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توب إليه, وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له, وأشهد أن أستغفره وأستعينه وإن احلمد هللا أمحده وأ
حممداً عبده ورسوله, اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد, كام صـليت عـىل إبـراهيم وعـىل آل إبـراهيم يف 

 : العاملني, إنك محيد جميد,وسلم تسليام كثريا, أما بعد
كـل مسـلم يعمـل يف السـلك التي جيب أن يـتحىل هبـا  األخالقية السامتمن  طرفاً ضمنتها هذه ورقات ف

بمناسـبة هـذا اللقـاء املعقـود مـع  )املوظف املسلم يف سلك العمل اإلداري( :اإلداري جعلت عنوانه
 − وذلك حسب النقاط التالية )E.N.A.M( املعهد الوطني للدراسات اإلدارية والقانونية(إخواننا خرجيي 

 :− تني املقدمتنيابعد ه
من أعظم الكوارث احلياتية التي حتدث للمجتمعات البرشية وضع الرجل يف غري مكانه الصحيح, وملا  

إذا ضـيعت األمانـة فـانتظر ": متـى تقـوم السـاعة? فقـال −صىل اهللا عليه وآله وسلم–سئل الرسول 
د: يا رسول اهللا وكيف إضاعتها? فقال: الساعة, فقيل أخرجـه ( "األمر لغري أهله فانتظر السـاعة  إذا وسِّ

 .)البخاري
العدل هو وضع اليشء يف موضعه, وإذا ما وضعت اليشء يف غري موضعه تكون قد جانبت العـدل إن  
صـد اأعظـم مق مـنوحتقيـق العدالـة (.الصواب, لذا سوف تكون النتائج سلبية عىل كـل األحـوالو
 )لرشيعةا

 :نية واملهنية?? اجلواب فيام ييللكن كيف نحقق العدل يف حياتنا الدي
سلوك متكرر يصدر من الشخص بصورة ال إرادية ):habitude( العادة :من أرس العادة ختلصْ  .1

 .عرب السنني) l'inconscient(نتيجة قناعة ترسخت يف عقله الباطن 
ا يف سلوكيات اإلنسان وبالتايل تتدخل يف كل حل ظة من حلظـات وتنبع خطورة العادات من أهنا تتحكم متامً

هايـة هـي التـي حتـدد مصـري حياته, فاإلنسان يف احلقيقة ما هو إال جمموعة من العادات, والعـادات يف الن
 ).échec(أم الفشل )réussir(يف احلياة سواء كان النجاح  −بإرادة اهللا تعاىل −اإلنسان 

 )ومها من مشكالت جمتمعنا السنغايل:(إنسان لديه عادة التسويف والكسل: مثال
 كيف تكونت لديه هذه العادة? 
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 عمل اليوم إىل غد, فوعى ما رأ ـ شب منذ صغره فرأ أباه وأمه وبيئته يف كسل عن الواجبات, وتأخري1
 )idée .(فكرة فتكونت 

 )action .(فعل : ـ بدأ يامرس نفس هذا الفعل الذي رآه من البيئة2
 )habitude .(عادةفأصبح لكسل ـ بتكرار الفعل ومع مرور السنني تكون لديه سلوك ا3

رأيك يف إنسان عنده عادة التسويف والكسل وإيثار الدعة والراحة عىل العمل اجلاد الدءوب, فكيـف ـ ما 
ا عىل حياته?  سيكون ذلك مؤثرً

 .الفشل الذريع) finalité( مصريكسولة تقوده إىل  )caractère( شخصيةال شك أنه سيحصد 
يه عادة اجلدية وااللتزام, وبدأ يامرس نفس األفعال ومع املامرسـة ألفعـال وعىل العكس من ذلك إنسان لد

اجلدية وحب النشاط والعمل ترسخت يف نفسه تلك العادة, فحصد شخصية جادة نشيطة منضـبطة البـد 
 .أن تقوده يف النهاية إىل مصري النجاح بعون اهللا تعاىل

 .ه , فللنجاح عادات كام أن للفشل عاداتإذن نجاح اإلنسان وخروجه من نفق الفشل مرتبط بعادات
, اغرس فعالً حتصد عادة,اغرس عادة حتصد": تقول احلكمة القديمة شخصـية ,  اغرس فكرة حتصد فعالً

ا  "اغرس شخصية حتصد مصريً
 هل من املمكن تغيري العادات?

صوا من أكرب عائق يف يف رحلتها إىل القمر, كان عىل رواد الفضاء أن يتخل] أبوللو[عندما انطلقت السفينة 
ومن أجل ذلك تم حتميل تلك السفينة عىل صاروخ فضائي  وهو قوة اجلاذبية األرضية طريق الوصول أال 

ذي مراحل خمتلفة, استخدم هذا الصاروخ يف املرحلة األوىل لإلطالق كامً هائالً من الطاقة يف الدقائق 
لة من الرحلة, لقطع مسافة حوايل نصف مليون ميل , وذلك األوىل من اإلطالق خالل األميال األوىل القلي

 .للتخلص من أرس اجلاذبية األرضية
ا هلا قوة جذب هائلة نتجت عن ممارسات قد استقرت يف أعامق العقل الباطن عرب  وعادات اإلنسان أيضً

ا يف واملتابعة, ومع أن ذلك يستغرق جهدً املضاعف السنني, ولكن مع ذلك يمكن تغيريها باجلهد  ا جبارً
أول األمر, لكن األمر خيف علينا بعد أن نشعر بالتخلص من أرس هذه العادات وما هلا من آثار سلبية عىل 
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ا  حياتنا, واملشجع يف األمر أننا عندما نستبدل عادات الفشل بعادات النجاح, فإن عادات النجاح أيضً
التخيل عنها بسهولة مما حيتم علينا أن ننجح ولو تكون هلا نفس تلك اجلاذبية القوية, بمعنى أننا لن نستطيع 

رغامً عنا, فالعادات إذن هلا قوة جذب هائلة وبإمكانك أن تسخر تلك القوة لتعمل لصاحلك, أو تسخرك 
ا, وهذا مقتىض قوله تعاىل ُ ﴿: هي لنفسها لتعمل ضد نفسك, فالعادات يمكن تغيريها جزمً ريِّ غَ إِنَّ اهللاَ الَ يُ

مٍ حَ  وْ ا بِقَ مْ  تَّىمَ هِ سِ ا بِأَنْفُ وا مَ ُ ريِّ غَ  )11:لرعدا(  ﴾يُ
ولو كانت األخالق ال تقبل التغيري لبطلت الوصايا واملواعظ والتدريبات, وكيف ينكر هذا يف حق اآلدمي 
وتغيري خلق البهيمة ممكن, إذ ينقل الصقر من االستيحاش إىل األنس, والكلب من رشه األكل إىل التأدب 

 .غيري لألخالقمن اجلامح إىل سالسة االنقياد, وكل ذلك تواإلمساك, والفرس 
 .وسائل عظيمة يف تغيري عادات اإلنسان −كالصيام−والعبادات 

 )اخلربة العملية وأخالقيات املهنة( :سلماملتذكر رسالتك أهيا  .2
 ?? يصبح يف أقىص درجات النجاح والفاعليةما هي الرسالة التي وضعها اهللا للمؤمن ل

وحتديد الطريقة الصحيحة للعيش يف هذه احليـاة  احلياة,طري سيرتتب عىل إجابته فهم معنى سؤال مهم وخ
تاج منك إىل تركيز وانتباه; ألهنا قـد تغـري نظرتـك للحيـاة وبالتـايل سـتغري حتاليوم  فمحارضةالدنيا, ولذا 

 . حياتك بأكملها
اإلسالم تنبني كلها عىل إجابة ألخطر سؤال رسالتك املتفردة التي متنحها لك رشيعة  أن: أهيا املؤمنلتعلم 

ملاذا خلقنا عىل ظهر األرض? : ظهر عىل وجه األرض منذ بدء اخلليقة وحتى قيام الساعة, هذا السؤال هو
 ما مهمة اإلنسان احلقيقية التي وجد للقيام هبا? 

فمنهم من  −:واموا من نور الوحي; فضلوا وأضلهذا السؤال الذي حري الفالسفة واملفكرين الذين حر
يا﴿سبحانك هذا هبتان عظيم, !! إن اهللا خلق العامل ثم نسيه:قال  بُّكَ نَسِ انَ رَ ا كَ مَ ومنهم  −  )64:مريم( ﴾وَ

األَرْ ﴿ :يقول تعاىلو!! إنه خلق العامل للعب: من قال ءَ وَ امَ نَا السَّ قْ لَ ا خَ مَ بِنيَ وَ عِ امَ الَ يْنَهُ ا بَ مَ  )16:األنبياء( ﴾ ضَ وَ
مَ ﴿: وقال تعاىل ضَ وَ األَرْ اتِ وَ وَ امَ نَا السَّ قْ لَ ا خَ مَ امَ إِالَّ بِاحلَقِّ وَ يْنَهُ ثم يأيت حائر كمثل إيليا  −  )85:احلجر( ﴾ا بَ

 :مايض, يعرب عن حريته وتيهه يف قصيدة طويلة سامها الطالسم, يقول فيها وأب
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 جئت ال أعلم من أين ولكني أتيت
ا فمشيت  ولقد أبرصت قدامي طريقً

ا وسأبقى س  شئت هذا أم أبيتإن ـائرً
 كيف جئت? كيف أبرصت طريقي?

 لست أدري?
تُ ﴿: أما عقيدتنا اخلالدة فهي وحدها التي متلك اإلجابة الصحيحة الوحيدة ممثلة يف قوله تعاىل لَقْ ا خَ مَ وَ

نَّ  ونِ اجلِ بُدُ نْسَ إِالَّ لِيَعْ اإلِ  )56:الذاريات(  ﴾وَ
احلياة, أن متضيها كلهـا يف حتقيـق مرضـاة اهللا عـز وجـل; فيكـون نعم أهيا املؤمن, فهذا هدفك األعظم يف 

ولكن هل يعني ذلك أنـك مطالـب بـالعكوف يف املسـاجد, ..جزاؤك السعادة والنجاح يف الدنيا واآلخرة
 !! ?وترك الكدح يف شئون احلياة الدنيا  وترك الدنيا من أجل التفرغ للعبادة

قص لكلمة العبادة هو الذي أوجد ذلك الفصام النكد بـني الـدين كال بالطبع, إن هذا املفهوم املغلوط النا
 . والدنيا, وبني الدنيا واآلخرة يف حس كثري من املسلمني

ِبُّـهُ   ": فالعبادة يف مفهومها الصحيح كام يعرفها شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ـا حيُ لِّ مَ عٌ لِكُ امِ مٌ جَ يَ اسْ هِ
اهُ  ضَ رْ يَ َ : اهللاَُّ وَ نْ األْ ةِ مِ رَ الظَّاهِ بَاطِنَةِ وَ لِ الْ امَ َعْ األْ الِ وَ وَ  " قْ

ـا −فكل فعل لك يف هذه احلياة  إذا ابتغيـت بـه مرضـاة اهللا عـز  −سواء كان طاعة مرشوعة, أو عمالً مباحً
وجل; فإنه عبادة تثاب عليها من اهللا عز وجل, بل إن املسلم عندما يأيت شهوته املباحة يؤجر عليها وتكون 

فتعجـب الصـحابة مـن  "ويف بضع أحـدكم صـدقة ...  " صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي يقول له صدقة; 
أرأيـتم لـو وضـعها يف حـرام,  ": قال! يا رسول اهللا, أيأيت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر?: ذلك; قالوا

 ).رواه مسلم (   ."أكان عليه وزر? فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجر 
األرض, هو من مجلة العبادات التي فرضها اهللا عىل املؤمن, غري أن حتقيق العبودية هللا جل  وتعمري هذه

 . وعال يف األرض ال يتم إال بحيازة مقومات اخلالفة التي جعلها اهللا عز وجل سببًا الستمرار احلياة وبقائها
ةِ إِينِّ ﴿ ئِكَ الَ بُّكَ لِلْمَ الَ رَ إِذْ قَ لِ  وَ ضِ خَ لٌ يفِ األَرْ اعِ ةً جَ ووضـح الغايـة مـن اخلالفـة يف قولـه  )30:البقـرة( ﴾يفَ

نَّ ﴿ :تعاىل  تُ اجلِ لَقْ ا خَ مَ ونِ وَ بُدُ نْسَ إِالَّ لِيَعْ اإلِ ا ﴿ :ويف قوله )56:الذاريات( ﴾وَ الَ يَ ًا قَ احلِ مْ صَ اهُ ودَ أَخَ إِىلَ ثَمُ وَ
مْ  أَكُ وَ أَنْشَ هُ هُ ُ ريْ هٍ غَ نْ إِلَ مْ مِ كُ ا لَ وا اهللاَ مَ بُدُ مِ اعْ وْ يْـ قَ ـمَّ تُوبُـوا إِلَ وهُ ثُ رُ فِ تَغْ اسْ ا فَ مْ فِيهَ كُ رَ مَ تَعْ اسْ ضِ وَ نَ األَرْ هِ إِنَّ مِ
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يبٌ  ِ يبٌ جمُ رِ يبِّ قَ ضَ ﴿ ومن بينها السعي يف األرض وابتغاء فضل اهللا  )61:هود( ﴾رَ ـمُ األَرْ كُ لَ لَ عَ ي جَ وَ الَّذِ هُ
نْ  لُوا مِ كُ ا وَ نَاكِبِهَ وا يفِ مَ شُ امْ والً فَ لُ قِ  ذَ زْ ورُ رِ يْهِ النُّشُ إِلَ  )15:امللك( ﴾هِ وَ

إنام تكون بعامرهتا وصناعة النهضة واحلضارة فيها, ولكنها احلضارة املوصولة باهللا  اهللا الفة يف أرضاخلو
تعاىل, والتي ينشئها اإلنسان يف تعبيد الناس لرب العاملني, وها هو النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم يبني لنا 

إن قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة  " :م, ويعقد الصلة بني الدنيا واآلخرة,  فيقولهذا املفهوم العظي
 ) رواه أمحد والطياليس والبخاري يف األدب وصححه األلباين(. " فعلفإن استطاع أن ال تقوم حتى يغرسها فلي

, لقد كان من تأمل أهيا املؤمن هذا احلديث املعجز, الذي ال يمكن أن يصدر إال عن خاتم النبيني واملرسلني
املتوقع والقيامة قد أوشكت أن تقوم أن يأمرنا بالتوبة واالستغفار ونسيان الدنيا واإلقبال عىل اآلخرة, 

 . سنني طويلة تثمر إال بعد  ولكنه أمرنا بغرس الفسيلة, فسيلة النخل التي ال
طريق اآلخرة هو طريق الدنيا, بال اختالف وال افرتاق, "وما ذاك إال ليعلمنا هذا الدرس العظيم; وهو أن 

إهنام ليسا طريقني منفصلني أحدمها للدنيا واآلخر لآلخرة, وإنام هو طريق واحد يشمل هذه وتلك, ويربط 
, وطريق للدنيا اسمه العمل, إنام هو طريق واحد ما بني هذه وتلك, ليس هناك طريق لآلخرة اسمه العبادة

أوله يف الدنيا وآخره يف اآلخرة, وهو طريق ال يفرتق فيه العمل عن العبادة, وال العبادة عن العمل, كالمها 
 .يشء واحد يف نظر اإلسالم, وكالمها يسري جنبًا إىل جنب يف هذا الطريق الواحد

ويتزوجوا باسم اهللا, ويتعلموا باسم اهللا, ويف سبيل اهللا, ويعملوا اإلسالم أن يأكل املسلمون باسم اهللا, 
وينتجوا ويتقووا ويستعدوا باسم اهللا, ال تشغلهم الدنيا عن اآلخرة, وال اآلخرة عن الدنيا; ألهنام طريق 

 .واحد ال يفرتقان
رشيعته هي هل علمت اآلن أهيا املؤمن عظمة إسالمك? هل فهمت دينك بتاممه وشموله? وملاذا كانت 

ا  الرشيعة الوحيدة التي تصلح لطبيعة اإلنسان? هل فهمت أنك مطالب بعامرة األرض وصناعة احلياة متامً
وتفوقك يف عملك كام تعبدك بزكاتك  بنجاحك? هل تيقنت أن اهللا تعبدك والقيامكام أنك مطالب بالصيام 

 وحجك? 
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اآلن أن نضع رسالة عامة ال بد وأن حيملها  إذا كنت قد علمت كل ذلك واتفقت معنا فيه; فإننا نستطيع
 :كل مؤمن يف احلياة, وهي إرضاء اهللا تعاىل من خالل

 .هلاألال واملنفس والااللتزام بمنهج اإلسالم يف  −1
أم غـري  ةإدارأم  ةاملهني, سواء أكان طبا أم هندسـ تخصصالصناعة احلياة من خالل التفوق يف  − 2

 .ذلك
ائِنِ ﴿ :نبي اهللا يوسف عليـه السـالم حيـثاسمع إىل  ـزَ ـىلَ خَ ي عَ لْنـِ عَ ـالَ اجْ لِـيمٌ قَ ـيظٌ عَ فِ ضِ إِينِّ حَ  ﴾األَرْ

ـ﴿: واسمع إىل ابنة صاحب مدين إذ )55:يوسف( ـنِ اسْ َ مَ ـريْ هُ إِنَّ خَ رْ ـتَأْجِ ـا أَبَـتِ اسْ ا يَ َ امهُ دَ الَتْ إِحْ تَ قَ رْ تَأْجَ
نيُ  يُّ األَمِ وِ  )26:القصص( ﴾القَ

 :يف ر ذاتكقم بتطوي .3
وذلك باملداومة عىل زيادة اإليامن ورفع مستواه باملداومة عىل فعل الطاعات, واجتناب املنكـرات, : اإليامن

 .واإلكثار من النوافل
 .اإلنتاج والكفاءة والفعالية يف عملك أو مهنتك وذلك برفع مستو:االحرتاف
 ...)بخلق حسن وخالق الناس( خرينوذلك باملداومة عىل رفع عالقتك اإلجيابية مع اآل: العالقات

 :ويتم ذلك عن طريق حتديد أهدافك عىل النحو التايل
 أهداف شخصية أهداف اجتامعية أهداف دينية

ختصيص سـاعة يوميـا للجلـوس مـع  قراءة جزء من القرآن يوميا
 العائلة

 احلصول عىل تقييم مرتفع يف العام احلايل

أو كتاب يف املسجد كـل  توزيع رشيط أداء الصلوات اخلمس مجاعة
 شهر

دخول دورة تدريبيـة عـىل األقـل خـالل 
 العام

دعوة األصحاب أو اجلريان لغـداء أو  الدعوة إىل اهللا
 عشاء كل شهرين

ــالل  ــل خ ــن أن يفع ــا يمك ــيط مل التخط
 إجازتك السنوية

زيــارة قريــب أو صــديق أو جــار مــع  املحافظة عىل النوافل
 اآلداب

 .اجهاحتت من لغة يومي درستعلم 

 ...معينة يوميا ممارسة رياضة امليش ملدة عيادة مريض املحافظة عىل صيام التطوع 
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سوف تكون يل ال (− 2 .إن اهللا حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه (−1:لتكن شعارك مع الوظيفة .4

 ) لو دامت لغريي ما وصلت إيل( −3) عيل

 )معرفة احلالل واحلراميف درس ثابت فال يمنعك ضغوطات العمل من ( :تفقه يف دينك .5

 )واملرؤوسنييف التعامل مع الرؤساء, والزمالء,( :لتكن احلكمة حليفك .6
رئييس ال يعجبه هـذا  −:مثالً  كثري من أصحاب الوظائف يصعب عليهم تطبيق مبادئهم مع حتديات العمل

قلـق ك الوهنالـ−) مـديرتكمثـل أن تصـافحك (بعض املواقف حرجةٌ فعـال  −)االلتزام الديني(السلوك
 !الدائم كلام فكر يف التقاعد

فعن ابن : ينبغي أن تكون عىل ثقة بعجز املخلوقني عن الترصف يف حياتك سلبا أو إجيابا :الثقة باهللا : الدواء
يا غالم احفظ اهللا حيفظك احفظ :  كنت خلف رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يوما فقال : عباس قال 

لت فاسأل اهللا وإذا استعنت فاستعن بـاهللا واعلـم أن األمـة لـو اجتمعـت عـىل أن اهللا جتده جتاهك وإذا سأ
ينفعوك بيشء مل ينفعوك إال بيشء قد كتبه اهللا لك ولو اجتمعوا عىل أن يرضوك بيشء  مل يرضوك إال بيشـء 

 رزق بيـد اهللا,وال )وصححه يف ختريج املشكاة رواه أمحد والرتمذي( قد كتبه اهللا عليك رفعت األقالم وجفت الصحف
دَ ﴿ :قال تعاىل تَوْ سْ مُ ا وَ هَ رَّ تَقَ سْ مُ مُ لَ عْ يَ ا وَ هَ قُ زْ ىلَ اهللاِ رِ ضِ إِالَّ عَ ةٍ يفِ األَرْ ابَّ نْ دَ ا مِ مَ نيٍ وَ بـِ ـلٌّ يفِ كِتَـابٍ مُ ا كُ هَ  ﴾عَ

 .سببا يف هدايتهأنت قد تكون لك  إذايته منيتملكك اخلوف الذي لشخص اف )6:هود(

اوَ ﴿ :قال تعاىل:تقو اهللا  جً ْرَ هُ خمَ لْ لَ ْعَ تَّقِ اهللاَ جيَ نْ يَ زُ *  مَ رْ يَ يْثُ الَ وَ نْ حَ هُ مِ بُ  قْ تَسِ ْ نْ ﴿  )3−2:الطَّالق( ﴾حيَ مَ وَ
نْ أَمْ  هُ مِ لْ لَ ْعَ تَّقِ اهللاَ جيَ ايَ ً هِ يُرسْ يِّ ﴿ )4:الطَّالق( ﴾رِ نْهُ سَ رْ عَ فِّ كَ تَّقِ اهللاَ يُ نْ يَ مَ اوَ رً هُ أَجْ ظِمْ لَ عْ يُ  )5:القالطَّ ( ﴾ئَاتِهِ وَ

بمبادئك أوىل من اهلروب والتخفي, واحلد األدنى أن يعلموا أن هناك حيـاة خاصـة وحريـة  :إقناع الناس 
 .شخصية للفرد

بتفهم عادات الناس التي مل يتفلتوا منها بعد, فتعيش مبادئك عندهم بنوع مـن اهلـدوء  :التوسط يف األمور 
 .املفعم باحلكمة والرمحة دون تشدد أو تسيب
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نْ  الَ  عَ ولَ اهللاَِّ صىل اهللا عليه وآله وسلم قَ سُ نْهُ أَنَّ رَ َ اهللاَُّ عَ يضِ ةَ رَ رَ يْ رَ عِ  ":أَيبِ هُ رْ ـةِ الـزَّ امَ ثَـلِ خَ مَ نِ كَ مِ ثَلُ املُْؤْ مَ
نُ يُ  مِ لِكَ املُْـؤْ ذَ كَ لَتْ وَ تَدَ نَتْ اعْ كَ ا سَ إِذَ ا فَ ئُهَ فِّ يحُ تُكَ ا الرِّ تْهَ يْثُ أَتَ نْ حَ هُ مِ قُ رَ يءُ وَ فِ ـافِرِ يَ كَ ثَـلُ الْ مَ ءِ وَ بَالَ الْ ـأُ بـِ فَّ كَ

اءَ  ا شَ ا اهللاَُّ إِذَ هَ مَ صِ قْ تَّى يَ ةً حَ لَ تَدِ عْ ءَ مُ امَّ ةِ صَ زَ َرْ ثَلِ األْ مَ  )رواه البخاري( كَ

 )واهلدايا املشبوهة) corruption(كالرشوة :ختلص من ضغوط املال(:ربِّ نفسك عىل الصرب .7
﴿ ِ الَ أَمتُ نَ قَ يْامَ لَ اءَ سُ امَّ جَ لَ تُ فَ نْ مْ بَلْ أَ اكُ َّا آَتَ ٌ ممِ ريْ َ اهللاُ خَ اينِ امَ آَتَ لٍ فَ ونَنِ بِامَ ونَ دُّ حُ رَ فْ مْ تَ تِكُ يَّ َدِ  )36:النمل( ﴾مْ هبِ

الَ عن  يِّ قَ دِ اعِ َيْدٍ السَّ يْمٍ ":أَيبِ محُ ـلَ ي سُ نـِ اتِ بَ قَ دَ ىلَ صَ الً عَ جُ ولُ اهللاَِّ صىل اهللا عليه وآله وسلم رَ سُ لَ رَ مَ تَعْ اسْ
ى عَ دْ بَهُ  يُ اسَ اءَ حَ امَّ جَ لَ تَبِيَّةِ فَ لَّ نَ الْ الَ  ,ابْ ةٌ  :قَ يَّ دِ ا هَ ذَ هَ مْ وَ كُ الُ ا مَ ذَ ولُ اهللاَِّ صىل اهللا عليه وآله وسـلم .هَ سُ الَ رَ قَ  :فَ

ا ادِقً نْتَ صَ تُكَ إِنْ كُ يَّ دِ أْتِيَكَ هَ تَّى تَ كَ حَ أُمِّ يْتِ أَبِيكَ وَ تَ يفِ بَ لَسْ الَّ جَ هَ بَنَا فَ  ,فَ طَ مَّ خَ ـمَّ ثُ يْهِ ثُ لَ نَى عَ أَثْ دَ اهللاََّ وَ مِ حَ
الَ  ا :قَ ا مَ ذَ ولُ هَ يَقُ يَأْيتِ فَ ينِ اهللاَُّ فَ الَّ َّا وَ لِ ممِ مَ عَ ىلَ الْ مْ عَ نْكُ لَ مِ جُ لُ الرَّ مِ تَعْ إِينِّ أَسْ دُ فَ عْ ا بَ يَتْ أَمَّ دِ ةٌ أُهْ يَّ دِ ا هَ ذَ هَ مْ وَ كُ لُ

هِ  أُمِّ بِيهِ وَ يْتِ أَ لَسَ يفِ بَ تُهُ  يلِ أَفَالَ جَ يَّ دِ أْتِيَهُ هَ تَّى تَ ـهُ  ,حَ لُ ْمِ يَ اهللاََّ حيَ قِ هِ إِالَّ لَ قِّ ِ حَ ريْ يْئًا بِغَ مْ شَ نْكُ دٌ مِ ذُ أَحَ أْخُ اهللاَِّ الَ يَ وَ
ارٌ  وَ َا خُ ةً هلَ رَ قَ اءٌ أَوْ بَ غَ هُ رُ ا لَ عِريً لُ بَ ْمِ يَ اهللاََّ حيَ قِ مْ لَ نْكُ ا مِ دً نَّ أَحَ فَ رِ َعْ ةِ فَألَ يَامَ قِ مَ الْ وْ رُ  يَ يْعَ اةً تَ تَّى  ,أَوْ شَ هُ حَ دَ عَ يَ فَ مَّ رَ ثُ

تُ  لَّغْ لْ بَ مَّ هَ هُ ولُ اللَّ قُ يَاضُ إِبْطِهِ يَ ئِيَ بَ  )متفق عليه( ".رُ
 )العمل حقه والبيت كذلك ءلتوفق بني إعطا(. كن نظاميا .8

 :والقصد يف ذلك احلرص عىل االستفادة من الوقت
إن قامت السـاعة وبيـد أحـدكم  ": ىل اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا ص :وعن أنس ريض اهللا عنه قال

وهذا يعني أنـه مـا بقـي مـن العمـر يشء  )تقدم خترجيه( "فليفعل  فسيلة فإن استطاع أن ال يقوم حتى يغرسها
وجب أن يبقى من العمل يشء بقدر ما بقي من العمر, وهذا غاية العناية بالوقت, وغايـة الفقـه يف الـدين 

 .ال يستفيد منه يف الدنيا لكن يف اآلخرةألن هذا الغرس 
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لو أن شخصا بلغ من العمر سبعني عاما وأضاع من عمره كل يوم مقدارا معينا كم  –أخي املسلم  –الحظ 
 :يضيع عليه خالل العمر كله ?تأمل اجلدول 

 دقائق 5  أشهر 3

 10  أشهر 6

   20  سنة كاملة

 ساعة  سنوات 3

 ساعات10  سنة 30

 :يطلب اإلجابة من احلضور :ماذا تفعل يف احلاالت التالية?وكيف تتعامل مع مضيعات الوقت? 
 .عند ما تنتظر وسيلة نقل متأخرة -
 .عند ما تستغرق الرحلة وقتا طويال -
 .عند ما تعاين من األرق -
 .عند ما يفاجئك أحدهم بزيارة غري متوقعة -
 .عند ما تبتىل بمكاملات هاتفية زائدة عن احلد -
 .د ما ينقطع التيار الكهربائي يف وقت عملك ليال أو هناراعن -

أسال اهللا يل ولكم التوفيق وأن يبارك يف أعاملنا وأوقاتنا, وأن حيفـظ لنـا ديننـا :  وأخريا
وصـل ..الذي هو عصمة أمرنا, ودنيانا التي فيها معاشنا, وآخرتنـا التـي إليهـا معادنـا

 . ه وأصحابه أمجعنياللهم وسلم عىل عبدك ورسولك حممد وعىل آل
 )الدولة يحمارضة خاصة بموظف 5م سيكاب ليربيت 9/9/2006=هـ 16/8/1427السبت (


