اهلل 

 

 تحاور المعلمة الطالبات حول أهمية إتقان العمل وتحّثهن على حفظ الحديث*
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 دلّون ودطّبق   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :دلّون ودطّبق 

  
 
 
 

 

 .تحاور المعلمة الطالبات حول حب العمل*
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  د
 
 
 
 
 
 

 أساعد أختي يف ترتيب الغرفة
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 :دّلون دطّبق  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها
ّ
ي ألنال بر

ّ
 أعمل مع أم
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 :دلّون و دطّبق  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 : صلى اهلل عليه وسلم أعمل على تطبيق سنة النبي

 واــــابـــــادوا حتـهـــت
 

 

  تحاور المعلمة الطالبات حول  العمل الصالح. 
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 (أنشطة املوظفات ) 
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 (2)ورشة 
    ( االحتساب ) 

العامررل إذا اسررتعمل فأخررذ الحرر   :)  قررال رسررول اهلل : بررن عرروف قررال   نعررن عبررد الرررحم 
 استناد صحيح ـ الترغيب والترهيب ( بيل اهلل حتى يرجع إلى بيته وأعطى الح  لم ي ل كالمجاهد في س

يرا أي را النراس احتسربوا أعمرالكم فرإن مرن احتسرب         ) قال عمر برن الخطراب رضري اهلل عنره     
 (  .عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته 

ممررا سررب  يتبررين لنررا أهميررة العمررل الخررالع لوجرره اهلل فالمعلمررة المحتسرربة فرري تعليم ررا            
 .من فوز  ه ا مع الطالبات كالمجاهدة في سبيل اهلل فما أعظموتعامل

 فما هو االحتساب ؟ ومــــا ثمراته ؟ 
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 المادة العلمية 
 

ب إلرى اهلل برذلك   والعمل  فيريرد التقررّ  , إفراد اهلل تعالى في القصد بالطاعة : )حتساب هو اإل
ر من تصّنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح أو تروقي ( شيء آخر دون 

 .أو جلب نفع أو دفع ضر 
فاإلخالص مطلروب فري جميرع األعمرال الظراهرة والباطنرة وفري جميرع المعرامالت التري برين            

 .العبد وربه وبينه وبين الناس 
حسانه في را   وال برد مرن إخرالص     ويثاب على إ, فالتربية والتعليم عبادة يؤجر علي ا العبد 

عرل كرل     إليره إال السرعيد الرذي ج   وأعلمري أن االحتسراب ال يوّفر   ,   النية وتجريدها هلل تعالى
المعلمات ل ذه األجيرال أكبرر بكثيرر مرن أن يقروم       وإن ما تقدمه, حركاته وسكناته هلل تعالى 

م الكثيررة التري تقروم ب را     بالمال في ظل العولمة واالنفالت اإلعالمي السلبي وفي ظرل الم را  
 , المعلمة

ن علي ا ذلك كلره وكرذا لرو أطّلعرت علرى سريرة المعلمرين مرن المسرلمين فري           واالحتساب ي ّو
الماضي حيث كانرت ممارسرة التعلريم عنردهم قربرة مرن أعظرم القربرات إلرى اهلل سربحانه لرذا            

بل تجاوز ذلك إلى  ,جعله خالصًا من الشوائب  كانوا يتحّرون النّية الصالحة فيه ويحاولون
 .االهتمام بالشأن المادي للطالب واإلنفاق عليه حتى يتفّرغ لطلب العلم 

ًا فري  تروفي أبري وخلفنري صرغير    : )فة قرال  ما حّدث به أبو يوسف صاحب أبي حنيومن ذلك 
, فراجلس في را   , أمرر علرى حلقرة أبري حنيفرة       أخدمه, فكنرت  حجر أمي, فأسلمتني إلى خّياط

, ذلرك   لف را فري  افتأخذ بيدي من الحلقة وتذهب إلى الخّيراط ثرم كنرت أخ   ,  فكانت أمي تتبعني
فلما طال بري ذلرك علي را قالرت ألبري حنيفرة إن هرذا        . دروسه  وأذهب إلى أبي حنيفة ألسمع

فدعرره ( أي مررن عمل ررا فرري الغرر ل ) الصرربي يترريم لرريس لرره شرريء إال مررا أطعمرره مررن مغ لرري 
يرا امررأة إنري أرى     –رحمه اهلل –ال ل ا أبو حنيفة يكتسب دانقًا كل يوم ينفقه على نفسه فق

وهرذه أكلرة   , في ابنك عقاًل وما يدريك أن يأتي عليه يوم يأكل فيره الفرالوذج بردهن الفسرت      
 .ثمن ا لم يكن يأكل ا إال السالطين لغالء 

يقررول أبررو يوسررف فواظبررت علررى مجلررس أبرري حنيفررة وفرري أول يرروم أتيترره جلررس معرري حتررى  
وإذا نفرذت  , الر م الحلقرة   : وقال لي , دفع إلي صّرة فإذا في ا مئة درهم ف, انصرف الناس 

ئة أخررى ثرم كران يتعاهردني     ره دفع لي مفلما مضت مدة يسي. هذه فأعلمني فل مت مجلسه 
 .فما ترك لي حاجة إال قضاها فنفعني اهلل بعلمه , 

 –رحم ما اهلل  –ين وهذا ما يحصل من كثير من علماؤنا األجالء أمثال ابن باز وابن عثيم
حيررث كررانوا يلقررون الرردروس العلميررة فرري الحرررم ومنررازل م والمسرراجد برردون أجررر علررى ذلررك 

 .يحضرون دروس م  نومساعدت م لطلبة العلم الذي
أختي المربية الفاضلة ما يّسر اهلل لك  من داللة الخير لمن تحت يديك إلى ما فيره   لك هنيئًا و

 .سعادة الدنيا واآلخرة 
 : اإلحتسابثمرات 

إن ممررا يلحرر  المررؤمن مررن عملرره وحسررناته بعررد   : ) ورد فرري الحررديث الصررحيح قولرره  -2
موته علمًا عّلمه و نشره و ولدًا صالحًا تركه أو مصحفًا وّرثه أو مسجدًا بنراه أو بيترًا البرن    
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السبيل بناه أو ن رًا أجراه أو صدقة جارية أخرج ا من ماله في صحته وحياتره تلحقره مرن    
 . 73صحيج الترغيا ع( موته بعد 

ّرهم الثنرراء  والمرردح وإذا كرران النراس يسرر , النرراس الخيررر  صرالة اهلل ومالئكترره علررى معلرم  -1
إن : )قرال   أن النبي  ويفرح م الذكر الطّيب فإليك  هذا الحديث فعن أبي أمامة الباهلي 

معّلرم النراس    ا ليصرّلون علرى  رهر السموات واألرض حترى النملرة فري جح    اهلل ومالئكته وأهل
 . 2485رواه الترمذي( الخير

و أي من لررة عاليررة تلررك الترري يبلغ ررا المحتسررب بصررالة اهلل تعررالى عليرره ومالئكترره الررذين ال    
 .يعصون اهلل ما أمرهم وسائر أهل السماء وأهل األرض

مررن دعررا إلررى : ) قررال  أن رسررول اهلل  عررن أبرري هريرررة : للمحتسررب أجررر مررن تبعرره -4
ومن دعرا إلرى   , ذلك من أجورهم شيئًا  األجر مثل أجور من تبعه ال ينقعله من هدى كان 

 .رواه مسلم ( ضاللة كان عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه ال ينقع ذلك من آثام م شيئًا 
سرمع منرا شريئا , فبلغره كمرا       امررءا  اهلل رنّضر : ) قرال  : النضارة فري وج ره    للمحتسب-3

 .صحيج  (سمعه , فرب مبلغ أوعى من سامع
فري تفسرير   -رحمه اهلل–المحتسب يمتد ثواب أجره إلى ما بعد الموت قال الشيخ السعدي -2

إ ُنا نّدْحُن ُنْحي ي اْلمّدْوتّدى وّدنّدْكُتُب مّدا قّدُدُموا وّدآثّدارّدُهْم وّدُكُل شّدْيءس أّدْحصّدْينّداُه ف ي إ مّدرامس  : )قوله تعالى 

مرن أعمرال الخيرر والشرر      (ونكتب ما قدموا ) م أي نبعث م لنجازي م على أعمال  12يس(  ُمب ينس

آثررار الخيررر وآثررار الشررر الترري كررانوا هررم السرربب فرري    (وآثــارهم ) الترري باشررروها فرري حيررات م 

 .إيجادها في حيات م وبعد وفات م 
فمررن : )  إن اهلل تعررالى يضررع لصرراحبه القبررول والمحبررة فرري قلرروب النرراس قررال عمررر     -6

 . (ما بينه وبين الناس ومن ت ّين بما ليس فيه شانه اهلل  كفاه اهلل خلصت نّيته في الح 
العرين ذلرك ألن المحتسرب لمرا عنرد اهلل تعرالى قرد وّطرن          يجعل صاحبه مرتراح البرال قريرر   -2

نفسره علرى عردم طلرب الجر اء والشركر إال منره تعررالى ف رو فري راحرة حترى لرو قابرل النرراس              
 ُنْطع ُمُكْم ل وّدْجه  الُله  ال ُنر يُد م نُكْم جّد ّداء وّدال ُشرُكوًرا  إ ُنمّدا: )جميله بالنكران متمّثاًل قوله تعالى 

 . 9اإلنسان ( 
ال يرؤمن أحردكم حترى يحرب ألخيره مرا       ) كمرا فري الحرديث    يحب الخير لآلخررين  المحتسب -8

 . صحيج (يحب لنفسه 
شرغل  و النراس وأطراع اهلل كأنره يرراه      المحتسب تمّكنت رقابة اهلل في قلبه فطررح مراقبرة  -1

 .قلبه بحبه تعالى وطلب رضاه دون سواه 
 ....لكل عمل خالع يرضى به عنا وإياك   وفقنا اهلل

 
 
 
 
 
 
 
 



57 

 

 (1)ورشة 
 دور المعلمة في غرس حب العمل

 
تشكو بأن هذا الجيل ال يتحّمل المسئولية واتكالي ال يحب والمربيات نسمع كثيرًا من األم ات 

فالجواب ألن م نتاج تربيتنا في البيت ! تساءلنا لماذا ؟ العمل ويركن إلى الراحة والكسل وإذا
والمدرسة فنحن الذين سعينا قاصدين أو غير قاصدين إلى غرس هذه اإلتكالية وعدم اإلحساس 
بالمسئولية في نفوس م فترّبى الطفل مخدومًا في كل شيء ولم نعّوده العمل وتحّمل المسئولية 

 ..وهذا في حد ذاته ظلم ألبنائنا 
 عّوده أبوهكان على ما                  نشأ ناشئ الفتيان فيناوي

 

 على حب العمل ؟فكيف نستطيع أن ُنرّبي النشء 
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 تؤخذ مادة الورشة من محاضرة األمهات*
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 (حماضرة املوظفات )  
 

 (من عمل صالحًا فلنفسه)
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 
إليرره ونعرروذ برراهلل مررن شرررور أنفسررنا وُسرريئات    إن الحمررد هلل نحمررده ونسررتعينه ونسررتغفره ونترروب   

شر د أن ال إلره إال اهلل وحرده ال    وأ, ومن يضلل فال هرادي لره   , ل له من ي ده اهلل فال مض, أعمالنا 
عبردُه و رسروله  صرلى اهلل عليره وعلرى آلره وصرحبه وسرلم تسرليمًا           ًاوأشر د أن محمرد  , شريك له 

 :كثيرا وبعد 
للتنرافس والمسرابقة  فري األعمـرـال      يدانــًاوم. . لدنيا م رعة لآلخرة لقد جعل اهلل سبحانه وتعالى ا

سّدرراب ُقوا إ لّدررى مّدْغف رررّدةس ِمررن ُرِبُكررْم وّدجّدُنررةس عّدْرُضرر ّدا كّدعّدررْرض  الُسررمّداء   } :فقررال عرر  مررن قائررل  الصالحـررـة  
قررال   22ـ     21سرورة الواقعرة   {  ئ ركّد اْلُمقّدُرُبررونّد ُأْولّد وّدالُسراب ُقونّد الُسرراب ُقونّد  }:و قرال تعررالى  , 12سرورة الحديرد    {ض وّداألّدْر

هرم السرابقون فري     ,السرابقون فري الردنيا إلرى الخيررات      ) السعدي ـ رحمه اهلل ـ    نالشيخ عبد الرحم
اآلخرة لدخول الجنات أولئك الذين وصف م المقربون عند اهلل في جنات النعيم في أعلى عليين فري  

 ( .  دون ا المنازل العاليات التي ال من لة
كررل النرراس يغرردو فبررائع نفسرره فمعتق ررا أو  ) وجعررل الليررل والن ررار زمنررًا لتحصرريل األربرراح   قررال   

(موبق ا
2

فمن الناس مرن  يعتر  نفسره مرن النرار بأعمالره الصرالحة وآخرر يوبق را بكثررة المعاصري            
وإن ,فخيرٌر   يتوسد المؤمن ما قدم من عملره فري قبرره إن خيرراً    :)قال الحسن ــ رحمة اهلل, الم لكة

(شرًا فشٌر فاغتنموا المبادرة رحمكم اهلل في الم لة 
1
 . 

ويقريم سرعيه   , فيؤدي تكاليف ا ويرن   بتبعات را   ,ال بد أن يسعى ل ا سعي ا, إن الذي يريد اآلخرة 
يقرول تعرالى فري    ,وليس اإليمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب و ّصدقة العمرل  , ل ا على اإليمان 

وفري الحرديث   ,  22سرورة طره   {  مّدْن يّدْأت ه  ُمْؤم ًنا قّدْد عّدم لّد الُصال حّدات  فّدُأولّدئ كّد لّدُ ُم الُدرّدجّداُت اْلُعلّدرى وّد} :كتابه 
 القدسي

(يا عبادي إنما هي أعمالكم أُحصي ا لكم ثم أِوفيكم إياها ) ......  
4
  . 

إن اسرتطعت أن ال  : )د يقولف اهو وهيب بن الور ولقد فقه السلف الصالح ذلك وتأسوا بالنبي  
 ( .يسبقك إلى اهلل أحد فافعل

وهرذا مصرداق قولرة تعرالى     ( إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسة في اآلخرة ) ويقول الحسن 

 . مّدْن عّدم لّد صّدال ًحا فّدل نّدْفس ه } :

معينة علرى القيرام بره و    سنتحدث عن شروطه  و األسباب ال.. و لعظم شأن وأهمية العمل الصالح 
 . ومحبطات العمل الصالح , ثمراته 

 :  شروط قبول العمل الصاحل 
 :. اإلخالص ( 6

وهرو إفرراد اهلل عر     , وهو إرادة المسلم بعمله الصالح التقررب إلرى اهلل والتوصرل إلرى دار كرامتره      
 . رسول اهلل واإلخالص شرط لقبول العمل الصالح المواف  لسنة, وجل في القصد في الطاعات 

وّدمّدا ُأم ُروا إ اُل ل يّدْعُبُدوا الُلهّد ُمْخل ص ينّد لّدُه الِدينّد ُحنّدفّدراء وّدُيق يُمروا الُصرالةّد    }:تعالى وقد أمرنا اهلل به قال 
ى جراء رجرل إلر   :) فعن أبي ماجه ـ رضري اهلل عنره ـ قرال       2 سورة البينره { وّدُيْؤُتوا الُ كّداةّد وّدذّدل كّد د يُن اْلقّدِيمّدة 

                                                 
1
 223صحيح مسلم   - 
2
 97للبغدادي / اقتضاء العلم العمل   - 
3
 2577صحيح مسلم  - 
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ال شريء  :  أرأيت رجاًل غ ا يلتمس األجر والذكر مالره ؟ فقرال رسرول اهلل    : فقال  رسول اهلل 
إن اهلل عر  وجرل ال يقبرل    :)  ال شيء له ثم قرال  : فأعادها ثالث مرات ويقول رسول اهلل , له 

(من العمل إاّل ما كان خالصًا وابتغى به وج ه
3
يرة صراحبه   فقيمة العمل في اإلسرالم ترجرع إلرى ن   ,  

قرال اهلل  , وثمرة كل عمل تعود علرى صراحب ا إن خيررًا فخيرر وإن شررًا فشرر       , التي تمخضت عنه 
اُلرذ ينّد ضّدرُل سّدرْعُيُ ْم ف ري اْلحّديّدراة  الرُدْنيّدا وّدُهرْم يّدْحسّدرُبونّد أّدُنُ رْم           ُقْل هّدْل ُننّدِبُئُكْم ب األّدْخسّدرر ينّد أّدْعمّدراال  }:تعالى

إن أقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل )يقول سفيان ـ رحمه اهلل ـ   ,   213ـرـ 214ة الك ف سور{ ُيْحس ُنونّد ُصْنًعا
 ( . اآلخرة 

النية المجردة عن العمل يثاب علي ا العبرد والعمرل المجررد عرن النيرة      )قال ابن تيمية ـ رحمه اهلل ـ    
 ( .عامــله ومن نوى الخير وعمل منه مقدوره وعج  عن إكماله كان له أجر , ال يثاب علي ا
وّدمّدن ُي ّداج ْر ف ي سّدب يل  الُله  يّدج ْد ف ي األّدْرض  ُمرّداغّدًما كّدث يرًرا وّدسّدرعّدًة وّدمّدرن يّدْخرُرْج م رن       }:قال اهلل تعالى 

 ُه غّدُفوًرا ُرح يًمابّدْيت ه  ُم ّداج ًرا إ لّدى الُله  وّدرّدُسول ه  ُثُم ُيْدر ْكُه اْلمّدْوُت فّدقّدْد وّدقّدعّد أّدْجُرُه عّدلّدى الُله  وّدكّدانّد الُل

 211سورة النساء 

 :.املتابعــة ( 4
 .   و يقصد ب ا أن يقتدي المسلم في عبادته بالرسول 

أخلصره  : قرال  2 سورة الملرك   {ل يّدْبُلوّدُكْم أّدُيُكْم أّدْحسّدُن عّدمّداًل }:ن عياض رحمه اهلل في قوله تعالىقال الفضيل ب
خالصرًا ولرم يكرن صروابًا لرم       إن العمرل إذا كران  : أصوبه؟ قاليا أبا علي ما أخلصه و: قيل. وأصوبه

والخرالع إذا كران   : ابًا, قرال وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل حترى يكرون خالصرًا صرو    يقبل,
 .والصواب إذا كان على السنةهلل,

ك شراُة  شراتُ : ) أُن رجاًل من أصحابه الكرام ذبح أضرحيته قبرل صرالة العيرد قرال لره        بلغ النبي 
(لحرم 

2
إذا أن السرنة أن يبردأ ذبررح األضراحي بعررد    ,ليسرت أضررحية   ألن را لرم تقررع طبقرًا للسررنة     : أي  

 .أما الذبح قبل الصالة فإنه يكون في غير وقته فال ُيعتبر , صالة العيد
 

 :األعمال الصاحلة 
ره فيمررا إن األعمرال الصررالحة مررن أهرم أسررباب تقويررة اإليمران والمررؤمن الفطررن يسرتثمر وقترره وعمرر    

كمرا أن مرن   , ومرن فضرل اهلل سربحانه وتعرالى أن للطاعرات أبرواب كثيررة ومتعرددة        , يقربه مرن اهلل  
فالعبررد المررؤمن إذا عرر م أن يتخلررل وقترره اليررومي , فضررل اهلل أن مررن ثررواب الحسررنة الحسررنة بعرردها 

ر علررى لررو أن رجرراًل ُيُجرر:)   قررال رسررول اهلل, أعمررال بررر وخيررر كرران ل ررذه األعمررال آثررار عظيمررة  

(لحقره يوم القيامة , اهلل  ولد إلى يوم يموت هرمًا في مرضاة وج ه من يوم
6
 . 

 :  األعمال الصاحلة أمثله على

 :اإلميان باهلل -6
أُحب األعمال إلى اهلل إيمان باهلل ثم صلة الرحم ثم األمر بالمعروف والن ري عرن المنكرر    :)  قال 

)
2
 . 
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ه يصاحب العبد المؤمن في جميع أحواله في السفر و الحضر في إن اإليمان باهلل وتعظيمه وخشيت
 (.الل م إني أسألك إيمانًا دائمًا ) الشدة والرخاء وقد كان من دعاء أبي الدرداء ـ رضي اهلل عنه ـ 

  :الصـــالة -4
عّمرر اهلل بأنوارهرا قلروب    ,وع ة الطاعات , ورأس القربات , وعصام اليقين , الصالة عماد الدين 

(والصالة نور ) ـ   قال ـ  , هي المعين الذي ال ينضب , عباد ال
8
ونرور  , فالصالة نور في الوجره   

الصرالة نرور   ) يقول الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه اهلل ـ  , ونور في الحشر ,القلب  ونور في القبر في
؟ قرال   أي األعمال أفضل  ُئلوقد س ,... ( وفي حشره , وفي وج ه و في قبره , للعبد في قلبه 

(الصالة في أول وقت ا )
1
, استقيموا ولرن تحصروا واعلمروا أن خيرر أعمرالكم الصرالة       :)وقال  , 

(وال يحافظ على الوضوء إاّل مؤمن 
21

ما من امرئ مسلم تحضرره صرالة مكتوبرة    : )  كما قال . 
وذلك  ما لم تؤت كبيرة,فيحُسن وضؤها وخشوع ا وركوع ا إاّل كانت كفارة لما قبل ا من الذنوب 

(الدهر كله 
22

ع لما في ا مرن تكفيرر الرذنوب    فعلى المسلم أن يحرص على الرواتب و صاله التطو, 
  .الدرجات  ورفعة

 :الصيام  -4
ُقرْل يّدرا ع بّدرراد  اُلرذ ينّد آمّدُنروا اُتُقروا رّدُبُكرْم ل ُلررذ ينّد       } :قرال تعرالى  , الصروم رفعرة للردرجات مرا بعردها رفعررة      

سرورة ال مرر   { ُدْنيّدا حّدسّدنّدٌة وّدأّدْرُض الُله  وّداس عّدٌة إ ُنمّدا ُيوّدُفى الُصاب ُرونّد أّدْجرّدُهم ب غّدْير  ح سّدابسأّدْحسّدُنوا ف ي هّدذ ه  ال

وفري الحرديث القدسري يقرول الررب جرل       , وجميع العبادات توُفى من ا مظرالم العبراد إال الصريام    ,  21
والرذي  , إذا لقي اهلل تعالى فج اه فررح  : تين للصائم فرح إُن, الصوم لي وأنا أج ي به  إُن)جالله 

(لخلوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح المسك ,نفس محمد بيده
21
 

و الصريام   (والصروم لري وأنرا أجر ي بره      , لكرل عمرل كفرارة    : عن ربكم قال ) وفي رواية البخاري 
الصريام ُجُنرةّد   : )  ل اهلل كمرا قرال رسرو   , في الصيام ُجُنةّد  ونتائجه كبيرة وذلك أُن, آثاره عظيمة 

)
24
 . وهو ُجُنةّد من المعاصي  ,ووقاية من ا في الدار اآلخرة , ف و ُجُنةّد من النار  

مرن صرام يومرًا فري سربيل اهلل باعرد اهلل بينره وبرين النرار سربعين           ) مبينرًا فضرل الصروم     وقد قال 
(خريفًا

23
 

  :الصدقة  -2
 من طيب ماله فليفررح ألن ذلرك مردخر لره عنرد ربره فعرن        عندما يوف  المسلم لإلنفاق في سبيل اهلل

مرا بقري من را    : ما بقي من ا ؟ قالرت  : ) عائشة ــ رضي اهلل عن ا ــ أن م ذبحوا شاة فقال النبي 
(بقي كل ا غير كتف ا : قال . إال كتف ا 

22
 . 

(كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس :)  وقال 
26
لخيرر  أبرو ا _فكران راوي الحرديث    

 .ال يخطئه يوم إاّل ويتصدق فيه بشيء ولو بكعكة أو بصلة _ 
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مرا مرنكم مرن أحرد إال سريكلمه      :)  قرال رسرول اهلل   : وعن عدي بن حراتم ـ رضري اهلل عنره ـ قرال      
وينظرر أشرأم منره فرال     ,فينظر أيمن منه فال يرى إال ما قدم من عمله,ربه ليس بينه وبينه ترجمان 

(فاتقوا النار ولو بش  تمرة ,ين يديه فال يرى إال النار تلقاء وج هوينظر ب,يرى إال ما قدم 
22
 . 

 : الذكر  -5
العطاء والفضل الذي رتب عليه لرم يرترب علرى غيرره مرن األعمرال ففري        و,وهو من أيسر العبادات 

من قال ال إلره إاّل اهلل وحرده   :) قال  أن رسول اهلل الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي اهلل عنه ـ   
فري اليروم مائرة مررة كانرت لره عردل        , وهو على كل شري قردير   , له الملك وله الحمد , شريك له ال 

وكانت لره حررزًا مرن الشريطان يومره      , ومحيت عنه مائة سيئة , عشر رقاب وكتب له مائة حسنة 
(ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إاّل رجل عمل أكثر منه , ذلك حتى يمسي 

28
 . 

أن رجراًل قرال يرا رسرول اهلل إن أبرواب الخيرر  قرد كثررت علري          )  بن ُبسر وفي الترمذي عن عبداهلل
(ال ي ال لسانك رطبًا بذكر اهلل تعالى : فأخبرني بشيء أتشبث به قال 

21
 . 

ودوام الررذكر تكثيرررًا لشرر ود العبررد يرروم القيامررة  وسررببًا الشررتغاله عررن الكررالم الباطررل وأفضررل الررذكر  
 .تالوة القرآن الكريم 

   :القرآن الكريم قراءة  -1
وّدكّدررذّدل كّد :وقررد سررماه اهلل روحررًا قررال تعررالى( اقرررءوا القرررآن  فإنرره يررأتي شررفيعًا ألصررحابه :) قرال  

د ي ب ره  مّدرْن   أّدْوحّدْينّدا إ لّدْيكّد ُروًحا ِمْن أّدْمر نّدا مّدا ُكنتّد تّدْدر ي مّدا اْلك تّداُب وّدال اإل يمّداُن وّدلّدك رن جّدعّدْلنّدراُه ُنروًرا ُنْ ر    
وإذا خرال  القررآن   , ف و روح القلروب  21سورة الشرورى   {م ْن ع بّداد نّدا وّدإ ُنكّد لّدتّدْ د ي إ لّدى ص رّداطس ُمْستّدق يمس ُنشّداُء

 . بشاشه القلب فإنه يحيى ويستنير ويعرف ربه ويعبده على بصيرة ويتقيه و يخافه وُيعُِّظمه 
 (شبعت من كالم ربكم لو ط رت قلوبكم ما) قال عثمان بن عفان ـ رضي اهلل عنه ـ 

  :  الصرب -7
يّدا أّدُي ّدا اُلذ ينّد آمّدُنروْا اْسرتّدع يُنوْا ب الُصرْبر  وّدالُصرالة  إ ُن الُلرهّد       }:قال اهلل تعالى ,وللصابرين مّدع ُيٌة مع اهلل 

الُظراهرة والباطنرة   وفازوا ب ن عّدم ره   , فبالصبر ظفروا بخير الدنيا واآلخرة ,  224سرورة البقررة   { مّدعّد الُصاب ر ينّد
وّدجّدعّدْلنّدرا م رْنُ ْم    }:وقد جعرل اهلل سربحانه اإلمامرة فري الردين مّدُنوطرة بالصربر واليقرين  فقرال تعرالى           , 

 ,  13سورة السجدة { أّدئ ُمًة يّدْ ُدونّد ب أّدْمر نّدا لّدُما صّدبّدُروا وّدكّداُنوا ب آيّدات نّدا ُيوق ُنونّد

 ( .اُل اإلمامُة في الدين بالصبر واليقين إنما ُتًن) : ـ رحمه اهلل ـ قال ابن تيمية
وّدلّدرئ ن صّدربّدْرُتْم لّدُ روّد خّدْيرٌر      }:فقرال تعرالى   , وأخبرّد سبحانه أُن الصبر خيٌر ألهله  مؤكدًا ذلرك  براليمين   

 . 216سورة النحل { ِللُصاب ر ينّد
ا منره فعاضره  مكان را    ما أنعم اهلل على عبدس نعمرًة فانت عّد ر  ) ـ رحمه اهلل ـ     قال عمر بن عبد الع ي

 ( .إاُل كان ما عُوضه خيرًا مما انت عه , الصبر 
ثالثرة أمرور لرم يجمع را لغيررهم وهري       : وأخبر سربحانه وتعرالى عرن محُبتره للصرابرين وجمرع ل رم        
اُلررذ ينّد إ ذّدا أّدصّدررابّدْتُ م   وّدبّدشّ ررر  الصّّدرراب ر ينّد  }:الصررالة علرري م ورحمترره ل ررم وهدايترره إيرراهم قررال تعررالى     

ُأْولّدئ رركّد عّدلّدررْي  ْم صّدررلّدوّداٌت ِمررن ُرِب  ررْم وّدرّدْحمّدررٌة وّدُأولّدئ رركّد ُهررُم       ُمص رريبّدٌة قّدرراُلوْا إ ُنررا ل ُلرره  وّدإ ُنررا إ لّدْيرره  رّداج ُعررونّد    
 . 222ـ  222سورة البقرة { اْلُمْ تّدُدونّد
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يه مررن كظررم غيظررًا   ولررو شرراء أن يمضرر:)  وكمرا جرراء فرري حررديث ابررن عمررر عنررد الطبرانرري قررال  
(مأل اهلل قلبه رجاء يوم القيامة , أمضاه

11
 . 

إ ِني جّد ّدْيُتُ ُم اْليّدْومّد ب مّدا صّدبّدُروا }:من النار فقال تعالى الفوز بالجنة والنجاة  ج اء الصبر وجعل
 . 222سورة المؤمنين { أّدُنُ ْم ُهُم اْلفّدائ ُ ونّد

(مرن الصربر    وما أعطي أحد عطاًء خيرًا وأوسرع :) وفي الصحيح عن رسولنا 
12
أن  وأخبرر   

الصبر ضياٌء
11
  . 

إ ُنمّدرا ُيروّدُفى   }:كل عمل يعرف ثوابه إال الصربر   قرال تعرالى    ) وقال سليمان بن القاسم ـ رحمه اهلل ـ   
(قال كالماء المن مر ,  21سورة ال مر {  الُصاب ُرونّد أّدْجرّدُهْم ب غّدْير  ح سّدابس

14
. 

 إ ُنرا وّدجّدرْدنّداُه صّدراب ًرا   }التصرافه بالصربر فقرال سربحانه وتعرالى      و قد أثنى اهلل تعالى على عبده أيوب 

 . 44ع سورة  ن ْعمّد اْلعّدْبُد إ ُنُه أّدُواٌب

ممرا يررون   ,ن أهل العافية يوم القيامرة أن جلرودهم ُقّرضرت بالمقراري     ليوّد:)  وقال رسول اهلل 
(من ثواب أهل البالء 

13
 

 :  ائج الناس قضاء حو -8 

وأحرب  األعمرال إلرى اهلل عر  وجرل سررور       ,أحرب النراس إلرى اهلل تعرالى أنفع رم للنراس       )  قرال ـ    
وألن أمشري مرع أ    ,يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه دينًا أو تطرد عنه جوعًا

ومرن كرف   , في حاجة أحب إلي من أن اعتكرف فري هرذا المسرجد ـرـ يعنري مسرجد المدينرة شر رًا ـرـ           
مرأل اهلل قلبره رضرًا يروم     , ومن كظرم غيظره ولرو شراء أن يمضريه أمضراه       , ته غضبه ستر اهلل عور

القيامة ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى تت يأ له اثبت اهلل قدمه يروم تر ول األقردام وإّن    
(سوء الخل  يفسد العمل كما يفسد الخرل العسرل   

12
ل ُسرالمي مرن   يصربح علرى كر    :) كمرا قرال   ,  

صدقة وُيعين الرجل في دابتره   فيحملره   , يعدل بين اثنين ,طلع فيه الشمس أحدكم صدقة كل يوم ت
أو يرفع له عليره متاعره  صردقة والكلمرة الطيبرة صردقة   وبكرل خطروة يمشري ا الرجرل إلرى            ,علي ا

(الصالة صدقة ويمي  األذى عن الطري  صدقة 
16
 . 

 : تعليم العلم  -9
ولكن ا غيرر متعديرة إلرى اآلخررين ال بنفرع و ال       ,نلمس جوانب من الخير كامنة في نفوس أرباب ا 

وقارئرًا برفقرة   , إفادة وكم تكون الصورة مح نة حين تجد فقي ًا بصرحبة جاهرل لرم يفرده مرن فق ره       
فحرين دخرل   ,وعابدًا بجوار فاس  ولم يتعرّد إليره شريء مرن صرالحه     , أمي لم ينفعه بتحسين تالوته 

ف ل أنت مبلغ عني قومك   لعرل  :)معه أن قال له  أبو ذر في اإلسالم كان من حديث رسول اهلل 
(ويأجرك في م ,اهلل ع  وجل أن ينفع م بك 

12
  

 .على تعدي نفعه إلى اآلخرين  حيث حرص 
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لُيصُلون على ُمعلرِم  , وحتى الحوت في البحر , حتى النملة في جحرها ,إن اهلل ومالئكته:)  قال 
(الناس الخير 

18
 . 

لما كان تعليمه للناس الخير سرببًا لنجرات م وسرعادت م وزكراة نفوسر م      )هلل ـ  قال ابن القيم ـ رحمه ا 
مالئكته وأهل األرض مرا يكرون سرببًا     عمله بأن صلى عليه من صالته وصالةجازاه اهلل من جنس 

 (.لنجاته وسعادته وفالحه 
فاعلره  مرن ّدل علرى خيرر فلره مثرل أجرر       :)  قال رسرول اهلل  : عن أبي مسعود ـ رضي عنه ـ قال   

)
11
 . 

من دعا إلى هدى كران لره مرن األجرر مثرل      :)  وعن أبي هريرة ـ رضي اهلل عنه ـ أن رسول اهلل   
(ال ينقع ذلك من أجورهم شيئًا , أجور من تبعه 

41
 . 

ف نيئًا ألختنا المربية الفاضلة الواعيرة التري يسرُر اهلل ل را أجيرااًل تحرت يردي ا ترشردهم إلرى مرا فيره            
نفرع  أ: )كما قال ابرن القريم   , باألجر  وهي في حقيقة األمر متفضلة على نفس ا خير الدنيا واآلخرة

الناس لك شخع مكنك من نفسه حتى ت رع فيه خيرًا أو تصنع إليره معروفرًا فإنره نعرم العرون لرك       
 ( .على منفعتك  فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر

 :تفاضل األعمال الصاحلة  
عمال الصالحة تتفاضل من حيث األجر والثواب والقاعدة في أفضرل العبرادات مرا قالره     األ ال شك أُن

بمرا هرو مقتضرى     الرب في كرل وقرت   ةعلى مرضاأفضل العبادة العمل  إُن) ابن القيم ـ رحمه اهلل ـ    
 :ومن أمثله ذلك ( ذلك الوقت ووظيفته 

 ام ب ا على أكمل الوجوهفي أوقات الصالة المبادرة إلي ا في أول الوقت والقي األفضل. 

  نشغال بهاالو هالقيام بحق:  فوقت حضور الضياألفضل . 

 االشتغال بإجابة المؤذن : ن ااألفضل وقت األذ. 

لرى مرا   إليه ويفضله ع سرعوعلى المسلم أن يتحرى ما هو األحب إلى اهلل في هذا الظرف القائم في
 .سواه 

 : كيف تتحول املباحات إىل عبادات  
وإنمرا لكرل   ,إنمرا األعمرال بالنيرات    :) ن الخطراب ـ رضري اهلل عنره ـ عرن رسرول اهلل         عرن عمرر بر   

ومرن كانرت هجرتره    , فمن كانت هجرته إلى اهلل ورسوله ف جرتره إلرى اهلل ورسروله    امرئ ما نوى 
( ف جرته إلى ما هاجر إليه , أو امرأة ينكح ا , لدنيا يصيب ا

42
  

 .أن صالح األعمال الموافقة للسنة بصالح النية  يعني( إنما األعمال بالنيات :)  قوله 
يعنرري ثررواب العامررل علررى عملرره بحسررب النيررات الصررالحة الترري  ( إنمررا لكررل امرررئ مررا نرروى )وقولرره 

, وفري تضراُعف فضرل ا    , يجمع ا في العمل الواحد والطاعرات مرتبطرة بالنيرات فري أصرل صرحت ا       
أمرا  ,ا تضاُعف الفضرل فبكثررة النيرات الحسرنة     وأم, فأما األصل ف و أن ينوي ب ا عبادة اهلل وحده 
وينال ب را  , أو نيات يصير ب ا من محاسن القربات , المباحات فما من شيء من ا إاّل ويحتمل نية 

ورّب عمل كبيرر ُتّصرغره النيرة    , رب عمل صغيرس تعّظمه النية )قال بع  السلف , معالي الدرجات 
. ) 
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كل والشرب والبيع والشراء وغير ذلك بنية التقوي ب ا علرى  فإذا فعل المسلم المباحات كالنوم واأل
إنري احتسرب نرومتي كمرا     :)الطاعات كان ذلك عبادة يثاب علي را وترأملي قرول معراذ رضري اهلل عنره      

أي أنه يطلب الثرواب فري الراحرة كمرا يطلبره فري التعرب ألن الراحرة إذا قصرد ب را           ( احتسب قومتي 
 . ذن اهلل تعالى على العبادة حصل الثواب بإ اإلعانة

لررذا ينبغرري للمسررلم أن يستحضررر النيررة الصررادقة فرري جميررع أعمالرره الدنيويررة المباحررة كالدراسررة و     
    . التعليم والوظيفة وغيرها حتى يثاب علي ا وهذا من فضل اهلل وكرمه على عباده 

 :على القيام باألعمال الصاحلة  األسباب املعينة
   :معرفة اهلل بأمسائه وصفاته   ((22

اهلل رحيم ّجد في العمل الصالح الذي هو من أعظم األسرباب الجالبرة  لرحمرة اهلل     إذا آمن العبد أُنف
 . 26سورة األعراف  {إ ُن رّدْحمّدتّد الُله  قّدر يٌب ِمنّد اْلُمْحس ن ينّد} :قال تعالى 

راه   وإذا آمرررن العبرررد برررأن اهلل سرررميع بصرررير أورث فررري قلبررره الخررروف مرررن المعصرررية ألن اهلل يررر       
 . اهلل سيثبته فتقوى ع يمته على الطاعات والرجاء عند الطاعة وأُن

  :معرفه ثواب األعمال   ((11

فرإذا علرم   ( من لم يعرف ثواب األعمال شقت عليه في جميع األحروال  :) قال بع  السلف الصالح 
 مررنإن فرري الجنررة غرفررًا ُيرررى ظاهرهررا مررن باطن ررا وباطن ررا    ) المسررلم مررثال حررديث رسررول اهلل  
وصلى بالليل والناس نيرام  , وتابع الصيام, طعم الطعام وأالن الكالم ظاهرها أعدها اهلل تعالى لمن أ

)
41
فال شك أنه سيسارع إلى إطعام الطعام للفقراء و األقارب واألضياف  وكران حديثره مرع النراس      

 .األعمال  وهكذا في بقية,تين في ظلمة الليل طيبًا وسارع إلى ركع
 
 
 

   :الدعــاء   ((44

واهلل إني ألحبك واهلل إني ألحبرك فقرال أوصريك يرا معراذ      : أخذ بيد معاذ وقال  النبي وقد صح أن 
(الل م أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) :ال تدعن في دبر كل صالة أن تقول 

44
 . 

  :صحبة األخيار   ((44

ل مرم العاليرة تعلرم    ا يلُوُأ ةاألخيار تعين المسلم على الت ود من األعمال الصالحة فصحبة صحبإن 
بعضر م  يومئرذ  األخرالء  } :قرال اهلل تعرالى   , ع ال مان يم تضيعّلُت البطالين ةوصحب , منافسة ال مان

  . 47الوخرف{إال المتقين لبع  عدو

   :أكل احلالل الطيب   ((22

 إُن 22سرورة المرؤمنين    {ا تّدْعمّدُلونّد عّدل يمًٌيّدا أّدُي ّدا الُرُسُل ُكُلوا م نّد الُطِيبّدات  وّداْعمّدُلوا صّدال ًحا إ ِني ب مّد} :قال تعالى 
فأكرل الحرالل ينرور القلرب ويصرلحه فت كروا برذلك الجروارح         , أكل الطيب يعرين علرى العمرل الصرالح     

رواه (الل م إّني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعمراًل ُمتقرّباًل   ) إذا أصبح  وكان من دعاء الرسول 

 . ابن ماجه وصححه األلباني
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أول مررا ينررتن مررن اإلنسرران  فررإُن, ال يرردخل بطنرره إاّل طيبررًا فليفعررل  مررن اسررتطاع مررنكم أّن:) وقررال 
(بطنه

43
 

 .اهلل يبارك لصاحبه في ماله وان كان يسيرًا  أُن(  2   :وللرزق احلالل الطيب مثرات 

 صالح الذرية ( 1            
 .صالح القلوب واألخالق والطباع ( 4             
إنما حرم اهلل الخبائرث لمرا في را مرن الفسراد فري العقرول أو القلروب أو         )ل ابن تيمية ـ رحمه اهلل ـ   قا

 ( . األخالق أو الطباع 
وكرذلك العكرس فصرالح الجسرد برأن يتغرذى برالحالل        ,وفساده بفساده , صالح الجسد بصالح القلب 

منه األعمال الصالحة وهرو   فيصفو ويتأثر القلب بصفائه ويتنور وينعكس نوره إلى الجسد فتصدر
فيتكدر القلب فيظلم وتنعكس ,فإذا تغذى بالحرام صار مرتعًا للشياطين والنفس , المّعني بصالح ا 

ثررم إذا سرراس القلررب , وهررذا هررو المررراد بفسررادها , ظلمترره إلررى البرردن فررال يصرردر منرره إاّل المعاصرري 
ي العباد يسوسر م ويكمرل النراقع    الجسد وهداه رشده إستح  أن يكون وارث األنبياء وخليفت م ف

 .من م 
 

 جّدمّدعّد الحراُم على الحالل  لُيكثره             
 .جاء الحراُم على الحالل  فّدبعثره            

 

قال أهل العلم من كانت طعمته حالاًل وفقرت جوارحره للطاعرات ومرن كانرت طعمتره        :أختي املباركة 

 . م يعلم علم أو ل,حراماًً عصت جوارحه شاء أم أبى 
هلل سرربحانه وتعررالى فرري ذلررك أداء رسررالت ا فرري المدرسررة مراقبرره والمعلمررة الفاضررلة تحرررص علررى 

 .حريصة على االلت ام بوقت الحصة حذرة من التأخير عن ا 
ال يحلّ  للمعلرم وال للمعلمرة الترأخر عرن دخرول الحصرة مرن        ) قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمة اهلل ـ   

أي اعدلوا وليس مرن العردل أن يأخرذ المعلرم راتبره      ( واقسطوا )  يقول حين إعالن الجرس ألن اهلل

 { وّدْيرٌل ِلْلُمطّدِفف رينّد  :فإنه إن كان كذلك فليتحمل الوعيد المذكور فري قولره  , كاماًل وقد انتقع عمله 

 .  2سورة المطففين 

 معرفه ما أعد اهلل للعاملني املخلصني يف جنات النعيم   ((11
 ب ص رحّدافس  عّدلّدرْي  م  ُيطّدرافُ  }:والمشارب و رؤية الررب جرل جاللره قرال اهلل تعرالى       ممن التلذذ بالمطاع

 اُلت ري  اْلجّدُنرةُ  وّدت ْلركّد   خّدال رُدونّد  ف ي ّدرا  وّدأّدنرُتمْ  األّدْعرُينُ  وّدتّدلّدرذُ  األّدنُفرسُ  تّدْشرتّد  يه   مّدرا  وّدف ي ّدرا  وّدأّدْكروّدابس  ذّدهّدربس  ِمن
 . 21-22 ل خرفا {تّدْعمّدُلونّد ُكنُتْم ب مّدا ُأور ْثُتُموهّدا

  :مثرات العمل الصاحل 
إن ارتباط السعادة في اإلسالم ليس مقصورًا على الدار اآلخررة وحردها برل إن اهلل  يجرري الجر اء      

للعمرل الصرالح ثمررات عديردة     و,في الدنيا فمن سنن اهلل في ا أن يعطري كرل عامرل مجرد ثمررة عملره      

 :  من ا
  :انشراح الصدر وطمأنينة القلب  -6
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م مّدْن عّدم لّد صّدال ًحا ِمن ذّدكّدرس أّدْو ُأنثّدى وّدُهوّد ُمْؤم ٌن فّدلّدُنْحي يّدُنُه حّديّداًة طّدِيبّدًة وّدلّدنّدْج  يّدُنُ ْم أّدْجررّدهُ } :عالى قال ت 
 .12سورة النحل  { ب أّدْحسّدن  مّدا كّداُنوْا يّدْعمّدُلونّد

فأهرل الطاعرة فري نعريم      نرزقه ـ أي المؤمن ـ طاعة يجد لذت ا فري قلبره    ) قال الحسن ـ رحمه اهلل ـ   
وقال ابن القريم ـ رحمره اهلل ـ ضّدرم ن اهلل لكرل مرن        , (حيث كانوا في الدنيا وفي البرز  وفي اآلخرة 

وأي حيرراة أطيررب مررن حيرراة مررن اجتمعررت , عمررل صررالحًا أن يّحييرره حيرراة طيبررة وهررو صررادق الوعررد 
 . أقبل على اهللبل ,همومه كل ا وصارت همًا واحداّد في مرضاة اهلل ؟ ولم يتشعب قلبه

فرإن الررب شركور يعنري ال     : إذا لم تجد للعمل حالوة في قلبرك فات مره   )قال ابن تيمية ـ رحمه اهلل ـ   
وقررة عرين   , بد أن يثيب العامل على عمله فري الردنيا مرن حرالوة يجردها فري قلبره وقروة وانشرراح          

 ( . فإن لم يجد ذلك فعمله مدخول ,

 : تعاىل للعبد  فظ اهللح   -4
ا جاء في السنة المط رة في بيان ما يترتب على العبادات من اآلثرار الطيبرة فري حيراة المسرلم      وم ُم

إحفرظ اهلل يحفظرك   ) ما جاء في وصية النبي الكريم البن عباس ــ رضي اهلل عن ما ــ حيرث قرال   
( إحفظ اهلل تجده تجاهك , 

42
عرُرف  إحفرظ اهلل تجرده أمامرك ت   , إحفظ اهلل يحفظرك  : ) وفي لفظ آخر  

(إليه في الرخاء يعرفك في الشدة 
46
 . 

   :الربكة يف العمر والرزق  -4
وّدلّدرْو أّدُن أّدْهرلّد اْلُقررّدى آمّدُنروْا وّداُتقّدرْوا لّدفّدتّدْحنّدرا عّدلّدرْي  م بّدرّدكّدراتس ِمرنّد الُسرمّداء وّداألّدْرض  وّدلّدك رن            } :قرال تعرالى   

 .  16سورة األعراف  { كّدُذُبوْا فّدأّدخّدْذنّداُهم ب مّدا كّداُنوْا يّدْكس ُبونّد
(ما نقصت صدقه من مال:)  وقال 

42
مرن  :)  وقرال  ,أي تنقصه كمًا لكن ا ت يده كيفرًا وبركره    

(فليصل رحمه ,وينسأ له في أثره, أحب أن يبس  له في رزقه 
48
 . 

  :تفريج الكربات  -2
ال ينجريكم  إنره  : ويظ ر هذا في قصة أصحاب الغار الذين انطبقت علي م الصرخرة وقرالوا لبعضر م    

فكرل واحرد مرن م سرأل اهلل بعمرلس صرالحس عّدم لّدرُه        , من هذه الصخرة إال أن تدعوا اهلل بصالح أعمرالكم  
 .فانفرجت الصخرة 

مرن لر م اإلسرتغفار كران لره مرن كرل ضري          :)  وفي لر وم اإلسرتغفار أيضرًا تنفريس للكربرات قرال       
(مخرجًا ومن كل همًا مخرجا ورزقه من حيث ال يحتسب 

41
 

إنره ليقرف خراطري فري المسرألة أو الحالرة تشركل علري فاسرتغفر اهلل          ) بن تيمية ـ رحمره اهلل ـ     قال ا
ألف مّره أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أشكل وقرد أكرون إذ ذاك فري السروق     

 ( .أو المسجد أو المدرسة ال يمنعني ذلك من الذكر واالستغفار إلى أن أنال مطلوبي 

 : لصاحل جيري ملن مرض أو سافر العمل ا -5
 صحيج البخاري( إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا )  قال صلى اهلل 
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لريس مرن عمرل يروم إال وهرو      :)  قرال رسرول اهلل   : وعن عقبة بن عامر ــ رضي اهلل عنه ــ قال 
فيقرول الررب ـرـ    , دك فرالن قرد حبسرته   يرا ربنرا عبر   : قالت المالئكرة  , فإذا مرض المؤمن , يختم عليه

 5/224الصحيحة السلسلة (ع  وجل ــ اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت 
إن بالمدينة رجاال مرا سررتم سريرًا و    : في غ اة فقال  عن جابر ـ رضي اهلل عنه ـ كنا مع النبي   

(شركوكم في األجر  إاًل) وفي رواية ( ال قطعتم واديًا إاّل كانوا معكم حبس م المرض 
31
 . 

وهرذا الحرديث يردل علرى نعمرة مرن نعرم اهلل علرى عبرادة حيرث تفضرل البراري             : قال بع  أهل العلم 
على عبده الذي نوى فعل عمل صالح ولم يتمكن من فعله بأن يكتب له مثرل أجرر مرن فعلره تفضراًل      

 .منه وتكرمًا 

 : ه مماتبعد  و يف حياته آثار املؤمن تكتب له -1
إ ُنا نّدْحرُن ُنْحي ري اْلمّدرْوتّدى وّدنّدْكُترُب مّدرا قّدرُدُموا وّدآثّدرارّدُهْم وّدُكرُل شّدرْيءس أّدْحصّدرْينّداُه ف ري            }:حانه وتعالى قال سب

  . 21سورة يس  {إ مّدامس ُمب ينس
مرن  ( وّدنّدْكُترُب مّدرا قّدرُدُموا   )أي نبعث م لنجازي م على أعمرال م  : يقول الشيخ ابن سعدي ـ رحمه اهلل ـ   

أثرار الخيرر وأثرار الشرر التري كرانوا هرم        (  وّدآثّدرارّدُهمْ )ر والشر التي باشروها في حيرات م  أعمال الخي
 .السبب في إيجادها في حيات م وبعد وفات م 

 :واألعمال التي من آثار العبد نوعــان 

بغير قصد كأن يعمل أعمااًل صالحًه خيرية فيقتدي به غيره في هذا الخير فإن هذا من  :.أحدهما ـ 

 .عمله  آثار

وهو أشرف النوعين أن يقع ذلك بقصده كمن ّعلم غيره علمًا نافعًا ومباشرته لره مرن    :.والثاني ـ 

 .أجل األعمال ثم ما حصل له من العلم والخير فإنه من آثار عمله 
سبع يجرى للعبد أُجُرُهُن وهو في قبرره بعرد موتره مرن عّدّلرم      : ) عن أنس ـ رضي اهلل عنه ـ قال   

أو تررك  ,أو وُرث مصرحفًا  ,أو بنري مسرجدًا   , أو غرس نخاًل ,أو حفر بئرًا , و أجرى ن رًا أ, علمًا 
(ولدًا يستغفر له بعد موته 

32
 . 

 :قبول دعائه  ةحمبه اهلل لعبده الصاحل وتوفيقه له وسرع -7
 وما تقرب إلي عبردي بشريء أحرب   , من عاد لي وليًا فقد آذنته بالحرب ) إن اهلل تعالى قال  قال 

كنرت سرمعه   : عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببتره   لوما ي ا, إلي مما أفترضت عليه 
ولرئن  , ورجله التي يمشري ب را   , ويده التي يبطش ب ا , و بصره الذي يبصر به , الذي يسمع به 
ومرا تررددت عرن شريء أنرا فاعلره تررددي عرن نفرس          , ولرئن أسرتعاذني ألعيذنرة    , سألني ألعطينره  

(يكره الموت وأنا أكره مساءته, ؤمن الم
31
. 

أي إذا أدى المسررلم مررا فرضرره اهلل عليرره ثررم اجت ررد فرري التقرررب إلررى اهلل تعررالى بنوافررل الطاعررات         
فإذا سرمع كران مسرددًا مرن     ,وكان عونًا له في كل ما يأتي ويذر, واستمر على ذلك أحبه اهلل تعالى 

وينرر اح عنرره الباطررل وإذا أبصررر بعينرره أو قلبرره أبصررر اهلل فررال يسررتمع إاّل الخيررر وال يقبررل إاّل الحرر  
بنور من اهلل فكان يرى ذلك على هدى من اهلل وبصيرة نافذة بتأييد اهلل وتوفيقره فيررى الحر  حقرًا     

                                                 
4 
 1911مسلم  - 
41
  2 36صحيح الجامع  - 
42
 2 65البخاري  - 
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فكلما كان العبد أقرب إلى اهلل بصالحه كان أقرب إلى إجابة ( ولئن سألني ألعطينه) والباطل باطاًل 
 . دعائه 

      :   دفع البالء -8
(إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء :)  قال 

34
 . 

وللصدقة تأثير عجيب في دفع البالء ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر فإن :) قال ابن القيم 
اهلل يدفع ب ا عنه أنواعًا من البالء وهذا أمر معلروم عنرد النراس خاصرت م وعرامت م وأهرل األرض       

 ( .ألن م جربوه كل م ُمِقر ون به 

 : وضع احملبة والقبول يف قلوب الصاحلني للعبد الصاحل  -9
 . 16سورة مريم  إ ُن اُلذ ينّد آمّدُنوا وّدعّدم ُلوا الُصال حّدات  سّديّدْجعّدُل لّدُ ُم الُرْحمّدُن ُوًدا:قال تعالى 

إلرى اهلل عر     مرا أقبرل عبرد بقلبره    ) وقرال بعر  السرلف    , يضع ل م مودة في قلوب الصالحين : أي 
إن الرجرل  :. وقال آخرر  , (وجل إاّل أقبل اهلل بقلوب أهل اإليمان إليه حتى يرزقه مودت م ورحمت م 

وإن الرجررل ليررذنب الررذنب فرري السررر , ليعمررل صررالحًا فرري السررر فيلقرري اهلل فرري قلرروب العبرراد محبترره  
 .ويصبح وعليه مذلته 

 : ات حسن اخلامتة املوت على عمل صاحل ممن عال -61
ابتغاء وجره   ومن صام يومًامن قال ال إله إاّل اهلل ابتغاء وجه اهلل ختم له ب ا دخل الجنة :)  قال 

(ومن تصدق بصدقه ابتغاء وجه اهلل ختم له ب ا دخل الجنة , اهلل ختم له ب ا دخل الجنة 
33
 . 

يوفقه لعمرل  : ؟ قاليا رسول اهلل كيف يستعمله : قالوا ( إذا أراد اهلل بعبد خير استعمله:)  وقال 
(صالح قبل الموت 

32
 . 

 :حصول البشرى يف الدنيا واآلخرة  -22
لّدُ ررُم  اُلرذ ينّد آمّدُنروْا وّدكّدراُنوْا يّدُتُقرونّد     أّدال إ ُن أّدْول يّدراء الُلره  الّد خّدرْوٌف عّدلّدرْي  ْم وّدالّد ُهررْم يّدْح ّدُنرونّد     } :قرال تعرالى   

 63ـ  62سورة يونس  خ رّدة  الّد تّدْبد يلّد ل كّدل مّدات  الُله  ذّدل كّد ُهوّد اْلفّدْوُز اْلعّدظ يُماْلُبْشرّدى ف ي اْلحّديّداة  الُدْنيّدا وّدف ي اآل

ف ري الثنراء الحسرن والمرودة فري قلروب المرؤمنين أو الرؤيرا         : أما البشارة في الدنيا للعبرد الصرالح   
وفري قبرره ويروم    وأمرا البشرارة فري اآلخررة فيبشرر بالجنرة عنرد موتره         ,الصالحة يراهرا أو ُتررى لره    

 ..يبعث فإنه لفي الجنة وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه 
وّداُلررذ ينّد آمّدُنروا وّداُتبّدعّدررْتُ ْم ُذِرُيرُتُ م ب إ يمّدررانس   } :يرفرع اهلل ذريرة المررؤمن الصرالح فرري درجتره قررال تعرالى      

 . 12سورة الطور  {ْيءس ُكُل اْمر ئس ب مّدا كّدسّدبّد رّده يٌنأّدْلحّدْقنّدا ب   ْم ُذِرُيتّدُ ْم وّدمّدا أّدلّدْتنّداُهم ِمْن عّدمّدل   م ِمن شّد
 .إن اهلل يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر ب م عينه : قال ابن عباس 

 : حمبطات األعمال الصاحلــة 
  :اخللوة مبحارم اهلل ( 6

ثرال جبرال ت امرة بيضراء فيجعل را      ألعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامرة بحسرنات أم  :) قال 
أن ال نكرون مرن م ونحرن ال    , جل رم لنرا   ,يـرـا رسرول اهلل صرف م لنرا     : قال ثوبان , اهلل هباًء منثورا 

                                                 
43
 2/58الترغيب والترهيب  - 
44
 1645السلسلة الصحيحة لأللباني  - 
45
  ذيالترم2142سنن الترمذي ,حسن صحيح   - 
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ولكرن م أقروام إذا   , ويأخذون من الليرل كمرا تأخرذون    , ومن جلدتكم , أما إن م إخوانكم : قال ,نعلم 
(خلوا بمحارم اهلل انت كوها 

36
 . 

  :رور بالعمل العجب والغ (4
ا قررل ال تمّنرروا علررى إسررالمكم بررل اهلل يُمررُن علرريكم أن هررداكم   يمنررون عليررك أن أسررلمو } :قررال تعررالى 

ال شريء أفسرد لألعمرال مرن     ) قرال ابرن تيميره ـ رحمره اهلل ـ          17الحجارات { لإليمران إن كنرتم صرادقين   
ه واالسرتعانة واالفتقرار   العجب ورؤية النفس والشيء أصلح ل ا مرن شر ود العبرد ّمن ره اهلل وتوفيقر     

قال بع  علمائنرا فرال تعجرب بإيمانرك وعملرك      )قال القرطبي ـ رحمه اهلل ـ  ( إليه وإخالص العمل له
 ( وصالتك وصومك وجميع قربك فإن ذلك وإن كان من كسبك فإنه من فضل اهلل الداّر عليك  

  : اآلخريناالعتداء على ( 4
)  والنميمرة أو ظلرم فري مرال أو عررض أو نحروه ـ قرال         وذلك بأي نوع من أنواع األذية كالغيبرة  

أتدرون من المفلس إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصرالة وصريام وزكراة ويرأتي وقرد شرتم       
هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فُيعطي هذا من حسناته وهذا مرن حسرناته   

(من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه ُأخذ 
32
. 

تلكرم هري   ,وهناك فئة من الناس تعيش بيننا وفي وسر  مجتمعنرا جلبناهرا برغبتنرا ولحاجتنرا إلري م       
ينبغري أن  , هؤالء ال شك أن ل رم حقوقرًا وواجبرات    ,وخدمًا ,وسائقين ,عمااًل , فئة العمالة الوافدة 

 .تحت كفالته بخاصة ومن هم , يتأمل ا كل واحد مّنا بعامة 
فنحن مسئولون عن م فال بد أن ن ردي ل رم مرا    , ومن أهم هذه الحقوق القيام بالمسؤولية تجاه م 

روى , ومررن حقرروق م أيضررًا أداء مرتبررات م ومكافررآت م    , يررنفع م فرري ديررن م وينفعنررا عنررد خالقنررا     
عنرده مظلمرة ألحرد     مرن كران  :)  قال الرسرول اهلل  : الشيخان عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال 

إن كان له عمرل صرالح   , قبل أن ال يكون دينار وال درهم , من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم 
 (.وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه , أخذ منه بقدر مظلمته 

ا مرا ال  وأن ال يكلفرو , ومن اإلحسان إلي م أداء حقوق م من الطعام والشراب والملربس وغيرر ذلرك    
فمرن كران أخروه    , إخوانكم خرو لكرم جعل رم اهلل تحرت أيرديكم      :) أنه قال  يطيقون فعن رسول اهلل 

فرإن كلفتمروهم فرأعينوهم    , تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس وال تكلفوهم مرا يغلرب م   
)

38
 . 

  :السيئات اجلارية ( 2
وال , كتب لره مثرل أجرر مرن عمرل ب را       , ده فعمل ب ا بع, من سن في اإلسالم سنة حسنة )  قال 

كترب عليره مثرل وزر    , فعمل ب ا بعده , ينقع من أجورهم شيء ومن سن في اإلسالم سنة سيئة 
فحررث علررى  خطررب رسررول اهلل : وفرري روايررة ( وال يررنقع مررن أوزارهررم شرريء , مررن عمررل ب ررا 

ثرم ذكرر   ( ل ب را بعرده   ال يسرن عبرد سرنة صرالحة يعمر     : وفي روايرة  . بمعنى حديث جرير . الصدقة 
(تمام الحديث 

31
 . 

طوبى لمن مات وماتت معه ذنوبره  : قال الشاطبي ,فليحذر العبد من أن يورث ذنبًا بعد وفاته ألحد 
 . والويل لمن يموت وتبقى معه ذنوبه مائة سنة أو نحوها 

                                                 
46
 5 5السلسلة الصحيحة   - 
47
 2581صحيح مسلم  - 
48
 رواه البخاري  - 
49
 1517صحيح مسلم  - 
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 .أختي املباركـة 
لح نعرريش دائمررا فرري معررالى  إن اهلل يحررب معررالى األمررور ويكررره سفسرراف ا وبممارسررتنا العمررل الصررا  

 .األمور ونعلو على سفساف ا وفي هذا زاد وسمو 
إّن علينا الجرد فري األعمرال الصرالحة واسرتثمار أوقرات العمرر فيمرا يقررب إلرى اهلل سربحانه وتعرالى             

فالمسررلمون يتفرراوتون بالنسرربة إلقبررال م علررى العمررل الصررالح وفعررل     , لننررال السررعادة فرري الرردارين   
تتاح له فرصة عمل الخير ويترك را تمرر دون أن يعمرل ذلرك الخيرر ومرن م مرن         الخيرات فمن م من

يعمل هذا الخير متثاقاًل ومن م من يؤديه ب مة واهتمام وأفضل من هؤالء مرن ال ينتظررون فرصرة    
ُأْولّدئ رركّد } :قررال تعررالى  عمررل الخيررر حتررى تررأتي م ولكررن م يفتشررون ويبحثررون عن ررا ويسررعون إلي ررا       

{ ْلخّدْيرّدات  وّدُهْم لّد ّدا سّداب ُقونّدُيسّدار ُعونّد ف ي ا
21
وهذا ما يجب أن نكون عليه إذا كنا صادقين ونرجرو   

وصرلى اهلل وسرلم علرى سريدنا محمرد وعلرى       , رضى اهلل والفوز بالجنة جعلنا اهلل وإياكم من أهل را  
 .آله وصحبه تسليمًا كثيرًا 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 
 61سورة المؤمنين  - 



72 

 

 (حماضرة األمهات ) 

 
 حب العملكيف نغرس يف أبنائنا 

 
 
 : ( ميكن لك تفعيل هذه املادةأختي املعلمة ) 

 
 . (تربية األبناء على القيم )  بإضافتها لمحاضرة-1
 . تفعيلها  ورشة لألمهات بدو -2
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 ورشة 
 كيف نربي األبناء على حب العمل

 
لية واتكالي ال يحب تشكو بأن هذا الجيل ال يتحّمل المسئووالمربيات نسمع كثيرًا من األم ات 

فالجواب ألن م نتاج تربيتنا في البيت ! العمل ويركن إلى الراحة والكسل وإذا تساءلنا لماذا ؟
والمدرسة فنحن الذين سعينا قاصدين أو غير قاصدين إلى غرس هذه اإلتكالية وعدم اإلحساس 

ل وتحّمل المسئولية بالمسئولية في نفوس م فترّبى الطفل مخدومًا في كل شيء ولم نعّوده العم
 ..وهذا في حد ذاته ظلم ألبنائنا 

 عّوده أبوهكان على ما                  وينشأ ناشئ الفتيان فينا
 

 فكيف نستطيع أن ُنرّبي األبناء على حب العمل ؟
 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

 كيف نربي األبناء على حب العمل
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليره ونعروذ براهلل مرن شررور أنفسرنا ومرن سريئات         

ن ي ده اهلل فرال ُمضرل لره ومرن ُيضرلل فرال هرادي لره و أشر د أن ال إلره إال اهلل وأشر د أن            أعمالنا م
محمدًا عبده ورسوله الل م صّل وسّلم عليه وعلى آلره وأصرحابه والترابعين ل رم بإحسران إلرى يروم        

 .الدين 

 :أختي املربية 
, ية وتشكيل ا وإبرازها ال شك أن المراحل المبّكرة في حياة اإلنسان هي أهم مراحل بناء الشخص-

ف ي األساس الذي سوف يكّون عليه النشء بعد أن يكبر ول ذا كران اسرتثمارها وبرذر الخيرر في را      
 .له دوره ال ام في الحياة المستقبلية 
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فالطفرل يرتعّلم فري سرنواته األولرى أكثرر بكثيرر ممرا          فرال ينبغري االنشرغال عرن هرذه المرحلرة العمريرة       
 .من العملية التربوية تتم في هذا السن  11%يتصّوره اآلباء ألن 
 .  (أقوم التقويم ما كان في الصغر : )  -رحمه اهلل-يقول ابن الجوزي

 (العمرل  )قيمرة  : فري نفروس الناشرئة ومرن أهم را       التربوية الحياتيرة  مطالبون بترسيخ القيم ونحن
ذا ُعنريّد اإلسرالم بالعمرل    ل ألن ا تمثل معيار سالمة الفرد وقوة شخصيته وسمة التغيير الحقيقي فيه

 وحّث عليه
ح مرة مرن    فيأخذ حباًل دكمأحّد يأخذالن :"قال" "عن ال بير بن العوام رضي اهلل عنه عن النبي ف

( نعُم أم ُأعطياس ل النأيس أنحطب فيبيع فيكف اهلل ب ا وج ه خير من 
22

    
دأ العظريم فلرو لرم يكرن فري      وكان األنبياء صرلوات اهلل وسرالمه علري م سرباقين إلرى األخرذ ب رذا المبر        

مرا سرب  إليره األنبيراء ومرن المعلروم       , العمل كرامة وتقّرب إلى اهلل تعالى على أساس مرن التقروى   
كمررا أنرره سررافر , رعررى الغررنم ألهررل مكررة برراألجر قبررل بعثترره الشررريفة   أن نبينررا محمررد المصررطفى 

 .نجارًا  -يه السالمعل–وقد كان زكريا  -رضي اهلل عن ا–بالتجارة ألم المؤمنين خديجة 
وأمرا  , ال يد فيرذهب جفراء    فأما) وتظ ر أمام الناس بنتائج ا , فاألعمال العظيمة تعلن عن نفس ا 
 ( .ما ينفع الناس فيمكث في األرض 

ولرم يكرن   , زراعرة وتجرارة وصرناعة   : ولقد كان الصحابة رضوان اهلل علي م يتقنون م ن الحيراة  -
وّداْبتّدرغ  ف يمّدرا آتّدراكّد الُلرُه الرُدارّد اآلخ ررّدةّد وّدال       } :قرال تعرالى   , العمل للدنيا  إيمان م باآلخرة مانعًا ل م من

 ُيح رُب  تّدنسّد نّدص يبّدكّد م نّد الرُدْنيّدا وّدأّدْحس رن كّدمّدرا أّدْحسّدرنّد الُلرُه إ لّدْيركّد وّدال تّدْبرغ  اْلفّدسّدرادّد ف ري األّدْرض  إ ُن الُلرهّد ال          
{اْلُمْفس د ينّد

21
. 

إذا : ) إذ يقرول  , رة األرض حترى آخرر لحظرة مرن العمرر هرو شرأن المسرلم         واألخذ بأسباب عما-
صاحيج األدب المفارد   ( قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أال يقوم حترى يغرسر ا فليغرسر ا   

 .2448رقم

فاألمة اإلسالمية قد بنت أمجادها على أكتاف المخلصين والمخلصات الذين ال يعرفون إال الجّد فري  
مل والنصح لألبناء  ف ا هرو ال بيرر برن العروام ـ رضري اهلل عنره ـ الرذي عردل بره ُعمرُر ألفرا مرن               الع

وأخرت أسرد اهلل حمر ة     عمرة رسرول اهلل    بيشب في كنرف أمره صرفية بنرت عبرد المطلر      , الرجال 
 عبداهلل والمنرذر وعرروة أبنراء ال بيرر ـرـ رضري اهلل عرن م جميعرًا ـرـ كل رم          , وهؤالء الكمله الع ظام ,

ثمرات أم م ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر ــ رضي اهلل عن ما ـرـ إذ كانرت قرد اشرت رت بحسرن      
 .وغرست في م روح السيادة وعلو ال مة , التربية وتنشئة أوالدها على جميل الصفات 

بأن هذا الجيل ال يتحّمل المسئولية  يشكين والمربيات كثيرًا من األم اتنلحظ ..  أختي المربية
فالجواب ألن م نتاج ! كالي ال يحب العمل ويركن إلى الراحة والكسل وإذا تساءلنا لماذا ؟وات

تربيتنا في البيت والمدرسة فنحن الذين سعينا قاصدين أو غير قاصدين إلى غرس هذه اإلتكالية 
وعدم اإلحساس بالمسئولية في نفوس م فترّبى الطفل مخدومًا في كل شيء ولم نعّوده العمل 

 ..ل المسئولية وهذا في حد ذاته ظلم ألبنائنا وتحّم
 :يقول الشاعر 

 عّوده أبوهكان على ما                  وينشأ ناشئ الفتيان فينا
لتربية أطفالنا منذ نعومة أظفارهم تربية تؤتي ثمارها فري المسرتقبل    و إليك  بع  الوسائل الُمعينة

 .ُوحُراسًا للعقيدة والوطن ,  معافى في بدنه وعقله وجياًل, وُتخرج لنا رجااًل أشداء ُمحّبين للعمل 

                                                 
51
 رواه البخاري  - 
52
 77سورة القصص  - 
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 : أسلوب القدوة -6
الذي ُيعّد من أكثر األساليب تأثيرًا وأسرع ا وقعًا في شخصية المتربري قرال اإلمرام الشرافعي لمعّلرم      

لرريكن مررا تبرردأ برره مررن إصررالح أوالد أميررر المررؤمنين إصررالح نفسررك فررإن     : ) أوالد هررارون الرشرريد 
 ( .قودًة بعينك فالحسن عندهم ما تّدستّدْحس ُنُه والقبيح عندهم ما تكرّدهُه أعين م مع

القردوة الصرالحة فيمرا نرأمرهم بره مرن قريم وُنردرك أن         ( المرربين والمربيرات   ) فالبد أن تتحق  فينا 
 .األبناء يقّلدون آباءهم وأم ات م ومعلمي م حين يرون م يؤدون أعمال م بإتقان 

التدريب العملي على بية األبناء على تقدير الوقت منذ نعومة أظفارهم مع تر: استثمار الوقت  -4

 يمكن لسباق الوقت أن يحّل مشكلة تقاعس االبن عن التنفيذ   فنضب  جرسو, ُحسن استثماره 
هل تستطيع االنت اء من كذا قبل : " ونقول له بمرح وتحدًّ , الساعة لمقدار مناسب إلن اء العمل 

 ؟" من ُينج  م مته بإتقان أواًل قبل أن ترن الساعة : " ؟ أو نتساب  " أن ترن الساعة  

د عليه منذ الصغر وليحب-4
ّ
وغرسه في نفوس م  وبيان أجر ,  األبناء العمل البد هلم من التعو

للعمرل وال ُتحسرن إال المرتقن     العمل في اإلسالم وكراهتُه للكسل و البطالة ليشبوا وجوارح م ُمحبة
, وال نترك م للدعة والكسرل  , أكثر إذا شّبوا وأصبحوا عاقلين وقادرين على ذلك  ذلك ويتأكدمنه  

لّدُ ْم وّدالّد وّداْبتّدُلوْا اْليّدتّدامّدى حّدُتىّد إ ذّدا بّدلّدُغوْا الِنكّداحّد فّدإ ْن آنّدْسُتم ِمْنُ ْم ُرْشرًدا فّدراْدفّدُعوْا إ لّدرْي  ْم أّدْمروّدا    )قال تعالى 
وّدمّدن كّدانّد غّدن ُيًا فّدليّدستّدع ف وّدمّدرن كّدرانّد فّدق يررًا فّدليّدأُكرل ب رالمّدعُروف فّدرإ ذّدا        دّداًرا أّدن يّدْكبّدُروْاتّدْأُكُلوهّدا إ ْسرّداًفا وّدب 

 4النساء(دّدفّدعُتم إلّدي  م أّدموّدالُ م فّدأش  ُدوْا عّدلي  م وّدكّدفّدى ب الُله  حّدس يبًا 

 .التي نكلف م ب ا مراعاة التدرج مع األبناء في صعوبة أو كثرة األعمال  من الضروري -2

ال -بل معظم م–إذ إن كثيرًا من األطفالالبد أن نشرح لألطفال بالتفصيل ما هو املطلوب منهم  -5

نبّين ل رم  و , عندما نعطي م أوامر عامة مجملة, يستطيعون بمفردهم ف م المطلوب من م بالتحديد 
 .ولماذا نطلب من م ذلك , ا العمل فائدة هذ

ويسرتطيعون أداءهرا دون   , في حدود طاقات م وإمكانات م  مال املطلوبة منهمأن تكون األعالبد  -1

 . وفي وقت قصير قبل أن يمّلوا أو يضجروا, ُج د كبير أو مشقة 

علينا أن نكرره عليه وبل جة جّدية فإذا رف  نأخرذ  , حني منارس تدريب الطفل على عمل ما  -7

ريب هي الطري  األمثرل إلتقران العمرل أو السرلوك     وكثرة التد, بيده لينّفذ مع توجي ه خطوة خطوة 
 .الجّيد 

فالبد , ثم نرتكهم يستكملوه بأنفسهم , ينبغي أن نبدأ بالعمل معهم ونريهم منوذجًا عمليًا  -8

كمرا ضررب   , أن يرى الطفل النموذج الصحيح ألداء العمل ثم يسير على ن جه فري األداء بعرد ذلرك    
" فإني ال أراك تحسن تسلخ , تنح حتى أريك : " فقال له , خ شاة بغالم يسل لنا الُمربي العظيم 
: " وقال , حتى توارت على اإلب  ( مّدها ) يده بين الجلد واللحم فدحس ب ا  فأدخل رسول اهلل 

 1صاحيج ابان حباان ج   "ولم يمرّس مراء   , وصّلى للناس ولم يتوضأ , ثم مضى ! " يا غالم   هكذا فأسلخ 

  1143رقم 
أن يقف لدى الغالم ويساعده في عمله ويسّ ل له ما شرّ    كف ولم يستكبر  رسول اهلل فلم يستن
 !!ولو كان خارجًا إلى المسجد والصالة بالناس , ويعلّمه ما خفي عليه من إتقان السلخ , عليه 

, فري كرل وقرت    , إن ا يقظة المعّلرم وإحسراس الُمربري بمسرئولية اإلرشراد والتقرويم الردائم المباشرر         
 .ي كل عمل وف
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ونسراعدهم   بل نعيد علي م شررح األمرر وأهميتره   , فال نسرع في توبيخ م أو أهملوا  إذا أخطأوا -9

 . ليتّموه على أحسن وجه

ــر مــن كلمــات -61 كث
ث
ــا أن ن ونحرردد ل ررم حررواف  وجرروائ   , المررديح والتشررجيع أثنرراء العمررل   علين

ونرّكر  علرى   , ل بسري  فلنتغراضّد عنره    وإذا كران هنراك تقصرير أو إهمرا    , تشجيعية إذا أتقنوا العمرل  
وامترداح  , لثنراء عليره بشردة    وكذلك عندما ينت ي األبناء من عمل م البرد مرن ا  , الجوانب اإليجابية 

ونحرّدث النراس عرن    , والبرد أن نعطري م مرا وعردناهم بره      , جوانب اإليجابية فيما قاموا بعملره  كل ال
ويجعل رم  , ويثبت م علرى هرذا السرلوك اإليجرابي     فإن ذلك يرضي م , إنجازات م الطّيبة في وجودهم 

 .ال يترددون بعد ذلك عن حب أداء األعمال بشكل جّيد ومتقن 

فيحتراج اإلنسران بعرد ترغيبره فري السرلوك الحسرن وقيامره بره إلرى            :أسلوب الثـواب والعقـاب  -66

سريئًا ويكرون    اإلثابة على هذا السلوك كما يتطلرب الموقرف التربروي العقراب إذا سرلك الفررد سرلوكاً       
العقرراب بعررد نصررح م سرررًا ويفّضررل أن ُيعاقررب بعيرردًا عررن أنظررار اآلخرررين حتررى ال يررؤثر ذلررك علررى      

 .نفسيات م 

 .والسلف الصالح في حب العمل  من حياة الرسول  تزويدهم  بالقصص و األمثلة -64

 .يف املهن البسيطة عدم التقليل من شأن العاملني  -64
 ( .السرقة , الغش ) وما يجوز وال يجوز في العمل مثال  رامتعريفهم باحلالل واحل -62

وأخذ رأي م وبيان ما هو صواب وتعليل ما هو خطأ  احرتام عقلياتهم وتقدير وجهات نظرهم -65

 .ل م

هد الوالدين -61
ث
في تربية االبن األكبر أو البنت حتى يكونروا خيرر ُمعرين ل رم      من املهم تكريس ج

 . في تربية بقية األبناء

 .أختي املباركـة 
, فعلينا معشر األم ات أن ُنشّمر عن ساعد الجد وأن نبذل الطاقة والج د لتربية أبناؤنا 

والذين : ) مستعينين باهلل في تربيت م سائلين المولى العون والتوفي  والسداد قال اهلل تعالى 
 . 74 الفرقان( ّقين إماما أزواجنا وذّرياتنا قّرة أعين واجعلنا للمترّبنا هّب لنا من يقولون 

 
 ,,,وصلى اهلل وسلم على نبّينا محمد وعلى آله وصحبه وسّلم 
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