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  التّعريف بالّصحابي راوي الحديث * 
  معاني الكلمات* 
  اإليضاح  و التّحليل* 
  و اإلرشاداتالفوائد * 
  أسئلة التصحيح الذاتي* 
  أجوبة التصحيح الذاتي* 



 

  :تمهيد 
 

مـن أفـراد المجتمـع    العيش الهنيء لكل فرد  يتجه اإلسالم اإلسالمي دائما إلى تحقيق اليسر المادي و        
سبيل تحقيق هذا الهدف هو العمل الشريف، لذلك نجد اإلسـالم            فضال عن سد حاجاتهم الضرورية، و     

  .يعتبره ذا أهمية كبيرة في اإلنسان يحث على العمل، و
  

  : الحفظ  ـ للقراءة و
خُذَ َأَحُدكُْم َأْحُبلَـُه    َألْن َيأْ : ((سلم قال    عن الزبير بن العوام رضي اهللا عنه أن الرسول صلى اهللا عليه و            

فََيْأِتَي الَْجَبَل فََيِجيَء ِبُحْزَمٍة ِمْن َحطٍَب َعلَى ظَْهِرِه فََيِبيَعَها فََيْستَغِْنَي ِبثََمِنَها خَْيٌر لَُه ِمْن َأْن َيْسَأَل النَّـاَس                  
 ].  رواه البخاري وغيره))  [َأْعطَْوُه َأْو َمنَُعوُه

 

  لحديث  التعريف بالصحابي راوي ا-
  

 هـو   سـنة، و   16هو شاب كان سنه      الزبير بن العوام ابن خويلد، أبو عبد اهللا رضي اهللا عنه أسلم و            
هـو أحـد العـشرة       ابن عمته صفية بنت عبد المطلب، و       سلم و  حواري رسول اهللا صلى اهللا عليه و      

 سل سـيفه فـي      أول من  أهل الستة أهل الشورى و     كان من المهاجرين للحبشة و     المبشرين بالجنة، و  
  .هـ 36اإلسالم، روى أحاديث قليلة، توفي في رجب سنة 

  

  : ـ شرح الكلمات
  

  

  شرحها  الكلمة
  المجموعة من الحطب   حزمة
  ردوه ولم يعطوه   منعوه

  

 
 
 
 



 

  :ـ اإليضاح و التحليل
 

   : ـ مفهوم العمل في اإلسالم
  

المنفعة، سواء  الفائدة و  و  ى غيره بالخيريعود عليه أو عل العمل هو كل جهد بشري يبذله اإلنسان، و
  .معنويا كان هذا الجهد جسميا أو فكريا و

  
  : ـ اإلسالم يحثنا على العمل 
سلم المسلمين على العمل واالكتساب من حرفة أيا كانت، فبين أن الرجل  يحثنا النبي صلى اهللا عليه و

المزارع فيجمع حزمة  ات أو المراعي والغاب و     يخرج إلى الجبال  معوال و حين يأخذ حبال و
حطب مما رغب عنه الناس أو من كأل مباح ويحملها على ظهره ثم يبيعها بقليل من المال ينفق منه 

 يمنع اهللا عنه ذل السؤال و عزتها ويحفظ وجهه و يصون بذلك كرامة نفسه و أوالده و على نفسه و
  .مهانة الطلب

ضيعا يعيش منه ويلتمس به أبواب الرزق أحب عند اهللا من ذلك المؤمن  عمال و ألن يباشر المؤمن مهنة حقيرة و و
ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن  و (أفضل من الكسول الخامل جاء في الحديث  المجد العامل أنفع و الضعيف، و

  ] البخاري) [ إن نبي اهللا داود عليه السالم كان يأكل من كسب يده يأكل من عمل يده و
  

  :  اربة اإلسالم للبطالةـ مح
اإلنتاج ثم تعطل  و  يرفض اإلسالم كل الرفض أن يوجد في المجتمع أفراد قادرون على العمل 

المواهب عن  ذم من يقعد عن العمل ألن في ذلك تعطيال للقوى و طاقاتهم، فقد أبغض اإلسالم البطالة و
  . إضافة إلى أنه سبيل إلى الفقر الذي يكاد أن يكون كفراتأدية دورها في الحياة،

هذا يؤدي إلى ركود الحياة االقتصادية، من أجل  عالة على غيره، و البطالة تجعل صاحبها عبئا و و
هذا حملت الدولة مسؤولية توفير مناصب العمل للرعية حسب تخصصاتها، كما أعطى لها حق منع 

ال لذي مرة  ال تحل الصدقة لغني و(( قال النبي صلى اهللا عليه وسلم التسول عن القادرين على العمل،
من هنا كان اإلسالم َيْحِمُل األفراد القادرين على العمل حمال، قال عمر  ، و]رواه الشيخان[. ))سوي

  ).جدت في المعصية أعماال إن اهللا خلق األيدي لتعمل، فإن لم تجد في الطاعة عمال و (:رضي اهللا عنه
  

  : ظرة اإلسالم إلى  التسول  والنهى عنه ـ ن



 

األصل في المسلم أن يكون عامال عزيزا، لذلك فال جرم  استجداءهم ذل ومهانة، و إن سؤال الناس و
ال تزال المسألة بأحدكم  : ((سلم  قال صلى اهللا عليه و سؤال الناس، كان اإلسالم يمقت التسول وإن 

هذا كناية عن ذهاب  ، و]متفق عليه[ )). وجهه مزعة لحمليس في  جل، و و   حتى يلقى اهللا عز 
لذي فقر :  ن المسالة ال تحل إال لثالثة (( :سلم في الحدي قال صلى اهللا عليه و الكرامة، و الحياء و

  ]. أبو داود: رواه[ ))مدقع، أو ذي غرم مقطع، أو ذي دم موجع
 
     :  الفوائد واإلرشادات *
  
  . الرزق و بيان فضل العمل باليد الحث على العمل لتحصيل-
  أن يكون رزقه من كسب يده وثمرة جهده   حث المسلم على العمل و-
  . ينبغي إجهاد النفس في تحصيل الرزق  الحالل-
  .عرق الجسد كسب الرزق بكد اليمين و  ال تحل المسألة مع القدرة على العمل و-
  .وكل على اهللا تعالىالشروع في العمل  ال ينافي الت  األخذ باألسباب و-
  .هو ذل الرد إذا لم يعط  بيان ما يدخل على السائل من ذل السؤال و-
  .لو كان يسيرا  ال ينبغي  احتقار العمل و االستحياء منه و-
 .التعب و التنزه عن سؤال الناس و لو أدى ذلك إلى احتمال المشقة   مدح التعفف و-
 

  :أسئلة التصحيح الذاتي * 
  
  ؟ ما هي ضوابطه نهى اإلسالم عن التسول و لماذا - 1
  ؟  ما هي نتائج البطالة- 2
   ؟ كيف ينظر اإلسالم إلى العمل- 3
 
 
 
 
 
 



 

 
   :أجوبة التصحيح الذاتي* 

  

ألنه يشجع على البطالة، و يربى النفس على روح التواكل، و يقتل فيها  :  نهى اإلسالم عن التسول      - 1
  . كل خصلة حميدة

ال يجوز اللجوء إلى التسول إلى لمن اضطر إليه، و لم يجد ما يغنيه عنه، و قد ذكر                  :  التسول   ضوابط
لذي :  إن المسالة ال تحل إال لثالثة (: النبي صلى اهللا عليه و سلم نماذج عن أصحاب األعذار في قوله 

  . )فقر مدقع، أو ذي غرم مقطع، أو ذي دم موجع
  
 سبيل  االمواهب عن تأدية دورها في الحياة، إضافة إلى أنه         ولقوى  اتعطل  البطالة   :  نتائج البطالة  - 2

هذا يؤدي إلى    عالة على غيره، و    البطالة تجعل صاحبها عبئا و     و،  إلى الفقر الذي يكاد أن يكون كفرا      
  .ركود الحياة االقتصادية

  
زيه اهللا   كعبادة، و من يعمل ليعول نفسه و أهلة فهو في عبـادة، وسـيجا               ينظر اإلسالم إلى العمل    - 3

  . تعالى عن هذه العبادة خير الجزاء
 


