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َة ُمَباَرًكا َوُهًدى ِلْلَعاَلِميَن { ِذي ِبَبكَّ اِس َللَّ َل َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّ } ِإنَّ َأوَّ
97 آل عمران
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أواًل: التعـــــــــــريف بالــــــــــــــــــــــــدلـــيل ويتضمن 

  أ( أهــــــــــــــــداف الدليل

  ب(منهـــــــــــجية الدليل

ثانيًا: البنية المعرفية للدليل وتتضمن : 

  أ( مكانة الحرم المكي

  ب( شرف العمل في الحرم المكي

  ج( مفهوم القيم وأهميتها 

  د( أساليب تنمية القيم لدى العامالت في الحرم المكي

هـ( مراحل تنمية القــــيم لدى العامالت في الحرم المكي  

 ثالثًا: خـطـــــة عمل مصفوفة قيـم العـــــــــــــامــــالت في الحرم المكي 

ربعًا: مقترحات لفعالية الدليل وتطبيقه.-

ــات  مــحــتــوي
الـــــدلـــــيـــــل 
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: 
ً
أوال

التعريف بالدليل



7

ــرم الـــمـــكـــي لـــدى ــحــ ــ ــيـــن قـــيـــم الـــعـــمـــل فــــي ال نـــشـــر وتـــوطـ
ــات بــــــــــه، وشــــــــــــرف الــــتــــمــــثــــيــــل لـــه ــ ــ ــامـ ــ ــ ــعـ ــ ــ نــــــفــــــوس الـ

العامـــات  بقيـــم  جيـــدة  معرفيـــة  بنيـــة  تكويـــن 
تنميتهـــا  ومراحـــل  أســـاليب  المكـــي،  بالحـــرم 

الوعي بمصـفوفة قيــم العامـــــات بالحرم المكي

االلتزام  بفضل  المكي  الحرم  في  العامات  توعية 
بقيم البلد الحرام، وبشرف العمل في بيت اهلل العتيق

هدف الدليل إجماالً
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األهــــــــــــداف 
لتفصيليـــة  ا
الدليل  لهذا 
إلى تمكين 
»المستفيد 
ــه« مــن ــنـ مـ

بقيـــم  المعـــــرفي  الوعـــي 
وشـــرف  المكـــي  الحـــرم 
العمـــل به لـــدى العامات فيه

الوعي

التخلق

الحرم  لقيم  القيمي  التخـلق 
المكـــي وشـــرف العمـــل بـــه 

فيه. العامـــات  لدى 

لقيـــم  الســـلوكي  التمثـــل 
وشـــرف  المكـــي  الحـــرم 
العمـــل به لـــدى العامات فيه

التمثل
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منهجية 
الـدلـــيــل

القيم المكية

قيم العمل

قيم المرأة
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على القيم المكية  املكية  للقمي  حتديده  في  الدليل  هذا  اعمتد 
االستنباط، والذي حتققت منهجيته وفق اخلطوات اآلتية

حصـــر جميـــع اآليـــات القرآنيـــة 
التي تشـــير إلى مكة، ســـواء 
أكانت اإلشـــارة إليها صريحة أم 
ضمنية. وقد جـــاءت هذه اآليات 
فـــي ســـور  فـــي 45 موضعـــً 
مـــن  وكان  الكريـــم.  القـــرآن 
األلفـــاظ الصريحة فـــي معظم 
مقـــام  البيـــت،  اآليـــات:  هـــذه 
المســـجد  قبلـــة،  إبراهيـــم، 
والمـــروة،  الصفـــا  الحـــرام، 
عرفات، المشـــعر الحرام، بكة، 
أم  الكعبـــة،  الحـــرام،  البيـــت 
القـــرى، الغـــار، بيتـــك المحرم، 
هـــذه  العتيـــق،  البيـــت  البلـــد، 
معـــاد،  آمنـــا،  حرمـــا  البلـــدة، 
أخرجتـــك، مكة. التـــي  قريتك 

القرآنيـــة  اآليـــات  هـــذه  دراســـة 
وشـــرحها من خال كتب التفسير 

المختلفـــة.

األحاديـــث  جمـــع  فـــي  االقتصـــار 
المكية«  »األربعـــون  النبوية على 
التـــي جمعها الدكتـــور/ طال بن 

محمـــد أبـــو النور.

النبويـــة  األحاديـــث  هـــذه  دراســـة 
وشـــرحها مـــن خـــال اســـتعراض 
مـــع  فيهـــا،  العلمـــاء  أقـــوال 
اللغويـــة  بالمعاجـــم  االســـتعانة 
والمقصـــود  تفســـيرها  لفهـــم 

. منهـــا

إعمـــال العقل فـــي اســـتخراج ما 
في تلك اآليـــات القرآنية واألحاديث 

النبويـــة من قيم تخـــص مكة.

حســـب   - القيـــم  هـــذه  تصنيـــف 
تشـــابهها في توجه معيـــن - إلى 
قيم أساســـية، تنـــدرج تحتها قيم 
فرعية أو مؤشـــرات سلوكية تدل 

. عليها

جمـــع وترتيب هذه القيم حســـب 
أهميتهـــا وفقـــً ألكثـــر تكراراتها 
واألحاديـــث  القرآنيـــة  اآليـــات  فـــي 

االســـتنباط. محل  النبويـــة 

012
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القيم  المستنبطة  

 تعظـيم 
البلـــــــد 
الحــرام

حســـــن 
الجـــوار

خــــــدمة 
ضيــــوف 
الرحمن
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قيم العمل

لكل  أن  به  املسمل  من 
مهنة أخالقيات خاصة بها 
وأحكام  تنظمها  وضوابط 
هذه  أن  كما  تبينها، 
والضـــوابط  األخالقيات 
من  تختلف  قد  واألحكام 
مجمتع آلخر. وبناء عليه، 
في  الدليل  هذا  اعمتد 
حتديده لقمي العمل  على 
لملصادر  الحتليلي  املسح 

اآلتية

والتنميـــة  الـــعــــــــــــــمل  وزارة 
االجتــمـــاعيـــــــة. الــــــــدلـــــيـــــل 
أخاقيات  لقواعد  االسترشـــادي 
العربيـــة  المملكـــة  العمـــل، 

الســـعودية. فبرايـــر 2017.

فـــؤاد عبداهلل العمـــر. أخاق العمل 
وســـلوك العامليـــن فـــي الخدمة 
مـــن  عليهـــا  والرقابـــة  المدنيـــة 
منظـــور إســـامي، بحـــث رقم 52 
المعهد  للتنمية-  اإلسامي  البنك 
والتدريـــب  للبحـــوث  اإلســـامي 

1419هـ. فاطمـــة عبدالرقيب فاضل محمد. 
الملك  العمل. جامعـــة  أخاقيـــات 

.2017 عبدالعزيز. 
العثيميـــن.  ســـعود  بـــن  فهـــد 
اإلدارة  فـــي  الوظيفـــة  أخاقيـــات 
فـــي  وتطبيقاتهـــا  العامـــة 
الســـعودية.  العربيـــة  المملكـــة 
مؤسسة الرســـالة، بيروت 1414هـ. فؤاد عبدالمنعـــم أحمد. أخاقيات 

العمـــل فـــي اإلســـام مـــع بيـــان 
التطبيـــق فـــي أنظمـــة المملكة 
الرياض. 2009. الســـعودية.  العربية 

1
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القيم  المستنبطة  

االلتزام 
بحسن 

السلوك 
واألخالق

االلتزام 
بأخالقيات 

العمل

استشعار 
المسؤولية 

عن العمل

االنتماء 
والوالء 
لمنشأة 
العمل 
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قيم المرأة

ارتكز الدليل كذلك على 
لملصادر  الحتليلي  املسح 

اآلتية:

عمـــل  دليـــل  العمـــل.  وزارة 
المـــرأة فـــي القطـــاع الخـــاص، 
الســـعودية.  العربية  المملكة 

. 1435هـ

محمـــد  يوســـف  محمـــود 
فـــي  المـــرأة  الشـــوبكي. عمـــل 
الشـــريعة اإلســـامية. بحث مقدم 
اإلســـامي  التشـــريع  لمؤتمـــر 
الجامعـــة  الواقـــع.  ومتطلبـــات 

.2006 بغـــزة،  اإلســـامية 
باحـــارث. ضوابـــط  عدنـــان حســـن 
دراســـة  النســـاء:  تشـــغيل 
فـــي ضوابـــط مشـــاركة  نظريـــة 
التنميـــة  مياديـــن  فـــي  النســـاء 
ضـــوء  فـــي  العامـــة  االقتصاديـــة 
اإلســـامي.  التربـــوي  التشـــريع 
مكـــة المكرمـــة: رابطـــة العالم 

.240 العـــدد  اإلســـامي، 

نـــوره بنـــت عبـــد اهلل بـــن عـــدوان، 
فـــي  المـــرأة  حمايـــة  قوانيـــن 
والشـــريعة  العالميـــة  المواثيـــق 
فـــي  المـــرأة  حقـــوق  اإلســـامية: 
اإلســـامية.  والشـــريعة  التشـــريع 

 .1995 الريـــاض. 
األخاقيـــة للمرأة  ورشـــة »القيـــم 
الســـعودية« فـــي جامعـــة طيبة، 

.2016

1
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القيم  المستنبطة  

االلتزام 
باألوامر 
الشرعية

المحافظة 
على 

مكانة 
المرأة
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: 
ً
ثانيا

البنية المعرفية للدليل
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ــة  ــانـ ــكـ مـ
ــرم  ــ ــحـ ــ الـ
الــمــكــي

اختـــص اهلل الجليـــل بلـــده األمين: مكـــة المكرمة بخصائص ال ينافســـها فيها غيرهـــا من البلدان، فهـــي أحّب الباد إلـــى اهلل تعالى 
وإلـــى رســـوله األمين، وهي قبلة المســـلمين أحياء وأمواتـــً، وملتقى أفئدتهم، ومهـــوى أرواحهم. حّرمها اهلل عـــز وجل يوم خلق 
الســـماوات واألرض، واختصهـــا بخصائـــص ال ينافســـها فيها غيرهـــا من البلدان، حيـــث جعلها )مثابـــة للناس(.. ال يفارقهـــا المؤمنون 
علـــى القـــرب والبعد إال اشـــتاقوا للعـــودة إليها مجددًا، مـــن كل فّج عميـــق، وال يدخلونهـــا إال متواضعين، 
متخّشـــعين، متذّللين، كاشـــفي رؤوســـهم، متجّردين من لباس أهل الدنيا. قال اهلل تعالى: ﴿َوِإْذ َجَعْلَنا 

اِس َوَأْمًنـــا﴾ )البقرة: 125(. اْلَبْيـــَت َمَثاَبًة ِللنَّ

كمـــا جعلهـــا ســـبحانه )قبلـــة(.. تجتمع صوبهـــا قلـــوب المســـلمين وأجســـادهم.. أحياء وأمواتـــً. قال 
ـــَك ِقْبَلًة َتْرَضاَهـــا َفَولِّ َوْجَهَك َشـــْطَر اْلَمْســـِجِد  َينَّ ـــَماء َفَلُنَولِّ ـــَب َوْجِهَك ِفـــي السَّ تعالـــى: ﴿َقْد َنـــَرى َتَقلُّ
وْا ُوُجِوَهُكْم َشـــْطَرُه﴾ )البقرة: 144(. وألّن الهدايـــة الحقيقية ظاهرة في هذا  اْلَحـــَراِم َوَحْيُث َمـــا ُكنُتْم َفَولُّ
البلـــد الحـــرام فقد جعلها ســـبحانه )هـــدى للعالمين(.. ترشـــد النـــاس كلهم، مســـلمهم وكافرهم، 
ْلَعاَلِمين﴾  َة ُمَباَرًكا َوُهـــًدى لِّ ِذي ِبَبكَّ ـــاِس َللَّ َل َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّ إلـــى ربهـــم وخالقهم. قال اهلل تعالـــى: ﴿ ِإنَّ َأوَّ

عمران:96(. )آل 

فـــي مكـــة المكّرمة يتحقـــق صاح النـــاس، أهل مكـــة والوافـــدون عليها، فـــي أمر دينهـــم ودنياهم، 
ومعاشـــهم ومعادهـــم، ولتأكيـــد المنافـــع الدينيـــة والدنيويـــة التـــي يحّصلهـــا الناس بمكـــة وصفها 
اِس﴾  لنَّ اهلل تعالـــى بكونهـــا )قيامـــً للناس(، قال ســـبحانه: ﴿َجَعـــَل الّلـــُه اْلَكْعَبـــَة اْلَبْيَت اْلَحـــَراَم ِقَياًمـــا لِّ

)المائدة:97(. 

ولما ُاختصت به مكة المكرمة من خصائص وفضائل، شـــرع اهلل ســـبحانه وتعالى ســـننً وآدابً وأحكامً 
وحـــدودًا خاصة بهـــذه البقعة المقدســـة؛ فجعلها اهلل حرمً آمنً علـــى مر الدهور واألزمـــان، يقول تعالى: 
ـــاُس ِمْن َحْوِلِهْم﴾ )العنكبـــوت:67(. كما جعل اهلل تعظيم  ُف النَّ ا َجَعْلَنـــا َحَرًما َآِمًنا َوُيَتَخطَّ ﴿َأَوَلـــْم َيَرْوا َأنَّ

مكة وتقديســـها من شـــعائر اهلل ومن تقوى القلوب.

وممـــا يزيـــد مـــن خصوصيـــة وفضل مكـــة المكرمة عـــن غيرهـــا من األماكـــن وعلى ســـائر العصـــور، جعـــل اهلل بها »المســـجد 
الحـــرام«، فـــزادت مكانة هذه البقعة المطهرة شـــرفً وتعظيمً. وإذا كان المســـجد الحـــرام هو »الكعبة«، التـــي جعلها اهلل قبلة 
المســـلمين، ورمـــز التوحيد، ومثابـــًة للناس وأمنً، فا عجب حينئذ أن يكون تعظيم المســـجد الحرام وتقديســـه من شـــعائر اهلل 

القلوب. ومن تقـــوى 
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شـــــــــــرف 
ــل  ــمـ ــعـ الـ
فـــــــــــــــي 
ــرم  ــ ــحـ ــ الـ
الــمــكــي

ُه  لمكانـــة المســـجد الحرام العظيمـــة، جعل اهلل ســـبحانه للعمل فيه خصوصية وفضـــًا؛ قال اهلل تعالـــى: ﴿َجَعَل اللَّ
اِس﴾ )المائـــدة: 97(، أي: يقوم بالقيـــام بتعظيمه ديُنهم ودنياهـــم، فبذلك يتم  اْلَكْعَبـــَة اْلَبْيـــَت اْلَحَراَم ِقَياًمـــا ِللنَّ
إســـامهم، وبه تحـــط أوزارهم، وتحصل لهـــم - بقصده - العطايا الجزيلة، واإلحســـان الكثير، وبســـببه تنفق األموال، 
وتقتحـــم - مـــن أجلـــه - األهوال. ويجتمع فيه مـــن كل فج عميق جميع أجناس المســـلمين، فيتعارفون ويســـتعين 
بعضهـــم ببعـــض، ويتشـــاورون على المصالـــح العامة، وتنعقـــد بينهم الروابط فـــي مصالحهم الدينيـــة والدنيوية 

ِلَيْشـــَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم) (.

ِه صلى اهلل عليه وســـلم َقاَل: »َصاٌة ِفي َمْسِجِدي  وفي المســـجد الحرام تتضاعف األعمال، فَعْن َجاِبٍر، َأنَّ َرُســـوَل اللَّ
َأْفَضـــُل ِمْن َأْلِف َصاٍة ِفيَما ِســـَواُه ِإال اْلَمْســـِجَد اْلَحَراَم، َوَصاٌة ِفي اْلَمْســـِجِد اْلَحـــَراِم َأْفَضُل ِمْن ِماَئِة َأْلـــِف َصاٍة ِفيَما 

.) ِسَواُه«) 

وفـــي نفس الوقـــت، وكما تتضاعف كل األعمال الحســـنة التي يبتغـــي بها المرء رضـــوان اهلل، فكذلك فإن للعمل 
الســـيئ فيـــه عقوبـــة غليظة؛ قال تعالـــى: ﴿َوَمْن ُيـــِرْد ِفيـــِه ِبِإْلَحاٍد ِبُظْلـــٍم ُنِذْقُه ِمـــْن َعـــَذاٍب َأِليٍم﴾ )الحـــج: 25(، فمن 
عمـــل فـــي المســـجد الحرام معصية أو عماً ســـيئً، أو اســـتحّل من الحـــرام ما حـــّرم اهلل عليه من لســـان أو قتل، 
فقـــد وجـــب له عذاب أليم، بل لـــو أن الرجل َهـــمَّ بالخطيئة بمكة وهو في بلـــد آخر ولم يعملهـــا، فُتكتب عليه) (. 
ِه َثاَثـــٌة: ُمْلِحٌد ِفي  ـــاِس ِإَلى اللَّ ِبيَّ صلى اهلل عليه وســـلم َقـــاَل: »َأْبَغُض النَّ اٍس، َأنَّ النَّ ومـــن الســـنة، جاء َعْن اْبـــِن َعبَّ

ِلُب َدِم اْمـــِرٍئ ِبَغْيِر َحـــقٍّ ِلُيَهِريَق َدَمُه«) (. ِة، َوُمطَّ َة اْلَجاِهِليَّ اْلَحـــَرِم، َوُمْبَتٍغ ِفي اْلِإْســـاِم ُســـنَّ

فُيســـتنبط ممـــا ســـبق، أن للعمـــل - ســـواء أكان أخرويـــً أو دنيويً - في المســـجد الحـــرام خصوصيـــة؛ فله مكانة 
عظيمـــة وفضـــل كبيـــر إن كان صالحً، وجـــزاء أليـــم إن كان غير ذلك، فكل مـــن يعمل في مكـــة المكرمة على 

وجـــه العمـــوم وفي المســـجد الحـــرام على وجـــه الخصوص ال بـــد أن ُيرضي اهلل فيما ُيســـند لـــه من عمل.
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مــفــهــوم 
ــم  ــ ــي ــ ــق ــ ال
وأهميتها

ي ِإَلٰى  ِنـــي َهَداِنـــي َربِّ ورد لفـــظ القيـــم في القـــرآن الكريم عدة مـــرات كما في قوله تعالـــى: ﴿ُقْل ِإنَّ
ـــَة ِإْبَراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشـــرِكيَن﴾ )األنعـــام: 161(، وفي قوله  لَّ ْســـَتِقيٍم ِديًنا ِقَيًما مِّ ِصـــَراٍط مُّ
ِه َذِلَك  ـــاَس َعَلْيَهـــا َلا َتْبِديَل ِلَخْلـــِق اللَّ ِتـــي َفَطَر النَّ ِه الَّ يـــِن َحِنيًفا ِفْطـــَرَة اللَّ تعالـــى: ﴿َفَأِقـــْم َوْجَهَك ِللدِّ
َمٌة﴾  اِس َلا َيْعَلُموَن﴾ )الـــروم:30(، وفي قوله عز من قائل: ﴿ ِفيَهـــا ُكُتٌب َقيِّ ـــُم َوَلِكنَّ َأْكَثـــَر النَّ يـــُن اْلَقيِّ الدِّ

)البينة:3(.

القيم جمع قيمة، وهي من حيث الداللة اللغوية تشير إلى معاٍن كثيرة منها

قيمـــة 
 الشـــيء
أي ثمنه

الثبات على 
الشيء أو 

المبدأ

االستقامة 
والصاح، أي 

اعتدال الشيء 
واستواؤه

قوامة القوم، أي 
أمرهم  سياسة 

ورعايتهم

الداللة االصطالحية، فتحمل القيم دالالت متعددة ومتنوعة، منها

مجموعة 
المثل واآلداب 

واألخاقيات 
والسلوكيات 
التي ينتهجها 

الفرد في 
حياته

التفضيات 
واالهتمامات 
واالتجاهات 
المرتبطة 
بمعتقدات 

الفرد

المعايير 
والمقاييس 
التي يحكم 

بها الفرد 
على األشياء 

من حيث 
القبول أو 

الرفض.

الحكـــم الـــذي يصـــدره 
شـــئ  علـــى  اإلنســـان 
مـــا مهتديـــً بمجموعة 
من المبـــادئ والمعايير 
التي وضعهـــا المجتمع 
فيـــه،  يعيـــش  الـــذي 
والـــذي يحـــدد المرغوب 
عنـــه  والمرغـــوب  فيـــه، 

مـــن الســـلوك.
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            قيـــم تتعلـــق بالعقيدة وتضم: اإليمان 
بـــاهلل، ومائكته، وكتبـــه، ورســـله، واليوم 
والقضـــاء  والنـــار،  والجنـــة  والبعـــث،  اآلخـــر، 

والقدر.

وتشـــمل:  معرفيـــة  عقليـــة  قيـــم   
التفكـــر فـــي الكـــون وخلـــق اهلل، وطلـــب 
الظـــن،  اتبـــاع  وعـــدم  والعلـــم،  المعرفـــة 
وتحـــري الحقيقـــة، وحرية الفكـــر والعقيدة.

     قيم بدنية وتضـــم: القوة، والصحة، 
والطهـــارة. والنظافـــة، 

العمليـــة  بالحيـــاة  تتعلـــق  قيـــم      
)العمـــل( وتشـــمل: اإلخـــاص فـــي العمـــل 
وإتقانه والســـعي بنشـــاط وجد في ســـبيل 

الـــرزق. كســـب 

          قيم انفعالية وعاطفية وتضم: حب اهلل 
والخـــوف من عذابـــه، وحب النـــاس، وكظم 
الغيـــظ، وعدم االعتداء علـــى الغير، والرحمة 

والشـــعور بالندم عند ارتـــكاب ذنب ما.

وتضـــم:  بالعبـــادات  تتعلـــق  قيـــم   
عبـــادة اهلل وأداء الفرائـــض من صـــاة وصوم 
وزكاة وحـــج وجهاد في ســـبيل اهلل بالنفس 
والمـــال، وذكـــر اهلل واســـتغفاره والتـــوكل 

عليـــه وقـــراءة القـــرآن.

قيم خلقية وتضـــم: الصبر، والحلم،   
والصدق، والعـــدل، واألمانة، والوفـــاء بالعهد، 

والتواضـــع.

األســـرية  بالعاقـــات  تتعلـــق  قيـــم   
بهمـــا،  والبـــر  الوالديـــن  طاعـــة  وتضـــم: 
واإلحســـان بالوالدين وبذي القربى، وحســـن 
المعاشـــرة بين األزواج، ورعاية األسرة واإلنفاق 

لألبنـــاء. الســـليمة  والتنشـــئة  عليهـــا، 

االجتماعية  بالعاقـــات  تتعلـــق  قيـــم   
بالحســـنى،  النـــاس  معاملـــة  وتشـــمل: 
والتعـــاون،  واإلحســـان،  والجـــود،  والكـــرم 
واالتحـــاد، واألمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن 
المنكـــر، والعفـــو، واإليثـــار، واإلعـــراض عـــن 
الملهـــوف. وإغاثـــة  الخيـــر،  وحـــب  اللغـــو، 

بالنســــــــــــبة  القيـــــــم 
للمســـلم بمثابـــة: المبـــادئ 
أو الســـمات التـــي تحـــدد 
شـــخصيته وفـــق منهـــج 
القـــرآن الكريـــم والســـنة 
ـــة، فتنظـــم ســـلوكه  النبوي
وعالقتـــه بـــاهلل وبالكـــون 
وبنفســـه،  وبمجتمعـــه 
أو  كمعاييـــر  وتعمـــل 
موجهـــة  مرجعيـــة  أطـــر 

للســـلوك وضابطـــة لـــه.

القـــرآن  حـــدد  ولقـــد 
الكريـــم والســـنة النبويـــة 
ــلم  ــان المسـ ــورة اإلنسـ صـ
ـــم  ـــن القي ـــة م ـــي مجموع ف
والصفـــات  المبـــادئ  أو 
التـــي يمكـــن تصنيفهـــا 
مجـــاالت  تســـعة  فـــي 
النحـــو  علـــى  رئيســـة 

التالـــي:
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فاإلســـام يدعـــو إلـــى العمل، وليس أدل علـــى قيمة العمل في اإلســـام من أن بعـــض اآليات القرآنيـــة التي تتحدث 

عـــن اإليمـــان والمؤمنيـــن تقرن اإليمـــان بالعمـــل؛ وذلك ألن العمـــل ثمرة اإليمـــان وبرهانـــه فضاً عن كـــون العمل 

تطبيقـــً وتجســـيدًا لما آمـــن به المـــرء واعتنقه من قيـــم ومبادئ. 

اَر  ـــُه الدَّ ومـــا أكثـــر اآليـــات القرآنية الدالة علـــى ذلك كما ورد فـــي كتابه الكريـــم قال تعالـــى: ﴿َواْبَتِغ ِفيَمـــا آَتاَك اللَّ

ـــَه َلا ُيِحبُّ  ُه ِإَلْيـــَك َوَلا َتْبِغ اْلَفَســـاَد ِفـــي اْلَأْرِض ِإنَّ اللَّ ْنَيا َوَأْحِســـن َكَما َأْحَســـَن اللَّ اْلآِخـــَرَة َوَلا َتنـــَس َنِصيَبـــَك ِمـــَن الدُّ

ـــا َفِمْنُه َيْأُكُلوَن  ُهـــُم اْلَأْرُض اْلَمْيَتُة َأْحَيْيَناَهـــا َوَأْخَرْجَنا ِمْنَها َحّبً اْلُمْفِســـِديَن﴾)القصص:77(،وأيًضا قـــال تعالـــى ﴿َوآَيٌة لَّ

ْرَنـــا ِفيَها ِمـــَن اْلُعُيـــوِن ِلَيْأُكُلوا ِمن َثَمـــِرِه َوَمـــا َعِمَلْتُه َأْيِديِهـــْم َأَفَلا  ِخيٍل َوَأْعَنـــاٍب َوَفجَّ ـــن نَّ ـــاٍت مِّ َوَجَعْلَنـــا ِفيَهـــا َجنَّ

ـــِذي َجَعَل َلُكُم اْلَأْرَض َذُلولًا َفاْمُشـــوا ِفي َمَناِكِبَهـــا َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه  َيْشـــُكُروَن﴾)يس:33-35(، وقولـــه تعالى ﴿ُهَو الَّ

اُس  َنـــاِت َوَأْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميـــَزاَن ِلَيُقوَم النَّ ُشـــوُر ﴾ )الملك:15(، قال تعالى﴿َلَقْد َأْرَســـْلَنا ُرُســـَلَنا ِباْلَبيِّ َوِإَلْيِه النُّ

َه َقِويٌّ  ُه َمـــْن َيْنُصُرُه َوُرُســـَلُه ِباْلَغْيـــِب ِإنَّ اللَّ ـــاِس َوِلَيْعَلَم اللَّ ِباْلِقْســـِط َوَأْنَزْلَنـــا اْلَحِديـــَد ِفيِهَبْأٌس َشـــِديٌد َوَمَناِفُع ِللنَّ

ا َلُه اْلَحِديـــَد َأِن اْعَمْل  ْيـــَر َوَأَلنَّ ِبـــي َمَعُه َوالطَّ ا َفْضًلا َيـــا ِجَباُل َأوِّ َعِزيـــٌز﴾ )الحديـــد:25(، قال تعالـــى ﴿َوَلَقْد آَتْيَنـــا َداُووَد ِمنَّ

ـــُه َجَعَل َلُكم  ـــي ِبَما َتْعَمُلـــوَن َبِصيٌر﴾)ســـبأ: 10-11(، قولـــه تعالى ﴿َواللَّ ـــْرِد َواْعَمُلـــوا َصاِلًحا ِإنِّ ْر ِفي السَّ َســـاِبَغاٍت َوَقـــدِّ

وَنَها َيْوَم َظْعِنُكـــْم َوَيـــْوَم ِإَقاَمِتُكْم َوِمْن  ن ُجُلـــوِد اْلَأْنَعـــاِم ُبُيوتًا َتْســـَتِخفُّ ـــن ُبُيوِتُكْم َســـَكًنا َوَجَعـــَل َلُكم مِّ مِّ

َأْصَواِفَهـــا َوَأْوَباِرَها َوَأْشـــَعاِرَها َأَثاثًـــا َوَمَتاًعا ِإَلٰى ِحيـــٍن﴾ )النحل:80(.
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ــيــب  أســال
تـــنـــمـــيـــة 
الـــقـــيـــم 
لــــــــــــــدى 
لعامالت  ا
فـــــــــــــــي 
ــرم ــ ــحـ ــ الـ

تنمية القيم أســـاليب ووســـائل عديدة رســـمها اإلســـام بمنهجه المتكامل والشـــامل، ســـواء أكان 
ذلـــك بعـــرض المعلومات عنها، أم ببيان الخبرات والتجارب اإلنســـانية المتعلقة بهـــا، أم بضرب األمثلة 
والنمـــاذج الســـلوكية الدالـــة عليها، أم بالحـــث أو األمر بااللتزام بهـــا واتباعها. وفيـــا يأتي عرض موجز 

ألهم أســـاليب تنمية القيم وغرســـها.
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القـــدوة هي االســـم من االقتـــداء بالغير ومتابعته والتأســـي به على الحالـــة التي يكون عليها. والقدوة الحســـنة هو ذلك الشـــخص 
الـــذي اجتمعـــت فيـــه الخصال الحســـنة والصفات العليـــا واألخاق الفاضلـــة بحث يمثل بســـلوكه أنموذجـــً متميزًا يحتذي بـــه اآلخرون 

به. ويتأسون 

وتعـــد القـــدوة األداة األكثـــر فاعليـــة واألبلـــغ أثرًا في غـــرس القيـــم وتنمية االتجاهـــات، لهذا ركـــز القـــرآن الكريم على هـــذه الطريقة 
الفعالـــة فـــي التربيـــة وأكـــد عليها تأكيـــدًا قويً لمـــا لها من أهميـــة في مســـلك اإلنســـان، وبالتالي تقريـــر مصيره. ولعـــل هذا هو 
الســـر في أن اهلل بعث معلم البشـــرية بشـــرًا منها مثلنا ليقوم بالتطبيق العملي لشـــريعة اهلل ومن اليســـير أن يحاكوه؛ ألنه بشـــر 
ِه ُأْســـَوٌة َحَســـَنٌة  مثلهـــم وليـــس من الجـــن وال المائكة وكل ميزته أنـــه يوحى إليه وصدق اهلل إذ يقول:﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُســـوِل اللَّ

َه َكِثيـــًرا﴾ )األحزاب: 21(. ـــَه َواْلَيْوَم اْلَآِخـــَر َوَذَكَر اللَّ ِلَمـــْن َكاَن َيْرُجو اللَّ

فالقـــدوة قـــوة مؤثـــرة شـــديدة التأثير وعميقـــة الوقع فـــي البناء اإلنســـاني؛ إذ إن أثرهـــا يتغلغل في أعمـــاق النفس وأصـــداء الوجدان 
وكوامـــن الشـــعور واإلحســـاس. ومن ثم، فالقـــدوة من أهـــم العناصر الفاعلة في تكوين قيم اإلنســـان وفي تشـــكيل شـــخصيته، 

كمـــا أن القدوة تجســـيد لمعانـــي القيم وأمثلـــة تطبيقية لها.

وحتى تحقق القدوة الحسنة أثرها، فا بد من اقتران القول بالعمل، والتحلي باألخاق الفاضلة، مع توفر العلم والمعرفة. 

القدوة
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للقصـــة - وخاصـــة إذا وضعت في أســـلوب عاطفي مؤثـــر - أثر عظيم في النفس اإلنســـانية، ويـــزداد تأثيرها عندما تكـــون ذات قيمة، 
وبقـــدر مـــا يكون لصاحب القصة من أثر وانتشـــار. فســـحرالقصة قديم قدم البشـــرية ، فقـــارئ القصة ال يملك أن يقف موقفً ســـلبيً 
مـــن شـــخوصها وحوادثها ، فهـــو على وعى منه أو غير وعى يدس نفســـه على مســـرح الحـــوادث ويتخيل أنه كان فـــي هذا الموقف 

أو ذاك ، ويـــروح يـــوازن بين نفســـه وبين أبطال القصـــة ، فيوافق أو يســـتنكر أو يملكه اإلعجاب،

ويـــدرك اإلســـام هـــذا الميل الفطـــري للقصة ويـــدرك مالها مـــن تأثير ســـاحر على القلوب فيســـتغلها لتكون وســـيلة من وســـائل 
التربيـــة والتقويـــم وغرس القيـــم، لذا أكثر القـــرآن الكريم من القصـــص التي تعرض للعمـــل الصالح وترغب فيـــه لضرورته وأهميته 
ســـواء كان ذلك بأســـلوب اإليجاب أم بأســـلوب الســـلب، وكذلك تعـــرض لألخاق الفاضلـــة وتدعو إليها بصـــورة متنوعة، بـــل إن القرآن 

يســـتخدم أســـلوب التكرار فـــي القصص ألنه من أشـــد العوامل فـــي تثبيت الفكـــرة والقيمة.

وحتـــى يكـــون للقصـــة تأثيرهـــا وفعاليتهـــا، ال بد أن تكـــون أهداف القصـــة واضحة، وشـــخصياتها واقعية لـــكل عصر، فضـــًا عن جودة 
حبكتهـــا الفنية واســـتخدام العبـــارات والكلمات العاطفية المناســـبة. 

األسلوب القصصي



25

عن طريق الحــــوار يتم التعرف على معلــــومات جديدة وإدراك لمعرفة تم نســـيانها، كما أنه ينشـــط العقول ويجعلها في حالــــة تهيؤ 
واستعداد لقبــــول ما يقدمـه المحاور من معلـومات جديدة.

والقـــرآن الكريم مليء باآليــــات التي قامت علـــى المحاورة والمناقشــــة، كالحوار بين ســـيدنا إبراهيم عليه الســـام وبين النمرود، 
وبيـــن إبراهيـــم وربه عز وجل، وحوار نبي اهلل موســـى عليه الســـام مع الخضر. وهكذا السنــــة النبوية مليئــــة بالمواقف التي قامت 
على المحــــاورة وطرح األســـئلة واالستفســـارات، كما فـــي أحاديث: »أتدرون ما الغيبــــة؟« و«أتدرون من المفلـــــس؟« وحديث الشـــاب 

الـــذي جـــاء للنبي صلى اهلل عليه وســـلم يســـتئذنه في الزنا.

وإن دل هـــذا، فيـــدل علـــى أهمية الحـــوار والمناقشـــة في اإلقنـــاع والوصول إلى الفهم الســـليم، والكشـــف عن صحة وخطـــأ األفكار 
والتصـــورات المختلفـــة وتقويمهـــا بمنهج علمي ســـليم. فالحوار الناجح يشـــجع على الـــكام والتعبير عن األفكار واآلراء، والكشـــف 
عـــن المشـــاعر والقيم واآلمـــال؛ مما يجعل المتعامـــل معهم أكثر قربـــا وثقة وتفهمً وقبـــوالً لتقبل األفكار والقيم والســـلوكيات.

وحتـــى يكـــون الحوار أســـلوبً فعاالً في غـــرس القيم، فا بـــد أوالً من تحديد أهـــداف موضوع الحوار والمناقشـــة، ثم االســـتعداد الجيد 
والتهيـــؤ النفســـي له، وضمان حرية عـــرض اآلراء واألفـــكار المطروحة، واالســـتماع الجيد للطرف اآلخـــر، والتحدث بلباقة. 

الحوار والمناقشة
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الموعظـــة الحســـنة تأثير عاطفي كبير في اإلنســـان لمـــا لها من نفاذ إلـــى القلوب وإصغاء من الوجدان وســـيطرة على المشـــاعر ، 
وخاصـــة إذا كانـــت فـــى بيئة صالحـــة . ولذا نجد القرآن يتخذها أســـلوبً فـــي مخاطبة الكبار والصغـــار ، أما الصغار فـــألن الموعظة تجد 
عندهـــم انتباهـــً واهتمامً ، والكبـــار قد تفيد الموعظة معهـــم إذا جاءت في المواقف المناســـبة وخاصة إذا كانـــت القلوب متفتحة 
َك  والعقـــول علـــى اســـتعداد ألن تعـــى ما يقـــال وإذا اســـتخدم فيها األســـلوب المهذب الرقيـــق، يقـــول اهلل تعالـــى:﴿ اْدُع ِإَلٰى َســـِبيِل َربِّ

ِتي ِهَي َأْحَســـُن .....﴾ )النحل : 125( . ِباْلِحْكَمـــِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَســـَنِة َوَجاِدْلُهـــْم ِبالَّ

فيجـــب أن يكـــون اســـتخدام الموعظة بأســـلوب محبـــب لطيف وغيـــر ممل مع التنويع فى أســـاليب اســـتخدام الموعظـــة وطريقة 
عرضهـــا والموعظـــة المؤثـــرة تفتـــح طريقها إلى النفس مباشـــرة عـــن طريق الوجـــدان وتهزه هزًا وتثيـــر كوامنه لحظة مـــن الوقت ، 
ْب رواســـبه فتمـــأل كيانه، ولكنها إذا تركت تترســـب مـــن جديد ، وحين توجد القدوة الحســـنة بجانـــب الموعظة،  كالســـائل الـــذى ُتَقلَّ
فـــإن الموعظـــة تكـــون ذات أثر بالغ فـــي النفس ، والموعظة ضـــرورة الزمة لإلنســـان ، حيث توجد فـــى النفس البشـــرية دوافع فطرية 

فـــي حاجـــة دائمة للتوجيـــه والتهذيب ، والبـــد فى هذا مـــن الموعظة) (.

فقد اســـتخدم الرســـول صلى اهلل عليه وســـلم الموعظة بضرب المثـــل ، والموعظة بالتمثيـــل باليد ، والموعظة بالرســـم واإليضاح 
، والموعظـــة بالفعـــل التطبيقي، والموعظة بانتهاز المناســـبة والقـــرآن الكريم ملئ بالمواعـــظ والتوجيهات . قال تعالـــى: ﴿َوِإْذ َقاَل 
ُه َوْهنـــً َعَلى َوْهٍن  ْيَنا اإِلنَســـاَن ِبَواِلَدْيـــِه َحَمَلْتُه ُأمُّ ـــْرَك َلُظْلٌم َعِظيـــٌم  َوَوصَّ ِه ِإنَّ الشِّ ُلْقَمـــاُن الْبِنـــِه َوُهـــَو َيِعُظُه َيـــا ُبَنيَّ اَل ُتْشـــِرْك ِباللَّ

َوِفَصاُلـــُه ِفي َعاَمْيِن َأِن اْشـــُكْر ِلـــي َوِلَواِلَدْيَك ِإَليَّ الَمِصيـــُر﴾ )لقمان : 13- 15( .

النصائح والمواعظ



27

وأخيـــرًا، فـــإن أســـاليب تنميـــة القيـــم ال تقتصـــر على ما ســـبق ذكـــره، بل إن 
هناك العديد من األســـاليب التي يمكن اســـتخدامها في هذا الســـياق، مثل:

الممارسة العملية حل المشكات

الصحبةالمعايشة

الترغيب والترهيب / الثواب والعقاب

ضرب األمثال واألشباه
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ــل  ــ ــراحـ ــ مـ
ــة  ــيـ ــمـ ــنـ تـ
ــم  ــ ــي ــ ــق ــ ال
لـــــــــــــــدى 
الــعــامــالت 
في الحرم

بداية ال بد من التسليم بأن للقيم مكونات أو عناصر الزمة، هي:

المعرفة: وتتمثل في إدراك الفرد للمفاهيم واألفكار والمبادئ والمعتقدات الدينية.

الوجدان: ويتمثل في القبول االنفعالي للقيمة والرغبة في تحقيقها.

الســـلوك أو العمـــل: وهـــو الثمـــرة الطبيعية لإليمـــان، والحركـــة الذاتية التي تبـــدأ في تلـــك اللحظة التي 
تســـتقر فيها حقيقـــة اإليمان بالقلـــب، والترجمة الفعليـــة أو التطبيق والتجســـيد لما آمن به الفـــرد واعتنقه 
مـــن مبـــادئ وقيم، فليـــس اإليمان بالتمنـــي ولكن ما وقر فـــي القلب وصدقـــه العمل، ولقد أنكر اإلســـام 
ِذيـــَن َآَمُنوا ِلـــَم َتُقوُلـــوَن َما َلا  َهـــا الَّ مـــا يحـــدث مـــن خلل وتناقـــض بين العلـــم والعمل، فقـــال تعالى: ﴿َيـــا َأيُّ

ِه َأْن َتُقوُلـــوا َما َلا َتْفَعُلـــون﴾ )الصف: 3-2(. َتْفَعُلـــوَن. َكُبـــَر َمْقًتا ِعْنـــَد اللَّ

التواصـــي أو التناصـــح، وفي ذلك داللة على أن اإلســـام في جوهـــره دعوة للتعاون علـــى كل خير واالبتعاد 
عـــن كل شـــر، وفي ذلك يقول الرســـول صلى اهلل عليه وســـلم: »الدين النصيحـــة« )صحيح البخاري(.

فالقيـــم فـــي اإلســـام - إذن  تجتمـــع بين كونها نظريـــة واقية وتطبيـــق عملي في صورة نمـــوذج لمجتمع 
مثالـــي يدفع اإلنســـان دفعً إلـــى إحداث حركة مؤثـــرة  إيجابً - في الســـلوك.

وعلـــى ضـــوء هذا، فإنـــه من الممكـــن اختصار مراحـــل غرس قيم المســـجد الحرام وشـــرف العمـــل به في 
نفـــوس العاملين فيمـــا يلي  :
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ف قيم المسجد الحرام وشرف العمل به. تعرُّ

إدراك أهمية فهم هذه القيم وانتهاجها.

استثارة القدرات العقلية لبيان دور القيم في تحقيق الرضا والسعادة الدنيوية واألخروية.

التفكر في المؤشرات السلوكية التي تساعد على االلتزام بهذا القيم.

جمع اآليات القرآنية التي تتعلق بالمسجد الحرام.

جمع األحاديث النبوية التي تتعلق بالمسجد الحرام )من كتاب األربعون المكية(.

جمع اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي تتعلق بفضل العمل وشرفه.

تفســـير هـــذه اآليـــات واألحاديث مـــن كام أهل العلـــم )لقطات من خطب مســـموعة أو 
بالمناقشة(. أو  شرائط تســـجيل 

استنباط قيم المسجد الحرام وشرف العمل به من خال ما سبق.

البحـــث فـــي فهرس القـــرآن الكريم وفي فهرس كتـــب متون الحديث »بموســـوعة المكتبة الشـــاملة« عمـــا يتعلق بقيم 
المســـجد الحرام وشـــرف العمل به مثـــل: البيت، مقام إبراهيم، قبلة، المســـجد الحـــرام، الصفا والمروة، عرفات، المشـــعر 
الحـــرام، بكـــة، البيت الحـــرام، الكعبة، أم القـــرى، بيتك المحرم، البلـــد، البيت العتيق، هـــذه البلدة، حرما آمنـــا، معاد، مكة 

كتاب األربعون المكية.

استقراء قصص األنبياء والصالحين التي تبين فضل العمل وجزاؤه.

لقطات من خطب مسموعة أو شرائط تسجيل.

المناقشة والحوار والعصف الذهني والعمل الجماعي.

االستدالل والتحليل.

لــدى المرحلة األولى بــه  العمــل  الحــرام وشــرف  المســجد  بقيــم  المعرفــي  الوعــي 
فيــه العامليــن 

خطوات تحقيق 
هذه األهداف

ق 
قي

ح
ل ت

ائ
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ف
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ه
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ه 

ذ
ه
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تهيئة النفس لاقتناع التام بقيم المسجد الحرام وشرف العمل به )التي تم التوصل إليها(.

االعتزاز باصطفاء اهلل تعالى لفئة خاصة من عباده اختارها للقيام بهذه القيم
حمل النفس ومجاهدتها على االلتزام بهذه القيم وانتهاجها سلوكيً.

يمكن من خـــال المحاضرات أو القصص أو الفيديوهات التأثيـــر الوجداني في المتدربين 
عن طريق تعريفهـــم بأهمية وجدوى: 

إتقان العمل في المسجد الحرام ابتغاء مرضاة اهلل تعالى.

ل إلى من عمل في بيت اهلل الحرام(. محاسبة النفس )جزاء التقصير في أداء ما ُوكِّ

العمل التطوعي في بيت اهلل الحرام.

تصحيح صورة اإلسام والمسلمين على المستوى العالمي.

النصائح والمواعظ

تمثيل األدوار

التدرب على التطبيق العملي

االقتداء

المعايشة

الصحبة

التخلــق القيمــي لقيــم المســجد الحــرام وشــرف العمل به لــدى العاملين المرحلة الثانية
فيه

خطوات تحقيق 
هذه األهداف

وسائل 
تحقيق 
هذه 

األهداف
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الدعوة

المدح والثناء وتعديل السلوك  

الثواب والعقاب

القدوة

المعايشة

الصحبة

وســائــل 
تحقيق 

هـــــــــذه 
األهداف

االلتزام بقيم المسجد الحرام والعمل به.

الحرص على ممارسة هذه القيم بصورة متكررة وثابتة.
دعوة اآلخرين إلى تمثل هذه القيم

بــه لــدى المرحلة الثالثة التمثــل الســلوكي لقيــم المســجد الحــرام وشــرف العمــل 
فيــه. العامليــن 
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: 
ً
ثالثا

خطـة عمـــل مصفـــوفة قـــيم 
العامالت في الحرم المكي 
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: 
ً
ثالثا

خطـة عمـــل مصفـــوفة قـــيم 
العامالت في الحرم المكي 

ــل  ــ ــراحـ ــ مـ
ــة  ــيـ ــمـ ــنـ تـ
ــم  ــ ــي ــ ــق ــ ال
لـــــــــــــــدى 
الــعــامــالت 
في الحرم

بعـــد اتبـــاع الخطـــوات المنهجيـــة التـــي تم ذكرهـــا في بداية هـــذا الدليـــل تحت عنصـــر »منهجيـــة الدليل«، 
كان لزامـــً تحديـــد مؤشـــرات ســـلوكية تدل علـــى القيم التي تـــم اســـتنباطها أو مســـحها أو تحليلها من 

مصادرهـــا الرئيســـة، حتـــى يمكـــن من خالهـــا قياس القيـــم لدى العامـــات في الحـــرم المكي.
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مؤشرات سلوكية دالة عليها  القيم المحورية

تعظيم

البلـــد

الحرام

االشتياق و الحنين لمكة وحب السفر إليها

حب السكنى و اإلقامة في مكة

التعرف على فضائل مكة المكرمة وأحكامها

) االستمتاع بالبيت ( حب البيت و النظر إليه والطواف حوله

الحرص على اإلكثار من الطاعات والقربات )الطواف والصاة(

اتباع سنة النبي صلى اهلل عليه وسلم في البيت

الحرص على الصاة في المسجد الحرام

تجنب فعل األعمال التي تغضب اهلل

النصح واإلرشاد للمخالفين

التبرك بماء زمزم )شرب-طعام-غسل-شفاء(

االقتداء بهدي الصحابة رضوان اهلل عليهم مع البيت 
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مؤشرات سلوكية دالة عليها  القيم المحورية

حسن الجوار

خدمة ضيوف 

الرحمن

المحافظة على المرافق العامة بمكة.

الحرص على نظافة الحرم وطهارته.

التعامل الطيب مع أهل مكة بكل تواضع واحترام.

النهي عن الفساد واإلفساد.

التعاون في تقديم الخدمات لوفود الرحمن.

احتساب األجر عند اهلل عند تقديم المساعدة لضيوف الرحمن.

ســـبل وتوفيـــر  والخدمـــة  العمـــل  شـــرف  علـــى   الحـــرص 
 الراحة لزائري البيت الحرام.
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مؤشرات سلوكية دالة عليها  القيم المحورية

االلتزام بحسن 

السلوك واألخالق

استشعار 

المسؤولية عن 

العمل 

أن يكون العامل قدوة في المسلك والمنهج.

عدم التلفظ بألفاظ نابية.

التحلي بالروح اإليجابية في جميع الممارسات اليومية.

مراعاة آداب اللياقة في التعامل مع اآلخرين.

الحرص على إنجاز العمل وفقً ألصول المهنة وتعليماتها.

العناية بكل ما هو موضوع تحت تصرفه أو في عهدته.

حفظ جميع األسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة.
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مؤشرات سلوكية دالة عليها  القيم المحورية

االنتماء والوالء 

لمنشأة العمل

العمـــل علـــى منـــع كل ما يهـــدد ســـامة مـــكان العمل أو 
فيه. العامليـــن 

مشاركة الغير الستمرارية حسن سير العمل.

التعاون في تقديم المعلومات والرد على االستفسارات.

التعاون في حل المشكات التي تواجه العمل.
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مؤشرات سلوكية دالة عليها  القيم المحورية

االلتزام باألوامر 

الشرعية

المحافظة على 

مكانة المرأة

االلتزام بالحجاب وعدم التبرج وترك التزين.

الحشمة والوقار )تجنب اإلثارة واإلغراء ومواطن الفتنة(.

عدم الخلوة بالرجال أو االختاط بهم ومزاحمتهم.

عدم التقصير في وظيفتها الحقيقية )الزوجية واألمومة(.

ماءمة العمل لطبيعة المرأة وقدراتها.

أن يكون العمل حاالً وال تستغل فيه أنوثة المرأة.
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 التعامل الطيب مع أهل المسجد الحرم وزواره والدعاء لهم 
 الحرص على اإلكثار من الطاعات والقربات

تجنب فعل األعمال التي تغضب اهلل 
النصح واإلرشاد للمخالفين

المحافظة على المرافق العامة بالمسجد الحرام 
الحرص على على نظافة الحرم وطهارته 

التعاون في تقديم الخدمات وتوفير سبل الراحة لزائري البيت الحرام 
عدم التلفظ بألفاظ نابية 

التحلي بآداب اللياقة عند التعامل مع اآلخرين 
االلتزام بمواعيد العمل وتعليماته 

العمل على منع كل ما يهدد سامة مكان العمل أو العاملين فيه
التعاون في تقديم المعلومات والرد على االستفسارات

االهتمام بالمظهر العام 
مشاركة الغير الستمرارية حسن سير العمل 

االلتزام بالحجاب وعدم التبرج وترك التزين
الحشمة والوقار )تجنب اإلثارة واإلغراء ومواطن الفتن (

عدم الخلوة بالرجال أو االختاط بهم ومزاحمتهم   

ــة  ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــطـ ــ ــ بـ

مــــاحــــظــــة 

التزام  مــدى 

ــامــــات  ــعــ ــ ال

في المسجد 

بقيم  الحرام 

العمل به
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اســــتــــبــــانــــة 

قــــــــــيــــــــــاس 

التزام  مــدى 

ــامــــات  ــعــ ــ ال

في المسجد 

بقيم  الحرام 

العمل به

أحرص على معرفة ما يتعلق بقيم وأحكام المسجد الحرام
أحافظ على تجديد نيتي قبل العمل في بيت اهلل الحرام ابتغاء مرضاته تعالى 

أسعى للتزود من عمل الطاعات بالمسجد الحرام 
أوضح لزمائي في العمل فضل وشرف العمل في المسجد الحرام 

أســـاهم فـــي تعظيـــم المســـجد الحـــرام عن طريـــق دعـــوة زمائي فـــي العمل 
العمـــل وإرشـــادهم لالتـــزام بقيـــم المســـجد الحرام 

أتأثر عندما أرى من يشوه قدسية المسجد الحرام
أبتعد عن ارتكاب األخطاء التي تقلل من تعظيم المسجد الحرام

أنصح زمائي إذا رأيتهم يخالفون طبيعة عملهم أو يفعلون مخالفة شرعية
أشكر اهلل على نعمته علي باإلقامة في مكة والعمل في بيت اهلل الحرام 

أشعر بالفخر ألنني أعمل في خدمة بيت اهلل وضيوفه 
أحرص على عدم اإلساءة لزوار المسجد الحرام 

أجتهـــد فـــي أن أكون قدوة في أقوالـــي وأفعالي مع زمائي أمام  زائري المســـجد 
الحرم

أجتهـــد في خدمـــة زائري المســـجد الحرام ابتغـــاء مضاعفة األجر من اهلل ســـبحانه 
وتعالى  
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اســــتــــبــــانــــة 

قــــــــــيــــــــــاس 

التزام  مــدى 

ــامــــات  ــعــ ــ ال

في المسجد 

بقيم  الحرام 

العمل به

أجتهد في المحافظة على نظافة المسجد الحرام 
أحـــرص على نظافة مرافق المســـجد الحرام لتظهر بالشـــكل الائـــق أمام ضيوف 

الرحمن 
أحرص على خدمة اآلخرين في أداء عملهم بالمسجد الحرام 

أتعمل مع ضيوف الرحمن بشكل متساو دون النظر إلى الجنسية أو اللون 
أتعـــاون مع زمائي فـــي تقديم خدمات تســـهل لوفود بيت اهلل الحـــرام راحتهم و 

مناسكهم  أداء 
أتعاون مع الجهات األمنية للحفاظ على أمن المسجد الحرام

أذكر زمائي بأهمية التحلي باآلداب والقيم األخاقية 
أتحاشى إزعاج ضيوف المسجد الحرام

أسارع في مساعدة ضيوف المسجد الحرام وإرشادهم 
أجتهد في الحفاظ على حاجات وأغراض ضيوف المسجد الحرام والعناية بها 

أحـــث زمائـــي علـــى االهتمام بخدمـــة ضيوف المســـجد الحرام لما فـــي ذلك من 
عظيم شرف 

أتحرى الكام الطيب مع وفود اهلل في المسجد الحرام
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ت  حــــا مقـتـر
لـــفـــعـــالـــيـــة 
الــــــدلــــــيــــــل 
وتـــطـــبـــيـــقـــه

حتـــى يكون هذا الدليـــل مقننً )يتصف بالصـــدق والثبات والموضوعيـــة(، ومن ثم صالحً لاســـتخدام، وقاباً 
لقيـــاس الهـــدف الذي ُوضع مـــن أجله، فا بد مـــن تفعيل المقترحـــات اآلتية:

عمل ورشـــة عمـــل لبعـــض مـــن العاملين 
واإلرشـــاد  التوجيـــه  إدارة  فـــي  والعامـــات 
الدليـــل  هـــذا  مـــن  لاســـتفادة  النســـائي 

إليهـــا.  التوصـــل  تـــم  التـــي  واألدوات 

تـــم  التـــي  القيـــم  تحكيـــم أدوات قيـــاس 
التوصـــل إليهـــا - فـــي خطـــة عمـــل الدليل - 
مـــن قبل المختصين من أســـاتذة الجامعات 
والعلمـــاء والمدربيـــن المهتميـــن بمجـــال 

. لقيم ا

عينـــة  علـــى  األدوات  لهـــذه  ثبـــات  عمـــل 
الحـــرم  فـــي  العامـــات  مـــن  اســـتطاعية 

. لمكـــي ا

عمـــل مجموعـــات تركيـــز لمجموعـــة من 
خبراء التربية والقيم إلبـــداء آرائهم )باإلضافة 
أو الحـــذف أو تعديـــل الصياغـــات( حـــول هذه 

. األدوات 

حســـاب صـــدق هـــذه االســـتبانة مـــن خـــال 
حســـاب معامل االرتباط بين القيم وبعضها، 
وبين القيم والمؤشـــرات الســـلوكية الدالة 

. عليها 

تنفيـــذ لقـــاءات تدريبيـــة مع بعـــض المســـتفيدات من هـــذا الدليـــل أدوات قياس القيم للكشـــف عن 
األســـباب أو المشـــكات التـــي تحول دون ممارســـة هذه القيم ومؤشـــراتها الســـلوكية مـــن جانب، 
وأهميـــة هـــذه القيم ومؤشـــراتها الســـلوكية مـــن جانب آخر فـــي زيـــادة: الوعي المعرفـــي، التخلق 

القيمـــي، التمثل الســـلوكي لقيـــم الحـــرم المكي وشـــرف العمل به.
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ــة ــ ــ ــودي ــ ــعــ ــ ــســ ــ ــ الـــــمـــــمـــــلـــــكـــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة ال
قــــريــــش ــاء  ــ ــحــ ــ ــطــ ــ ــ ب  - ــة  ــ ــرمــ ــ ــكــ ــ ــمــ ــ ــ ال ــة  ــ ــكــ ــ مــ

 012 542 9079  012 542 7949

3rdMakkah

info@3rdsectorksa.org

www.3rdsectorksa.org


