
  ***ب العملالتربیة على ح*** 

التي تؤسس على أساس خدمة المجتمعات فأذا كان  األشیاءمن قیمة تلك   األشیاءال تكاد تخلو 
یستطیع العیش اال على شكل مجموعات اوجب علیھ ھذا النوع من التعایش ان یؤدي  ال اإلنسان

تفعل خالیا النحل او  مایقوم بھ ضمن المجموع الذي ینتمي الیھ ك اواجبات  منطوة بھ ودور
  .دیة كل من ینتمي الیھا دورًا خاصًا بھ ومن الیؤدي دوره یطرد خارج المجموعالنمل في تأ

او الواجب المطلوب القیام بھ أتمامھ على " العمل"اننا نصطلح عن تأدیة كل منا دور بمصطلح 
على حب العمل وفھم وأجیالنا  أنفسنانربي  أنالوجھ االكمل ولكن السؤال المھم ھل نستطیع 

  كل ما حولنا؟ إلىالقیمة التي یمنحھا العمل 

نحن نستطیع تربیة أطفالنا على حب العمل وأن نجعل منھ سلوكًا متمثال یمتاز بھ فقد نبدأ معھ 
حین یمارس العاب او أننا نقتني لھ العالبًا تتطلب بذل الجھد وأعادة التشكیل وقدح الفكر الن 

وبالتالي یؤكد على أھمیة التي یمنحھا  اإلنسانالمتعدده في شخصیة یرعى الجوانب  اإلسالم
العمل لألنسان من الناحیتین الجسدیة والفكریة فأذا كنا نؤمن ان الحركة ولود والسكون 

  فھذا ینسحب على العمل ألنھ یحمل ضمنًا معنى االنتاج واالنتاج قد یكون مادیًا او فكریًا،عاقر

واجبات المنزلیة المناسبة لقدراتھم وحثھم على أنجازھا وتشجیعھم ببعض ال األطفالتكلیف  إن
التي یؤدیھا  اإلعمالأو  األشیاءبل أن بیان قیمة وفائدة ،علیھا یساعد ایضا في غرس حب العمل 

العمل بنظرة محبة وأحترام ویحاولون االقدام على تجارب جدیدة في  إلىأبناءنا یجعلھم ینظرون 
  .ممارسة العمل

المدرسة والمعلم لھما دور أساسي ومھم في بناء اللبنة االولى والصحیحة في شخصیة  كما أن
االطفال وبأي أتجاه یشاؤن وبالتالي ھم قادرون على بیان العمل وأھمیھ بشكل نظري وتطبیقي 

عن طریق بیان فوائده أذ أن العمل فوائده جمة وبمختلف النواحي فھنالك اعمال مفیده على 
وھنالك اعمال تساعد على تنمیة الذوق والحس الجمالي عند ممارستھا وأخرى  الصعید الجسدي

اما العمل ترعى الجوانب الفكریة وتمتاز بمنھجیة علمیة على أساس الربط بین السبب والنتیجھ 
بصورة عامة وبشتى صوره فھو یبعث على الراحھ النفسیةحین ممارستھ فأي كان نوعھ فھو 

فأن ، مشبعة  اإلنسانلملحة والمتزایدة لألنسان وحین تصبح حاجات الحاجات ا یسد بكل تأكید
  .ھذا مبعث على طمأنینھ النفس وجعلھا متوازنة ومستقرة

ن الكریم وأكد علیھ االبطالة وأكد على قیمة العمل وھذا ما صرح بھ القر اإلسالملقد رفض 
وتبین فضائل العمل  الرسول محمد صلى اهللا علیھ وألھ وسلم في أحادیث كثیره جاءت تحدث

جمیعھم یعملون ویأكلون من كدھم  األنبیاءفقد كان .وأنعكاساتھ االیجابیھ على الفرد والمجتمع 
العمل فقد عمل الرسول محمد صلى اهللا علیھ وسلم بالرعي والتجارة  أھمیةیثبتون للناس  أھم

  .ة الھجرةوالزراعة والسیاسة والتعلیم لقد ساعد في بناء المسجد الشریف في بدای

منزلة عظیمة حتى أوصلھ الى مقام الجھاد  وأعطاهالعمل بقدسیة واحترام  إلىنظر  اإلسالمأن 
وحدیث أخر یقول  "كاد على عیالھ كالمجاھد في سبیل اهللالا":كما جاء في الحدیث الشریف
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متكئ  والكل ذلك القادر على العمل ولكنھ یتبطر ویتقاعس "كلھ على الناس ألقىملعون من :"
  .باآلخرینأحساس  أدنىولیس لدیھ  المسؤولیةعلى غیره الیعرف معنى 

العمل وأذا كانت الناحیة االقتصادیة للعمل  إلىیعود قیمتھا  اإلنسانالتي یستھلكھا  األشیاءكل  إن
رقي وقوه في الشخصیة وثقة في النفس ونظرة  اإلنسانیةیضیف للشخصیة  أیضاواضحة فأنھ 

  . وأھمیتھا األشیاءوقیمة الحیاة  إلى أعمق

التي تضعف  اآلخرین إلىوعدم الشعور باالزدراء او الحاجة  واستقاللھاأن حیثیة الشخصیة 
علي علیة السالم في أبیات  األمامؤال والطلب كما یقول الشخص حیث یكون في موقع الس

  :منسوبھ لة

  نن الرجالمن م إليونقل الصخر من قلل الجبال                        أحب 

  فان العار في ظل السؤال                   عاریقول الناس لي في الكسب 

لھا نصیب  األخرى فالجسدیة ھيویستمر العمل في تأثیره على الفرد متداخًال مع كل الجوانب 
حسب طبیعة ذلك  آخر إلىمنھ ألن جمیع االعمال تنطوي على الحركة وأن أختلف من عمل 

من  یوفر للجسمفي الوقت نفسھ بما  وإنتاجھاو مبعث على تفریغ الطاقة العمل ولكن یبقى ھ
  .أذ یمتاز صاحب العمل بصحة أكثر ومقاومة أكبر للعوارض التي یصیبھ،منافذ مختلفة 

النفسیة والجسدیة في حین یقول  اإلمراضویرى فولتیر ان العمل أفضل وسیلة للعالج من 
  "ھي مدرسة العمل اإلنسانل مدرسة لتربیة بعد الدین فأن أفض:"ساموئیل اسمالیز 

أن العمل ھو عروس الحیاة فأذا أردت أن تتزوج ھذة العروسة فسوف :"ویذكر بنیامین 
  "تحصالن على طفل اسمھ العادة

ھا نحو اما بافكال یرى ان جمیع المفاسد تكمن في العطالة وأن الدول یجب أن تدفع مواطنی
  "ان العمل ھو رأس مال السعادة والمستقبل المشرف:"یقوللك وسقراط قبل ھذا وذ.العمل 

أن مفھوم العمل ینسحب لیدخل مع العبادات ألنھ ھو الفحوى والمؤمل من كل عبادة فاهللا عز 
اعملوا فسیرى اهللا عملكم ورسولھ :"ھذا المعنى فقولھ تعالى إلىوجل یدعو في القران الكریم 

  "والمؤمنین

أنھ ال عمل بال "علي علیة السالم  اإلمامالكریمة ؟ویرى  آلیةاأي نوع من العمل تدعونا  فإلى
التالزم وان كل منھا محتوى ومضمون   إلىدین وال دین بال عمل وھو یدعو من خالل مقولتھ 

فما معنى الصالة اذا جردت من مضامنیھا ومعنى الصیام حیث یكون انقطاع عن  متم لآلخرو
وال بالمن والعدوان  اإلنساندقة والزكاة اذا أتبعھا والشرب فقط ولیس ھنالك قیمة للص اآلكل
وسلم الھ  تواصل وعطف لقد جاء الرسول محمد صلى اهللا علیة للدم اذا لم یكن ھنالك  قیمة

كان العمل بتلك الرسالة فما  األساس ضالغر أصال بلالسماویة معنى العمل  رسالتھیحمل في 
الى الیقین لیدفعنا ذلك الیقین الى العمل مستندین علیھ  معنى الوحدانیة اذا لم تدعنا تلك الوحدانیة

      .في أعمالنا
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