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 ههه

 ة اإلدارةـــكلم

احلمد هلل رب العاملني،  أفضلاا الةاوأ أفل اليما عل  س ان  اعد مل       

حممااااد اااااملل اا رعااااملع أانيل اااا ،  أس اااان  لاااا  أف اااا مل   ف عاااا،    

 :أاليمل ع،  أمن ترع هداهل  إحمملن إىل يوم الدين  أ عد

 إىل إدارأ اإلضياااملع ز أةارأ ااأ ااااملو أالساااةون اإل ااااومع    تماااعن    

أذلااب  يماا عض اللااوع س ع اامل      الظااواهل الماا رع  ز ا يمااع   معملجلاا  

أمن ثال    ثل توضعح اللفي السلسي من  عع جوا ر مل  أمعلض  ف عملدهمل

الينرع   ملحلمنن س ن انيخملطل أاحململذيل اليت تواج  ا يمع  مار  ت اب   

كاا ذلاب     إىل  عض النةملئح أاليوجع امل  السالسع    أ واًل  الظواهل

  فأ احململ ملأ فأ الاي مل   رعد سن اإلضلاط فأ اليفليضمع اال يعملد كا ال

 .فأ النظلأ العنعف  فأ اليسملؤم الذمعل

-تطال  اإلدارأ مطويي امل احلمللعا       أضمن هذا اإلطملر الواضح     

ااادم انينااملةم فأ  ليينااملأم موضااو   -كماامل ضع ااا ز انيطوياامل  الماامل      

  .الهيمملم عد فن  ملر ظملهلأ تمي ق الدرا   أا  العمملل  انينزلع 

ضاخملم    :من امل   دضع اإلدارأ إىل تنملأم هذه ال لع  فماور سادأ    دأ   

ز   املدم أاملدم ( 055,555)أهو    ا إلع  هذه العمملل  العدد الذي أ

م عااون  ماام   ( 1)الااذين   ااد سااددهل    فضاالاد ا يمااع ال ااوييت  م مل  اا  

. أسادد ادادم مل اح ل زياملدأ    . م6552حبم  اإلحةملعا  اللمسع  لعاملم  

 لأة  عض انيمملر مل  ادملطة  من  لحي    ع   من ال فاوع ز   :أمن مل

  حق انيميخدم، يدضعنمل إىل مزياد مان االهيماملم للضاع الظ ال أإ  املره      

ماان طااملطل ا ي ااملم    معمل ااملأ  عااض اا اال ز ا يمااع ال ااوييت    :أمن اامل

إضملض  إىل ف نمل . فأ ااضعملم انيؤذي   أالعملدا  الغلير   ااض ملر انين لض 

  ميطعع اجملها اا وا  العملنيع  الايت  ادف  تلتفاع   ت امل  ةاو       ال

أهاي ف اوا  لمللط امل       خلإ.. .ح وق اددم أاحململضظ  س ن كالامي ل 

 . ال أحم   حعنمًل ات ملممل  ظملني  حعنمًل

ذا ال  يعاالو  أاضا مل   ااذا الةادد ض مامل     السعملً  إ نامل ل اب تةااوراً      

 ! ؟...أنيملذا ال   يزم   ! ؟...إلع 
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   العمالة املنزليةالعمالة املنزليةالعمالة املنزلية

   وآداب اجتماعيةوآداب اجتماعيةوآداب اجتماعية   ،،،ضوابط شرعيةضوابط شرعيةضوابط شرعية

ا ااق اهلل تعااملىل  اا   دم  أجع اا ل فكاالم ا  اا  س عاا   أفأد  ضااع ل    

أ اادرأ س اان ال عااملم   ااون ماان  ااؤأن ف فماا ل  أاال اايغنملع ساان     س ااًو

 . ممملسدأ غنهل ز فكول هذه السؤأن  ض لي  كمل ا فأ تطرع ع 

 َممل ِإَلْعِ  َتْسُ و  الَنِرَي َفَتْا سن مل رضي اهلل َضملِطَمَ  َفَن  َسِ ِيسن 

 ُتَةااملِدْضُ  َضَ ااْل  َرِ عااٌق َجااملَعُه َفَ ااُ  َأَ َ َغَ اامل  الَلَحاان ِمااْن َيااِدَهمل ِضااي َتْ َ اان

رضاي   َسملِئَسا ُ  َفْاَرَلْتا ُ  َجملَع َضَ َممل رضي اهلل سن مل ِلَعملِئَسَ  َذِلَب َضَذَكَلْ 

 َسَ ن :َضَ ملَم  َ ُ وُم َضَذَهْرَنمل َمَلملِجَعَنمل َفَاْذَ مل ْدَأَ  َضَمملَعَ مل :َ ملَم اهلل سن مل

 َسَ اان َ َدَمْعا ِ  َ اْلدَ  َأَجاْد ُ  َحَيان  َأَ ْعَنَ امل  َ ْعِناي  َضَ َعادَ  َضَماملعَ   َمَ ملِ ُ َمامل 

َْْلُيَممل ِمَمااامل َاْعاااٍل َسَ ااان َفُدُلُ َمااامل َفال) :َضَ اااملَم  َ ْطِناااي  َفَااااْذُتَممل ِإَذا ؟َ ااا

 َأاْحَمَدا  َأَثوِثَ، َثوًثمل َضَمِرَ مل ِضَلاِ ُ َممل ِإَلن ُيَمملْيَفَأ َفْأ َمَلملِجَعُ َممل

رأاه   (َاملِدٍم ِمْن َلُ َممل َاْعٌل َضُ َو  َأَثوِثَ، َفْرَ ًعمل َأَكِرَلا  َأَثوِثَ، َثوًثمل

 .الرخملري

 أجعااا  اامل حاادأدًا  أ ااد  ظاال اإل ااوم ا اايعمل   انياالع  غاانه ز فمااوره

الف ن إىل  ةده ز حتةعا انياملم دأن إذالم فأ  تو ا  فح ملممًلأ أ دا مًل

انيماملسدأ دأن سادأان فأ اضاط ملد      أحت ق ل غ  مط و   مان   ا يعرملد

... اإلجياملر   ظل ذلب ك ا  ز س اد هاو س اد     .. .س ن فضلا الطلق أفمت مل

  أ ظالأ إامل عا     أضلاملئا  السع     الذي تلملو إلعا  مراملدأ فاو عا    

 .مل  ملددم س ن أج  ادةو سندممل ي ون ميع  

 

 

 

 
 

 من شروط إجارة اخلادم حتديد عمله وأجرته
 

  حبعث يازأم ال ارو أاجل مللا      معلض  ممل ي وم    ادملدم حةلًا

 ا يار، ل عملماا ف ا       ادملدم إ  مل أال ترتك اامور لزيملدأ انيميْجل فأ 

 .أظلأضا   أفن تار، لا   املسمل  سم ا       فأ ةارساملً  فأ املدممًل  ععما  ملئ مًل

 ثالثة... شروط إجارة اخلادم

 ــ أواًلــ 
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  أفن توضح ح و    ةورأ تزيا كا لارو أمتناع في تناملة  فأ  ا و     

 .أيفلا فن ت ي  ت ب اامور   غ  ادملدم أانيخدأم

 الراتب والتذكرة وساعات العمل احملددة حقوق ثابتة للخادم

أالزيملدا  اني لرأ كاا    معلض  ااجل احملدد ل عما انينملط  ملدملدم

أاداااادممل    اني ااادرأ لاسمااااملم اإلضاااملضع   أاني ملضااااْأ   مااادأ مع ومااا   

  مللطعملم أالسلاب أانيرعا أانيو وك  انيمي    ل خملدم مبوج  العما

أاإلجااملةا  الدأرياا  انيمااي       أ عااملن ح ااوق   ملياا  اددماا  إن أجااد   

 .ل ينملة  أتذاكل المفل أذلب دضعمًل  ل خملدم

 ضاو تةاح اإلجاملرأ اجاا       السملً  كون العما انيميْجل ضع  مرملحمًل

 كماان يماايْجل سااملمًو  أإن أ عااا ضااو فجاال س ع اامل   ااسمااملم احمللماا 

 .أحنو ذلب  فأ ل يممو س ن اآلالين  فأ لس ملدأ الزأر  ل يا  ال

 

 

 

 

 

سناد ا ايخدام العممللا     لع اد اإلجاملرأ    أفح ملماملً  جعا السملر   دا املً 

 :جنم  مل ضعممل ي ي  انينزلع 

 اخللوة احملرمة باخلادم من حبائل الشيطان

  أاااملدم انياالفأ اماالفأ  ماامل فم اان    ي ااون اااملدم اللجااا رجااوً   فن

ذلااب  ماامل دام العمااا انيط ااوب دااااا الرعااا  ان طمللطاا  اجلاانو لغاان    

أسناد اللالأرأ ال  اْا  مل ايةمملر ااوو      . جنم  تنيمل   حماملذيل كاونأ  

اجلااانو   سااالط تاااو ي اد اااوأ أالنظااال أفي  اااورأ مااان  اااور الفينااا    

 .احمليم   ممل فم ن

امالفأ فجنرعا  سنا  إال    ( ا فرمافسزب  )دم رجا غن ذي ةأج يميخ الّّف

  للاالأرأ  إال فن ي ااون معااا  ز الرعااا  مااملع م عمااامل  ماان حمملرمااا      

 .فأ الز مل المعئل  ع ول  دأن الي لش فأ اال يغوم 

 استئجار اخلادم املسلم حيمي أوالدك من العقائد 
 والعادات الفاسدة
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ضوابط وآداب عقد اإلجارة عند استخدام 

 العمالة املنزلية

 ثانيًا ــــ 
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 نيم ل من غن حملج  ممل ا   رجاوً  ال يميخدم انيم ل ادملدم غن ا 

كاملن اداملدم فأ امالفأ  ان  الحي  ادادم تععاا ف الهمل أتعاود  ااملدن         

فن اداملدم   إضاملض  إىل   س ن مواطن مل أانيما مون فأىل  اذلب مان غنهال    

غن انيم ل  د ال حيمن الط ملرأ س ن اا اوم اإل اومع   أ اد ااملرا     

مل إىل طدأم  ضعيْثل  عض العرملدا  ادمل    دين   ضعيملب  عض من 

إال فن تادسو اللالأرأ إىل ذلاب  ضاو  اْا  ا            مل  فأ ييْثل   امل فأالده 

 .فأ غن كيمل ي س ن  درهمل   واع كملن ادملدم كيمل عمًل

أس عنمل فن حنذر من الدسمليمل  اليت تلأج ل خدم غن انيم م، حيان  

 اااملر   عمل ااا  أاضااا   لااارعض الااادأم انيةااادرأ ل خااادم موج ااا  ضاااد  

  .انيم م،

فن يفلد ادملدم اني عل  س ا دائل مع طدأم   غلض  امل ا   ا     

لعنملم ضع مل أينعزم   مل سن  مل ي فضلاد اا لأ ز اةو اعملت     ز انينزم

أفأ مل  راحيا   أ مل ا  إذا كاملن مان غان انيما م،  ضعساعل حبلييا          

 . أا ي ولعي 

ناع  فن يممح ل خملدم  ينملأم الطعملم ز انينازم ميان  املع  أفن ال ا   

فأ ليمعز غانه مان     من تنملأم فطعم  مععن  من فطعم  انينزم لغوع مثن مل

ذر  سان ف اي  يغعظ  أيساعله  ملنيذلا      د فضلاد اا لأ سن    مل  ان ذلب 

 ل جع ا ل اهلل  ُلَوإااوا  ل َاا  ):  املم  ر وم اهلل رضي اهلل سن  فن 

حتا يده ض عطعم  مممل يْكا ألع رم   فاوهضمن كملن   حتا فيدي ل

 ااملم  :ساان ف ااي هلياالأ رضااي اهلل سناا   ااملمأ .رأاه السااعخملن (مل ي اارومماا

  ضإن مل جي م  مع   دكل املدم   طعملم حإذا فتن ف) :ر وم اهلل 

 (ه أسوج َلَح َيِلضإ   َأ  فأ ل م  فأ ل مي،  ض عنملأل  فك   فأ فك ي،

 .في هو الذي  ملم  ط ي الطعملم أاليع  ضع  .رأاه الرخملري

  العما مميخدم  ممل ال يطعاق مان العماا   إمامل     ال ي  ف  ملح

فأ لطوم  ملسمل    أ ال د فأ لظلو ملاضق ل عما كملحلِل  لسدأ العما

ض عمااملسده  ضااإن كاملن سماا  ااملح  الرعاا  امل ملً      فأ دطورتا    العماا 

 ملم ر وم اهلل  :رضي اهلل سن   ملم سن ف ي ذر نفم  فأ  زأج  فأ  ولده 

: (ك فيموهل ضْسعنوهل ال ت  فوهل ممل يغ ر ل ضإن) رأاه الرخملري. 

س ن رب العماا فأ  املح  الرعاا فأ  املحر  الرعاا  فن يرتكاوا       

للاحياا   أفال يزياادأا ز ت  عفاا  سماامل ي لااي  اا     كملضعاامًل ل عملمااا أ ياامًل

لو أمتو إلع  احلملج  أينص س ع  س اد اإلجاملرأ أت راا  ا  ال اوا ،      الُع

ااحعااملن ض عماايععنوا ضااإن احيااملجوا إىل ذلااب ز  عااض    الرساالي  العملماا 
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 ملدم  ال مع   فأ يمايْذ وه ز ت  عفامل  فاال  ةائادأ  لضامله م مل اا       

العمااا اإلضااملز م مل ااا فجاال  )أهااو ماامل يماامن ب   ةيااملدأ فجاال س اان ذلااب 

 (.إضملز

 

  كن لطيفاً مع اخلادم ليكون خملصاً لك

فن حيماان رب العمااا معملم اا  املدماا   ااملل وم  أحيماان منملداتاا       

فل مل   إلع   أفن يسعله   لامي  ز الرعا كْي ضالد   ْح  فمسملئ  فأ 

أفن ال حيي اله ل و ا  فأ جنماعي  فأ لغيا  فأ لرمل ا  فأ        من فضلاد اا الأ 

فن   عان ف اي هليالأ   ض أهذا اادب مميفملد مان حاديث الان       دين 

ك  ال سرعاد     ي ولن فحدكل سرادي أفمايت   ال) : ملم ر وم اهلل  

أل ان لع اا غوماي أجاملرييت أضياملي        اهلل أكا  ماملئ ل إماملع اهلل  

 [.38:الر لأ] ﴾ ى ې   ې ﴿ :أمن  ول  تعملىل. رأاه مم ل (أضيملتي

فن يوضعاا  فجااله كماامل  االط  ز س ااد اإلجااملرأ معاا  ز أ ياا  دأن       

سطاوا ااجان فجاله    ف): الان    سن ا ن سمل رضي اهلل سنا  فن تْان  

ي اهلل سنا   أسان ف اي هليالأ رضا      رأاه ا ان مملجا    ( را فن جياف سل ا   

أفس ما     سطوا ااجن فجله  راا فن جياف سل ا    ف) : ملم الن   : ملم

أيمي مان فن   .ااجال ضماملد اإلجاملرأ    ج مللا  ان ز  رأاه الرع  اي  (فجله

 ملم   ي ون هنملك كسف فأ دضرت يورا ضع  تم ل ادملدم راتر   يو عع 

ألع اذر رب العماا فن يْكاا فجالأ      (636:الر الأ )  ژ ڀ ژ :تعملىل

  الان   سان  سن  اهلل رضي هليلأ ف ي سن .ملدم ضفي ذلب إثل كرناد

 ثل  ي فسطن رجا :ال عملم  يوم اةم ل ف مل ثوث   :تعملىل اهلل  ملم) : ملم

 من  ضمل يوضن فجنًا ا يْجل أرجا  مثن  ضْكا حلًا  مل  أرجا  غدر

 .رأاه الرخملري ( فجله يعط  أمل

 

 خوك أو أختكاحرص على كرامة اخلادم ومشاعره فإنه أ
 

فن يمملحم  إذا ت ف  ، يدي   يع من ميمل  الرعا  ممل مل يي ةاد  

ذلب أييعمده  ان ذلب ممامل حيةاا ساملدأ  ضاو ينرغاي فن ياو   س عا  فأ        

ضااإذا   يلاَمن  عمياا   أال  اْا  نةاا   أتنرع ا  لااةو يي الر ذلااب منا      

 تعمد اإلتوو لسيع ممل فأ إضماملده فأ  ال ي  ضاو  اْا  يلامعن   عميا       

 .دأن ةيملدأ
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ي وااال اال اااين ملر اسممللااا   أالعيااا  س عااا  ز ت ةااانه إذا   اَلف

  حةاااا منااا  ت ةااان فأ تفاااليض ز  ااايع امل ااا  فأم ا ااايوم  ل عماااا 

 اا يعملم ا   سايع      أيريعد سن تو عخ  س ن فاطملئ   أرضع الةو  س عا  

ماان انيمااملحم  أاالحيمااملم أالةاا   أي يفااي  مللينرعاا  ال طعااف  ل ولاا     

 ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ       ٺ ٺ ژ: تعااااااااملىل

 ف و  ان ممللاب    سن  (181: م سملان) ژ ڤ ڤ ٹ ٹٹ

أممل  ملم لسيع   سل  ن، ضممل  ملم لي فو  ضس  ادما الن ):  ملم

أكملن ر وم اهلل  !؟مل تلكي  :أال لسيع تلكي  !؟مل  نعي  : نعي 

 رأاه الرتمذي (   مًلمن فحمن النملا ُا. 

 

 مبا يضعف فيخونفر ،جنب خادمك أموالك وأسرارك
 

 ياارتك  ااملح  الرعااا فأ  ااملحر  الرعااا فمااملم ادااملدم فمااواالً       اَلف

ممامل يطماع  عاض ضاعملو النفاوا ز        ذهرع  فأ غن ذلب   دي  فأ ح عمًل

 ل ي   م ممل   د ادملدم مان ااممل ا  أالو ا   ا   ان احلملجا   اد ت مائ        

 .ل مل    ضع ع احملظور

م مامل   غاا  ا  ااممل ا  أالو اا          الاً  اداملدمَ  حيِماا انيخادأمُ   اَلف

أرمبامل فضسان     أرمبمل كاملن ضاععفملً    ان ادملدم ز كا ااحوام غلي 

هااذا الماال احااد  عااد تلكاا  اددماا   فأ  ماار  غلاا  حةااا لاا  ماان  

 .فأ غن ذلب  طدأم   فأ إغلاع من اةل طدأم 

 ...أخيت املسلمة... 
 بكوني حريصة أالَ يراك اخلادم بزينة أو بال حجا

 

فن تنير  النمملع انيما ممل  إىل ملاساملأ فمال احلماملب السالسي ماع       

ضو تي ج المعدأ فماملم ضاعوض مل     اددم اللجملم أسدم اليمملها ز ذلب

ثاال تماامح ل خااملدم  لؤيي اامل س اان ذلااب فأ  ااملليموم فأ الين ااا  اا، النمااملع    

 .جيوة إ داع الزين  فمملم ادملدم   الذلب اامل ز المعملرأأك  ل خدم 
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فن يي  ان   ا  م ممل كمل اا ديمل يا  فأ جنما  فأ لغيا      ا  جي  س ن ادملدم

 : مللةفمل  اليمللع 

فن يغض الطلو سن النظل إىل سورا  طدأم   ضو ينظل من مل إال  

 .ممل تدضع  الللأرأ إلع   ان ذلب حلام  لسمًل

ي ياازم ادااملدم  ااالداب اال اايةذان امل اا  ز الغاالو الداا عاا  فأ        فن 

  .أال ييمملها ز ذلب  غلو النوم

يي ةد اليعلو س ن ف الار طدأما   ان ذلاب يؤذيا  أيلاملي         فاّل 

من مل سن غن  ةد فافملهمل سان كاا فحاد      ضإذا سلو  عةمًل  أييميفزه

أمل ياااذكله اي  ااار  كاااملن  ان المااال فممل ااا   أإضساااملؤه  اااو  مااان     

 .(16:احلملا ( )َأال َتَمَمُموا: )اليممو  أاهلل تعملىل ي وم

يرذم ج ده ز ادم  طدأم   اإاو  أ ادق مان غان ت ةان      فن  

ان   (إخل.. . ظملض  ا طرخمل ا حلا   ا رسملي  فطفملم   )ضعممل ا يْجله اج   

إن : ) ملم فن الن   رضي اهلل سن ملن سملئس  س  ذلب هو الواج  س ع 

 ز ممانده  يع ان  رأاه ف او ( فن يي نا   اهلل حي  إذا سماا فحادكل سماوً   

ضاي   سان ا ان سمال     ف   أاحد من فضالاد اا الأ   ل دائممًلألعيذك. أغنه

 سن أممةوم  عده مملم ز را  ادملدم) : ملم فن ر وم اهلل  اهلل سن ممل

 .رأاه الرخملري  (رسعي 

ي ةااال ز فثناااملع سم ااا  ز ا ااايخدام كملماااا م ملراتااا  أا تااا      اَلف 

ي سأكملما ج ده أطمل يا   ا ا  ا ايخدم أا ايؤجل س ان ذلاب  أال يادَ       

اجل اا ضعماامل حيمان  مماامل هااو مان اااوا  سم اا  ز الرعاا  ماان طاار  فأ     

 .تنظعف فأ غن ذلب

ضعمامل ي ولا  لا   أز   اا مامل       ماع طدأما  أ املد ملً    فن ي ون فمعناملً  

فأ   يممع  من   ضو ي ذب أال يدلو م ممل ج   ل  ذلاب مان مةامل    

ان الةاادق أاجاا  ز كااا فحااوام اإل مااملن        دضااع سناا  ماان مفمل ااد   

س ع ل ) : ملم  :ملم سن ا ن ممعود رضي اهلل سن   ذب اعمل    أال

مامل  أ  أإن الا  ي ادي إىل اجلنا      ي ادي إىل الا   الةدق   مللةدق ضإن

  اهلل  ادي ملً  سناد  يا   حيان يُ أيي ال  الةادق   يةدق اللجا  يزام

 أإن الفمور ي دي  ورال ذب ي دي إىل الفم يملكل أال ذب ضإنأإ
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 واجبات اخلادم

 ــ ثالثًا ــ
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 دسنحين ي ي  أيي ل  ال ذب اللجا ي ذب  ممل يزامأ  إىل النملر

 .رأاه السعخملن (اهلل كذا مًل

تنفعذ ممل يط ر  من  طدأم  س ن طلي   طدأم   أ مللطلي   اليت 

ال س ن طلي ي  هو  إال فن ي ون ز ذلب إثل  ضإذا كاملن ضعا      ط ر مل 

الن    ملم :سن ا ن سمل رضي اهلل سن ممل ملمإثل ضو مسع أال طملس  ل   

: (ضعمامل فحا  أكاله مامل مل ياؤمل       المامع أالطملسا    س ن انيلع انيم ل

 .السعخملنرأاه  (ضإن فمل مبعةع  ضو مسع س ع  أال طملس   مبعةع 

فن جيي ااد ادااملدم ز دضااع ااذ  أاللاالر ساان طدأماا    ااا ماامل     

ألاع ن مومللا      ل مزياد مان رسملييا     حمر  من  نيخدأما  أط راملً    ا يطمل 

رضاي   سن ف اي راضاع   ...راضع ملهلل س ع  أ  ل ف ز ذلب املدم الن    ن ا

  ضاإذا ز الرعاا حعا      أهاو  املئل   دا ا س ان الان    )  : ملم اهلل سن 

إن كملن  ايع    ضملضطمعا  عن  أ عن مل  ض لها فن ف ي  مل ضْأ ظ 

  ؟ياامل ف امل راضاع ماامل فضامعب   هملهناامل    :مضمل ايع   ض امل    كاملن  اي دأ اا   

 .أاه اللأيمل ي ز ممندهر ( ل ضمل ي  مل  :ضذكل  ل  فمل احلع   ملم

 

 

 

ي واال االااايوط مبخدأماا  فكواال مماامل ييط راا     اَلملدم فينرغااي ل خاا

س ن ف لار فأ تون   فأ تط ع سم    ان كولأ االايوط  د تورث  زاسمًل

 .مس و   أكا ذلب مممل ينرغي الي لة سن 

 ااْاوق  أإ ملثاامًل الةااغملر  ذكااورًا احلااذر السااديد ماان تااْثل ااأالد 

م أ اا وك   إذا كااملن ضعاا   ااذأذ فأ احناالاو  أ مل اا  إذا مل   ادااملد

 .ي ن ادملدم من انيم م،

ساااادم االت ااااملم س اااان ادااااملدم ز تل عاااا  ااأالد  ماااامل مل ي اااان     

س ااع ل  أ ااملح  دياان أا ااق  أذلااب ان   ز ذلااب  أمْمو اامًل ميخةةاامًل

عناان  رت عياا   أيْاااذ  اْاوق ماان يساالو س عا  أيُ   الةاغن ييااْثل كااوناً 

أز ذلب حتذيل كرن لل امل    .  س ن ف   فضلا ممل ا ن يع سن كا

الرعااو  ال ااواتي يرتكاان فأالدهاان الةااغملر حتااا كنااف مل عاامل  غاان         

 ا  لعن  ن إلع ضمؤهو   أ مل   ادملدممل  فأ انيل عمل  غن انيم ممل   

 .ف وف العملدا   أرمبمل ف وف الع ملئد فيلمًل ا   ةد فأ  غن  ةد
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 توجيهات ونصائح سلوكية لكل من اخلادم واملخدوم

 ــ رابعًا ــ
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ماع  عاض ز غلضا  أاحادأ سناد       احلذر من اايوط اددم  علا ل  

تعددهل مع اايوو اجلانو   اواع ز فثناملع الناوم فأ ز فثناملع اللاحا         

فممل مع احتملد اجلنو ضو  ْا  ْن يرعا املدم ذكل مع ااملدم ذكال ز   

ا مان ل  ك إىل ذلب  أإن كملن ااضلا إضلاد غلض  أاحدأ سند احلملج 

ماان النمااملع مااع  ر مل   أكااذلب ادااملدم  ساان الساا  عاادًاُ  ز غلضاا  فيلااملً 

 .ادملدم من النمملع

يفلا ل ا ف لأ لادي مل فكوال مان ااملدم فن تماي دم ماع اداملدم         

ف ون فن تمي دم مع مل ةأج امل ا إن    أإذا ا ي دما املدممًل  الذكل ةأجي 

ضإ ا  فحةان ل خاملدم      م اعم، مع امل    فم ن ا لع و مل املدم، لا لأ 

عماا  أكمل ااا الني  أفحةاان ل مخاادأم  أ ااد جاالب ذلااب  عااض النااملا    

 .حمن 

فن حيل  رب الرعا أر   الرعا س ن إ عملد ادملدم فأ ادملدما  سان    

ااأالد فأ الرناامل  الااذين ز  اان انيلاه اا  ز الرعااا  أساادم اااايوط ل     

 ل  أساادم مت اا، ع ا سإال مااع أجااود ال راملر أر اامل ي ل الةااملرم       ال 

كااا ماان ل ماان اد ااوأ  ااملآلال  نياامل يرتتاا  س اان ذلااب ماان ضااواح  تعاال     

 .اا لأ ك  مل طلهمل 

يممح ل مملئق الذكل  ْن يةط    نامل  انيخادأم إىل انيدر ا      ال 

فأ الماااوق فأ غااان ذلاااب  دأن فن ي اااون مع مااامل فحاااد فضااالاد اا ااالأ      

ال رملر  نيمل  د يرتت  س ن ذلب من  ر مل  أضنت أ ا وك يعال  الهمل    

  .اا لأ ك  مل

أمماامل يمااملسد س اان اليفااملهل اجلعااد أاليعملمااا احلماان  اا، ادااملدم     

ضع ان    نيخدأم تع ل ادملدم لغ  انيخدأم أمعلضيا   املنيط وب منا  متملماملً    أا

أل  ضع  فجل سناد اهلل ان ال غا      رب العما العل ي فن حيل  س ن ذلب

  .العل ع  مفيمل  ل  ل ن أاحلديث أانيعلض  اإل ومع 

 علم خادمك آداب اإلسالم وتقاليد األسرة الكويتية
 

  ادملدم غن انيم ل إىل اإل وم فأ تع عل فممل احلل  س ن هداي

اجلملها من اددم انيم م، ض و غملي  ممل يطمح إلع  اللجا أانيلفأ ز 

 ان ضواهلل):  ملم ر وم اهلل  :سن س ٍن رضي اهلل سن   ملم  اإل وم

رأاه  (النعل محل لب ي ون فن من لب ان أاحدًا رجًو  ب اهلل ي دي

 .الرخملري

9 

8 

7 

6 

5 

4 

1 



 

 

 

 

 
11 

 

 

 

كااملن فأ ف واان فممل اا  سنااد طدأماا   ض نا اا  اهلل   ذكاالًاادااملدم  

أادااملدم هااو اجلمل اا     تعااملىل ز  حفظ اامل  ألعمع اا مل طلي اا  إىل اجلناا  

أللمبااامل أ اااع س عااا  ظ ااال ال يمااايطعع رده فأ      اللاااععف انيماااي ن غمللراااملً 

ساان  .ضع مااْ إىل اهلل الااذي ال تنااملم سعناا  أال تغ اا   وتاا    الساا ملي  ضعاا 

دساوأ انيظ اوم أإن    واات ا : ) ر اوم اهلل   املم  :ف و رضي اهلل سن   املم 

 .رأاه اإلمملم فمحد( ضإ   لعو دأ  مل حمملب كملن كملضلًا

 

 صورة مشرقة تقدمها عن اإلسالم. .خلقك احلسن مع اخلادم
  

أمن أاجا  حفا  هاذه ااممل ا  فن ال يلالب انيخادأم املدما  م مامل         

   در من  من فاطاملع  أل ان إن ارتلامله احيم ا  أ ا  س عا  أ املحم       

ألاا  ااجاال ااأضاان ز ذلااب  أإذا مل يلتلاا  ضماا  س ااده أف  اان سم اا       

أأَضاامله فجااله انيملضااي ماان غاان إ  اامل   ان انيخاادأم لااعو لاا  أالياا  س اان  

املدم  حين ُيممح ل   يْدير  فأ معمل ريا   أضالب اداملدم احلال ممناو       

 .أ مل و مًل  لسمل يمي ق ضملس   الع و    لسمًل

دماا  ضع عاا  االسيااذار إلعاا  أط اا     ضااإذا تااورط انيخاادأم ز ضاالب امل   

 .انيمملحم   أتلغعر  ز العفو سن  مبمل يميطعع من مملم فأ غنه

فن ادااملدم إ مااملن لاا  مسااملسله أكلامياا    أال ينماان انيخاادأم ف اادًا

م ممل كملن دين  أ ن  أحملجي   ضو ييخطن احلدأد ز معملم ي   ضعنملم 

ادااملدم لاا  ماان ك يملئاا  فأ كلامياا   كماامل ف اا  ال جيااوة فن ينماان فن   

مسملك   اا لي   أمسملك   اال يةملدي   أمساملك   النفماع   ألاوال    

 .العما ز  ود  ععدأ ت ب انيس و  ممل رضي فن يغملدر  وده  مل دًا

أس اان انيخاادأم فن يسااعل  ااْن اهلل تعااملىل جع اا  ااس اان  أيَماال لاا  فن   

ضع مااد اهلل تعااملىل س اان اني ااملم الااذي جع اا      ال املدماامًل ي ااون طاادأممًل

سان حرا  لا       هلل تعاملىل  أتعارناً   ضع   ضعزيد ز إكلام املدم    لًا

أرغراا  ز ا اايملار سنمليياا   اا  أإكلاماا  لاا  أإمتااملم  عمياا  س عاا    ااملم      

  ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ژ: تعاااااااااااملىل

 .(7: لاهعلإ) ژ ڃ ڃ
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 نصائح إنسانية عامة للمخدوم

 ــ خامسًا ــ
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فأ   فأ االسيااداع س عاا  جنمااعمًل  فماامل ا اايغوم ادااملدم فأ ادملدماا  مملدياامًل

فأ إجراملره    فأ سادم دضاع مثان تاذكلأ  افله انيماي    لا          سدم دضع رأاتر 

فأ تعليلا  ل  ال      و راح  فأ تو ف أ  ملرًا س ن العما الدائل انييوا ا لعًو

ض اااا ذلاااب مااان  .. .فأ الماااخلي  منااا  أاال اااي زاع  ااا     أالااا د الساااديدين 

الاايت تغلاا  اهلل سااز أجااا أتعاال  العرااد        احمللماامل  أانيعمل ااي أاآلثااملم  

لاي ضاإذا رجاا مان      كنا فضلب غوممًل) : ملم    ي ممعودسن ف .لع و ي 

 ضملليفاا ضاإذا الان     ! ف امل مماعود   اس ال  ! اس ال ف امل مماعود     :ا في ي وم

رأاه   (اس اال ف اامل ممااعود فن اهلل ف اادر س عااب منااب س اان هااذا الغااوم  :ي ااوم

 ا امالفأ  ِذُسا ):  املم   فن ر وم اهلل   سن سرد اهلل  ن سمل أ  الرخملري

رأاه الرخاملري  ضاإن     (ضدا ا ضع امل الناملر   حرمي مل حين مملتا جوسمًلأ ز هَل

 !!.كملن هذا ز احلعوان ض عف    ز ادملدم 

 
 

تنةح إدارأ اإلضيملع انيواطن، أاني اعم، أاجل امل  اللمسعا  أكاا مان لا        

 مللعمااا   ااا جااد أحاال  حنااو هاادو أاضااح أم اال أهااو ت  عااا          سو اا  

تو عفعا   )أأضاع اطا  أطنعا       عا   ادر اإلم املن   االسيمملد س ن العمملل  انينزل

حيان أ ا ا     ل و وو فمملم المعا العملرم انييدضق س ن ا يمع من امل ( أإداري 

 .أممي رًو أهذا مؤ ل اطن حملضلًا!!!  إىل  ةف سدد انيواطن،  فانًا

 

 ال بقدر ما منلك ،حنتاجلنعش حياتنا بقدر ما 
 

! ؟فمور اامل انينزلعااا  ادمل ااا   فال  ماايطعع االسيماااملد س اان ف فمااانمل ز    

فلاعو مان   ! ؟س ن ااب اال ارتاب مان ف نملئا  أف الت  أرسمليي امل      فلعو ح مًل

فلااعو ماان سوامااا احملراا     ! ؟أاجاا  اام فن ت اايل  سااةون الاازأج أاا نااملع   

 !؟لإلاوان أاااوا  أاام مل  أاآل ملعأف رمل  مل ادم  اال ن أالرنا 

هل ماان أراع هااذه  أإدراك ادطاال الاادا   إن  ساال الااوسي االجيمااملسي 

مللعما حنو الي  ا كفعا  ..  .ااسداد ال رنأ أ ثملر االسيمملد اليملم س ع مل

ألعملت مل أانيظااملهل ادملدساا   ؤماان الااد عمل أتلض اامل أالرعااو  الوا ااع  أمماا    

 .ألنع  حعملتنمل   در ممل حنيملج ال   در ممل ل ب  أفثلهمل

 ضاإن مان انيفعاد تما عض اللاوع س ان ف الة العاملدا           أز هذا الةدد

ليوضااعح ذلااب فمااملم العممللاا      أالي مللعااد الدارجاا  ز اا االأ ال وييعاا   
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 ريًاــــــــــــــــوأخ
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انينزلعااا  اجلديااادأ الااايت تلغااا  ز اال مااامملم أاليفملساااا اإلجيااامل ي ماااع      

 ...ال فوع أاا ل

 

 
 

 :  حرمة املنزل -1
       ساادم المااممل  ل غل ااملع  ااداوم انيناازم إال مااع أجااود ف اا مل   أز

 . نمل ر   لفأ مل  م

      لضاااع : اجنااا  إةساااملج جااانان انينااازم  اااْي  ااا ا كاااملن  اااواع 

اا اااااوا   فأ رماااااي ال مملمااااا   فأ تلاااااععق الطلياااااق أموا اااااف 

  .المعملرا   فأ اليمم ل فمملم الرعو 

     من غن اني روم ز ا يمع ال وييت النظال إىل داااا الرعاو  إذا

كمل اااا اا اااواب مفيوحااا  أكاااذلب النظااال إىل داااااا السااالضمل   

 .اضذ  فأ من ضوق اا طح أاجلدرانأالنو

 : التجمعات األسبوعية والعائلية -2

     تيوا اااا اا ااال ز ال وياااا ضعمااامل  عن ااامل سااان طلياااق الزياااملرا

 .انييرملدل 

        حيل  كا من الازأج أالزأجا  ز اا الأ ال وييعا  س ان ةياملرأ

 . ااها مةط ر، مع ممل اا نملع فحعمل مًل أاددم

 را  العملئ ع  حمدأد جدًااايوط اللجملم  مللنمملع ز الزيمل . 

       ت ول اليممعمل  اا لي  فيملم ااسعاملد الدينعا  أانينمل ارمل  العملما

 . كمللزأاج أحنوه مع الزيملرا  اا روسع 

 : اللباس وعاداته -3

       حتاال  انياالفأ ال وييعاا  س اان ال رااملا احمليساال أحتاا  ذلااب ز

 . اددم

 من اني ل جدًا  ظملض  الووب أط ملرت . 

 مالفأ ال وييعا  هاو العراملعأ الفلفملضا  الماملتلأ       ال رملا انيفلا ل

أتلتدي  عض ( ادمملر)ل ممل ك    مع أضع غطملع س ن اللفا 

 .النمملع الن ملب س ن أج  ن
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 : وليتهاإدارة األسرة ومسؤ -4

       تعااود ال االارا  اا مل ااع  انييع  اا   ملا االأ إىل رب اا االأ أهااو

 . الزأج  فأ ااب إن كملن الزأج م عممًل سند أالده

 أجاا  دأر م اال ز توجعاا  تةاالضمل  اا االأ أفضلادهاامل  أإلع اامل     ل ز

 . يعود فمل ااحوام انيععسع  أاا لي  غمللرمًل

 فم الزأج أفم الزأج   ممل م ملم حمرتم ز اا لأ . 

   ااأالد أالرنااامل  دأن  ااان انيلاه ااا  يعيمااادأن غمللرااامًل س ااان اام ز

. ؤأ  ل ادمل  

 : اآلداب العامة واألخالق االجتماعية -5

   يوجد ال ون من اآلداب العملم  اليت تيممب   مل اا ل ال وييع

انينزلعا  الع ال   امل  أمن امل س ان  ارعا انيواملم ال        ل  أجي  س ن فضلاد العممل

 : احلةل

 احرتام ال رن أرمح  الةغن . 

  سمي ا سميت ا  مل مل ا مملمملا جزاك    : موا) ا يخدام فلفملظ ا ملمو

 (.اهلل انًا

   ادملدم أالنمملع  فأ ادملدما  أاللجاملم ز    الي ف  ز العو ، 

الرعاااا  أسااادم اليو اااع ز االاااايوط  ااا، الاااذكور أاإل اااملث امل ااا       

 .السرملب  أالي دث إلع ممل  ْ  وب جملد طيةل

      جدي  فضلاد اا لأ ز احلديث ف ا وب ال يعا  السادأ فأ اجلفاملع

 . ز اليعملما

      أالعاملم ،  احلل  س ن الي دث  ْدب أاحارتام ماع فضالاد اا الأ

 . ضع مل

   اجن  الفلوم السخةي الزائد أح  االطو  س ن كا كارنأ

 . أ غنأ ز الرعا

       احلفااملظ س اان ف االار الرعااا أساادم جع اا مل رااملاًل حلااديث فضاالاد

 .ف د ملئ ل  مع العمملل  انينزلع 

 حمن ا ي رملم اللعوو  أسدم اليو ع ز احلديث مع ل. 

   انينزم أفثملث اال يةذان  را ا يخدام في  يع من فدأا. 

       اال ااايةذان ز الاااداوم امل اااً  إذا كاااملن رب اا ااالأ موجاااودًا

 .مبفلده فأ ز  ملسمل  راحي 

 سدم احلديث أالل ب  ةو  سملم دااا انينزم. 
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 بريرة خادمة السيدة عائشة ـ رضي اهلل عنها ـ أمينة 
 عصامية طموحة

 K : 

 نضومع  س اان تااوطو اامًل ماان حاال  أةارأ ااأ ااملو أالسااةون اإل اا  ا 

اللسمليااا  االجيمملسعااا  أاإل مااامل ع  ل مميماااع  فةملتااا  انيخي فااا   أرغرااا  ز  

تل ااع  اا ااو الاايت ي ااوم س ع اامل الواجاا  الماا وكي أاااو ااي  اا،      

انيااواطن، اجاامله ا يمااع مباامل حي ااق اليااواةن اآلماان  كااملن لزاماامًل س عناامل     

عاامل  اني عماا   عنناامل أالاايت متوااا  االحيُ  العممللاا  انينزلعاا     االهيمااملم  ملجلملل

جاازعًا من اامل نياامل  اامل ماان فثاال كاارن دااااا اا اال ز ا يمااع ال ااوييت     

أذلااب ماان اااوم إيةااملم انيف ااوم اإل ماامل ي المااوي ز الاادين اإل ااومي   

ال ملئل س ن الو طع  أاالسيدام  ماع العماا س ان اادم انيناملةم ز إجياملد       

تااواج  ل  فأ تواجاا  اا اال الاايت يعم ااون   اامل       ح ااوم ل مسااملكا الاايت 

أ  ، الطالض، مبامل يلامن أالع العممللا  أيساعلهمل  ملال يماملع       َوأتلععق اُ 

ترنا الوةارأ انيسلأ  الوط  ليوسع  العممللا   .. .من فجا هذا .لي ب اا ل

 (. ليلأ)ا ل  انينزلع  الذي فط ق س ع  اايةملرًا

 

 ااا بريرة مل  

 مر  إىل الة مل ع  ال لا   ليلأ  نا (  ليلأ) مسي انيسلأ   مل ل

 ااافوان املدمااا  الماااعدأ سملئسااا  فم انياااؤمن، رضاااي اهلل سن مااامل ةأجااا     

 .الل وم ال ليل 

 

   ستعد وزارة األوقاف رسالة خاصة عن السيدة بريرة وشـؤونها
 .وما نتعلمه من حياتها

 

 الوطين لتوعية العمالة املنزليةملشروع ا

 [ةبريد]


