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                                                                             :    مقدمة الدراســة 
لى الرقي وتحافظ على كيانها بـل  إمم تظل المهن والحرف من العوامل التي تدفع األ

 المتقدمة صناعياً قتصاد القومي في كل بلد من البلدانلتي يرتكز عليها االإنها من الركائز ا
ولكننـا  . لذلك نجد الدول النامية تحاول جاهدة مواكبة الصناعة والحرف والمهن المتقدمة 

نجد معول هدم لتلك الصناعات والحرف في مجتمعاتنا العربية يتمثل في النظرة المتدنيـة  
ثل عقبة تقف في طريق طموحاتنا الحالية للدخول في عصـر  لتلك الحرف والمهن مما يم

 .الصناعة المتقدمة 
إن عمليات التربية في المجتمع قد ارتبطت نتيجة لعدة عوامل ولفترة طويلة بالتقليـل  

ومـن ثـم نجـد     ، من أهمية العمل المهني والحرفي وبالتالي من قيمة األشخاص الحرفين
الة المـاهرة والمتوسـطة المهـارة فـي مختلـف      معاناة من نقص شديد في كل من العم

اإلنتاجية الحرفية والمهنيـة   يوكذلك نرى تدن، التخصصات وال سيما في مجاالت اإلنتاج 
ـ وفي مواجهة ذلك تسارع غالبية هذه الدول إ. في الدول العربية  ع لى أن تستمد وسائل رف

ة االستفادة من ظار إلى إمكانيما تتجه األناإلنتاجية من تجارب الغير من الدول المحيطة وقل
 .تجربتنا اإلسالمية في دنيا العمل واإلنتاج والعمران 

ولقد نجحت التربية المهنية خالل القرون الهجرية األولى في خلق حضارة إسـالمية  
القرآنيـة  لآليات زاهية شملت العديد من المهن وكان ذلك بفضل استجابة المسلمين األوائل 

 .لتي تدعو للعمل وكسب العيش من المهن واألحاديث النبوية ا
إن اإلسالم ال يعارض الدفع المادي للعمل والكسب وتأمين المعيشة بل تمشـى مـع ذلـك    

شعيرة من الشعائر  االمتهانوامتاز عن غيره من األنظمة الفكرية والمجتمعية في أنه جعل 
 .التعبدية مما شكل حافزاً للمسلمين لالشتغال بالمهن المختلفة 

 
إلى جنب مع ما يسمى اليوم  إن التربية اإلسالمية لتحمل مبادئ واتجاهات تقف جنباً" 

كـان  ال م بالتربية الحديثة فقد ربطت بين العلم والعمل وبين النظرية والتطبيق ألن اإلسالم
والعلم هو السبيل إلـى النهـوض    ،أو بين النظرية والتطبيق فيه للفصل بين العلم والعمل 

 . ١"جتمع على السواء بالفرد والم
                                                 

 . ٩٨دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص ، م١٩٧٧، في التربية اإلسالمية : ي عبود ، عبد الغن.  ١



 

   
 

كما تؤكد التربية الحديثة على  سد الفجوة بين التعليم النظري والتعليم الفني ، وفـي  
نفس الوقت المشاركة في تأصيل فكرة احترام العمل اليدوي وتعويد المتعلمين أن يكونـوا  

 . أفراد نافعين ألنفسهم ومجتمعهم  
لعمل واإلنتاج ال يتحقق إال بربط العلـم بالعمـل   لذا فإن الحياة وإعداد الفرد للحياة ول

والناس في حاجة إلى العمل في الدنيا لكسب المعاش وإلى التفكير في اآلخرة . " وباإلنتاج 
وسيرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم نفسه خير شاهد . ، ولذلك فاإلنسان يعمل لدنياه ودينه 

يرعى الغنم ويشتغل بالتجارة ، وفي القران على ذلك فإنه إلى جانب التعمق في العبادة كان 
 :، حيث يقول تعالى  ٢" في أكثر من موضع ا الجمع بين شؤون الدنيا والدين إشارة إلى هذ

 ِإ اللَّه نسا أَحكَم نسأَحا وْي�الد نم كيبَص� سال تَنو ةرالْآخ ارالد ا آتَاكَ اللَّهيمتَغِ فابوكضِ  لَيي الْأَرف ادغِ الْفَسال تَبو
يندفْسالْم بحال ي اللَّه إِن  ) ٧٧آية :القصصسورة( .  

واإليمان في اإلسالم ال يتم إال إذا أثمر ثماراً صالحة ولذا ارتبط دائما بالعمل الصالح حيث يقول  
 . )٣٠آية:الكهفسورة (  إِ�َّا ال �ُضيع أَجر من أَحسن عمالإِن الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات  : تعالى 

واإليمان والعمل توأمان فال يتم إيمان إال بالعمل الصالح وقد قرن اهللا بينهما في آيات عديدة منها 
آية :السجدةسورة (  ى �ُـزالً بِمـا كَـا�ُوا يعملُـون    أَما الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات فَلَهم جنات الْمأْو  :قوله تعالى 

١٩( . 

صـلى اهللا   عن رسـول اهللا :  عن المقدام رضي اهللا عنهوإن المسلم العابد حقاً هو اإلنسان المنتج ، ف 
ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبـي اهللا داود  ( عليه وسلم قال 

 . ٣)من عمل يده عليه السالم كان يأكل 
ما من مسـلم  ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن أنس رضي اهللا عنه قال 

 .  ٤)يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقة 
 

                                                 
 . ٩٢صم ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، التربية في اإلسالم :  ، أحمد فؤاداألهواني .  ٢
، دار  ٣م ، ط١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ) الجامع الصحيح المختصر (  صحيح البخاري: البخاري ، محمد بن إسماعيل .  ٣

 . ٧٣٠، ص  ٢، ج)  ١٩٦٦( م الحديث ابن كثير ، اليمامة ، بيروت ، كتاب البيوع ، باب كسب الرجل وعمله بيده ، رق

غرس إذا باب فضل الزرع وال ، المزارعةكتاب المرجع السابق ،  صحيح البخاري ،:  ، محمد بن إسماعيل البخاري.  ٤
 .  ٨١٧، ص  ٢، ج)  ٢١٩٥( رقم الحديث  أكل منه ،



 

 
 

الة فَـإِذَا قُضـيت الصـ    : وقد وجهنا القران إلى السعي في األرض والعمل ، فقال تعـالى  
  ـونحتُفْل لَّكُـمرياً لَعكَث وا اللَّهاذْكُرو فَضْلِ اللَّه نتَغُوا مابضِ وي الْأَروا فرفَا�ْتَش  ) ١٠آية:الجمعةسورة(  

وقُـلِ اعملُـوا     :، فقد قـال تعـالى    إن العمل في اإلسالم يعتبر من مقومات الحياة األساسية
  ونم ورسولُه والْمؤمنون وستُردون إِلَى عالمِ الْغَيبِ والشهادة فَينبئُكُم بِما كُنتُم تَعملـُ فَسيرى اللَّه عملَكُ

  . )١٠٥آية :التوبةسورة (
اإلسالم يقدس العمل بجميع مستوياته ابتداء بالعمل اليدوي واسـتمراراً بجميـع أنـواع    و

  . األعمال وأشكالها
هات اإلسالمية نحو المهن وهي تستحق منا الدراسة والبحث لإلسـهام  يتلك هي التوج

وتوجيه المجتمع إلى بعض الصناعات ، في تغير نظرة المجتمع المتدنية إلى العمل اليدوي 
 .للتقدم الحضاري ، ولإلسهام في تقدم وتنمية المجتمعات اإلسالمية  أساساً تعدالتي 
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 الةالرسملخص 

 . التربية المهنية في السنة النبوية و تفعيلها في المدرسة الثانوية:  عنوان البحث 
 . علي بن عبد القادر بن محمد يماني  :ث ـــاسم الباح

 : أهداف البحث
 .بيان مفهوم التربية المهنية ، وأبعادها  -١
 .التي تقوم عليهاتوضيح مكانة التربية المهنية في اإلسالم ، وبيان أصولها وأسسها  -٢
ك        -٣ اليبها ، وذل ا و أس ا واتجاهاته دافها و مجاالته د أه بيان مالمح التربية المهنية في السنة النبوية ، وتحدي

تها             تها ومناقش اب صحيح البخاري ، ودراس ي في آت ى العمل المهن دعو إل بحصر النصوص النبوية التي ت
 .الستخالص ما تدعو إليه من تربية مهنية

 .صور لكيفية تفعيل التربية المهنية في المدرسة الثانوية وضع ت -٤
 . المنهج الوصفي  :ث ـمنهج البح

   :فصول البحث 
 .اإلطار العام للدارسة : ) التمهيدي ( الفصل األول 
 .مفهوم التربية المهنية وأبعادها : الفصل الثاني 
 .مكانة التربية المهنية في اإلسالم : الفصل الثالث 

 .مالمح التربية المهنية في السنة النبوية من خالل آتاب صحيح البخاري : لرابع الفصل ا
 تصور مقترح لكيفية تفعيل التربية المهنية في المدرسة الثانوية العامة للبنين بالـمـمـلـكــة  : الفصل الخامس 

 .العربية السعودية                      
 ) .ائج والتوصيات والمقترحات النت(  الدراسةخاتمة : الفصل السادس 

  :نتائج البحث أهم 
ًا -١ د ملتمس لم أن يسعى ويعمل ويجته رد مس ى آل ف رزق  أوجب اإلسالم عل ى يغن، ال د  يحت نفسه ويس

 .حاجته وينفق على أسرته 
لم أن يلتحق بالعمل         -٢ ى المس ذا ينبغي عل  أن اإلسالم قد جعل العمل على قدر الطاقة ، وهذا تكليف إلهي ل

ه وال يستطيع أداءه وال       م يؤهل ل ًال ل ار عم درة فال ينبغي أن يخت اءة ومق به أو يستطيع أداءه بكف ذي يناس ال
 .يحسنه 

أن السنة النبوية قد أتت بنماذج للمهن والحرف تضمنت الزراعة والصناعة والتجارة ، وقطاع الخدمات   -٣
 .وغيرها من المهن والحرف المختلفة 

ى        أن العمل في اإلس -٤ د عل ا يعتم ر مم ة الضمير وخشية اهللا أآث الم يعتمد على الناحية الخلقية وعلى مراقب
 .االلتزام والسيطرة التي توفرها القوانين الوضعية 

م   -٥ ا ل ة السعودية ، ولكنه ة العربي ي المملك ي ف يم المهن اهج التعل ي من د ف اريخ جي ا ت ة له ة المهني أن التربي
 .عليم العام ولم يكن لها منهج خاص فيه تحظى باالهتمام الكبير في الت

  :توصيات البحث أهم 
لبية نحو              -١ ر االتجاهات الس ة تغي ي بمحاول دريب المهن يم الفني والت ى التعل أن تقوم السلطات المشرفة عل

 .العمل اليدوي 
 .ربط التعليم المهني باحتياجات القوى العاملة ، ومتطلبات الخطط التنموية  -٢ 
م التعمق    إدخال ما -٣  دة التربية المهنية ضمن برامج الدراسة بدءًا من المرحلة االبتدائية بإشارات بسيطة ث

 .التدريجي في بقية المراحل 
و   -٤  ى الق وطنيين      ىأن ترآز وسائل اإلعالم المختلفة على حاجة المجتمع السعودي إل ة من ال ة المدرب الفني

 .مجاالت التنمية  ىفي شت
 .يم الجامعي بمؤسسات التوجيه المهني ، والمؤسسات الصناعية والتنموية المختلفة ضرورة ربط التعل -٥ 

 :  مقترحات البحثأهم 
 .عوامل تدني اإلنتاجية الحرفية والمهنية في العالم العربي و اإلسالمي القيام بدراسة  -١
 .التربية المهنية والحرفية في الفكر اإلسالمي المعاصر القيام بدراسة  -٢
  .طبيعة مناخ العمل وأثره على تنمية اتجاهات الطالب نحو العمل لقيام بدراسة ا -٣



 

 
 

Thesis Abstract 
 

Research Title: The Vocational Education of Prophetic Tradition Sunnah and its Activation in High 
Secondary Schools. 
Researcher Name: Ali Abdulkader Mohammed Ymani . 
Research Goal:  
١-Illustrating the concept of Vocational Education and its dimension. 
٢-Illustrating the idea of Vocational Education in Islam, its principles and basis. 
٣-Indicating  the features of Vocational Education in Prophetic Tradition, determining its goals, scopes 
trends and patterns, by limiting the Prophetic Texts (in Bukhari Authentic Book or Sahih Al-Bukhari) 
that call for vocational work. These texts must be studied and discussed in order to draw out the 
concepts of Vocational Education embedded in these texts. 
٤-Setting down a proposal on how to activate Vocational Education in high secondary schools.  

Research Methodology: Descriptive Approach.                                                                                      
Research Chapters: 
First Chapter (Introductory): Study general framework.  
Second Chapter: The concept and dimension of Vocational Educational. 
Third Chapter: The status of Vocational Education in Islam.  
Fourth Chapter: The features of Vocational Education in Prophetic Tradition as manifested in Al-
Bukhari Authentic Book.  
Fifth Chapter: Proposed concept on how to activate Vocational Education in high secondary schools 
(boys) in K.S.A.  
Sixth Chapter: Study Conclusion (Findings, recommendations and suggestions). 
Most important findings: 
١-Islam commands every individual Muslim to work in order to earn his/her living to meet the 
requirements of him/herself and his/her family.  
٢-Isalm has ordered Muslims to do work that suits their capabilities, and this is considered as a divine 
entrustment. Therefore, a Muslim should seek work that best suits him/her; work that he/she could do 

with efficiency and not to choose work that he could not do or not suitable for his/her qualifications.  
٣-The Prophetic Tradition has set examples for professions and jobs including farming, commerce, 
industry and other various sectors.  
٤-The idea of work in Islam depends on ethics, conscience control and God fear, rather than adherence 
and domination dictated by earthly laws.  
٥-Vocational Education has a sound history in the curriculums of vocational education in Kingdom of 
Saudi Arabia, but it did not get much care in general education and it has no specific curriculum in the 
general education.  
The most important recommendations: 
١-The authorities supervising the vocational and training education n the Kingdom of Saudi Arabia, 
should do their best to change the negative trends towards handcrafts. 
٢-Linking Vocational Education to the requirements of manpower and those of developmental plans.   

٣-Including Vocational Education within the study programs starting from primary schools in small 
doses and increase those doses in the following stages.  
٤-Various mass media should focus on the need of the Saudi community to the trained vocational 
manpower from the citizen in various fields of development. 
٥-The importance of linking university education to vocational direction institutions and various 
industrial and developmental institutions.  
Research most important suggestions: 
١-Invistigating the factors attributed to the decrease of vocational and professional productivity in Arab 
and Islamic World. 
٢-Studying vocational and professional education in contemporary Islamic thought.   
٣- Studying the natural of work environment and its impact of student trend development.  

    
 


