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الباحعععععث لتاعععععديا الممعععععوذي اإلسعععععالمس الحلعععععارل لمعالجعععععة السعععععمة الم ويعععععة للالعععععايا  يسعععععع : صملخـــــ

التعععس  لوالمشععع الل المعاصعععرتن  ويتمعععاول  عععسا البحعععث طراسعععة مشععع لة البلالعععة  ا تبار عععا  حعععد  المشععع ال
ث البحعع  دم ل  الدولة والمجتمع واألسرت والفععرطن وياعع  يرتلها تأثيراتها الخل  بشرية؛ تعانس ممها المجتمعال ال

رؤيععة تأصععيلية ةاملععة لعععالي السععمة الم ويععة لمشعع لة البلالععة مععن يععالل المبععاطل والتو يهععال الم ويععة العامععة 
البلالععة   ععاليو  ، روم التكافععا ات تمععا س نشععرو  ، التععس تعععوح روم المسععلولية لععد  الفععرط والحععاكا والدولععة

مععا واإلنتععاي، ورفععع  ععأ  تصععحيا المفععاويا والتصععورال الخا اععة  ععن العمععا، وتعويععو  ععيا الع يععاللمععن 
 ننن را ةوالحرفس فس المجاتل المختلفة؛ ةاللب؛ والتعليا، والتجارت، والصما ة، والو   مهمسال  العما

البحث أيلًا  الي المشعع لة؛ مععن يععالل التحععسير والتمفيععر مععن البلالععة والتسععول؛ و يععا  المخععا ر   ويتماول
 الديمية والدنيوية المترتبة  ليهان 

ذي  مليععة لمعالجععة الم ععس صععل  س  ليععل وسععلا مشعع لة البلالععة لععد   ععع  الصععحا ة، البحععث نمععا وياععدم
 اإلنتا يةن   بيةوتلوير سلوةها من السل ية اتستهالكية  ل  اإليجا

Abstract: The researcher aims at presenting a civilized Islamic model for the 

addressing of contemporary problems and issues in Sunnah   .  

The current research addresses  unemployment as a crucial issue and a source of 

suffering for communities. Unemployment has serious impacts on states, communities, 

families, and individuals . 

This research presents a fundamental and thorough vision of how sunnah addresses 

unemployment in light of prophetic general principles and guidelines. These principles 

and guidelines promotes a sense of responsibility to individuals, governors, and the 

whole state and spread the spirit of social solidarity. 

It also aims to address unemployment through correcting misconceptions and fake 

thoughts about employment and through sustaining work values and productivity as 

well as through highlighting the importance of professional and vocational 

employment in different areas such as medicine, education, trade, industry, etc. 

 It also address the problem of unemployment through the repulsing and warning of 

unemployment and begging and through highlighting the religious and secular risks 

resulted from unemployment. 

Finally, the researcher presents practical models of based on the prophet Mohammed, 

peace be upon him, treatment of unemployment among some of his companion by 

developing their behavior from negative consuming to positive productive   . 
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 :المقدمة
 

ِ َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُمُل، َمْن َيْهِدِه َّللا ُ َفال ُمِلا  َلُل، وَ   ِ     َلُل، َوَأْ َهُد َأْ  ت ِ َلَل  لَ ُيْلِلْا َفال َ اطِ  َمنْ اْلَحْمَد ّلِل 
ًدا َ ْ ُدُه َوَرُسوُلُل، َأم ا َ ْعدُ   :ِ ت َّللا ُ َوْحَدُه ت َ ِريَك َلُل، َوَأ   ُمَحم 

 لععع  المسعععتو  الفعععرطل مشععع لة ثااسيعععة ونفسعععية وسعععلوةية؛ حيعععث ياعععع الفعععرط  عععحية مفعععاويا  لعععةالبلا    
يا اعععة تالعععا معععن  انعععب العمعععا وأ ميتعععل، واحتاعععار  عععع  األ معععالن و عععو يم عععا انحرافعععًا نفسعععيًا؛ حيعععث 

التسعول، والبحعث  هعا السل ية الفرطيعة، واتتكاليعة، والعجعون ويم عا انحرافعًا سعلوةيًا حيعث يعلطل  لع  امت
 والسلوننن رقةالحرام  الس سبن الك 
البلالة  ل  الفرط واألسرت والمجتمع تأثيرًا ة يرًا ومبا عرًا؛ حيعث يويعد معن نسعبة الفاعر، ويلعع    وتلثر 

 الماطيةن إلم انالاإلنتاي، ويهما الادرال البشرية وا
و لدراسعتها، وملسسعال مراكع قعيافإ  الدول واألما تهتا  البلالة، وتبحث فس أسبابها، ونتائجهعا، وت  لسا 

 لمعالجاتها فس المجتمعن
 براح طور السمة الم وية فس معالجة مش لة البلالعة؛ لي عو  ذلعك ن راسعًا ل معة،   أ ميةرأ  الباحث    وقد 

 للبشريةن اً و ديًا  الغ
 

 : مشكلة البحث:أولا 
مععن أ ععا المشعع الل المعاصععرت التععس تعععانس ممهععا البشععرية اليععومن واإلسععالم  ععا  رحمععة للعععالمين  البلالععة

فعس ةععا حمععا  وم ععا ن والسععمة الم ويععة  ععس المصععدر ال ععانس مععن مصععاطر التشععريع، وفيهععا الممععوذي 
 العملس والتل ياس لإلسالمن 

ظا اإلسعالمية فعس المجعاتل العبع  ع حتع  معن المخبعة ع قاصعر؛ ت يعدرك العم  داإلسالمس  م  والمفهوم
 ننن  تماعيةواتقتصاطية وات لسياسيةا

معن أ  مشع لة البلالعة نتجع   عن تل يعا سياسعال يا اعة  عيعدت  عن المعمهال اإلسععالمس؛  ت  و عالرما
 أ  التشريعال اإلسالمية  ا ل واقعية تعالال  سه المش الل اإلنسانيةن

يعة لعععالي  عسه المشعع لةن و عسا البحععث يتمعاول  ععسه  لع  تو يهععال ن ويعة ونمععاذي تل يق مل ا ععت والسعمة
 المش لة و رق  ال ها فس السمة الم ويةن

 البحث: ف: هدثانياا 
 الباحث من  سا البحث  ل  أمور أ مها: يهدف

 ن البلالةالم وية لمعالجة مو وع  السمةنماذي من  تاديا .1
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 لمعاصعرت،فعس  عالي الالعايا ا طور عاللحلول اإلسعالمية معن يعالل السعمة الم ويعة و بعراح   التأصيا .2
 م ا مش لة البلالةن

نمعععوذي لمعععمهال طراسعععة الحعععديث المو عععو س؛ تأكيعععدًا  لععع  أ ميتعععل وم انتعععل فعععس الدراسعععال  تاعععديا .3
 المعاصرتن الحدي ية

بععا سععيو ل  ت؛المعاصععر  يةفععإ  الباحععث لععن يليععا فععس الكععالم  ععن البلالععة فععس المععسا ب اتقتصععاط لععسا
اإلسالم للبلالة معن يعالل األحاطيعث الاوليعة والممعاذي التل يقيعة العوارطت فعس  معالجة ل يا البحث  

 السمة الم ويةن
 : خطة البحث: ثالثاا 

 و ال:وفهرس المو  ،البحث  ل  مادمة، وفصلين، وياتمة  يشتما
 : وتشتمل على: أولا: مشكلة البحث    ثانياا: هدف البحث    ثالثاا: خطة البحثالمقدمة

 
 األول: معنى البطالة، وأنواعها، وأسبابها، وآثارها  الفصل

 على أربعة مباحث: ويشتمل  
 األول: معنى البطالة؛ لغة واصطالحاا  المبحث
 الثاني: أنواع البطالة  المبحث
 الثالث: أسباب البطالة المبحث
 لةالرابع: آثار البطا المبحث

 القتصادية  اآلثاراألول:  المطلب 
 الثاني: اآلثار السياسية  المطلب 
 الثالث: اآلثار األمنية المطلب 
 الرابع: اآلثار الصحية المطلب 

 

 الثاني: عالج البطالة في السنة النبوية  الفصل
 على خمسة مباحث: ويشتمل 

 لعامةبالتوجيهات والمبادئ ا الةاألول: عالج البط المبحث
 األول: مسؤولية اإلنسان في عمارة األرض المطلب 
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 اإلنسان  ىالفردية لد لمسؤوليةالثاني: تعزيز ا المطلب 
 لدولة في مشكلة البطالةمسؤولية الحاكم وا عزيز: تالثالث المطلب 
 : األمر بالتكافل الجتماعيعالراب المطلب 

 

 في العمل  بالترغيبالثاني: العالج بتوجيهات خاصة  المبحث
 األول: تقرير أن األساس هو العمل، والعمل هو أساس الكسب المطلب 
 الثاني: الكسب من العمل أفضل أنواع الرزق  المطلب 
 من شأن العمل ومنع الترفع عنه  رفعالثالث: ال المطلب 
 الرابع: الترغيب في العمل باعتباره عبادة وصدقة المطلب 
 ء الخامس: الترغيب في العمل باعتباره من صفات األنبيا المطلب 
 السادس: العمل من شأن الصحابة  المطلب 

 
 : العالج بالحث على مزاولة حرف وأعمال محددةثالثال المبحث

 األول: الحث على العمل في التجارة  المطلب 
 الثاني: الحث على العمل في التعليم  المطلب 
 بالثالث: الحث على العمل في الط المطلب 
 الرابع: الحث على العمل في الزراعة  المطلب 
 الخامس: الحث على العمل في الصناعة لبالمط 

 

 الرابع: العالج بالترهيب من البطالة المبحث
 األول: الحث على التعفف المطلب 
 وتحديد خط الفقر من الغنى غني،عن ال قةالثاني: منع الصد المطلب 
 الثالث: منع الصدقة عن القوي المكتسب  المطلب 
 والتنفير منه لالرابع: النهي عن التسو  المطلب 

 

 الخامس: نماذج عملية من معالجة النبي صلى هللا عليه وسلم للبطالة  المبحث
 األول: التربية على العفة والقناعة وعلو الهمة النموذج 
 واإلنتاج عملالثاني: التربية على ال النموذج 
 ر الثالث: معالجة حالة الرجل األنصاري الفقي النموذج 
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 األول  الفصل
 البلالة، وأنوا ها، وأسبابها، وآثار ا معم 

 على أربعة مباحث: ويشتمل  
 

 األول: معنى البطالة؛ لغة واصطالحاا:  المبحث
 :غةاألول: معنى البطالة في الل المطلب
وقلععة   الشععس أصععلها:  لععان  قععال ابععن فععارس: طالبععا  واللععا  والععالم أصععا  واحععد، و ععو ذ ععا   البلالععة

ألنل ت حقياة ألفعالعل،  اَ ن وُسمس الشيلاُ  البا لوتً الشُس َيبلُا ُ لاًل و ُ   ُمك ل وُل  لن ياال َ لاَ 
لوةا  س  ممل فال َمر وًع لل وت ُمع  ليلن والبلا الشعجاعن قعال أصعحا   عسا القيعاس سعمس  وِ 

 1طن بسلك ألنل ي عرِ ض نفسل للمتال
اللغول يمل ا  ل  البلالة  مفهومها العام؛ حيث يتحاا فيها معم  ذ ا  الشس   وقلعة  المعم   و سا

العععة تم عععا ذ عععا  الفا ليعععة الحقيقيعععة  معععد األفعععراط، و عععدم الر عععوع  لعععيها أو ُمك عععل وُل  عععلن فعععإ  البل
 التعويا  ليها فس تحايا األ مالن

المختلفععة فععس  شععرت آيععال مععن ةتععا  س  ععو و ععا؛ فععس سععياقال مختلفععة؛   ا ععتااقاتهاالكلمععة  وورطل
لي القبي بهعععسا المعمععع ؛ ممهعععا قولعععل تععععال :  ا ميعهععع طـــِ ُيبق ال وي ال القحـــي وني )ِلُيحـــِ ِرمـــُ رِهي القُمجق وق  ـــي لـــي لي وي  اطـــِ
ولي ويل ُتبق (، وقولل تعال :  8:ال)ألنف سـُ ا اللِذيني آميُنوا أيِطيُعوا َّللالي ويأيِطيُعوا الرل وا)ييا أييُّهي اليُكمق  ِطلـُ مـي  أيعق

و مِــ (، وقولععل تعععال : 33)محمعد: لــُ َي تيتق ا ُ نــق مــي ُه ِبيي  نق )وي ابت ويل تيُخطــُّ نق ِ تــي ِه مــِ لــِ ا ِمينــِ ي قيبق تــي  بي ِإذاا لرق
ِطُلوني  ُمبق  (48:ل)العمك و  الق

 

نتحايععا:   ععد السععالم  ععارو ن 1/258 ععع: معجععا ماععايية اللغععة 359حةريععا  لأحمععد بععن فععارس بععن 1
 م ع ملبعة البابس الحل س ع مصرن1970اللبعة ال انية 
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 الثاني: تعريف البطالة في الصطالح: المطلب
العما واأل ر  د ل  العما وراغبًا سيل ولكن ت يج اً ي و  فيها الشخص قاطر   لتس س: الحالة ا  البلالة

عريف للبلالة متفا مع المعم  اللغول؛ حيث تمعدم الفا لية للشعخص معع و سا الت   1ن  س ينالمما
 الادرت  ل  الفعان

 الثاني: أنواع البطالة:    المبحث
  -إلى ثالثة أنواع:  البطالة تنقسم
 : جبارية: البطالة اإل األول

 لععع  العمعععا ، والعععرام ين سيعععل ، ويبح عععو   معععل ت يجعععدو  فعععر   معععا  الاعععاطريناألفعععراط  أ : ومعما عععا
 ن  2متاحة لها

 : البطالة المقنعة :  الثاني
مععن يععالل تعيععين  ععع  األ ععخا  فععس وبععائ  ت تعععوط  فائععدت  نتا يععة مععن ورائهععا ، فالعمععا  وتظهععر

ت يجعد فيهعا  شية ل   شرت ، أو يلا فر   ما روتيمية  ام ةايم ن أ  يمجوه يمسة يو   السل
 3قدراتل وي راتل ن  نسا اإل
 الختيارية: طالة: البالثالث
تكععو  البلالععة  مععا ايتياريععة طو  تععديا  سمععا، و التععالتععرك العمععا ايتياريععًا؛ أل رفعع  فرصععة الع و عس

 واإلنتا يةن صاطيةللمش الل اتقت
 الثالث: أسباب البطالة: المبحث
  -أسبا  البلالة  ل  أمور؛ أ مها:   تر ع

 : نية. الزيادة السكا1
   توايععد  ععدط السعع ا  سععمويًا يسعع ب  ععغا  لعع  مععوارط الدولععة ، ومععن ثععا فمععن الصعععب تحاععا  حيععث

 فر   ما لهسه األ داط المتوايدت ن 

 

المركز العربي للدراسات  (ن20طن  ا    جوت: البلالة فس العالا العر س و القتها  الجريمة ) 1

 ، األولى.1985األمنية والتدريب ـ الرياض 

اتقتصاطل  ليها  ) طن  لس    2 برنامال اإلصالم  البلالة وأثر  : مش لة  الو ا  نجا  ( 17  د 
 م2005 بعة الدار الجامعية سمة 

(ن العععدار العر يعععة للمشعععر 16طن محمعععد مغعععاحل: البلالعععة وطور الوقععع  والوةعععات فعععس موا هتهعععا  )   3
 م ، األول ن2000والتوحيع ع مصر، سمة المشر 
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 . ندرة الموارد القتصادية:2
للعععا لين ياصععة مععع التحععوتل الك يععرت  يفيععة ععدم و ععوط فععر  وب  نععدرت المععوارط اتقتصععاطية  لعع أطل

التععس يمععر بهععا اتقتصععاط العععالمس وانع اسععاتل  لعع  اتقتصععاط الععو مس ، و ععو األمععر الععسل يشعع ا 
 1ن ة  اًا   اسيًا  ل  الدولة فس تمويا  مليال التممي

 . عجز سوق العمل عن استيعاب الخريجين:3
المختلفعة ومععع ذلععك يعجععو سععوق  وا هععا أن لأ ععداط  ائلععة مععن الخعريجين الحاصععلين  لعع  مععل ال فهمعاك

 2استيعابها ن  نالعما  
 

 (ن21المصدر السابا )  1
( مليععو   ععخص ، ويتوقععع أ  تصععا  لعع  16بلععع  ععدط العععا لين  ععن العمععا فععس الععو ن العر ععس )  2

م ، حيث تحتسب نسبة البلالة وفا المعاطلة التالية : 2020)ثمانين ( مليو   خص  حلول  ام 
، و مععا يمبغععس اإل ععارت  لعع  أنععل  100نسععبة البلالععة د  ععدط العععا لين /   مععالس الاععو  العاملععة   

ا ا يعانس من البلالة ، فاعد ي عو  العا عا ت يبحعث  عن  معا  لع  العرما معن قدرتعل لية ةا  
 ليل ، ألنل لديل  م انال ماطية توفر لعل حيعات رميعدت ، فعال يحتسعب ذلعك الشعخص معن  عمن فاعة 

ن المجلعععة الععععو مس لل اافععععة (17-16اتقتصععععاط السياسععععس للبلالعععة طن رمععععول حةععععس ) البلالعععةن  
 م ، األول ن1998وي ، سمة المشر ع الك واآلطا و  موالف

 عن المجتمعع الفلسعليمس بعين  اطيةالمرةول لإلحصا  الفلسليمس طراسعة اقتصع  هاحالج  أ ر   
م أ د ا الباح ا  :  طن سمير صافس ، و طن يليا ماداط،  وأبهعرل الدراسعة 2007م ع  1997 امس  

تو عد حيعاطت سعموية فعس  وأنعل%،  3ن20م بلعع 2007معدل البلالعة فعس األرا عس الفلسعليمية  عام    أ
 معععدل بععين فعروق  و ععوط تعائالالم أبهععرل ةمعا%ن   2ن1مععدل البلالععة  عن السععموال العشعرت الما ععية 

 بعين البلالعة مععدل بلعع حيعث ،1997الععام فس للسةور البلالة ومعدل 2007العام فس للسةور البلالة
 ن 2007العام فس% 22.1ماابا % 20.3حوالس 1997 ام يالل السةور
والعععالا؛ حيععث ورط فععس  يععةالبلالععة فععس المجتمععع الفلسععليمس مععع الععدول العر  ماارنععة ريععرالتا سفعع و ععا 

 تاريعر يعالل معن نالحظ فإنما والعالا، العر ية والدول  الفلسليمية  األرا س  بين  الماارنة  و مدطالتارير:  
 2009لععام العر يعة العمعا ممظمة بيانال  ل  التارير ويعتمد ، 2009للعام العر ية اإلنسانية التممية

 الصعععيد  لعع ( % (6.3  ماارنععة( %4ن14بلغعع  العر ععس العععالا فععسع  البلالععة نسععبة أ   لعع  ،مشععيًرا
 أ   لع  تشعير السع ا  نمو ومعدتل البلالة اتجا ال أل   ستتفاقا  المش لة   سه  أ    ل   تفًتا  العالمس
 معع الماارنعة و مد(  ،   ديدت  ما فرصة مليو   51 ل  2020العام  حلول ستحتاي ( العر ية الدول
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 الرابع: آثار البطالة المبحث
 تلثر البلالة  ل  الفرط واألسرت والمجتمع ، ولها تأثير  الع فس مجاتل  ديدت؛ أ مها:       
 : اآلثار القتصادية:األول المطلب
 ععو المععورط اتقتصععاطل األول، و التععالس فععإ  أل تاععدم اقتصععاطل يعتمععد أول مععا يعتمععد  لعع   اإلنسععا 

 ن  معاإلسهام فس نهلة المجت فساإلنسا   إ داطه  لميًا حت  يتحاا طوره 
 لعع   اقععال مهععدرت  العععا لينمععن   ععدطالبلالععة مععن  يمععة الفععرط ةمععورط اقتصععاطل ، ويتحععول  وُتلععع 

، ةمععا أنهععا يعععدو    اععًا   ععاسيًا  لعع  اتقتصععاط الاععومس  قععالسه اللاو التععالس يخسععر اتقتصععاط  عع
لهععلت  مععع  ععدم و ععوط  مععا فعلععس يسععتحاو   ليععل  ععسا   ععوريسعع ب يسععارت تتم ععا فععس تععوفير األ

 1ن  راأل
 الثاني: اآلثار السياسية:  المطلب

تعد اليوم الحاوق والحريال العامعة التاليديعة ةاسيعة تسعتارار المظعام السياسعسن بعا أصعبا اتقتصعاط   لا
اتسعععتارار فعععس العععدول والمجتمععععالن واتقتصعععاط يعععلثر فعععس حرةعععة األفعععراط واألحعععوا   ا امععع يشععع ا

والاعععو  المجتمعيعععة نحعععو الدولعععة، ويعععلط   لععع  حالعععة معععن الر ععع  أو السعععخا نحو عععان واألحمعععال 
الشععع ية التععس أطل  لعع  تغييععر الح ومععال وأنظمععة الح ععا  لمععن ال ععورا ة يععرأطل  لعع   اطيةصععاتقت

 فس  ع  الدولن 
سععل يًا،  أثيراً  عن العمعا يعلثر  لع  اتسعتارار والحيعات السياسعية تع ينوو عوط البلالعة و عين معن الععا ل 

 حدوث أحمال سياسيةن الويل ر  ل  احتم
 

 4ن14) 2009العععام فععس بلغعع  العر ععس الالعععا فععس البلالععة معععدل أ  نالحععظ فإنمععا العر ععس العععالا طول
 ة يععر ارتفععاع نالحععظ فإنمععا ، 2007 ععام% ( (  21.5 الفلسععليمية األرا ععس فععس بلغعع  بيممععا%( 

 .طالعر س العالا طول فس البلالة معدتل  ن الفلسليمية األرا س فس البلالة  لمعدتل
أليععر   حيععث  ايتلفعع  مععن سععمة ليميةالباح ععا   لعع  أ  نسععبة البلالععة فععس األرا ععس الفلسعع وأ ععار   

( ، وير عععععع الباح عععععا  السععععع ب فعععععس ارتفعععععاع مععععععدل البلالعععععة  لععععع  %8ن26 ع %8ن11تراوحععععع  بعععععين )
الممارسععال اإلسععرائيلية  ععد العمالععة الفلسععليمية المتم لععة  ععإمالق المعععابر والحصععار ت سععيما ممععس 

الخععا األيلععرن  م وتالععيص العمالععة الفلسععليمية التععس تعمععا طايععا2000انتفا ععة األقصعع   ععام 
ا  الفلسععععععععععععععععععععععععععععععععععليمس لإلحصعععععععععععععععععععععععععععععععععع المرةععععععععععععععععععععععععععععععععععول انظععععععععععععععععععععععععععععععععععر/ موقععععععععععععععععععععععععععععععععععع الجهععععععععععععععععععععععععععععععععععاح 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1648.pdf 
1
 (ن54البلالة وطور الوق  والوةات فس موا هتها )   /انظر 
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 األمنية: آلثارالثالث: ا المطلب
توفر بياعة يصعبة للفو ع  والجريمعة   افعة أنوا هعان والععا لين  عن العمعا يصعرفو   هعوط ا   بلالةال

 ك ععو  وأ مععالها فععس اتجا ععال ميععر انتا يععة، بععا وفععس اتجا ععال سععل ية؛ بععدافع اتنتاععامن ور مععا يرت
 نالحيات رائا السرقة والاتا لتحايا ما يحتا ونل فس 

 عدط معن البعاح ين  ا تمعامالبلالعةن وقعد اسعتالب  عسا الجانعب مرتبلة ع فس حعاتل  ديعدت ع    والجريمة
فس مجال  لعا الجريمعة و لعا ات تمعاع ن  وفعس طراسعة أ عدتها الرئاسعة العليعا لمديمعة الريعاض فعس 
مععوقعها  لعع   ععب ة اإلنترنعع  تحععدط  القععة البلالععة  الجريمععة ، حيععث أ ععارل  ععسه الدراسععة  لعع  

ين المتغيععرين فكلمععا حاطل نسععبة البلالععة ارتفععع  نسععبة بععين  ععس اطو ععوط طر ععة ما ولععة مععن اترتبعع
 الجريمة نن 

  -: 1أهم ما ورد في تل  الدراسة ومن
، حيعث ت لعع نسعبة الععا لين المح عومين  سع ب  ة البلال لة ريمة السرقة من أبرح الجرائا المرتب  تعد

 ( من  اقس السجما  المح ومين لمفة الس ب ، و سه المسبة  احطياط ةا سمة ن  %1ن27السرقة )
ةلمععا احطاطل نسععبة البلالععة احطاطل الجعرائا التععس تمععدري تحعع  ات تععدا   أنعلأيلععًا  لدراسععة ععسه ا وأكعدل

واإليععسا  الجسععدل ( حيععث أورطل فععس  ععسه الماععام   لعع  الععمفة ) الاتععا ، اتمتصععا  ، السععلو ،
أمري يعة سعا اة تلةعد أ  ارتفعاع نسعبة البلالعة فعس الوتيعال المتحعدت األمري يعة  مععدل   طراسة  تائالن
( ، %4ن3( ، و عععرائا العمععع  بمسعععبة )%7ن6( يعععلطل  لععع  الويعععاطت فعععس  عععرائا الاتعععا بمسعععبة )1%)

 (ن%4ن2و رائا ات تدا   ل  الممتلكال بمسبة )
يم ععن الاععول أو الح ععا  مععا  ععأ  البلالععة  ععس السعع ب المبا ععر للجريمععة و ت صععار ةععا  ا ععا وةععا  وت

الماصععوط أ  البلالععة   نمععايحتععاي  لعع  أل تععدليا  ليععل ، و  وتأمععر مرفععوض  سافايععر مجرمععًا ، و عع
 تحتول  ل  بسور الجريمة  ذا صاح تها  واما معيمة  ظروف معيمةن 

 الرابع: اآلثار الصحية: المطلب
 ،وات تمععا س  سحالععة البلالععة  مععد الفععرط  لعع  التعععرض لك يععر مععن مظععا ر  ععدم التوافععا المفسعع تععلطل

العمععا؛ وذلععك ل سععبا  ات ععلرا ال المفسععية والشخصععية لععد  العععا لين  ععن  حععاتلوتويععد مععن 
 التالية:

 السخا و دم الر ا من المجتمعن حالة .1
  العجو و دم الكفا تن الشعور .2

 

 kw/jss/Arabic/default.aspالدراسة  ل  موقع    انظر1
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 والتفرقة وات لهاط و دم المساوات  العاملينن ا الظل الشعور .3
 ععسه المشععا ر السععل ية السععياة ةفيلععة بتععدمير ال ميععة المفسععية وات تماعيععة وتععلثر  لعع  الاععو  العاليععة    

للفعععرط؛ ممعععا يعععلطل  لععع  العولعععة و عععدم الاعععدرت  لععع  التواصعععا المجتمععععس، ويعععلطل  لععع  اتكتاعععا ، 
 الشخصيةن  لوالعدوانية فس التصرفا

الدائمععة تععلثر فععس  خصععية الفععرط؛ فيتعععوط  ليهععا ممععا يحلععا اللاقععال والاععدرال الكاممععة سيععل،  والبلالععة
ور مععا يمععدفع  ععع  العععاملين تحعع   ععغا الحا ععة المعيشععية  لعع  ارتكععا   ععرائا يليععرت ةالسععرقة 

 ن1المخدرال أو اتنتحار  ارتوتج
 الثاني  الفصل

 نبويةالبطالة في السنة ال عالج
 على خمسة مباحث: ويشتمل 

 األول المبحث
 البطالة بالتوجيهات والمبادئ العامة عالج

 األول: مسؤولية اإلنسان في عمارة األرض: المطلب
ِض  ويِإذق فععس األرض ) تخلفلاإلنسععا  واسعع و ععاس  ععو  يلععا يرق ي األق ــِ لر ف اعــِ ي جي ــِِ ِة ِإن ــي ــُّ ي ِللقميالِةك ب الي ري قــي

ةا  ِليفــي وي (، وأمععر سععبحانل وتعععال   عمارتهععا؛ فاععال: )30( )الباععرت:خي لي لي  هــُ عــي ِذي جي مُ الــل ولا  كــُ ضي ذيلــُ يرق األق
ورُ  ِه النُّشــُ ِه ويِإلييــق قــِ نق ِرزق وا مــِ ُ لــُ ا وي ي مينياِكِبهــي وا فــِ شــُ  فععسبحانل  السعععس (، وأمععر سعع15( )الملععك:فيامق

ا: )بحانلالعما والعمارت فاعال سع ذي ِِ ِل َّللالِ   فـي نق فيضـق وا مـِ تيغـُ ِض ويابق يرق ي األق ُروا فـِ تيشـِ الُة فيانق َِ الصـل يي ُقضـِ
ِلُحوني  ِثيراا ليعيللُكمق ُتفق ي  ي ُكُروا َّللال  (ن10( )الجمعة:وياذق

 وتويد فس العما واإلنتاين تها، سه المسلولية تللا اللاقال البشرية فس أرق  طر ا و   
 الثاني: تعزيز المسؤولية الفردية لدى اإلنسان: المطلب

ننن ؛ ونسعا ،  عبا ًا و عيوياً  اتً اإلسالم يعوح روم المسلولية الفرطية لد   ميع أفراط المجتمع؛ ر ع    
مق  عن الم عس صعل  س  ليعل وسعلا قعال: ) ركمعا طل   ليعل معا رواه ابعن  مع مي  ُكلُّكـُ نق رياعت وي ُُولر عــي سـق

نق ري  ُُولر عــي وي ميســق اُم رياعت ويهـُ مــي ِه؛ فياإلِق ِه،ريِعيلتـِ وي  ِعيلتـِ ِه رياعت ويهــُ ي أيهقلــِ ُل فـِ جــُ ِه،  ويالرل نق ريِعيلتــِ ُُولر عــي ميسـق
يِِدِ  اِل ســي ي مــي اِدُم فــِ ا، ويالقخــي نق ريِعيلِتهــي ُُوليةر عــي يي ميســق ةر ويهــِ ا رياِعيــي ِجهــي وق َِ زي ي بييــق رقأيُة فــِ وي  هِ ويالقمــي رياعت ويهــُ

نق ري  ُُولر عــي هِ ميسـق هِ ِعيلتــِ لييـق للى َّللالُ عي وِل َّللالِ صــي ســُ نق ري ِء مـِ ُؤلي َُ هــي ِمعق الي فيســي يل . قـي ُب النلبــِ ســِ للمي ويأيحق ســي  وي
مق ري  ِه، فيُكلُّكـُ نق ريِعيلتـِ ُُولر عـي ُجُل ِفي مياِل أيِبيِه رياعت ويُهوي ميسق للمي قيالي: ويالرل سي ِه وي لييق للى َّللالُ عي مق صي ُ لُّكـُ اعت وي

 
 .(41عالا العر س و القتها  الجريمة طن  ا    جوت: البلالة فس ال 1
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ُُولر  إلنجعاح األ معال  ااتلتوام  أطا  الوا بال، والعمع سن  و سه المسلولية تاتل1(يلِتهعينق ريعِ   ميسق
 اإلنسا ، والفا لية فس المجتمعن حياتالم ل  بها  ر ًان و و يعوح اإليجابية فس 

 مسؤولية الحاكم والدولة في حل مشكلة البطالة: تعزيزالثالث:   المطلب
الشععر س  العمععا،  وا عبم  الالمسعلولية ع الععوارطت فعس الحععديث السعابا ع تشععما األفعراط مععن أ عا القيععا   

القيععام  نفععإ  الحععاكا والدولععة   افععة أ هوتهععا مسععلولين  عع لععسلكسععوا  ةععانوا ح امععًا أو مح ععومينن و 
نحو المجتمع؛ وذلك  استغالل اللاقال البشرية، وتوفير فعر  العمعا، وحيعاطت   والوا بال  هام الم

 اتنتاي، وم افحة البلالةن
نق  ا)مـي القيام بوا  ها نحو الرعية؛ َفَااَل:  ا ل  الح ام من أ   َسل اَ  دط الم س َصل   َّللا ُ َ َلْيِل وَ   وقد مـِ

ييمُـ  َي ِلِميني  ِلي ريِعيلةا ِمنق القُمسـق ةي ويالت يي نـل ِه القجي لييـق مي َّللالُ عي رل مق ِإلل حـي ا ل ليهـُ وي غـي وفعس روايعة:  ،2وُت ويهـُ
 3َيُحْلَها ِبَمِصيَحٍة ِ ت  َلْا َيِجْد َراِئَحَة اْلَجم ِة(ن َلاْ )فَ 
 بالتكافل الجتماعي: األمرالرابع:  المطلب
أفراط المجتمع ع  ما ت مجال لتفصيلل فعس  عسا الماعام ع  بينات تما س  كافااإلسالم  ل  الت  حث   

اُكمق ؛ فاعال:  كافعا، وأر د س  عو و عا  لع  سع ا الت ِذي آتـي اِل َّللالِ الـل نق مـي وُهمق مـِ )المعور: معن )ويآتـُ
ِنيي ( ، وقال سبحانل: 33ةاآلي يغق يق ل ييُكوني ُدوليةا بييقني األق ُكمق  اءِ )  ي  (ن7()الحشر: من اآليةِمنق
الاععععاطرين لصععععالا الفاعععععرا   ا الوةععععات  رياععععًا لتحايععععا  ععععسا التكافععععا؛ حيعععععث تجععععب  لعععع  األمميعععع و ععععرع

وي المحتا ين؛ قال تععال  :  قيةا ُتطيهِِ  اِلِهمق )ُخذق ِمنق أيمق دي التي ي  ُرُهمق صي ِهمق ِإنل صـي لييق لِِ عي صي ا وي ُتزيكِِيِهمق ِبهي وي
 

البخعععارل: الجعععامع المسعععمد الصعععحيا المختصعععر معععن أمعععور رسعععول س صعععل  س  ليعععل وسعععلا  صعععحيا1
: المللع ن 2558رقعا  3/151 ،يعما  ت  إذنعل تو  يدهوسممل وأيامل / العتا/ الع د راع فس مال س

: محمععععععد ح يععععععر بععععععن ناصععععععر المحاععععععا الجعفععععععس، البخععععععارل  بععععععن  سععععععما يا أبععععععو   ععععععدس محمععععععدد 
 ،( ععدالباقسوق المجععات )مصععورت  ععن السععللانية  إ ععافة تععر يا محمععد فععلاط   عع طار: ،الما ععرالماصر
الصحيا المختصر من السمن، بماا العدل  لمسمدوفس صحيا مسلا: ا  ، ع1422  ،: األول اللبعة

 سعين،، المللع : أبعس الح4617،م930اإلمارت/ اتستخالف وترةل، ،العدل  ن رسول س     ن
: طار الفكععععر، اللبعععععة: األولعععع ، الما ععععر ميععععا صععععدقس العلععععار،  سععععابورل،مسععععلا بععععن الحجععععاي المي

 ه،  1424

، صععحيا مسععلا / 7151رقععا  9/64 صععحيا البخععارل / األح ععام / مععن اسععتر   رعيععة فلععا يمصععا 2
 ن 4622،م198اإلمارت/ اتستخالف وترةل، 

 فس مسلان  4624للبخارل، ورقا  7150، رقا المصدر السابا 3
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ِليمر  ِميعر عي َّللالُ سي نر ليُهمق وي كي كيُعوا (، وقال سعبحانل103)التو ة: سي الةي ويآُتوا الزلكياةي ويارق : )ويأيِقيُموا الصل
 (ن  ( 43)البارت:ميعي الرلاِكِعيني  

 تشععريع الوةععات؛ فععس  ع ععل معععاذًا  لعع  الععيمن؛ فاععال:الح مععة مععن  لاالم ععس صععل  س  ليععل وسعع و ععين 
ُهمق أينل َّللالي  ِلمق أيعق ــي ريضي )... فـ ــي تـ وياِلِهمق تُ  افق ــق ي أيمـ ــِ قيةا فـ دي ــي ِهمق صـ يق ــي لـ ذُ عي ــي خـ اِةهِ  ؤق ــي ِنيـ نق أيغق ــِ ى  مق مـ ــي لـ دُّ عي ري ــُ تـ وي

رياِةِهمق   و سا  و التكافا ات تما س بين الفارا  واألمميا ن ،1ُفقي
ئ  ا تماعية واقتصاطية مهمة؛ حيث يحدث اتنسجام والتآيس بين أفعراطه، ويالعا للوةات وبا  و   

من الفروق اللبقية التس تعلطل  لع  الصعراع اللباعس، وتسعها فعس توحيعع ال عروت، و نععا  اللباعال 
ن و إم ععا  الدولععة اإلسععالمية تمظععيا الوةععات  حيععث أفراط ععاوحيععاطت الفا ليععة واإلنتا يععة بععين  رت،الفايعع

  فاععرا   لعع   باععة أمميععا  ممتجععين؛ مععن يععالل الشععرا   ععأموال الوةععات أطوال  نتا يععة سععواتحععول ال
أو  ما ععال، وتععدري ها مهميععًا؛  طاً والحيوانععالننننن لصععالا الفاععرا  أفععرا عاآلتل والمصععانع والمععوار 

  ما يسها  لرياة فا لة فس الحد من با رت البلالةن
 الثاني المبحث

 العالج بتوجيهات خاصة بالترغيب في العمل  
مععن  ععأ  العمععا؛  فعععالسععمة الم ويععة فععس معالجععة بععا رت البلالععة؛  لعع  العديععد مععن القععيا التععس تر  أ ععارل

مللاًا  لرق مختلفة، وسمسةر  عع   عسه التو يهعال فعس  مامهما ةان    يعتل، ورم   فس الع
 أر عة ملالب؛  س:

 س هو العمل، والعمل هو أساس الكسب:األول:  تقرير أن األسا المطلب
لِ  العمععا ؛ فاععال: ) ل س سععبحانل تعععا أمععر  قــُ وني  وي ِمنــُ ُمؤق وُلُه ويالق ســُ ري مق وي ييريى َّللالُ عيميليكــُ وا فيســي ميلــُ ( اعق

اي (، وأمععر  إحسعا  العمععا؛ فاععال: )105)التو عة: لــي الا  خي ُن عيمــي ســي مق أيحق ُ مق أييُّكــُ وي لــُ اةي ِلييبق يــي تي ويالقحي وق ( القمــي
 (ن2)الملك:

)إن هللا يحب إذا عمل أحـد م عمـالا أن حث الم س صل  س  ليل وسلا  ل   تاا  العما؛ فاال:  كما
 2نيتقنه 

 

، صععحيا مسععلا/ اإليما /الععد ا   لعع  1395رقععا  2/104صععحيا البخععارل/ الوةععات/ و ععو  الوةععات  1
 ن 30،م39الشهاطتين و رائع اإلسالم،

يعل  أحمد بن  لعس بعن المُ مع  بعن يحيع  بعن  أبون 4386 ارق 7/349يعل  الموصل : المسمد    أبو2
: طار الما عر د،: حسعين سعليا أسع،المحاا عع(307)المتعوف :   الموصعلسعيس  بن  الل التميمعس،  

 ن1984 – 1404: األول ، اللبعة ،طمشا –المأمو  للتراث 
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لُّ . قـال تعـلـدنياالعمل هو أساس الكسب، وعليه يكون األجر فـي اآلخـرة، واألجـرة فـي ا  وإن الى: )كـُ
ةر  )المــدثر: َق ريِهينــي بي ســي ا  ي ست ِبمــي نق 38نيفـق مــي ريُه ، وي راا يــي يــق الي ذيرلةت خي لق ِمثققــي نق ييعقمــي  ، وقــال تعـالى: )فيمــي
ِراا ييريُه  )الزلزلة: الي ذيرلةت شي    .7،8ييعقميلق ِمثققي

األسعبا ، قعال تععال :  خاذقائمة  ل  العما  ات اديرس  و و ا سمتل الجارية فس التغيير والت  و عا
(، ورتب س  و و ا تغيير ما  الاوم 11َما ِ َاْوٍم َحت   ُيَغيِ ُروا َما ِ َأْنُفِسِهْا )الر د:  ُيَغيِ رُ ِ)   َّللا َ ت 

  ل  أفعال العباط )حت  يغيروا ما  أنفسها(نمن الفار  ل  الغم  ومن المصر  ل  الهويمةننن 
 لعع  األسععبا   ععرك فععس التوحيععد، ومحععو  لتفععالوالشععرع؛ قععال ابععن تيميععة: طات لعاععاالسععمة موافاععة ل و ععسه

األسعععبا  أ  تكعععو  أسعععبا ًا تغييعععر فعععس و عععل العاعععا، واإل عععراض  عععن األسعععبا   الكليعععة قعععدم فعععس 
 ن1الشرعط

 ع وا  ا ليها السالم  نم ن يا الار  س: طقال لس  ع  مشايخ  سا الوما  فس ةالم  رل : أ  األ  قال
لللعفا ن فال  مجيبًا لل:  سا قول ت يصدر  ت من الجهال واألم يا ، والر عاع   ألسبا ليسموا ا

 1العليا نننط لسمةوالسفها ، أو من  ا ن فس الكتا  وا

 

 عفل  ما ة من الماعاط، وقعال ابعن حجعر: طلعين الحعديثط  ،ثاب   نو سماطه  عيف أل ا مصعب ب 
ولعععل  عععوا د  ن533   يعععب، والتار 10/159، وتهعععسيب التهعععسيب 4/118ات تعععدال   انظعععر/ ميعععوا

و َيْعلعععَ ، َوِسيعععِل مُ  َرَواهُ " يتاعععو  بهعععان قعععال الهي معععس:  َعبُ َأبعععُ ُن  صعععْ ُل ابعععْ ٍ  َوث اعععَ ُن َثابعععِ اَ ،بعععْ َفُل  ِحبععع  ع  َو عععَ
  عر بعن سعليما   س لعس بعن أبع نلعدينعور ا سعنالح ،أبعو4/98َ َماَ ة طن مجمع الووائد وممبع الفوائد 

  ععام ،: م تبععة الادسععس، الاععا رتالما ععر ،: حسععام الععدين الادسععس،المحاا ععع(807: المتععوف الهي مععس )
 من 1994 ع،  1414المشر: 

: المللع ن 3/106ائعد امعن فاههعا وفو  س األحاطيعث الصعحيحة و ع  سلسعلةاأللبعانس فعس ال  صححلو    
العععدين، بعععن الحعععاي نعععوم بعععن نجعععاتس بعععن آطم، األ عععاوطرل األلبعععانس  ناصعععرأبعععو   عععد العععرحمن محمعععد 

: األولع ، )لم تبعة اللبععة  الريعاض،: م تبعة المععارف للمشعر والتوحيعع،  ،الما ر ع(1420)المتوف :  
 المعارف(ن

بعن  سالمبن   د الالدين أبو العباس أحمد بن   د الحليا  تاسن 5/232ابن تيمية: الفتاو  الك ر    1
: الما ر ، ع(728  د س بن أبس الااسا بن محمد ابن تيمية الحرانس الحم لس الدمشاس )المتوف : 

 من1987 - ع 1408: األول ، اللبعة ،طار الكتب العلمية
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اإلسعالمية؛  الشخصعيةسلا  لع   يمعة العمعا وا تبعاره األسعاس فعس تكعوين صل  س  ليل و    سالم  وأكد
طاوط  ليععل  ن ععس س  يأكــل مــن عمــل يــده ، وإن أنأكــل أحــد طعامــا قــط ، خيــرا مــن  مــافاععال: )

 ن2السالم ةا  يأكا من  ما يده(
 الرزق: اعالثاني: الكسب من العمل أفضل أنو  المطلب

  ا تباره أفلا أنواع الرحقن سيل؛وسلا  ل  العما ورمب  ليلالم س صل  س   حث
 3)خير الكسب  سب العامل إذا نصح .أنل قال:  أبس  ريرت ر س س  مل  ن رسول س   ن  

 عنه: عالثالث: الرفع من شأن العمل، ومنع الترف  المطلب
 وةالورا ععة أ هعابهعا  عع  العععا لين أل معال  عيم مظعرالتععس ي اعةمعن أسعبا  البلالععة المظعرت الخا  لععا

 نننلمظافةا
 الج  السمة  سا األمر  مللا التو يهال السا اةن وقد ورط  ن أبعس العدرطا  معا يشعير  لع    وقد 

 اسععتهجنف الخا اععة  مععد الععبع ؛ حيععث ةععا  أبععو الععدرطا  يشععتغا فععس الورا ععة؛ تو ععوط  ععسه المظععر 
 ت أ  أ عا العدرطا   ،ذلك  ع  من رآه؛ و ده مير تئا  صحا ة رسول س صل  س  ليل وسلا

 الال  سا الفها الخا ئ  ما تعلمل من رسول س من رفع لشأ  العمعا حتع  فعس الورا عة و كرامعل 
 للعمالن

ُجالا ميرل ِبِه ويُهوي ييغقرِ   عينق  اِء أينل ري دي رق عيلُ  ُس أيِبي الدل الي ليُه أيتيفق اي فيقي ا ِبِدميشق سا وِل  غيرق سـُ اِحُب ري َي صـي هيذيا ويأينـق
ُسولي َّللالِ  َُ ري ِمعق ، سي لييل لق عي الي: لي تيعقجي للمي؛ فيقي سي ِه وي لييق للى َّللالُ عي لي  َّللالِ صي للى َّللالُ عي هِ صي وُل:  يق للمي ييقـُ سي وي

ِميل ويلي  ُه آدي ا ليمق ييأقُكلق ِمنق سا لقار مينق غيريسي غيرق لقِا َّللالِ عي  خي قيةا. زل ِمنق خي دي اني ليُه صي لل ِإلل  ي جي  1وي

 

محمععد بععن أحمععد بععن أبععس   ععر بععن    ععد س أبععون 13/14الار  ععس: الجععامع ألح ععام الاععرآ  للار  ععس  1
: أحمد ال رطونس و بعراويا ،تحايا ع(671 مة الدين الار  س )المتوف :   ر سفرم األنصارل الخو 

 نم1964 - ع 1384 نية،: ال االلبعة ،الاا رت –مصرية: طار الكتب الالما ر فين،أ 

 ن 2072رقا  3/57صحيا البخارل / ال يوع / ةسب الر ا و ملل بيده  2

أسععد  ن  ععد س أحمععد بععن محمععد بععن حم ععا بععن  ععالل بعع أبععون 8412رقععا  14/136المسععمد  :أحمععد 3
: ط   عععراف ، عععاطل مر عععد، وآيعععرو   -:  ععععيب األرنعععلوط المحاعععا عععع(  241)المتعععوف :  يبانسالشععع

 - ععععع  1421: األولعععع ، اللبعععععة ،الرسععععالة ة: ملسسععععالما ععععر ،  ععععدس بععععن   ععععد المحسععععن الترةععععس
 ؛ قال ابن حجر: طت  أس  علطنمحمد بن  مار ُةشاكن  سو  ر الل ثاال    ن،حس   سماطه  من2001

والحديث عند البيهقي: الجامع لشعب اإليمان / باب التوكل باهلل عز وجل والتســليأل ألمــر  لــي كــل 

 .1180ح 2/440شيء، 
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يطلبـون العلـم ، فوجـدوه يغـرس غرسـا فأقبـل علـى  ءأبـي الـدردا إلى: )جاء قوم رواية للل رانس  وفس
 . 2غرسه........ الحديث 

 : صدقةالرابع: الترغيب في العمل باعتباره عبادة و  المطلب
س وَ   رو   ِن َأبعِ ا ٍ البخارل  ن َسْعِد بعْ ُل  عن الم عس صعل  س  ليعل وسعلا قولعل:  قع  َس َّللا ُ َ معْ )ويِإنـل ي َر عِ

ميُة اللِتي  تلى اللُّقق قيةر حي دي ا صي نلهي ةت فيِِ قي َي ِمنق نيفي قق في ميا أينق ا إِ ميهق فيُعهي ريأيِت ي  ليىتيرق  .3ِفي امق
المعلععوم فععس  ععريعتما أ  المباحععال تتحععول  لعع   ا ععال ي ععا  المععر   لعع  فعلهععا  ذا اقترنعع   ومععن 

  هلل  و و ان اللا ةبمية العباطت و 
 : الترغيب في العمل باعتباره من صفات األنبياء:سالخام المطلب

  األنبياء برعي األغنام: اشتغال .1
ْن ر سأنها ةانوا يشعتغلو   عال ل و و ا فس أن يائ ةان  سمة س  لاد بعن   عد   عابرن رو  البخعارل  عَ

س الَكبعَاثَ  وَل  ،4س ر س س  مهما ، قال : ةما مع رسول س صل  س  ليل وسعلا َنْجمعِ َوِ    َرسعُ

 

س ا ن قععال الهي مععس: ط27506رقععا  45/498أحمععد: المسععمد 1 سي فععِ ُد، َوالل َ َرانععِ ُل َرَواُه َأْحمععَ ْلَكِ يععِر، َوِرَ الععُ
 ن  4/68ط مجمع الووائد نُلري ُمَوث ُاوَ ، َوِفيِهْا َةاَلم  َت يَ 

ن فس  سماطه؛  قية بن الوليد: صدوق ة ير التدلية  عن اللععفا ؛ ةمعا قعال ابعن صحيا لغيرهو سماطه  
 السعماع فعس ،  ت أنعل صعرم 49، و و مدلة معن اللباعة الرا ععة؛ ةمعا فعس  باعال المدلسعين حجر

بعن   ععد العويععو،  محمعد بععن مهعا ر؛ فععس روايععة الل رانعس فععس مسععمد  سععويدن وقعد تا عععل روايعة أحمععد
  رانععسبععن أحمععد بععن أيععو  بعن مليععر اللخمععس الشععامس، أبععو الااسععا الل سععليما ،  3/285الشعاميين 
يعرول، ب –السعلفس، الما عر: ملسسعة الرسعالة  دالمجيع   دبن   حمدل ع(، المحاا:  360)المتوف :  

الترميععععب  االشعععيخ األلبععععانس: طحسعععن صععععحياط صعععحي وقععععالن  1984 – 1405اللبععععة: األولععع ، 
 نالخامسة: اللبعة ،الرياض –: م تبة المعارف الما ر، 2/3354والتر يب 

 2275م 3/285 شاميينال مسمدبن أحمد الشامس الل رانس:  سليما  2
، صععععحيا مسلا/الوصععععية/ 2742رقععععا  4/3 أمميععععا البخععععارل/ الوصععععايا/ أ  يتععععرك ورثتععععل صععععحيا  3

 ن4100م 805الوصية  ال لث، 

ابن األثير فس معم  )الكباث(: طُ و الم ليال ِمْن َثمر اأْلََراِكط، المهاية فس مريب الحديث واألثر قال    4
، الملل : مجد الدين أبو السعاطال المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن   د الكريا 4/139

 - عع 1399بيعرول،  - عع(، الما عر: الم تبعة العلميعة 606بانس الجورل ابن األثير )المتعوف :  الشي
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اَل: اُلواَأْ َيُبُل« قَ  ن لُ ِمْمُل، َفإِ  اأَلْسَوطِ َقاَل: )َ َلْيُكْا  ِ   َسل َا،َّللا ِ َصل   ُس َ َلْيِل وَ  َمَا  قعَ : َأُكْمَ  َتْرَ   الغعَ
 1»َوَ ْا ِمْن َنِ سٍ  ِ ت  َوَقْد َرَ اَ ا(

ْنيا و  وَأبَما لْا يلع الميُ و ت ِفس المتملكة قولل: طُيِريد َأ  س   اْلخل اِبس  اإلمام    قال  و نمعا ،معمها المترفينالدي
ا،  اَ  ييا ععً و  ةععَ ا ُرِول َأ  َأيععي رِف، َةمععَ حا  الحععِ ع مععن أصععْ ا  َوأ ععا الت َوا ععُ س ر ععا  الشعع   علهععا فععِ

،  س أ لا الغما عيلواستاجاره  ياه فس ر   عيبُموس  و  نبأ  من   ليماس    قص  وحةِري ا نجاًرا، وقْد  
 ن 2حيث يجعا رسالتل ط

ابعن حجعر: طقعال العلمعا  : الح معة فعس  لهعام األن يعا  معن ر عس الغعما ق عا الم عوت أ  يحصعا   قالو     
لهعا التمععر  بر يهعا  لعع  مععا ي لفونعل مععن القيعام  ععأمر أمععتها   وأل  فعس مخاللتهععا معا يحصععا لهععا 

ص روا  ل  ر يها و معها  عد تفرقها فس المر   ونالهعا معن مسعرم  لع   ذاالحلا والشفاة ألنها  
سبع وميره ةالسارقننن ويصع  الغعما بعسلك لكونهعا أ عع  معن مير عا     منرم وطفع  دو ا  مس

 

محمعوط محمعد اللمعاحسن ووصعفل ابعن األثيعر فعس مو عع   -م، تحايا:  ا ر أحمعد العواو   1979
 ن1/40آير؛ فاال: ط ُ َو َ َجر  َمْعُروف  َلُل َحْما  َةَعَماِقيِد اْلِعَمِبط 

ُر اأَلَراِك(، والمعراط العمعا فعس قلع  ال معر 7/81البخارل فس صحيحلوتر ا   َو َثمعَ اِث، َو عُ اُ  الَكبعَ :)  عَ
 من الشجرن

 ويالحظ فس الحديث  ما الصحا ة مع الم س صل  س  ليل وسلا فس  مس ال مارن
، صععععععحيا 5453رقععععععا  7/81صععععععحيا البخععععععارل/ أحاطيععععععث األن يععععععا / الكبععععععاث و ععععععو ثمععععععر األراك  1

  ن 5243م 1034أل عمة واأل ر ة/ فليلة األسوط من الكباث، مسلا/ا
سععليما  حمععد بععن محمععد بععن  أبععو، 1554/ 3الخلععابس: أ ععالم الحععديث فععس  ععرم صععحيا البخععارل  2

، تحايعا: طن محمعد بعن سععيد  عع(388بعن الخلعا  البسعتس المععروف  الخلعابس )المتعوف :   ويا برا 
 من1988 ع/ 1409الار   م ة الم رمة، اللبعة األول  آل سعوط ، من ممشورال  امعة أم 

مسعععوط بععن محمععد  ن: محيععس السععمة، أبععو محمععد الحسععين بععالمللعع  ن11/334البغعول/  ععرم السععمة    
 ،ح يعر الشعاوين محمعد -األرنعلوط يب:  ععتحايعا ، عع(516الشعافعس )المتعوف :    ل بن الفرا  البغعو 

 من1983 - ع 1403: ال انية، لبعةال بيرول،طمشا،  -: الم تب اإلسالمس الما ر
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وأل  تفرقهعععا أك عععر معععن تفعععرق اإلبعععا والباعععر إلم عععا   عععبا اإلبعععا والباعععر  عععالر ا طونهعععا فعععس الععععاطت 
 ن1المألوفة ننط 

 النبي صلى هللا عليه وسلم في رعي الغنم: اشتغال .2
)ميا بيعيثي َّللالُ    البخارل َ ْن َأِبس ُ َرْيَرَت َرِ َس َّللا ُ َ ْمُل َ ْن الم ِ سِ  َصل   َّللا ُ َ َلْيِل َوَسل َا َقاَل:  رو      

ابُ غينيمي نيِبيًّا ِإلل ريعيى الق  حي الي أيصق َُ هُ . فيقي ؛ ُ نق الي: نيعيمق ؟ فيقي َي ليى قيرياِريطي أِليهقِل مي  أيرقعياهيا: ويأينق  . 2  كلةي عي
: طقال سويد ع أحد رواتل ع يعمس ةا  ات الابن حجر ايتالف العلما  فس المراط  الاراريا؛ فا  ناا    

اسا   قراريا؛  الحر س:  قال  براويا  الدر ا،  أو  الديمار  من  السل  و  و   الايراط  يعمس   ايراط؛ 
أ  ،وناا3مو ع  م ةط فيتعين  أل لل؛  ير    األ رت  ةا   ما  ات تراض  أنل  أراط   نلابن حجر 

الرط   ،مرت  اراريا    ر جياط و   تالم ا ؛ فع ر مر  فاال: طولية  ابن حجر  سا ات تراض؛  ورط 
 أ رت أوالمراط  اولل أ لس أ ا  لغير ا  جيد  ذ ت مانع من الجمع بين أ  ير   أل لل  غير أ رت و 

اآلير بين الم ا  فال يمافس ذلك   سا  وي و  فس أحد الحدي ين بين األ رت وفم ة فيتحد الخ ر 
 4 س أ لاطن 

 يأكل إل من عمل يده: لعليه السالم  داود .3
وِل َّللا ِ  رو   ْن َرسععُ َرَت ر ععس س  مععل  ععَ ل َا قععال:  اإلمععام البخععارل  ععن أبععس ُ َريععْ ِل َوسععَ ل   َّللا ُ َ َليععْ )أينل صععَ

اُودي النل  اني لي ييأقُكُل ِإلل ِمنق عيميِل ييِدهِ دي م  ي الي ِه السل لييق  5(نِبيل عي
ْن َرسععُ  حععديثالبخعارل ال ورو   ُل  عَ َس َّللا ُ َ مععْ َداِم َر عِ ل   َّللا ُ  ولِ أيلعًا مععن روايعة اْلِماععْ ل َا  َّللا ِ صعَ ِل َوسععَ َ َليععْ
م  كيلي )ميا أي   :الَ قَ  الي ِه السـل لييـق اُودي عي يل َّللالِ دي ِدِه ، ويِإنل نيبـِ ِل يـي راا ِمنق أينق ييأقُكلي ِمنق عيمـي يق در طيعياماا قيطُّ خي أيحي

 6كياني ييأقُكُل ِمنق عيميِل ييِدِه .
 داود عليه السالم في صناعة الحديد: حرفة .4

 
،  441/ 4أحمعععد بعععن  لعععس بعععن حجعععر أبعععو الفلعععا العسعععاالنس الشعععافعس، فعععتا البعععارل  عععرم صعععحيا البخعععارل ابعععن حجعععر: 1

قععام  إيرا ععل وصععححل ، رقععا ةتبععل وأبوا ععل وأحاطي ععل: محمععد فععلاط   ععد البععاقس، 1379بيععرول،  -الما ععر: طار المعرفععة 
 ن  ليل تعلياال العالمة:   د العويو بن   د س بن  اح،    الدين الخليبوأ رف  ل   بعل: محب  

 ن 2262رقا   88/ 3البخارل/ اإل ارت/ ر س الغما  ل  قراريا  صحيا   2
 ن 441/ 4  فتا البارل   / ابن حجر3
 ن المصدر السابا 4
 ن 2073م 57/ 3يده  ب ل ملو البخارل / ال يوع/ ةسب الر ا  صحيا   5
 ن2072م  3/57ةسب الر ا و ملل بيده  صحيا البخارل / ال يوع/ 6
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 فاعععال سعععبحانل: لعععدروع؛ما ة االسعععالم؛ و عععو صععع  ليعععلاحترفعععل طاوط  العععسل عععن العمعععا  اعععرآ ال وأفصعععا
اِكُروني  )النبيـاء: ُتمق شـي لق أينـق ُكمق فيهـي نق بيأقسـِ نيُكمق مـِ صـِ مق ِلُتحق عيةي ليُبوست ليكـُ نق نياُه صي للمق  بعنا قعال  80)ويعي

ُروع ُروع َقْ لل    ،ك ير: طَيْعِمس َصْمَعة الدي ل َمْن َسَرَطَ ا ِحَلًاا َصَفاِئاَقاَل َقَتاَطت: ِ ن َما َةاَنْ  الدي  ؛َوُ َو َأو 
د ليهُ  ويأيلينلاَكَما َقاَل َتَعاَل  )   رق رق ِفي السل قيدِِ اِبغيات وي ميلق سي ِديد أينق ِاعق ة َفُتْالعِا  القحي ع اْلَحْلاعَ (  َأْل َتُتَوسعِ 
َمار َوَت ُتغْ  د  اْلِمسععْ َمار َفَتاععُ ظ اْلِمسععْ ةلععِ س  اْلَحْلاععَ س: فععِ ْن َ ْأسععُ ْا ( َيْعمععِ مُكْا مععِ اَل ) ِلُتْحصععِ َسا قععَ الَوِلهععَ  اْلِاتععَ

 "1َفَعل َمُل َذِلَك ِمْن َأْ لُكاْ  اُوطِ ِل َ ْ ده طَ  َأْلَهاَ  َماَأْنُتْا َ اِكُروَ ( َأْل ِنَعا َّللا  َ َلْيُكْا لِ  َفَهاْ )
 ز ريا عليه السالم في النجارة: اشتغال .5

س ُ رَ  رو   ْن َأبعععِ َرتَ اإلمعععام أحمعععد  إسعععماطه  عععَ ل َا  يعععْ ِل َوسعععَ ل   َّللا ُ َ َليعععْ وَل َّللا ِ صعععَ الي َأ   َرسعععُ ــي ا قـ ــل اني زيكيِريـ ــي : )كـ
اراا .  2نيجل

 

: أبعو الفعدا   سعما يا بعن  معر بعن المللع ن80سورت األن يا  / أية  ،العظيا آ الار   تفسيرابن ة ير/  1
: الما عر ،سعالمة حمعد: سعامس بعن م،المحاا عع(774الدمشاس )المتوف :    ثاالار س البصرل    رك ي

 من 1999 - ع 1420ال انية : اللبعة ،للمشر والتوحيع ةطار  يب

ن 2150م 3/571، وابعععن ما عععة/ التجعععارال/  عععا  الصعععما ال7947رقعععا  13/329أحمعععد، المسعععمد 2
 ع(، 273الملل : ابن ما ة أبو   د س محمد بن يويد الاوويمس، وما ة اسا أبيل يويد )المتوف : 

ن  م1998-ه1418ولعس،طن  شار  واط معروف، الما عر: طار الجيعا بيعرول، اللبععة: األتحايا:  
 و سماطه صحيان
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 السادس: العمل من شأن الصحابة: المطلب
 ة؛المتاحععع  المختلفعععة؛ حسعععب الظعععروف المحيلعععة والفعععر  الفعععس األ مععع شعععتغلو  الصعععحا ة ي ةعععا     

التجعععارت؛ ةمعععا  فعععسفالمهعععا رو  ر عععوا  س  لعععيها لمعععا ترةعععوا طيعععار ا وأر عععها؛ ا عععتغا  علعععها 
 ععع  المهععا رين فععس حرا ععة أرض  يععوانها األنصععار؛ ويااسععمونها فععس  وا ععتغاسععم يمل  عععد قليا،

َق  َ ْمُل: )ال مرن رو  البخارل  ن َأِبس ُ َرْيَرَت َرِ َس َّللا ُ  اُر ِللنلِبيِِ  قيالي ينقصي للمي  األق سـي ِه وي لييق للى َّللالُ عي صي
اُلوا: تيكق  . فيقـي الي: لي وياِننيا النلِخيـلي؟ قـي بييقني ِإخق نينيا وي ااققِسمق بييق اُلوا:  ُفونـي ريِة ؛ قـي ي الثلمـي ُكمق فـِ كق ري نيشـق ةي وي ُُونـي القمي

ِمعقنيا ويأيطيعقنيا   1نسي
بين أبو  ريرت ا تغال المها رين فس التجارت، واألنصار فس الورا عة فعس سعياق تعليلعل ة عرت حدي عل   وقد

ا ويِإنل  ن الم س صل  س  ليل وسلا طو  ميره من الصحا ة؛ فاال: ) اِجِريني  ي ِتي ِمنق القُمهي وي  ني ِإخق
ي  نق األق ِتي مــِ وي وياِق ويِإنل ِإخــق يســق ُا ِباألق فق غيُلُهمق الصــل وياِلِهمق ييشــق ُل أيمــق غيُلُهمق عيمــي اني ييشــق اِر  ــي رَ  ُةمععْ ُ وَ  نقصــي  أً امععْ

 2َّللا ِ َصل   َّللا ُ َ َلْيِل َوَسل َا َ َل  ِمْاِ  َ ْلِمسننن(ن ُسولَ ِمْسِ يًما َأْلَوُم رَ 
مي القُجُمعيِة ِمنق  كياني َقاَلْ :  اَ الم ِ سِ  َصل   َّللا ُ َ َلْيِل َوَسل   ْويِ َ اِئَشَة حَ   َ نْ  البخارل   رو   تياُبوني ييوق النلاُس يينق

ييأقُتوني ِفي  ُغبيارِ مينياِزِلِهمق ويالقعيوياِليِِ َي ارُ ُيِصيُبُهمق ا الق ُغبـي ييخـق  لق ُق َي ري ولي  ُرجُ ويالقعـي سـُ أيتيى ري ُق، فـي ري ُهمق القعـي نق مـِ
الي النلبِ َّللالِ صي  ِدي ـ فيقي ُهمق ـ ويُهوي ِعنق انر ِمنق سي للمي ِإنق سي ِه وي لييق للى َّللالُ  يُّ للى َّللالُ عي للمي: ليوق أينلُكمق  صي سي ِه وي لييق عي

مِ  ُتمق ِلييوق رق ِة )َكاَ  الم اُس َمَهَمَة َأْنُفِسِهْا َوَةاُنوا ِ َذا َراُحوا  ِ أخرى:    يةوفي روا  ،3هيذيا.  ُكمق تيطيهل َل  اْلُجُمععَ
 4َراُحوا ِفس َ ْيَاِتِهْا َفِايَا َلُهْا َلْو اْمَتَسْلُتْا(ن

 
 
 

 
 ن2325رقا  3/104 ميره وأالبخارل/ الموار ة/  ا   ذا قال: اكفمس ماونة المخا  صحيا1
صععحيا مسععلا/ فلععائا  ن2350رقععا  3/109 ععا  مععا  ععا  فععس الغععرس  /ار ععةالبخععارل/ المو  صععحيا2

 ن6291م1239 دوسس،الصحا ة/ من فلائا أبو  ريرت ال
صعحيا مسعلا/ الجمععة/ و عو   ن902رقعا  2/6 لجمعةالبخارل / الجمعة / من أين تلت  ا  صحيا3

 ن1842م 386و يا  ما أمروا  ل،  ر ال ل  ةا  الع من ال عةمسا الجم
مسعلا/ الجمععة/  صعحيا ن903رقعا  2/7مة صحيا البخارل/ الجمعة/ وق  الجمعة  ذا حال  الش  4

 ن1843م 386 ل  ةا  الع من الر ال و يا  ما أمروا  ل،  الجمعةو و  مسا 
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الثالث  المبحث  
 وأعمال محددة   فعلى ُمزاولة ِحري  بالحثِِ  العالج

حسععب  اقاتععل وقدراتععل؛  مععا  لفععةالمسععلا الحععرف والمهععن المخت ةالم ويععة حافلععة  الحععث  لعع  مواولعع السععمة
يلةد  ل  أ مية العما واإلنتاي وم افحة البلالةن وسأذةر نماذي من الحعرف والمهعن التعس حعث 

  ليها الم س صل  س  ليل وسلان
 األول: الحث على العمل في التجارة: المطلب

عي الم س صل  س  ليل وسعلا فعس ات عتغال  التجعارت؛ فاعال:   حث ِلُم مـي ُدوُق القُمسـق يُن الصـل يمـِ اِجُر األق )التـل
مي القِقيياميِة . اِء ييوق دي هي  1الشُّ

المديمععة ألنهععا  لعع المهععا رو  فععس التجععارت ةمععا بيمععل أبععو  ريععرت فعس حدي ععل السععابا  عععد  جععرتها   و معا
العرحمن بعن  عوف؛ حيعث  عرض  ليعل أيعوه األنصعارل:    عدن  علت  ترةوا طيار ا وأرا يهانوم

اوقال:  ؛الرحمن   دننن، فرف  لمال  ص سعد بن الر يع أ  ياسا لل ن س أَْ لعَِك  َّللا ُ  َركَ ط  عَ َك فعِ لعَ
اعي فيميا ا  أييقني َوَمالعَِك،   ُنقي ليى ُسوِق بيِني قييق لُّوُه عي ؟ فيدي ليبي ُسوُقُكمق قي نت  نق مق سـي طت وي نق أيقـِ لر مـِ ُه فيضـق ميعـي  ،ِإلل وي

 

ن وفعععس  سعععماطه ةل عععوم بعععن 2139م 3/510ابعععن ما عععل/ التجعععارال / الحعععث  لععع  الم اسعععب  سعععمن  1
ن و ععوط العس  س  سعماط الحعديث؛ فاععال: 462، و ععفل ابععن حجعر فعس التاريعب  و عن؛ مختلع  سيعل

 يعععوا أ  ي عععو  فعععس طر عععتهاط  م يعععةوت يلعععوم معععن المع لمعمععع ،طو عععو حعععديث  يعععد اإلسعععماط، صعععحيا ا
الدين أبو   د س محمد بن أحمعد بعن   معا  بعن َقاْيمعاح   مة، 3/413ات تدال فس ناد الر ال  

: طار المعرفععة لللبا ععة والمشععر، رالما عع ،:  لععس محمععد البجععاول ،تحايا ععع(748الععس  س )المتععوف : 
 من 1963: األول ، اللبعة  ،ل ما –بيرول  

 ،لتجعععارولعععل  عععا د معععن حعععديث أبعععس سععععيد الخعععدرل؛ أير عععل الترمعععسل / ال يعععوع/  عععا  معععا  عععا  فعععس ا 
 سا حديث حسن ت نعرفل  ت معن  عسا الو عل معن حعديث ال عورل  عن وقال: طط  ،  1209م  2/498

أير عل العدارمس فعس و  ، : اسمل   د س بن  ابر و و  عيخ  صعرل ط  أبس حموت ط ط ط ط وأبو حموت
، 2581م 3/1653المسععععمد ، المعععععروف  سععععمن الععععدارمس/ ال يععععوع /  ععععا  فععععس التععععا ر الصععععدوق،

المللعع : أبععو محمععد،   ععد س الععدارمس، تحايععا: حسععين سععليا أسععد الععدارانس، الما ععر: طار المغمععس، 
 من 2000 -ه1421اللبعة: األول ، 
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ْفَرتٍ  ُر صعععُ ِل َأثعععَ ا َو عععِ اَ  َيْومعععً ا   عععَ ُدو  ثعععُ اَ َع اْلغعععُ ا  تعععَ ِل َوسعععَ  1ثعععُ ل   َّللا ُ َ َليعععْ سي صعععَ اَل الم  عععِ اَل: ل اَ َفاعععَ َيْان قعععَ : َمهعععْ
 ن2َذَ ٍبنننط نْ َقاَل: َةْا ُسْاَ  ِ َلْيَها  َقاَل: َنَواًت مِ  ُ ،َوو  ْ تَ 
ابــن حجــر:  قــالس  ععو و ععا لع ععد الععرحمن بععن  ععوف وأممععاه مععن  ملععل و ععارك لععل فععس رحقععل؛  و ععارك

 3"...جميع تر ته ثالثة آلف ألف وماةتي ألف".
 الثاني: الحث على العمل في التعليم:  المطلب

( َحا  البخارل  ن ابن عباس مرفو ًا: )ِ    أَ   رو    ن 4َما َأَيْسُتْا َ َلْيِل َأْ ًرا ِةَتاُ  َّللا 
ْعِ سي   قال َكُا: »َلْا َأْسَمْع َفْلَيْاَ ْلُل« َوَقاَل الحَ   ًااَيْشَتِرُط الُمَعلِ ُا، ِ ت  َأْ  ُيْعَل  َ يْ   »تَ :  البخارل: طَوَقاَل الش 

اِم َ ْأًسا َوَقاَل: ط    ِ َأْ رِ الُمَعلِ ِا« َوأَْ َل  الَحَسُن َطَراِ َا َ َشَرًت َوَلْا َيَر اْبُن ِسيِريَن    َأَحًدا َةِرَه َأْ رَ  الَاس 
َ لَ  ُيْعَلْوَ   َوَةاُنوا  الُحْكِا،  ِفس  ْ َوُت  الرِ  ْحُ :  السي ُيَااُل:  فس  ن  56الَخْرِ ط   َكاَ   ط  البغول:  وقال 

 7الحديث طليا  ل   واح أيس األ رت  ل  تعليا الارآ ، و واح  ر لطن

 

ْفَرتُ ال َفَراِ ( العععس َ ُب َوالو  : لعععو  األصعععفر، وصعععي َرا ُ )اأْلَصعععْ الخلعععوق، والخلعععوق:  يعععب  صعععفرت والمعععراط: ،ْ فعععَ
 ن9/237البارل  فتا، و 1/176فس مريب الحديث  المهايةيصمع من ح فرا  وميرهن 

رقعععا  3/53الصعععالت(  قلعععي  عععا  معععا  عععا  فعععس قعععول س تععععال : )فعععإذا  /يعععوعصعععحيا البخعععارل/ ال  2
ويععاتا معن حديعد وميعر ذلععك،  اعر ا ،و ععواح ةونعل تعلعيا ال الصعداقمسعلا/ المكعام/  صعحيان2049
 ن3379م 655

 ن9/237ابن حجر العساالنس: فتا البارل  3

 ن5737رقا  7/131صحيا البخارل/ اللب/  ا  الشرط فس الر ية  اليع من الغما  4
 ن3/92صحيا البخارل/ اإل ارت/ ما يعل  فس الر ية  ل  أحيا  العر   فاتحة الكتا   5

ْر ِ   6 ؛ أِلَ اْلخعععَ نِ  وَ     : الظععع  ا  عععُ ْور ِ ن معععَ ِدير   الحعععَ ْرُ   َتاعععْ ْا يعععِ اُل ةعععَ ِرن ُياعععَ ْر  ِ اْلَكسعععْ ُا اْلخعععِ ، َواِتسعععْ نٍ  ِ ظعععَ
 ن2/22ن المهاية فس مريب الحديث أرِ ك  َوَفاِ ُا َذِلَك اْلَخاِرُ  

ِل ع أل  عواح أيعس األ عرت  لع  الاعرآ  ع ذ عب   ذةر  7 البغول ايتالف العلما  فس المسألة؛ فاعال: ط َوِ َليعْ
اَل  ِل قععَ ا ، َواْلح ععا، َو ععِ ك، َوالشعع  َ لععَ ،َمالععِ ا سععمعُ  َفِايهععا ي ر ععُلن وَوَأبععُ  اِفِعس  اَل الح ععا: مععَ ْور، قععَ ع  َوِسيععل ثععَ

َراَ ت  ِل، أِلَ  اْلاعِ َرت َ َليعْ ، وأيِس اأْلُ عْ حديث ابن عباس أ اله ع  طليا   ل  َ َواح الر  ية ِ اْلُاْرآِ ، و سةر َّللا 
ة معن أ عا اْلعلعا ِ لعَ  َأ   َوذ عب َ اَحة أ ر الل ِ يعب والمععالالن ِ   َوِسيلَواْلِفْال من اأْلَْفَعال اْلُمَباَحة،    َما عَ

ِرل    اْلُاْرآ والعوض،  ل  َتْعِليا    ت،اأْلُْ رَ   يسأَ  ول الوي عْ َو قعَ ام، َو عُ اَل  ،ميعُر ُمبعَ َحاق، َوقعَ ة، َوِ سعْ س حميفعَ َوَأبعِ
  َمْمُصور، َ ْن ِ ْبَراِويا: َأن ُل ةره أ ر اْلمعلا، َوَقاَل َ اِبر ْبن َحْيد: َت َ ْأس ِ ِل َما لا يْشَترطن
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ال يهاععس فععس معرفععة السععمن واآلثععار ) ععا   ععواح أيععس األ ععرت  لعع  الر يععة  ععالارآ  واألذةععار(  وتععر ا 
نُ  اْلَحَكُا ْبُن ُ َتْيَبَة َيُاوُل: َلْا َأْسَمْع َأَحًدا َةِرَه َأْ رَ    َ وقال: طَوَةا اَ  ابعْ ،  اْلُمَعلِ ِا، َوةعَ اءر ، ويعيطـي يِريني سـِ

بيةي ويأيُبو   ني بِ ِقالي وق ِليِم: لي ييري ا، وي   تيعق ِر بيأقسا يجق ِغلقمياِن ِباألق كي  ِبهِ الق ذق يـُ ،  وي ِريُّ ُن القبيصـق سـي ري  رُ قيالي القحي نق ُعمـي عـي
." زيقيُهمق طلاِب أينلُه ري ِن القخي  1بق

 الثالث: الحث على العمل في الطب: المطلب
قليعًا من الغما،    ة؛الم س صل  س  ليل وسلا للصحا ة أيس ا األ رت  ل  التل يب  الر ي  أ ام 

  ياسموا لل؛ طفعًا للحري فس أيس األ رتن أ  وأمر 
ِعيدت   روى        للى   البخاري من حديث أيِبي سي اِب النلِبيِِ صي حي ُه، قيالي: انقطيلياي نيفيرر ِمنق أيصق ِضيي َّللالُ عينق ري

افيُروهي  ريةت سي فق للمي ِفي سي سي ِه وي لييق اُلوا:  ا،هللُا عي ِب، ... فيقي يياِء العيري يِت ِمنق أيحق ليى حي تلى نيزيُلوا عي ا    حي ييا أييُّهي
عييق  سي وي ُلِدغي،  نيا  يِِدي سي ِإنل  ...  الرلهقُط  ؟  ءت يق ِمنق شي ُكمق  ِمنق دت  أيحي دي  ِعنق لق  فيهي ُعُه،  في يينق لي  ءت  يق ِبُكلِِ شي ليُه  نيا 

يي  طيلياي  فيانق ِم،  الغيني ِمني  قيِطيعت  ليى  عي اليُحوُهمق  ري   تقِفلُ فيصي ييقق وي ِه،  لييق فيكيأينلميا  أُ عي العياليِميني  بِِ  ري  ِ ّلِلِل ُد  مق الحي  :
طيلياي    ِمنق   ِشطي نُ  ، فيانق الت ميا ِبِه قيليبيةر،  ِعقي ِشي وي ُهمق جُ قيالي ييمق فيوق ليُهمُ : فيأيوق الي   عق الي    ُحوُهمق اللِذي صي ِه، فيقي لييق عي

تل  عيُلوا حي قيى: لي تيفق الي اللِذي ري : اققِسُموا، فيقي لل   النلِبيل نيأقِتيي    ىبيعقُضُهمق هِ   ىصي لييق ُكري ليُه   هللُا عي للمي فينيذق سي وي
فيني   ، اني الي: اللِذي  ي ليُه، فيقي للمي فيذيكيُروا  سي ِه وي لييق للى هللُا عي ُسوِل َّللالِ صي ليى ري ِدُموا عي ُظري ميا ييأقُمُرنيا، فيقي نق

ا ُرقق  ِري ي أينلهي ميا ُيدق هق ييةر )وي ِرُبوا ِلي ميعيُكمق سي ، اققِسُموا، وياضق ُتمق بق  .2 ماا  ، ُثمل قيالي: )قيدق أيصي

 

عْ  يَن،اْلَحَسن، َواْبن ِسيرِ  ولَوُ َو قَ  يْشَترط،لا  اَ ْأس ِ أيس الَمال مَ  َت قوم ِ َل  أنُل  َوذ ب نَوالش   ِ س 
الَ  ا َ  َوقعَ ِإذا ةعَ ْرآ  لععُل حعات ، فععَ يا اْلاعُ َرت  لع  َتْعلععِ ن   عععُ  أ عا اْلعلععا: أيعُس اأْلُ ععْ س اْلُمسعلمين ميععُرُه ِممعع  فععِ

ْرآ ،ياوُم ِ ِل، حا  َلُل أيُس اأْلُْ َرت  ل  َتْعِليا الْ  ع  اعُ ال َأو َمو عِ س حعَ اَ  فعِ ِل، َوِ   ةعَ ي ن َ َليعْ ُل ميعُر ُمَتععَ أِلَنع 
ِديث  اياوُم ِ ِل ميُره، لَت   ل  ل  َ َسا ايتالَف اأْلَْيَبار ِسيِل، وَيسعتدل ِ حعَ يحا لُل َأيس اأْلُْ َرت َ َلْيِل، وتأو 

 ن8/267 اْبن َعب اس َمْن ير  بيع اْلَمَصاِح ، َوأيس اأْلُْ َرت  ل  ةت تهان(طن البغول:  رم السمة

بن الحسين بن  لس بن  مدن الملل : أح10/221أحمد بن الحسين ال يهاس، معرفة السمن واآلثار  1
 ع(،المحاا:   عد المعلعس أمعين 458أبو   ر ال يهاس )المتوف :  خراسانس،موس  الُخْسَرْوِ رطل ال

بععة: بيعرول( الل-) اكسعتا ( ، طار قتيبعة )طمشعا  إلسالمية:  امعة الدراسال االما رو    قلعجس،
 من1991 - ع 1412األول ، 

رقعععا  3/92أحيعععا  الععععر   فاتحعععة الكتعععا   لععع معععا يعلععع  فعععس الر يعععة   /ارتاإل ععع /رل البخعععا صعععحيا2
 ن2276
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الم س صل  س  ليل وسلا ، وأ ل  الحجا  ورو    ،أ ره  مالبخارل  ن ابن عباس؛ قال: ) احتجا 
ن ولل من حديث أنة أ  أ ا  يبة حجا الم س صل  س  ليل وسلا  1ولو  لا ةراوية لا يعلل(
 2وأ لاه صا ين من  عامن 

 الرابع: الحث على العمل في الزراعة:  المطلب
النبي صلى هللا         مياِل ت حثل  ِن  بق أينيِس  َيما رواه  الزراعة؛ وذل   في  العمل   عليه وسلم على 

ا، أي  سا ِلمت ييغقِرُس غيرق للمي: ) ميا ِمنق ُمسق سي ِه وي لييق للى هللُا عي ُسوُل َّللالِ صي ُه، قيالي: قيالي ري ِضيي َّللالُ عينق وق ري
ُه طي  ييأقُكُل ِمنق رقعاا، َي ريُع زي انر أي  يقرر ييزق قيةر  أيوق ِإنقسي دي اني ليُه ِبِه صي  ن3وق بيِهيميةر، ِإلل  ي

ط   قال اأْلَْرضِ   ابن حجر:  ِ َماَرِت  َ َل   َواْلَح ي  ْرِع  َوالو  اْلَغْرِس  َفْلُا  اْلَحِديِث  َأ      نننَوِفس  َوُمْاَتَلاُه 
ْرُع َمْأُكوًت ِمْمُل َوَلْو َماَل َحاِرُ ُل َأْو َماِرُسُل َوَلِو اْنَتَاَا ِمْلُكُل    ْلَغْرُس َما َطاَم ا  ْسَتِمري َأْ َر َذِلَك يَ  َأِو الو 

ْرِع َأِو اْلَغْرِس َوَلْو َةاَ  ِمْلُكُل ِلَغْيِرِه ننن    اأْلَْ رَ ِ َل  َمْيِرِه َوَباِ ُر اْلَحِديِث َأ     َيْحُصُا ِلُمَتَعاِ س الو 
َنك   اللِ يِ سي  اِتْستِ َقاَل  ِمْن  َوَحاَط  الم ْفِس  ِسَياِق  ِفس  َوَأْوَقَعُل  ُمْسِلًما  ا   ْغَراِ ي ةَ َر  َ َل     ْلَحَيَوا َ َوَ ا   ِلَيُدل  

الْ  ِمَن  َأي َعَمٍا  َيْعَمُا  َ اِصًيا  َأْو  ُمِليًعا  َ ْ ًدا  َأْو  ُحر ا  َةاَ   ُمْسِلٍا  َأل   َأ    َ َل   اْلِكَماَيِة  ُمَباِم  َسِ يِا 
 ن4طْمَتِفُع ِ َما َ ِمَلُل َألي َحَيَواٍ  َةاَ  َيْرِ ُع َنْفُعُل ِ َلْيِل َوُيَ اُ  َ َلْيلِ يَ 

 

نصععحيا مسععلا/ المسععاقاه/ حععا أ ععرت 2279رقععا  3/93صععحيا البخععارل/ اإل ععارت/ يععراي الحجععام  1
 ن 3923م 773الحجام، 

ن صعععحيا مسعععلا/ المسعععاقاه/ حعععا أ عععرت 2277 قعععار  3/93 لع عععدالبخعععارل/ اإل عععارت/  عععريبة ا صعععحيا2
 ن3931م 773الحجام، 

 
مسعلا/  صعحيا ن2320رقعا  3/103البخارل/ الموار ة/ فلعا العورع والغعرس  ذا أكعا ممعل   صحيا3

 ن 3864م 762 الورع،فلا الغرس و  / تالمساقا
 نتبن حجر العساالنس ،5/4البارل  رم صحيا البخارل  افتا 4
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 العمل في الصناعة:  علىالخامس: الحث  المطلب    
  الارآ   ل  أ مية الصما ة؛ فاال سبحانل وتعال  فس سياق امتمانل  ل  طاوط  ليل السالم:   نب ل 

سي  نيا)وي رق اُوودي ا  خل ِصنيُكمق    لقِجبيالي ميعي دي عيةي ليُبوست ليُكمق ِلُتحق نق نياُه صي للمق ُ نلا فياِعِليني * ويعي ري وي ني ويالطليق بِِحق ُيسي
اِكُروني    ُتمق شي لق أينق أ مية الصما ال الحديدية؛     ا و و  ن و ين س79،80  األن يا ِمنق بيأقِسُكمق فيهي

يد * أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحاا إني بما  له الحد  وألنافاال سبحانل: )  
 ن 10،11( سبأ تعملون بصير

عيةي الار  س فس معم  قولل: ) قال  نق ُروِع ِ ِإَتنَ  اذَ (: طَيْعِمس اتِ خَ ليُبوست ليُكمق  صي اْلَحِديِد َلُل، َوالل ُ وُس   ةِ الدي
اَلمُ ِ ْمَد اْلَعَرِ  ال َ ِسِه اآْلَيُة َأْصا      َأْو َ ْوَ ًما َأْو َسْيًفا َأْو ُرْمًحاط ، وأ اف: طُةليُل، ِطْرً ا َةا َ   سِ 

َماِئِع   اتِ َخاِذ الص  اأْلَْمِ يَ   َواأْلَْسَباِ ،ِفس  اْلَجَهَلِة  َقْوُل  اْلُعُاوِل َواأْلَْلَباِ ، َت  أَْ ِا  َقْوُل  اْلَااِئِليَن    ا ِ َوُ َو 
َ ُب ُسم ُة َّللا ِ ِفس َيْلِاِل َفَمْن َ َعَن فِ ِ ن َما ُ ِرَع ِلللي   كَ َذلِ   ِ َأ    ِفس اْلِكَتاِ    َذِلَك َفَاْد َ َعنَ   سَعَفاِ ، َفالس 

ُرو  اَلُم َأن ُل َةاَ  َيْصَمُع الدي م ِة، ننن َوَقْد َأْيَ َر َّللا ُ َتَعاَل  َ ْن َنِ يِ ِل َطاُوَط َ َلْيِل الس  َع، َوَةاَ  َأْيًلا  َوالسي
اًرا َوُلْاَماُ  َيي اً ا، َوَ اُلوُل   َوَةاَ  آَطمُ   ،َ َمِا َيِدهِ   نْ ُع اْلُخوَ ، َوَةاَ  َيْأُكُا مِ َيْصمَ  َحر اًثا، َوُنوم  َنج 

مْ  نْ   َعةُ َط  اًمان َوِقيَا: َسا اً ، َفالص  َرَر    َسا ُ َيُك ي ِبَها اإْلِ َنْفَسُل َ ِن الم اِس، َوَيْدَفُع ِبَها َ ْن َنْفِسِل الل 
 ن1َواْلَبْأسط

وميره من  ريا ، يالد بن حيد ،  ن  قبة بن  الصما ةن رو  أبو طاوط     ل   الم س    وحث   
ُيدخل بالسهم     امر قال : سمع  رسول س صل  س  ليل وسلا ياول : )إن هللا عز وجل 

 دط    تعلا  حمن الم س    وفس.  2يحتسب في صنعته الخير...   صانعه الواحد ثالثة نفر الجنة؛  

 

: أحمععد ايعا، تح11/321،320 ععع، الجعامع ألح عام الاعرآ  671الار  عس  دبعن أحمع: محمعد الار  عس1
 من1964 ع / 1384ال رطونس، طار الكتب المصرية، اللبعة ال انية 

 /الجهعاطوأبعو طاوط/   ، 3146م 6/336،الجهاط/ ثوا  من رم   سعها فعس سع يا س  /المسائس  سمن2
 الجهععععاط/ فلععععا الرمععععس فععععس سعععع يا س، والترمععععسل/ فلععععائا ،2515م 2/320  ععععا  فععععس الرمععععس،

 ن ومير ان 2811م 4/345 ،وابن ما ل/ الجهاط/ الرمس فس س يا س ،1637م 3/274
، ذةعره ابعن حبعا  فعس ال اعال 1/213حجعر فعس التاريعب بعنقال ا ما سماطه يالد بن حيد؛ ما ول ة  وفس
 حيععععد تا عععععل   عععد س بعععن وقعععد:  طسيعععل ا عععلرا طن 1/364، وقعععال العععس  س فعععس الكا عععع   4/197

ةمععا قععال ابععن  ما ععول؛و  ععدس بععن حيععد؛  الرمععس واألمععر  ععلن ااألحرق؛  مععد الععدارمس/ الجهععاط/ فلعع
 الحسن لغيرهن  ل  فيتاو   ،5/15حجر فس التاريب، وذةره ابن حبا  فس ال اال 
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  َصْمَعةَ ْبُن َسَلَمَة،   ُ ْبُن َمْسُعوٍط، وَمْيدَ  ُ ْرَوتُ  تعلا فادمن الصحا ة أنوا ًا من الصما ال الحر ية؛ 
ُ ورِ  ،2َواْلَمَجاِنياِ  ،1الد   اَ الِ     3َواللي

  م لهاو  وسلا،التس حَث  ليها الم س صل  س  ليل  لنماذي من الحرف والصما ا  سه 5ن 4ِ ُجَرَ  
 م ا المسيال والخيا ة والمجارتن  ر   اقس الصما ال األي

 ابع الر  المبحث
 بالترهيب من البطالة العالج

الصعحيحة  عن  قعياالبععد ال اعافس  غعرس ال للعا تكتعِ   معالجعة البلالعة معن يعال  الم ويةالسمة       
العما، والترميب سيل؛ ةمعا سع ا بيانعلن بعا  ميع  السعمة  معالجعة بعا رت البلالعة ببععديها المفسعس 

 من البلالة والتحسير من التسول؛ وسمو ا ذلك فس نااطن يبوالسلوةس؛ وذلك من يالل التر 
 األول: الحث على التعفف: المطلب

 

بٍ  ِمنْ : آلة  ُتت َخُس  ا ةُ الد    1 ر لَيْمُا عُوه،  ،ُ لوٍط وَيشعَ ِن الُمحاصعَ َن الِحصعْ ُ ونهعا معِ ا الر عاُل، وُيَارِ  يعديُا ِفيهعَ
ْن فععوِقهان لسععا  العععر   ِل مععِ ْوَ   ععِ ا ُيْرمععَ َيُها مععَ ، محمععد بععن م ععرم بععن  لعع ، أبععو الفلععا، 1/371وَتاععِ

بيعرول،  – عع(، الما عر: طار صعاطر 711ن ممظعور األنصعارل اإلفرياع  )المتعوف :  مال العدين ابع
  عن ن 1414 -: ال ال ة لبعةال

تْ   2 س   اِ الَمْمَجِميععُا والِمْمَجِميععُا، ِ فععَ وق: الاععَ ِرَ ا، والَمْمَجمععُ يِا َوَةسععْ اَرُت، َطِييععا   اف،اْلمععِ ا اْلِحجععَ س ُتْرمععَ  ِبهععَ ال تععِ
، َوَأصعععْ  ر    َوطَ أَ جمعععس ُمععععَ ا َأ عععْ س ِنيعععْك، َأل معععَ ْن  عععِ ي ِة: معععَ ة ن  نس،ُلَها ِ اْلَفاِرسعععِ َس ُمَلن  عععَ الععععر   لسعععا َو عععِ

10/338، 
، 3/119ن الفائا فس مريب الحديث واألثعر   رت: الد ا ال ال ِتس تادم ِ َل  اْلُحُصو  اْلَواِحد الل ور3

 ععع(، المحاععا:  لععس 538أحمععد، الومخشععرل  ععار س )المتععوف :  بععنمحمععوط بععن  مععرو  سععاأبععو الاا
 ل ما ، اللبعة: ال انيةن –محمد أبو الفلا  براويا، الما ر: طار المعرفة -البجاول  حمدم

، 2/126 هعة م عةن معجعا ال لعدا   معن منمعجمة: معن مخعاليف العي  ين اللا ثا الفتا، و   ُ َر ؛4
 ععع(، طار صععاطر، 626 ععها  الععدين أبععو   ععد س يععاقول بععن   ععد س الرومععس الحمععول )المتععوف : 

 من 1995بيرول، اللبعة: ال انية، 

: ايعا،  تح2/478 ع /  السعيرت الم ويعة 213ابن  شام:   د الملك بن  شام بن أيو  الحميرل ل   5
م تبععة وملبعععة مصععلف   رةةالما ععر:  عع س،بيععارل و  ععد الحفععيظ الشععل األ امصععلف  السععاا و بععراوي

 من1955 - ع 1375: ال انية، اللبعة البابس الحل س وأوتطه  مصر،
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 لعع   ويميععافععرط  لعع  السععل ية  ععالاعوط  ععن العمععا، لمشعع لة البلالععة  عععدًا نفسععيًا؛ حيععث يميععا ال    
فعإ  الم عس صعل  س  ليعل وسعلا أمعر  عالتعف ؛ و عو يلعا  لعساالراحة والكسعب بعدو  بعسل الجهعد، 

معععن اتسعععتكفا  وات تمعععاط  لععع  العععمفة، و عععو يممعععع  لبعععلالترفعععع؛  معععا يتل نحعععونفسعععس ةعععريا يعععدفع 
 من اتبتسال وتصعير الو ل لآليرينن نسا اإل
نِ  رو    يِا بععْ ْن َحكععِ اَل:  البخععارل  ععَ ل َا قععَ ِل َوسععَ ل   َّللا ُ َ َليععْ سِ  صععَ ْن الم  ععِ ُل  ععَ َس َّللا ُ َ مععْ َواٍم َر ععِ ُد حععِ ــي ي )الق

يقرر ِمنق القيي   ُعلقيياالق  تيغقِن ُيغقِنِه َّللالُ  دِ خي مينق ييسق ُه َّللالُ، وي تيعقِففق ُيِعفل مينق ييسق ليى... وي فق  1(نالسُّ
 ا  فس حديث ابن  مر أ   سا التو يل ةا   امًا  ل  المم ر؛ م يمًا سيل المراط  اليعد العليعا   وقد 

ولي َّللالِ  عن ل  التعفع ن   اسللم  عاً واليد السفل  تشجي سـُ ا أينل ري ُهمـي يي َّللالُ عينق ضـِ للى  ابن عمـر ري صـي
ذيكي  بيِر وي ِمنق ليى الق للمي قيالي ويُهوي عي سي ِه وي لييق قيةي ري اَّللالُ عي دي في  لصل أيليةي ويالقمي  ويالتلعيفُّ يقرر ِمنق القييِد  القييدُ : سق ُعلقييا خي الق

ليى،ا فق اِةليُة. لسُّ ليى ِهيي السل فق ُة ويالسُّ ِفقي ُمنق ُعلقييا ِهيي الق  2فيالقييُد الق
ا  سع يا العفعة؛ حيعث ةع  تبعاعللمعاس  لع   علعياالم س صل  س  ليل وسلا المعأثور  معل ت  وط ا  

أيلُ : يد و قائالً  ى ويالقعيفيافي ويالقِغنيى  ي )الللُهمل ِإنِِي أيسق ى ويالتُّقي  ن3(القُهدي
 نلصاحبل  العفة والغم  مع وتكفاواتستغما ؛  ستعفافالم س صل  س  ليل وسلا  ل  ات  وحث 

تيعقِففق ُيِعفـل فاال:    ؛س تعال  نق ييسـق مـي تي  هُ )... وي نق ييسـق مـي مـي  غقنِ َّللالُ وي ِه َّللالُ وي بِِرقُه َّللالُ  نق ُيغقنـِ بلرق ُيصـي ييتيصـي
ِر . بق عي ِمنق الصل سي راا ويأيوق يق در عيطياءا خي ِطيي أيحي ميا ُأعق  4وي

 الصدقة عن الغني، وتحديد خط الفقر من الغنى: منعالثاني:  المطلب
من الم س صل  س  ليل وسلا  ل  معالجة با رت التسول والبلالة اتيتيارية؛ وحرصعًا ممعل   وحرصاً 

يقسي  ل  ممع استغالل حالعة الفاعر؛ فاعد حعدط حعدوطًا للفاعر؛ فاعال  ليعل الصعالت والسعالم: ) ِكينُ ا لـي  لقِمسـق

 

صعحيا مسعلا/الوةات/  ن1427رقعا  2/112ت صدقة  ت  ن بهعر ممع    /الوةاتصحيا البخارل/    1
 ن2276م 469 سفل ،ال دبيا  أ  اليد العليا يير من الي

 2274وصحيا مسلا/ المو ع السابا رقا  ن1429يا البخارل / المو ع السابا رقا صح 2
 ن6798م 1335،ما  ماننن  رصحيا مسلا / السةر والد ا  والتو ة واتستغفار / التعوذ من   3

صععحيا مسععلا/ الوةععات/  ن1469رقععا  2/123 ععن المسععألة  اتسععتعفاف /تصععحيا البخععارل / الوةععا 4
 ن2313م 476فلا التعف  والص ر، 
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ُه  ُردُّ ــي ِذي ت ةي الــل ــي ل ُكق كِ  األق نق القِمســق ليكــِ اِن؛ وي ــي ليت ُكق أي  يذِ الــل  ينُ وياألق ِيي أيوق لي ييســق تيحق ييســق ى وي ُه ِغنــا ــي يقسي ل ــي اسي  لُ ل ــل الن
افاا  ن1(ِإلقحي
ريُة ويالتل روايععة:  وفععس اِن ويالتلمــق ميتــي ُة وياللُّقق مــي ُه اللُّقق ُردُّ اِس تــي ى النــل لــي وُف عي ِذي ييطــُ ِكيُن الــل اِن؛)القِمســق تــي ري نق  مق ليكــِ وي

أي  ييسق ِه ويلي ييُقوُم َي لييق ُق عي دل طيُن ِبِه فيُيتيصي ِكيُن اللِذي لي ييِجُد ِغناى ُيغقِنيِه ويلي ُيفق  ن2(النلاسي  لُ القِمسق
 سا الحديث يعالال الم س صل  س  ليل وسلا البلالة اتيتيارية ومعا يمشعئ  مهعا معن بعا رت   فس 

ةعععا محتعععاي يسعععتحا  ةالتسعععول؛  معالجعععة الفهعععا الخعععا ئ العععسل يعتمعععد  ليعععل  عععلت  المعععاس؛ فلعععي
 فشرط الم س صل  س  ليل وسلا لسلك  رو ًا: صدقة؛ال

األكلــة واألكلتــان  )اللقمــة واللقمتــان، والتمــرة )لــيس المســكين الــذي تــرده الحا ععة والفاععر:   ععدت .أ
 نوالتمرتان 

  .غنى)الذي ليس له لل ما يسد حا تل:  لية .ب
 )ويستحي أو ل يسأل الناس إلحافاا  ، )ول يقوم َيسأل .و دم السلال:   اتستحيا  .ت
 3ن. )ل يفطن به فيتصدق عليه و دم  بهار الحا ة التعف ؛ .ث
تيِطيُعوني ضي وص  س  و و ا الفارا   اولل:   وقد ِبيِل َّللالِ ل ييسق ِصُروا ِفي سي رياِء اللِذيني ُأحق باا )ِللقُفقي ِفي  رق

افــاا وي  اسي ِإلقحي أيلوني النــل يمياُهمق ل ييســق ِرُفُهمق ِبســِ ِف تيعــق ني التلعيفــُّ اءي مــِ ِنيــي ُل أيغق اهــِ ُبُهُم القجي ســي ِض ييحق يرق ا األق مــي
ِفقُ  يقرت وا ِمنق ُتنق ِليمر   خي ي ِبِه عي  (273:ت)البار فيِِنل َّللال

 

صعحيا  ن1476رقعا  2/124صحيا البخارل / الوةات/  ا  قعول س ) ت يسعألو  المعاس  لحافعا (   1
 ن  2283/ م470مسلا: الوةات/ المس ين السل ت يجد مم  وت يفلن لل فيتصدق  ليل، 

 ن2282ا مسلا: المو ع السابا، م ن صحي1479صحيا البخارل /المو ع السابا رقا  2
 من حديث البخارل فس الحا ية السا اةن فارال 3
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تق الفار من الغم ؛ فاال:    حد  س  ليل وسلا    صل بين الم س    وقد     اءي ليُه ميا ُيغقِنيِه جي أيلي وي )مينق سي
هِ  جق ا ِفي وي ا أيوق ُ ُدوحا مي القِقيياميةِ   هِ ُخُموشا ُسولي َّللالِ  1ييوق نياُه؟ قيالي: . ِقيلي ييا ري مياذيا ُيغقِنيِه أيوق مياذيا أيغق وي

ُسوني ِدرقهي  مق ا ِمنق الذلهيِب  مااخي اُبهي  2(نأيوق ِحسي
يمسين طر مًا أو  يمتها من الس بن وذلك أل ا     ؛الم س صل  س  ليل وسلا حد  الغم   عا      

حديث؛ فس ةتا  الوةات، الحث  ل  التعف  والتر يب من المسألةن وقد تر ا اإلمام المسائس لل
  ا : حد  الغم ن

التعف ؛ واتست   ليل صل  س    سالم   ور          الصحا ة  ل   ولو  الاليان رو  اإلمام    غما وسلا 
ِن    مالك َ ْن َحْيِد ْبِن َأْسَلَا، ،عينق عيطياِء بق ارت َُ أينيا ويأيهقِلي    ييسي دت أينلُه قيالي: نيزيلق ُجلت ِمنق بيِني أيسي عينق ري

هيبق ِإليى ري قيدِ ِببيِقيِع القغيرق  الي ِلي أيهقِلي: اذق أقُكُلُه.   ُسولِ . فيقي ُاا ني يق ُه لينيا شي لق هللِا صلى هللا عليه وسلم فيسي
َُ ِإليى ري  . فيذيهيبق ِتِهمق اجي ُكُروني ِمنق حي عيُلوا ييذق جي ُجالا    ُسولِ وي ُه ري دي ُت ِعنق دق جي هللِا صلى هللا عليه وسلم. فيوي

أيلُ  ُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ييُقوُل: ) لي  هُ ييسق ري ُه ويُهوي    أيِجدُ . وي ُجُل عينق للى الرل ِطي ي  . فيتيوي ميا ُأعق
. َي ِري ِإنل ي ليُتعقِطي مينق ِشُق : ويُهوي ييُقوُل: ليعيمق بر  ُمغقضي

 

دوم ( قعال  وفس رواية الترمسل:  ) فس و هعل ُيمعو  أ  ورط1 دو  أو ةعُ : ط لعا أوائلهعا المبعارةفورل يعُ
ألفاظ متاار ة المعانس  مع يمن ويد  وةدم   فع ) أو (  ما  ما لشك الراول  ذ الكا يععر   عن 

آثعار مععتمكرت  بهعا طأثر ما يظهر  ل  الجلد واللحا من مالقات الجسد ما ياشر أو يجرم   ولععا المعرا
فإنععل  لسععائاليعععرف ويشععهر بععسلك بععين أ ععا الموقعع    أو لتاسععيا ممععاحل ا مععارالأو أ حقياععةفععس و ععل 

ه معن معمعا فعسذلعك   والخمعن أبلعع  سعب  فسةر األقسام  لع  ح ألةماا أو م  ر أو مفرط فس المس
الخد    و و أبلعع معن الكعدم    ذا الخمعن فعس الو عل   والخعد  فعس الجلعد   والكعدم فعوق الجلعد   
وقيا الخد  قشر الجلد  عوط   والخمن قشره  األبفار   والكدم الع    و س فس أصلها مصاطر 

 أبو: لملل ، ا3/252األحوذل  شرم  امع الترمسل   تحفة  طن مع لكمها لما  عل  أسما  لآلثار  
 ععع( ، الما ععر: طار الكتعععب 1353العععال محمععد   ععدالرحمن بععن   ععد الععرحيا المبععارةفور  )المتععوف : 

 بيرولن –العلمية 

ن فس  سماطه: ح يا بن   ير:  عيف، وتا عل 2591رقا  5/97سمن المسائس / الوةات/ حد الغم    2
نس معن  ريعا ح يعد؛ فعس و عو ثاعةن وصعححل األلبعا لمسعائس؛ معد ا فعسح يد بن الحارث متا ععة تامعة  

 2/36سععععمن الترمععععسل: أبععععوا  الوةععععات/ مععععن ت تحععععا لععععل الصععععدقة،  ن1/899السلسععععلة الصععععحيحة 
 ن 1840م 2/293ن سمن ابن ما ل: الوةات/ من سأل  ن بهر مم ، 653م
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الي      ُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: ) ِإنلُه لي   فيقي بُ ري ُكمق   ييغقضي أيلي ِمنق ِطيِه. مينق سي لييل أينق لي أيِجُد ميا ُأعق عي
ةر  حي َُ ليِلقق : فيُقلق ِديُّ يسي افاا   .قيالي األق أيلي ِإلقحي دق سي ا فيقي ُلهي ليُه ُأوِقيلةر أيوق عيدق يقرر ِمنق ُأوقِ   وي ُوِقيلُة  . وي يلةت لينيا خي األق

بيُعوني ِدرق  ُسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم بيعقدي ذِل ي  قيالي .  هيماا أيرق ليى ري ُه. فيُقِدمي عي أيلق ليمق أيسي َُ وي عق جي : فيري
نيانيا هللُا. تلى أيغق ُه حي مي لينيا ِمنق سي . فيقي زيِبيبت ِعيرت وي  1ِبشي

 من ةتب الفالن   موا عل حد  الغم ؛ ومن تحاي لل المسألة تفصيا فس  وفس
الر ُ ُا    قال  َيُكوُ   َوَقْد  َكاُت،  الو  ِسيِل  َتِجُب  َمال   َلُل  َوَلْيَة  َمِمي ا  َيُكوُ  الر ُ ُا  طَوَقْد  الشافعس:  اإلمام 

اْلِعيَ   اَفِايرً  َواْلفَ   الِ ِ َ ْ َرِت  اْلِغَم   َوِ ن َما  َكاُت،  الو  ِسيِل  َتِجُب  َمال   ال  ْارُ َوَلُل  َ َرَف  َحاَما  ِ َاْدِر   لِ م اُس 
 ن2الر ُ ِاط

َمْن َحد  اْلِغَم  ِ ُاوِل اْلَيْوِم،    ْقَوالَ : ط َوَقْد َذَكْرَنا أَ الابن حوم مسا ب العلما  فس حدِ  الفار؛ فا  ولخص
 ن3ِطْرَ ًما، َأْو ِ ِماَئَتْس ِطْرَ ٍاط وذةر أطلتها َخْمِسينَ َأْو ِ َأْرَ ِعيَن ِطْرَ ًما، َأْو  ِ 

اِفِعسي ِ َل  َأ      وقال َدَقِة: َفَسَ َب الش  َدَقِة    عَ اْلَمانِ ابن ر د: طَوَأم ا َحدي اْلِغَم  ال ِسل َيْمَمُع ِمَن الص  ِمَن الص 
ال ِسيَن    ُهاُ ُ َو َماِلُك المِ َصاِ  أِلَن    َغِمس  َما َيْمَلِلُا َ َلْيِل اِتْسُان َوَذَ َب َأُبو َحِميَفَة ِ َل  َأ   الْ   اي ُ َو َأقَ 

 

ن و سععماطه صعحيان المللعع : مالعك بععن 5/1454  عا  فععس التعفع   ععن المسعألة، مععا/ المو عأ / مالعك1
 عع(،المحاا: محمعد مصعلف  األ ظمعس 179امر األصبحس المعدنس )المتعوف : أنة بن مالك بن  

اإلمعارال ،  –أبعو ب عس  -نهيا  ل  مال الخيرية واإلنسعانية  آل، الما ر: ملسسة حايد بن سللا  
 5/98المسعائس فعس الوةعات/  ذا لعا ي عن لعل طرا عا  ر علوأي من 2004 - عع   1425اللبعة: األولع ،  

و مععدت، م تبععة المل و ععال اإلسععالمية ع حلععبن وأبععو طاوط فععس الوةععات/  ععا  مععا تحايععا:   ععدالفتام أبعع
 الم تبة العصرية ع بيرولن لحميد،، تحايا: محمد محيس الدين   د ا 2/116يعل  من الصدقة 

: الشعععافعس أبعععو   عععد س محمعععد بعععن  طريعععة بعععن المللععع  ، 2/96األم  /طريعععة: محمعععد بعععن  الشعععافعس2
 ععافع بععن   ععدالمللب بععن   ععد ممععاف الملل ععس الار ععس الم ععس )المتععوف : العبععاس بععن   مععا  بععن 

 بيرولن – ع(،الما ر: طار المعرفة 204

ن المللعع : أبععو محمععد  لععس بععن أحمععد بععن سعععيد بععن 4/276بععن حععوم، المحلثباآلثععار لععسابععن حععوم:   3
 بيرولن – ر ع(ن الما ر: طار الفك456حوم األندلسس الار  س الظا رل )المتوف : 
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اَلُم    اَلتُ الص    لِ َ َليْ   -الم ِ سي    ُ اُ َسم ا : َلْيَة ِفس َذِلَك َحدٌّ ِ ن َما ُ َو َراِ ع     ْمِمَيا َ أَ   -َوالس  ننن َوَقاَل َماِلك 
 ن 1ِ َل  اِتْ ِتَهاِطط

 : منع الصدقة عن القوي المكتسب: الثالث المطلب
ِ ْبِن َ ِدلِ  ْبِن اْلِخَياِر َقاَل َأْيَ َرِنس َرُ اَلِ  َأن ُهَما َأَتَيا الم  ِ   رو   َّللا ُ َ َلْيِل    س  َصل  أبو طاوط َ ْن ُ َ ْيِد َّللا 

َفَرآَنا َ ْلدَ   اَ َوَسل   اْلَبَصَر َوَيَفَلُل  ِفيَما  َفَرَفَع  ِمْمَها،  َفَسَأَتُه  َدَقَة  ُا الص  ُيَاسِ  اْلَوَطاِع َوُ َو  ِة  ْيِن؛  ِفس َحج 
ُتُكميا ويلي َفَااَل:  طييق ُتميا أيعق ظل   ) ِإنل ِشُق تيِسبت  . حي ِويِت ُمكق ا ِلغيِنيِت ويلي ِلقي  2ِفيهي

يستليع   أر د السل  الاول  أو  الغمس  للر ا  حا  وت  حظ  ت  أنل  وسلا  ل   س  ليل  صل   الم س 
الم س  ل فإ   الصدقةن و سلك  فس  يده  ا  يلاتكتسا  من  ما  الفاة    لتس الصالت والسالم يو ل 

اتباع اللريا الشر س فس الكسب من يالل العما    رورتتمتهن المسألة وتمتهال البلالة  ل   
و سل الجهد؛ انسجامًا مع السمة الل يعية فس الحيات؛ وحرصًا  ل  توبيف  اقال األفراط فس  

 تحايا اإلنتايننن 
 :منهوالتنفير  لتسولعن ا لنهيالرابع: ا المطلب

هن  ععع  المععاس ذلععك مععن مظععا ر البلالععة التسععول؛ وذلععك  سععلال المععاس المععال والصععدقةن وقععد يمععت   
سيصبا لل حرفةن و سا األمر يلر  الفرط والمجتمعع حيعث يعلعا  اقعة  علت  المعاس المتسعولين؛ 
ويلطل  ل  تر يعة  عارت  عالمجتمعن لعسا فعإ  الم عس صعل  س  ليعل وسعلا نهع   عن التسعول وحعسر 

 ممل فس أحاطيث ة يرت و لرق مختلفة؛ سأذةر  دطًا ممها:
 مسألة:  تضييا السبل في ال1)

المسألة  مد اللرورت  حةو  ا ؛الم س صل  س  ليل وسلا  ل  تلييا الس ا أمام السائا حر     
 و ادر مان  

 

، المللع : أبعو الوليعد محمعد بعن 2/38ابن ر د: محمعد بعن أحمعد / بدايعة المجتهعد ونهايعة الماتصعد   1
 عع(،الما ر: 595)المتعوف :  حفيعدالشعهير  عابن ر عد ال سأحمد بعن محمعد بعن أحمعد بعن ر عد الار  ع

 من 2004 - ع 1425المشر:  تاريخ الاا رت، –طار الحديث 

 ط،نسعععمن أبعععس طاو 2/37معععا يعلععع  معععن الصعععدقة وحعععد الغمععع   /أبعععوطاوط: سعععليما ، السعععمن / الوةعععات  2
المللعععع : أبععععو طاوط سععععليما  بععععن األ عععععث بععععن  سععععحاق بععععن  شععععير بععععن  ععععداط بععععن  مععععرو األحطل 

تانس )المتععععوف :  ِجسععععْ  ععععع(، المحاععععا: محمععععد محيععععس الععععدين   ععععد الحميععععد، الما ععععر: الم تبععععة 275السِ 
ن 2597م5/104الاعععو  الم تسعععب،  سعععمن المسعععائس: الوةعععات/ مسعععألة نيعععرولب –العصعععرية، صعععيدا 
 و سماطه صحيان
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وَل َّللا ِ  لااإلمععام مسعع رو   ُ  َرسععُ ًة َفَأَتيععْ ُ  َحَمالععَ لععْ اَل: َتَحم  سِ  قععَ اِرٍق اْلِهاَللععِ ِن ُمخععَ َة بععْ ْن َقِ يصععَ ل   َّللا ُ   ععَ صععَ
الي َأْسَأُلُل ِفيَها ،  اَ َ َلْيِل َوَسل   تلى تيأقِتيي فيقي قيُة فينيأقُمري لي  نيا: أيِقمق حي دي ةُ   ي الصل ا. قيالي ُثمل قيالي: ييا قيِبيصـي  ِإنل ِبهي

مي  مللي حي ُجلت تيحي ثيةت: ري ِد ثيالي أيليةي لي تيِحلُّ ِإلل أِليحي ُ ،  اليةا القميسق سـِ مل ُيمق ا ثـُ يبيهي ى ُيصـِ تـل أيليُة حي َق ليُه القميسـق لل فيحي
هُ  َق ميالـي تياحـي ةر اجق اِةحـي ابيتقُه جي ُجلر أيصي ري ُه القميسـق  وي َق لـي لـل ى أيليةُ فيحي تـل ا  حي يبي ِقويامـا الي  نق مِـ ُيصـِ ٍت أيوق قـي يق عـي

ةر مِـ  ثـي تلى ييُقومي ثيالي ابيتقُه فياقيةر حي ُجلر أيصي ري ، وي ٍت يق ا ِمنق عي ادا نق  نق ِسدي ا مـِ هِ ذيِوي القِحجـي مـِ َق  قيوق ابي دق أيصـي ليقـي
ا نــا نق عــي  ُفالي ا مــِ ادا دي الي ســِ ٍت أيوق قــي يق نق عــي ا مــِ يبي ِقويامــا ى ُيصــِ تــل أيليُة حي ُه القميســق َق لــي لــل ةر فيحي ا فياقــي ، فيمــي ٍت يق

تاا أيليةِ ِسوياُهنل ِمنق القميسق  ا ُسحق اِحُبهي ا صي تاا ييأقُكُلهي ُة ُسحق  1نييا قيِبيصي
مياليةا ) قولل  معم   ن 2(: ما يتحملل المر   ن ميره من طية أو مرامةحي
 التو يل الم ول أر د  ل   دت أمور:  سا 

 أ  األصا  دم المسألة؛ و س تجوح است ماً ن  ذ األصعا أ  يحصعا الكسعب  العمعا و عسل  اطتن اإلفأ
 الجهدن

والتغلعععيظ فعععس  عععأنل بوصعععفل  مات،سيمعععا سعععو  األمعععور المسعععت  لن  فعععاطت الح عععا الشعععر س  حرمعععة السعععلا 
ثيةت   لي  السح : ) ِد ثيالي أيليِة  نق ِسوياُهنل مِ  فيميا(، )تيِحلُّ ِإلل أِليحي ا القميسق اِحُبهي ا صـي تاا ييأقُكُلهـي حق ُة سـُ ا قيِبيصـي يـي

تاا  (نُسحق
 حصر ا فعس أمعور ثالثعة؛ وقيعد ةعا واحعدت  سألةن تلييا الم س صل  س  ليل وسلا الس ا فس الم  ي

 ممها  ايوط؛
 ع فاقة(ن ئحةع  ا حمالةتكو   رورت )   حيث ع ❖
تلى) ا ة؛يحتاي  ل   هوط ثاال يشهدو  لل  الح  ور ما  ع ❖ ِمِه  ييُقومي  حي ا ِمنق قيوق ثيةر ِمنق ذيِوي القِحجي ثيالي

ناا فياقيةر  َق ُفالي ابي دق أيصي يترتب  ليعل معن حعري،  ما سيرًا أمام السائا ل لاليجعا الس مر(  و سا األليقي
  حلار الشهوطننن ئاوي ل  السا

ىس فعس سعد الحا عة )المسألة ماتصرت  لع  معا ي فع  ❖ تـل ا  حي ادا دي الي سـِ ٍت أيوق قـي يق نق عـي ا مـِ يبي ِقويامـا ُيصـِ
ٍت  يق السعائا حائعدًا  عن  عسا الاعدر  نمعا  عو  هصعل  س  ليعل وسعلا أ  معا أيعس  الم عس(، وأفاط  ِمنق عي

فس امتها  المسألة والتسعول؛  ا ةسح ن وذلك سيل معالجة لشأ   ع  الماس السين استغلوا الح
 مما يلا   البلالة فس المجتمعن

 

 2293م 472 ،الوةات / من تحا لل المسألة /مسلا صحيا1
 ن1/442فس مريب الحديث  المهاية 2
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   سوء وجه المتسول يوم القيامة:2)
َر َر ععِ  رو   اَل  سَ البخععارل  ععن   ععدس بععن ُ مععَ اَل: قععَ ُل قععَ سي َّللا ُ َ مععْ ل   الم  ععِ ل َا:   صععَ ِل َوسععَ ا يــي َّللا ُ َ َليععْ  زيالُ )مــي

تلى يي  أيُل النلاسي حي ُجُل ييسق مت الرل ِهِه ُمزقعيُة ليحق جق مي القِقيياميِة لييقسي ِفي وي  ن1أقِتيي ييوق
ةُ ) قولععل قولععل: ط قيععا:  ضعيععا الاا ععسالمععوول  ععن  اععاالععوال أل قلعععة   ن و سعع ا (  لععا المععيا ُمزقعــي

 ر:  عععو  لععع  بعععا ره سيحشعععيعععامعمعععاه : يعععأتس يعععوم القيامعععة ذلعععيال سعععاقلا ت و عععل لعععل  معععد س ن وق
لععل   و المععة لعل بسنبععل حععين  لععب وسععأل بو هععل   ةمععا  ععا ل  او ععةوو هعل  ظععا ت لحععا  ليععل  

 2األحاطيث األير  العاو ال فس األ لا  التس ةان  بها المعاصسطن
 لشديد لمن يسأل الماس بدو  حا ةنا  يبمن التر  و سا 

 إنما يحصد الجمر والنار: ول  المتس3)
ل َا:   نمسلا    رو   ِل َوسعَ ل   َّللا ُ َ َليعْ وُل َّللا ِ صعَ راا َأِبس ُ َرْيَرَت َقاَل َقاَل َرسعُ وياليُهمق تيكيثـُّ اسي أيمـق أيلي النـل نق سـي )مـي

راا في  مق أيُل جي نلميا ييسق تيِقلل فيِِ ِثرق . أيوق  لقييسق تيكق  3ِلييسق
   التسول باب للفقر:4)

ليى    لي )الم س صل  س  ليل وسلا من التسول؛ و علل س بًا للفار؛ فاال:    حسر  اُن عي سي نق تيُح اإلِق ييفق
ليُه   بق ُجُل حي ، ييأقُخُذ الرل رت ِه بيابي فيقق لييق أيليةت، ِإلل فيتيحي هللُا عي ِسِه بيابي ميسق ييعقِمدُ نيفق بي   َي تيِطُب    ِل،ِإليى القجي ييحق َي

يي  رِِه َي ليى ظيهق أيلي النلاسي ُمعقطاى أيوق ميمق  أقُكلُ عي أينق ييسق رر ليُه ِمنق يق  4ن ُنوعااِبِه، خي

 

: الوةععات/ ةرا ععة المسععألة مسععلاصععحيا  ن1474م2/123 البخععارل / الوةععات / مععن سععأل المععاس تك ععراً  1
 ن2285م471للماس، 

 يععان المللع : أبعو حةر 7/130مسعلا بععن الحجعاي  صعحيا يحيع : الممهععاي  عرم: محيعس العدين المعوول 2
 –: طار  حيععا  التععراث العر ععس الما ععر  ععع(،676المععوول )المتععوف :  فمحيععس الععدين يحيعع  بععن  ععر 

 ن1392: ال انية، اللبعة  ول،بير 

 ن 12288م471مسلا/ الوةات/ ةرا ة المسألة للماس  3
ن و سعععماطه حسعععن أل عععا   عععد العويعععو بعععن محمعععد ريعععرتمعععن حعععديث أبعععس   247/ 15أحمعععد ، المسعععمد  4

العععدراورطل؛ صعععدوقن وتا ععععل محمعععد بعععن  عفعععر األنصعععارل ع و عععو ثاعععة ع  معععد الل عععرل فعععس تهعععسيب 
الشعها   دسعم، وتا عل أبعو مسعا : محمعد بعن ملعرف ع و عو ثاعة ع  معد الالعا س فعس م1/19اراآلث
األلبانس  المتا عال والشعوا د؛ فعس  وصححلفيتاو   ل  الصحيا لغيرهن  ،يرتن  ولل  وا د ة 2/31

 ن6/96 يحةالسلسلة الصح
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   إغناء الورثة عن السؤال:5)
 ععأ  ت يتصععدق  جميععع مالععل؛ يشععية أ   مععورثالبلالععة؛ الوصععية لل فحععة مايععة اإلسععالم  م ا ومععن 

 يد ها فارا ن با يترك لها نصيبًا من الترةة يغميها  ن السلالن
وُل َّللا ِ   رو    اَ  َرسعُ اَل: ةعَ ُل قعَ َس َّللا ُ َ معْ ْن َأِبيعِل َر عِ اٍ   عَ س َوقع  ِن َأبعِ ْعِد بعْ ِن سعَ  البخارل َ ْن َ اِمِر بعْ

ل   َّللا ُ َ َليععْ  وطُ  لِ صععَ ل َا َيعععُ ٍع َوسععَ ْن َو ععَ َوَطاِع مععِ ِة الععْ اَم َحجعع  َتد  ِنس  ععَ ْن  ا ععْ س مععِ َع بععِ ْد َبلععَ س قععَ ُ : ِ نععِ  س، َفُالععْ بععِ
اٍل َوَت يَ  َأَنااْلَوَ ِع وَ  سُذو معَ ة ؛  ِرُثمعِ قُ ِ ت  اْبمعَ دل طقِر؟  أيفيأيتيصـي : ِبالشـل َُ . فيُقلـق الي: لي اِلي؟ قـي يق مـي الي ِبُثُلثـي : فيقـي

. ُثمل قيالي: الثُّ  ةا لي ذيريُهمق عيالـي نق أينق تـي رر مـِ يـق اءي خي ِنيـي ثيتـي ي أيغق ري ذيري وي ، ِإنـل ي أينق تـي ِثيـرر ِبيـرر أيوق  ي ُث  ي ُلُث ويالثُّلـُ
س فعِ   النلاسي   ُفوني ييتيكيفل  ُا فعِ ا َتْجععَ ا َحتع   معَ ْرَل ِبهعَ ِ ِ ت  ُأ عِ َل َّللا  ا َو عْ س ِبهعَ ًة َتْ َتغعِ َا َنَفاعَ ْن ُتْمفعِ س ، َوِ ن َك لعَ

 1اْمَرَأِتَكن
 :لجنة  ترك السؤال سبب في دخول ا6)

ل َا:  رو   ِل َوسعَ ل   َّللا ُ َ َليعْ وُل َّللا ِ صعَ ي  أبو طاوط  ن أبس العالية َ ْن َثْوَ اَ ؛ قال: قعال َرسعُ ُل لـِ فـُ نق ييكق )مـي
ُل ليُه بِ  ُاا ويأيتيكيفل يق أيلي النلاسي شي نلِة؟أينق لي ييسق بياُن: أينيا، فيكياني لي  القجي الي ثيوق أيلُ فيقي ُاا . ييسق يق ا شي دا  2أيحي

   عدم سؤال الناس ر نر من أر ان البيعة:7)
وِل َّللالِ  روى  ســُ دي ري ا ِعنــق الي: ُ نــل ِعيُّ قــي جي يشــق ُن ميالــِ ت األق ُف بــق وق ســي  للىصــي  اإلمــام مســلم عــن عــي ِه وي لييــق  للمي َّللالُ عي

ســُ  اِيُعوني ري الي: أيلي ُتبــي عيةا فيقــي بق ةا أيوق ســي عيةا أيوق ثيمياِنيــي عيةــت  ولي ِتســق دت ِببييق ِديثي عيهــق ا حــي ُ نــل ا قــي   ـَّللالِ ـ وي نــي دق فيُقلق
مل   ييعقنياكي بيا ولي َّللالِ. ثـُ سـُ ا ري اكي يـي ُسولي َّللالِ؟ فيُقلقنيا قيدق بياييعقنـي ُسولي َّللالِ. ُثمل قيالي: أيلي ُتبياِيُعوني ري الي: ييا ري قـي

ُسولي َّللالِ  ولي  ؟أيلي ُتبياِيُعوني ري سـُ ا ري اكي يـي ُقلقنيا قيدق بياييعقنـي ِديينيا وي طقنيا أييق بيسي الي: قيالي: َي ؟ قـي مي ُنبياِيعـُ ي الي َّللالِ فيعـي
ليى أينق تيعقُبُدوا َّللالي ويلي تُ  ِرُ واعي ُاا،  شق يق ليوياتِ ِبِه شـي ة ـ ويلي  ويالصـل ِفيـل ةا خي ِلمـي رل  ي وا ـ ويأيسـي ُتِطيعـُ ِس، وي مـق القخي

َُ بيعـق ي أُ  دق ريأييـق ا. فيليقي ُا يق أيُلوا النلاسي شي ُقطُ  رِ النلفـي  وليُـِ ي تيسق ُه ييسـق ا ُينياِولـُ دا أيُل أيحـي ا ييسـق ِدِهمق فيمـي ُُ أيحـي وق  سـي
 3ِإيلاُه.

 

ن 1295م2/81رثععع  الم عععس صعععل  س  ليعععل وسعععلا سععععد بعععن يولعععة،  /جمعععائوال / البخعععارل  صعععحيا 1
 ن 4100م 805صحيا مسلا: الوصايا/ الوصية  ال لث، 

سعمن المسعائس: الوةعات/ فلعا  ، و سعماطه صعحيان 2/121أبو طاوط / الوةات /   ا  ةراوية المسعألة   2
 ن2589م 5/101من ت يسأل الماس  ياًا، 

 ن 2292م471المسألة للماسمسلا / الوةات/   ا  ةرا ة  3
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 والترفعع ة، لعو الهمعة و عوت العمف  تر يعة لعل  لع س،يغرس فس نفة المسلا ةرا عة السعلال للمعا  اإلسالم
 ععن الماععائص ن و   رسععول اإلسععالم صععل  س  ليععل وسععلا ليلععع ذلععك فععس صعع  المبععاطل التععس 

 يبايع  ليها صحابتل، ويخصها  السةر  من أرةا  ال يعةن
 الخامس المبحث

 عملية من معالجة النبي صلى هللا عليه وسلم للبطالة نماذج
 األول النموذج

 على العفة والقناعة وعلو الهمة  التربية
َس َّللا ُ ا رو   َواٍم َر ععِ ِن حععِ يِا بععْ ْن َحكععِ لُ لبخعارل  ععَ سِ  صععَ  َ مععْ ْن الم  ععِ اَل:  ل   ععَ ل َا قععَ ِل َوسععَ ا َّللا ُ َ َليععْ يــي ُعلق ُد الق يــي )الق

يقرر ِمنق القييِد السُّ  ليىخي تيغقِن ُيغقِنِه َّللالُ فق مينق ييسق ُه َّللالُ، وي تيعقِففق ُيِعفل مينق ييسق  1(ن... وي
 قصة تتجل  فيها التر ية الم وية للصحا ة: وللحديث 
َثَماالبخارل:    قال َثَما اأْلَْوحَ   َحد  د  َ  حعَ ُن ُيوسعُ ُد بعْ سي ُمَحمع  ِن  ا عِ ْرَوَت بعْ ي ِب َو عُ ِن اْلُمسعَ ِعيِد بعْ ْن سعَ ِرلِ   عَ ْن الوي عْ  عَ

َأْلُ  َرُسوَل َّللا ِ َصل   َّللا ُ َ َلْيِل َوَسل َا َفَأْ َلاِنس ثُعا  َ ْمُل َقاَل: سَ  ِحَواٍم َرِ َس َّللا ُ  ْبنَ َأ   َحِكيَا   َ ْيرِ الوي 
يسَقاَل لِ   ُثا  َسَأْلُتُل َفَأْ َلاِنس،   ٍة بعُوِرَك  اُ : َيا َحكعِ َخاَوِت َنفعْ َسُه ِ سعَ ْن َأيعَ ؛ َفمعَ و  ر  ُحلعْ اَل َيلعِ َسا اْلمعَ ِ     عَ

ةٍ  َراِف َنفععْ َسُه ِ ِإ ععْ ْن َأيععَ ُل ِسيععِل ، َومععَ ا لععَ ُد اْلُعْليععَ َبُع ، َواْليععَ ُا َوَت َيشععْ ِسل َيْأكععُ اَ  َةالعع  ُل ِسيععِل؛ َوةععَ اَرْك لععَ ْا ُيبععَ  لععَ
 ن ْفَل َيْير  ِمْن اْلَيِد السي 

ْنَيان َت َأْرَحُأ َأَحًدا َ ْعَدَك َ ْيًاا َحت   ُأَفاِرقَ  َوال ِسل َ َعَ َك ِ اْلَحا ِ  َحِكيا ؛ َفُاْلُ : َيا َرُسوَل َّللا ِ  َقالَ   الدي
ْيًاا،   َ ِلُيْعِلَيُل اْلَعَلا اَيْدُ و َحِكيمً  رٍ َأُبو َ كْ   َفَكا َ  ُل  عَ َا ِممعْ ُل َسيعَ  رَ ِ    ُ معَ  ثُعا  َسَيْأَب  َأْ  َيْا عَ اُه ِلُيْعِليعَ  ْأَب َط عَ

ْأَب   َلْيلِ َمْعَشَر اْلُمْسِلِميَن ِ نِ س أَْ ِرُض  َ   َياَأْ  َيْاَ َلُل؛ َفَااَل:   َحا ُل ال ِسل َقَسَا َّللا ُ َلُل ِمْن َ َسا اْلَفْسِ  َسيعَ
 2ن َّللا ُ َيْرَحْأ َحِكيا  َأَحًدا ِمْن الم اِس َ ْعَد الم ِ سِ  َصل   َّللا ُ َ َلْيِل َوَسل َا َحت   ُتُوفِ َس َرِحَملُ  َفَلاْ َأْ  َيْأُيَسُه، 

السلو ية الخاطُة لحكيم. وبين  مالحديث على جملة من المعالجات التربوية، لتغيير المفاهي اشتمل
 النبي صلى هللا عليه وسلم المفاهيم الصحيحة :

 الم س صل  س  ليل وسلا حقياة المال: )    سا المال يلر حلو(ن  بين .1
 أ  الو د فس المال يورث ال رةة: )فمن أيسه  سخاوت نفة بورك لل سيل(ن  و ين .2

 
ن صععععحيا مسععععلا: الوةععععات/ فلععععا التعفعععع  والصععععير، 1472م112/ 2البخععععارل/ الوةععععات/ ت صععععدقة  ت  ععععن بهععععر ممعععع   1

 ن 2313م476
 ن 1471م2/123البخارل / الوةات /   ا  اتستعفاف  ن المسألةصحيا  2
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نفة لا يبارك لل سيل( و )وةا  ةالسل يأكا   افال رةة: )ومن أيسه  إ ر  عأ  اللمع يمو  و ين .3
 وت يشبع( ن

 (ن فل  لا  المال ولية أيسه:  )اليد العليا يير من اليد السفس السلوك اإليجابس  إ ورمب .4
الم ول لح يا بن حوام ةا   الغًا؛ أثر فس نفسل، ورفع من  متل؛ فأقسا أ  ت يسأل   ول التر  والعالي

حت     حت  لا يأيس حال من الفس و مر؛الماس أبدًا، والتوم ذلك فس حياتل؛ فس حمن أبس   ر 
 توفاه س  و و ان 

 الثاني النموذج
 على العمل والنتاج  التربية

ل   َّللا ُ   رو   سِ  صعَ ْن الم  عِ ُل  عَ َس َّللا ُ َ معْ و اِم َر عِ ِن اْلععَ ِر بعْ َ يعْ اَل: ) البخارل َ ْن الوي ل َا قعَ ِل َوسعَ ينق َ َليعْ ذي  ألي ييأقخـُ
بق  ُدُكمق حي هُ أيحـي ُ ِبهــي  لــي فل َّللال ييكـُ ا َي رِِه فيييِبيعيهــي ى ظيهـق لــي ِب عي طـي ِة القحي مــي أقِتيي ِبُحزق يـي يــق  اَي ُه خي هـي جق ُه مِــ وي أينق  نق رر لـي

ُه أيوق مينيُعوُه  طيوق أيلي النلاسي أيعق  1نييسق
َرَت رَ  ورو   س ُ َريعععْ ْن َأبعععِ سَ البخعععارل الحعععديث  عععَ ُل َأ     عععِ اَل:  َّللا ُ َ معععْ ل َا قعععَ ِل َوسعععَ ل   َّللا ُ َ َليعععْ وَل َّللا ِ صعععَ َرسعععُ
ِذي) يني  ويالــل ســِ هُ  فق لــي بق ُدُكمق حي ذي أيحــي ينق ييأقخــُ ِدِه ألي الا  ِبيــي جــُ أقِتيي ري نق أينق يــي ُه مــِ رر لــي يــق رِِه خي ى ظيهــق لــي بي عي تيطــِ ييحق َي

طياُه أيوق مينيعيُه . أيليُه أيعق ييسق  2َي
 ال لعع  اسععتغالل اإلم انعع أر ععدوالبلالععة، بتو يععل  ملععس؛ ف ةالم ععس صععل  س  ليععل وسععلا المسععأل  ععالال

الماطيععة وال دنيععة المتععوفرت لععد  الشععخص السععائا مهمععا ةانعع  قليلععةن    الح ععا وسععيلة متععوفرت لععد  
 ثفععس بدنععل أ  يسععتغا ذلعععك سيخععري  لعع  الخععال  حيععع حيا امععة المععاس؛ و إم ععا  الشععخص الصععع

ويحمعععا الحلعععب  لععع  بهعععره، ويعععس ب  عععل  لععع  السعععوق أو أصعععحا  الحا عععة؛ في يععععل،  ،يحتلعععب
 نورائلسي سب من 

  ععا عن العمعا يجعد لععل  معاًل  أقعا اإلم انعال، ويتحعول معن  عخص  ا ا عافعإ  الشعخص الع و عسلك
 نتا يععة، ويفيععد  ةن ويتحععول مععن  خصععية اسععتهالكية  لعع   خصععيا ععن العمععا،  لعع   ععخص  امعع
 اإلنتاي الاومس  و وأم اللن  عمللالمجتمع بهسا العما حيث يويد  

العا لين  حيث يفكر فس اسعتغالل معا لديعل  مة االحا يعتمد  رياة سهلة و سيلة وميسورت لد    و  
 ناإلنتايمن  م انال  خصية واست مار ا فس 

 

 البخارل، المو ع السابانصحيا  1
المسعععألة للمعععاس  ةرا عععة / الوةعععات ن صعععحيا مسعععلا/1470ن م االسعععاب ع، المو ععع البخعععارل صعععحيا   2

 ن2291م471
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و عدم   لين، ر  الم س صل  س  ليعل وسعلا م عاًت بهعسا العمعا إلفعاطت  كعرام الععاملين  لع  الععا  وقد
 الترفع  ن  ع  األ مال ولو ةا   مع الحلب فإنل يير من السلالن 

اِ  َوِسيعِل ابن   د ال ر: طفِ   قال ْعِس َواِتْكِتسعَ ة  َ لعَ  السع  ْن ِسيعِل َ اقعَ اِ  معَ َلاِل ِلكعُ ُة السعي ِديِث َةَراِويعَ س َ َسا اْلحعَ
س الْ  ريِف فععِ ْعِس َوالت حععَ ِة َوالسعع  ُد اْلُمَعاَلجععَ َأَلِة َوَحمععْ ةِ َذمي اْلَمسععْ وُح 1طَمِعيشععَ َلاُل َت َيجععُ ن  وقععال أيلععًا: ط السععي

ْن ِسيععِل ِممعع   ِة ِ ت  ِلمععَ س اْلَمِعيشععَ ٍة فععِ و ت  َوَأْطنععَ  ِحيلععَ ِ   ة  َوقععُ س َبيععْ ا فععِ َدُه َحاعع  ُل ِ مععْ ْلَلاٍ  أِلَ   لععَ َأَل َذا سععُ َأْ  َيسععْ
 ن2اْلَماِلط

 مها ولو امتهن المر  نفسل فس  لعب  تموهابن حجر: طوسيل الح   ل  التعف   ن المسألة وال  وقال
الرحق وارتكب المشاة فعس ذلعك   ولعوت  عبا المسعألة فعس نظعر الشعرع لعا يفلعا ذلعك  ليهعا وذلعك 
لما يديا  ل  السائا من ذل السلال ومن ذل الرط  ذا لا يعا ، ولمعا يعديا  لع  المسعلول معن 

سع   معمع  أفععا التفلعيا  ذ ت الليا فس مالل    أ ل  ةا سائا   وأما قولل ط يير لعل ط فلي
سععلال مععن  ععسا حالعععل  أ الشععافعية   مععد واألصععاييععر فععس السععلال مععع الاععدرت  لعع  اتكتسعععا    

 3حرامطن
ِدِه   وياللِذيالم س صل  س  ليل وسلا )  وأقسا ي ِبيـي سـِ المالعوع  صعدقل   معن  عا  الاسعا  لع  الشعس نيفق

 لتأكيده فس نفة السامعن
 الثالث  النموذج

 حالة الرجل األنصاري الفقير  معالجة
ِن مياِل ت أي   نق أبو داود عي   روى      للمي يي  نل أينيِس بق سـي ِه وي لييـق للى َّللالُ عي اِر أيتيى النلِبيل صي ينقصي ُجالا ِمنق األق أيُلهُ ري  سـق

ليى ِحلقسر  ؟ قيالي: بي ءر يق ِت ي شي الي: أيميا ِفي بييق ُه ، وي  4فيقي ُط بيعقضـي نيبقسـُ ُه وي لقبيُس بيعقضـي بر ني يـِه  5قيعـق َِ ُب  ري نيشـق
 ِمنق القمياِء.

 

ن   المللعع : أبععو  مععر 18/321ابععن   ععد ال ععر:  ، التمهيععد لمععا فععس المو ععأ مععن المعععانس واألسععانيد  1
 عععع( ، 463بعععن   عععد ال عععر بعععن  اصعععا الممعععرل الار  عععس )المتعععوف :  دبعععن محمععع سبعععن   عععد  يوسععع 

لعلععول   محمععد   ععد الك يععر الب ععرل ، الما ععر: وحارت  مععوم األوقععاف تحايععا: مصععلف  بععن أحمععد ا
  عن 1387المغر  ،  ام المشر:  –والشلو  اإلسالمية

 ن18/325السابا  المصدر2

 ن3/336حجر العساالنس/ فتا البارل  ابن3
 ن 423/ 1المهاية فس مريب الحديث  ابن األثير:  الحلة؛  و: الكسا  الس  بل  َبْهَر اْلَبِعيِر َتْحَ  اْلَاَتِبن  4
 ن 760/ 1الاعب: الادم العظيان ابن فارس ، معجا ماايية اللغة  5
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ِتِني ِبهِ قيالي  ِه وي ميا: اةق لييق للى َّللالُ عي ُسوُل َّللالِ صي ذيُهميا ري للمي . قيالي فيأيتياُه ِبِهميا فيأيخي تيِري  سي نق ييشـق الي: مـي قـي ِدِه؛ وي ِبيـي
ِن؟   هيذييق

ذُ   قيالي  ا آخـُ لر: أينـي جـُ الي ري ا ، قـي ثـا ِن أيوق ثيالي تييق رل مت؟ مـي ى ِدرقهـي لـي نق ييِزيـُد عي الي: مـي ِدرقهيمت. قـي ُذُهميا بـِ ُجلر: أينيا آخـُ ُهميا ري
طياُهميا ِإيلاُه،  ِن؛ فيأيعق  ِبِدرقهيمييق

ذي  ِن ويأيعق   ويأيخي رقهيمييق ارِ الدِِ ينقصي ؛طياُهميا األق تيِر ِبأي   يل قيالي: اشق ِدِهمياوي ،  حي ُه ِإليى أيهقِل ي ِبذق  طيعياماا فيانق
تيرِ  ِر قيُدوماا وياشق خي  فيأقِتِني ِبِه.  1ِباآلق
ُه:  فيأيتياهُ  الي لـي مل قـي ا ِبييِدِه ثـُ للمي ُعودا سي ِه وي لييق للى َّللالُ عي ُسوُل َّللالِ صي يِه ري َِ دل  عق ،  ِبِه، فيشي بـِ بق ، وي تيطـِ بق فياحق هـي اذق

ةي عيشي  سي مق يينل ي خي ماا. ري ويلي أيري  ييوق
ييِبيعُ  فيذيهيبي  تيِطُب وي ُجُل ييحق ا طي  الرل ِببيعقِضهي باا وي ا ثيوق تيريى ِببيعقِضهي رياِهمي فياشق ريةي دي ابي عيشق قيدق أيصي اءي وي  .عياماافيجي
الي  وُل َّللالِ   فيقي سـُ لييـق  ري للى َّللالُ عي ذيا خي صـي للمي: هـي سـي رر ِه وي نق  يـق مي  أينق لـي ي مـِ وق هـِ ي يـي جق ي وي ةا فـِ تـي أيليُة ُنكق يءي القميسـق تيجـِ

ِة ، ِإنل  ِذي فيقــق  القِقييامــي ةت لــِ ثــي ُلُح ِإلل ِلثيالي أيليةي لي تيصــق ِقعت  رت القميســق دق مت  2مــُ ِذي دي عت أيوق لــِ ظــِ مت ُمفق رق ِذي غــُ أيوق لــِ
 3.4ُموِجعت 

 

ع1  ِديِد َواْلَجمععْ وم  ِ الت شععْ يِ : َوَت َتُاْا: ُقدي ، 249/ 1ن الجععو رل: مختععار الصععحام اْلَاُدوُم: ال ِتس ُيْمَحُ  ِبَها ُمَخف َفة ن َقاَل اْبُن السِ  ِ 
المحاععا: ،   ععع( 666دين أبععو   ععد س محمععد بععن أبععس   ععر بععن   ععد الاععاطر الحمفععس الععراحل )المتععوف : المللعع : حيععن العع 

 ععع / 1420اللبعععة: الخامسععة، ،  صععيدا –الدار المموذ يععة، بيععرول  -الما ر: الم تبة العصرية ،  يوس  الشيخ محمد
 ن م1999

ْقعُ   2 اِحِبِل ِ لعَ  ِمَن العد    ذ: الُخُلوع ِفس َ َلب اْلَحاَ ِة، َمأيو الد  س ِ صعَ ِديٍد ُيْفلعِ َو التعيرا ، َأْل  عَ ْقَعا  َو عُ
ْقَعاِ ن َوِقيَا ُ َو ُسو   ن2/127الَفْارن ابن األثير: المهاية فس مريب الحديث  ْحِتمالا الد 

ومعمعاه الفاعر العسل  لتعرا الشديد وأصلل من العدقعا  و عو ا الفار فهو: طقولل فار مدقع الخلابس  قال 3
 عععو أ  تلومعععل العععديو   مفظعععع عععل التعععرا ن والغعععرم ال اعععسيفلعععس  عععل  لععع  التعععرا  ت ي عععو   معععده معععا ي

الفظيعة الااطحة حت  يمالع  ل فتحا لل الصدقة سيعل  من سها الغارمينن والدم المو عع  عو أ  
،  2/69ععالا السعمن يتحما حمالة فس حان الدما  و صالم ذال ال ين فتحما لل المسألة فيهعاط، م

حمععد بععن محمععد بععن  بععراويا بععن  يما طاوط ، المللعع : أبععو سععل بععسأ نمعععالا السععمن، و ععو  ععرم سععم
حلععب ،  – ععع( ، الما ععر: الملبعععة العلميععة 388البسععتس المعععروف  الخلععابس )المتععوف :  لععا الخ

 من 1932 - ع1351: األول  اللبعة

ن   وسعمن الترمععسل / الجمععائو / أبععوا  2/40مسععألة طاوط /الوةععات /   ععا  معا تجععوح سيععل ال أبععس سعمن 4
  عر  أبعس، وقعال: ط  عسا حعديث حسعنطن  ور عال  سعماطه ثاعال سعو  3/514ال يوع  ن رسول س   

الحمفس؛ س    ن ابن أبس حاتا، وقال البخارل ت يصا حدي ل ، وقال ابن قلا  الفاسس  دالتعل 
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 الكسب، العيمس: ط ويستفاط ممل فوائدننن  ثبال الكسب واألمر  ل، وأ  السلال حرام  ذا قدر  ل     قال
األ مال فس ةا   لها ةيفية  نجاتها، وُيو ا  سيل  قومل  ل   ريا  الاوم ير د  ُمْاَتَد   أ   وسيل 

ل الاصد،  فس  ُيلثر  فإنل  حا ة  ةا   ن  و    السلال  وأ   س  ما س ،  التعلا  غير  من  ،  سيل 
 ن1أثرًا ةالمكتةط  و  سي 

حالة األنصارل الفاير فتحول من حالة الفار  ل  الكفاف،    سلاالم س صل  س  ليل و    الال  
وممن البلالة  ل  اإلنتاي، ومن ذل السلال  ل  ةرامة العمان و سا التو يل الم ول أفاط  ملة من  

 اإلر اطال؛ ممها: 
ن لا يرط الم س صل  س  ليل وسلا ل نصارل السائا أ  يأيس من الوةات و و قول  ل  الكسب ، 1

وح لل ذلك  ت  ذا  اق  أمامل المسالك ، وأ يتل الحيان وولسي األمر تبد أ  يعيمل فس  وت يج
  تاحة الفرصة للكسب الحالل وفتا  ا  العما أماملن  

ولا يعالجل  الو ظ    تية،ن لا يعالال الم س صل  س  ليل وسلا السائا المحتاي  المعونة الماطية الوق2
ل من  رياة تفكيره السل ية من المسألة ف  والتمفيرالمجرط   اا، ولكن  الجل  لرياة  ملية، وحو 

الم ِ سي   َلُل  َفَكِرَه  َلاِل  ِ السي اِتْكِتَساَ   َوَأَراَط  ط  العراقس:  قال  اإلنتا يةن  اإليجابية    -اتستجدائية  ل  
َلاَل َمَع اْلُاْدَرِت َ َل  اْلَكْسِب سَ   -َصل   َّللا ُ َ َلْيِل َوَسل َا   َ ْعَ  َما َيْمِلُكُل َواْ َتَر  َلُهِبِل   َ َلْيلِ َباَع  السي

 ن2آَلًة َيْكَتِسُب ِبَها ط 

 

ال، وقععال ابععن حجععر: ت يعععرف حالععلن انظععر/ لععا ت  عع  فحالععل مجهولععة، وذةععره ابععن حبععا  فععس ال اعع
، 1/610، والكا ع  للعس  س 5/566حبعا   ن، وال اعال تبع5/17 االجرم والتععديا تبعن أبعس حعات

،  تن سععمن ابععن ما ععل / التجععارال/بيع الموايععد625، والتاريععب تبععن حجععر 6/88وتهععسيب التهععسيب 
 ن2198م 3/547

 -طاوط  أبععععس سععععمن(  عععععيف 2/125األلبععععانس الحععععديث فععععس  عععععيف سععععمن أبععععس طاوط ) و ععععع 
: ملسسعة معراس للمشعر و  ر عع(، طار المشع420: محمد ناصر الدين األلبانس )المتعوف  :   ملل ال

  عن 1423 -الكوي ، اللبعة : األول  –التوحيع 

، أبو محمعد محمعوط بعن أحمعد بعن موسع  بعن أحمعد 6/387 رم سمن أبس طاوط   لعيمس،الدين ا  بدر  1
 عع( ، المحاعا: أبعو الممعسر يالعد بعن 855بن حسين الغيتابس الحمفعس بعدر العدين العيمع  )المتعوف : 

 نم1999- ع  1420اللبعة: األول ،  ،الرياض  – براويا المصرل ، الما ر: م تبة الر د 

 عععرم الت ريعععب فعععس  عععرم التاريعععب )الماصعععوط  التاريعععب: تاريعععب األسعععانيد  108/ 6التاريعععب  العراقعععس:  عععرم الت ريعععب  عععرم2
المللعع : أبععو الفلععا حيععن الععدين   ععد الععرحيا بععن الحسععين بععن   ععد الععرحمن بععن أبععس   ععر بععن  بععراويا ،   وترتيب المسانيد( 
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ن  عا الم س صل  س  ليل وسلا الشخص صاحب المش لة العا ا  ن العما  و ًا من الحا  3
 والعالي؛ ليتعوط  ل  العما وال اة  المفةننن

فس4 العملس  الحا  وسلا  س  ليل  صل   الم س  بد  مالبرنا  ن  عا  الحا   اً متكاما؛  الواقعة   لةمن 
تكو  أ   يدفع  اتجاه  و سا  المش لةن  حا  بتمام  وانتهاً   برامال  ملية       األنصارل  فس  الحلول 

 متكاملة، وفيها  داول حمانية محدطت لتمفيس المهامن
ال رنامال العملس، وتا ع يلوال األنصارل لل5 الم س صل  س  ليل وسلا  ل  تمفيس  تأكد ن أ رف 

 الد ا المفسس لل أطا  المهمةن مع ل  صحة المتائال،   ماما من سالمة التمفيس وات
ا 6 ا    تمدن  الم ول  ل   )الحلة،   إلم انالالعالي  قلتها  من  للصحابس  الرما  المتوفرت  الشخصية 

 واإلنا ( لتعويده  ل  ات تماط  ل  السال ، واتستفاطت من الادرالن
 ومهارتين: اتحتلا ، والتجارتن حرفتين ل   لصحابسان العالي الم ول؛ أر د 7
ن العالي الم ول  ا  متواحنًا؛ حيث وفر من ثمن: الحلة، واإلنا  ما يسد رما أسرتل، وما ي و   8

 آلة للحرفة والكسب واتنتاين
وذلك  ما 9 والجهد؛  العما  ثمرت  بمفسل  ويتسوق  يتعرف  أ   ا تمد  ل   ل نصارل  الم ول  التعليا  ن 

يحصا  ليل من الكسب؛ فاد حصا  ل   شرت طار ا فس مدت أس و ين؛ فكا   ائده اإلنتا س 
 وسد  ل حا تل من اللعام واللباسن الم لع؛ووفر  سا   ليوم؛حوالس طر ا فس ا

ن  ا  التو يل الم ول فس األيير م يمًا أ مية العما ماارنة  السلال السل يلر  صاحبل فس الدنيا  10
 واآليرتن

 

راحيععانس ثععا المصععرل، أبععو حر ععة أكملععل ابمععل: أحمععد بععن   ععد الععرحيا بععن الحسععين الكععرطل ال،  ععع( 806العراقععس )المتععوف : 
وصعععورتها طور  عععدت ممهعععا )طار  -الما عععر: اللبععععة المصعععرية الاديمعععة ن   عععع( 826ولعععس العععدين، ابعععن العراقعععس )المتعععوف : 

 ن  حيا  التراث العر س، وملسسة التاريخ العر س، وطار الفكر العر س( 
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 النتاةج
 

 لها آثار ا السياة اقتصاطيًا وسياسيًا وأمميًا وصحيًان  البلالة .1
السمة الم وية لمش لة البلالة من يالل تصحيا المفاويا الخا اة  ن العما والمهن،    معالجة .2

 والرفع من  أ  العما  ا تباره من  أ  األن يا ن  الصدقة، وا تباره من العباطت و 
للسلوك  معالجة .3 الم وية  فس    السمة  والترميب  والتسول،  والكسا  البلالة  من  الخا ئ  التر يب 

 العمان
 مش لة البلالة بتعويو المسلولية الفرطية لد  اإلنسا ن معالجة .4
 والعما  ل  حلهان   لالةالدولة المسلولية فس ات الع  ل  مش لة الب تتحما .5
لا الصحابس المحتاي القياطت فس حا مش لة البلالة؛ فاد و ل الم س صل  س  ليل وس   سهام .6

 ن مهمةللعما فس اتحتلا ، وأ رف  ل   يامل  ال
 الجماعية فس حا مش لة البلالة من يالل التكافا ات تما سن المسلولية تعويو .7
 لمش لة البلالة من يالل الحوافو الديميةن ةالسمة الم وي معالجة .8
 ن ممتجين   ل  حا المش لة  سريًا من يالل تحويا العا لين  ل  أ خا الحر  .9

 السل س اتستجدائس وتعويو السلوك اإليجابس اإلنتا سن السلوك محار ة .10
العملية    ا تماط .11 الصحابس    وال رامالالحلول  مع  الم س  فعا  ةما  البلالة؛  موا هة  فس  التمفيسية 

 الفاير؛ حيث و ع لل يلوال تمفيسية انته   عملل فس اتحتلا  والتجارتن
أ مية    التمويل .12 ا  است مار ل   فس  قلتع  ع مهما  المتوفرت  الماطية   ل  حا مش لة    لمسا دتالموارط 

 البلالةن 
 مش لة البلالةن  ال اة وات تماط  ل  السال فس حا  تعويو .13
  

 التوصيات
 

 السمة الم ويةن ليال نتو يل األ حاث والرسائا العلمية لتماول الالايا المجتمعية م  رورت .1
 فس طراسة المو و ال المعاصرتن مو و س ممهجية الحديث ال العماية .2
 طراسة ماارنة لمعالجة مش لة البلالة بين الاوانين الو عية والممهجية اإلسالميةن     داط .3
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 المراجع قاةمة
 

حمد بن محمد بن  براويا بن الخلا     سليما  أبوفس  رم صحيا البخارل ،    يثالحد  أ الم .1
)المتوف :   المعروف  الخلابس  ، من    ، ع(388البستس  آل سعوط  بن سعيد  طن محمد  تحايا: 

 ن م 1988 ع /  1409ممشورال  امعة أم الار   م ة الم رمة، اللبعة األول  
للبلالة طن رمول حةس  اتقتصاط .2 لل اافة والفالسياسس  المجلة الو مس  الكوي ،   واآلطا   مو  ن  ع 

 م ، األول ن 1998سمة المشر 
بن  الملل   األم، .3 بن  افع  بن   ما   العباس  بن  بن  طرية  محمد  س  أبو   د  الشافعس   :

  – ع(،الما ر: طار المعرفة  204  دالمللب بن   د مماف الملل س الار س الم س )المتوف :  
 بيرولن 

بن أحمد بن محمد بن أحمد بن ر د   محمد: أبو الوليد  الملل المجتهد ونهاية الماتصد،    بداية .4
)المتوف :   الحفيد  ر د  الشهير  ابن  الحديث  ا ر ع(،الم595الار  س  طار   تاريخ الاا رت،    –: 

 من  2004 - ع  1425المشر: 
للدراسال األمميعة  العر س المرةوفس العالا العر س و القتها  الجريمة، طن  ا    جوت:   البلالة .5

 ، األول ن1985الرياض  والتدريب ع
ع    البلالة  .6 والتوحيع  للمشر  العر ية  الدار  مغاحلن  محمد  طن  موا هتها،  فس  والوةات  الوق   وطور 

 م ، األول ن2000المشر   ةسم ،مصر
الترمسل    تحفة .7 الرحمن بن   د  3/252األحوذل  شرم  امع  العال محمد   د  أبو  الملل :   ،

 بيرولن –الما ر: طار الكتب العلمية    ع( ،1353الرحيا المبارةفور  )المتوف : 
الفدا     رآ الا  تفسير .8 أبس  ثا   سما ياالعظيا، تبن ة ير:  البصرل  الار س  بن  مر بن ة ير 

سالمة،  المحاا ع(،  774)المتوف :    شاسالدم محمد  بن  سامس  للمشر   طار:  الما ر:   يبة 
 من  1999 - ع 1420: ال انية اللبعةوالتوحيع، 

لملل : أبو الفلا أحمد بن  لس بن محمد بن أحمد بن حجر العساالنس التهسيب ، ا  تاريب .9
سوريا ، اللبعة: األول ،   –الر يد    ار وامة ، الما ر: ط   د ع( ، المحاا: محم852:  المتوف )

 ن 1986  – 1406
: محمد بن  رير بن يويد بن الملل  ن رسول س من األيبار،    اب اآلثار وتفصيا ال   تهسيب .10

: محموط محمد  اكر،  المحاا ع(،  310اآلملس، أبو  عفر الل رل )المتوف :    ك ير بن مالب
 الاا رتن –: ملبعة المدنس الما ر
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: أبو الفلا أحمد بن  لس بن محمد بن أحمد بن حجر العساالنس   التهسيب ، الملل  تهسيب .11
المعارف المظامية، الهمد ، اللبعة: اللبعة األول ،   ئرتطا  ة ع( ، الما ر: ملبع852)المتوف :  

  عن 1326
التميمس، أبو حاتا،    مد، الملل : مح  ال اال .12 بن حبا  بن أحمد بن حبا  بن معاذ بن َمْع َد، 

)المتوف :   الُبستس  الهم354الدارمس،  العالية  للح ومة  المعارف  ،    دية ع( ،  بع  إ انة: وحارت 
محمد     تح الدةتور  امرا بة:  طائرت   لمعيد  د  الما ر:   ، الع مانية  المعارف  طائرت  مدير  يا  

 ن 1973د ه  1393المعارف الع مانية  حيدر آ اط الدةن الهمد ، اللبعة: األول ، 
األنصارل   الجامع .13 فرم  بن  أبس   ر  بن  أحمد  بن  أبو   د س محمد  للار  سن  الارآ   ألح ام 

)المتوف :   الار  س  الدين  أ فين،  671الخور س  مة  و براويا  ال رطونس  أحمد   ع(،تحايا: 
 من  1964 - ع  1384: ال انية، اللبعةالاا رت،   – لمصرية: طار الكتب االما ر

ه( تحايا: طن   د  458  ر أحمد بن الحسين ال يهاس، )المتوفس:  بولشعب اإليما : أ  الجامع .14
 من  2003-ه1423العل    د الحميد حامد، الما ر: م تبة الر د، اللبعة: األول ، 

التميمس،    الجرم .15 الممسر  بن  بن  طرية  محمد  بن  الرحمن  أبو محمد   د  الملل :   ، والتعديا 
حات  مظلس،الح أبس  ابن  المعارف 327)المتوف :    ا الراحل  طائرت  مجلة  الما ر:  بعة   ،  ع( 

ول ، بيرول ، اللبعة: األ  –الهمد ، طار  حيا  التراث العر س    – حيدر آ اط الدةن    -الع مانية  
 من  1952 ع  1271

و س  من فاهها وفوائد ا، أبو   د الرحمن محمد ناصر الدين، بن    صحيحة األحاطيث ال  سلسلة .16
 ع(،الما ر: م تبة المعارف 1420نوم بن نجاتس بن آطم، األ اوطرل األلبانس )المتوف :    الحاي

 (ن ارف: األول ، )لم تبة المعاللبعةللمشر والتوحيع، الرياض، 
 ع(،  273ا ة، أبو   د س محمد بن يويد الاوويمس، وما ة اسا أبيل يويد )المتوف :  ابن م  سمن .17

العر ية   الكتب  طار  حيا   الما ر:  الباقس،  فلاط   د  محمد  البابس    -تحايا:  عيس   سيصا 
 الحل سن 

أبس طاوط ، الملل : أبو طاوط سليما  بن األ عث بن  سحاق بن  شير بن  داط بن  مرو   سمن .18
)ال ِجْستانس  السِ  محمد  275:  متوف األحطل  المحاا:  الما ر:    محيس ع(،  الحميد،  الدين   د 
 نرولبي –الم تبة العصرية، صيدا 

الترمسل،  سمن .19 اللحاك،  بن  موس   بن  َسْورت  بن  عيس   بن  محمد    يس  ع  أبو  الترمسل: 
ا 279)المتوف :   اإلسالمس،  الغر   طار  معروفن  طن  شار  واط    للبعة، ع(،تحايا: 

 من 1996األول ،
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:    أبوالمسائس:    سمن .20 )المتوف   المسائس  الخراسانس،  بن  لس  بن  عيب  أحمد  الرحمن    د 
للمشر  ،  ع(303 المعرفة  طار  الما ر:  التراث،  تحايا  م تب  المشر  -تحايا:  سمة  بيرول، 

 هن  1420
ه،  تحايا:  213الم وية، الملل : ابن  شام:   د الملك بن  شام بن أيو  الحميرل ل  السيرت .21

األبيارل و  د الحفيظ الشل س، الما ر:  رةة م تبة وملبعة مصلف     براويامصلف  الساا و 
 من  1955 - ع 1375س وأوتطه  مصر، اللبعة: ال انية، البابس الحل 

نالملل : محيس السمة، أبو محمد الحسين بن مسعوط بن محمد بن الفرا  334/ 11السمة     رم .22
)المتوف :   الشافعس  األرنلوط516البغول  الشاوين،  - ع(،تحايا:  عيب  ح ير  :  الما رمحمد 

 من 1983  - ع 1403، : ال انيةاللبعةطمشا، بيرول،  -الم تب اإلسالمس 
طاوط     رم .23 أبس  مح387/ 6سمن  محمد  أبو  أ  موط،  بن  موس   بن  أحمد  حسين    حمدبن  بن 

)المتوف :   العيم   الدين  بدر  الحمفس  المحا855الغيتابس   ، بن  با ع(  يالد  الممسر  أبو    راويا : 
 من  1999- ع  1420الرياض ، اللبعة: األول ،   –المصرل ، الما ر: م تبة الر د  

الصحيا المختصر من أمور رسول س صل  س  ليل وسلا    دبخارل: الجامع المسمال  صحيا .24
: محمد ح ير  المحااوأيامل ، الملل : محمد بن  سما يا أبو   دس البخارل الجعفس،    وسممل

تر يا محمد فلاط     إ افةالمجات )مصورت  ن السللانية    وق : طار  الما ربن ناصر الماصر،  
  عن 1422  األول ،عة:   د الباقس(،اللب

الترميب والتر يب، أبو   د الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاي نوم بن نجاتس بن   صحيا .25
)ال األلبانس  األ اوطرل  المعارف  1420:  متوف آطم،  م تبة  الما ر:  :  اللبعةالرياض،    – ع( 

 الخامسةن 
 صل  س  ليل  مسلا: المسمد الصحيا المختصر بماا العدل  ن العدل  ل  رسول س  صحيا .26

)المتوف :  الملل وسلا،   الميسابورل  الاشيرل  الحسن  أبو  الحجاي  بن  مسلا    صدقس  ع(،261: 
العلار طار  الما ر  ، ميا  األول ،    الفكر:  اللبعة  والتوحيع،  والمشر  -ه1424لللبا ة 

 ن م2003
طاوط     عيف .27 أبس  الد  -سمن  ناصر  محمد   : :    ين الملل   )المتوف   طار  420األلبانس   ع(، 

  ع  1423 -الكوي ، اللبعة : األول   –المشر : ملسسة مراس للمشر و التوحيع 
:  لملل الت ريب فس  رم التاريب )الماصوط  التاريب: تاريب األسانيد وترتيب المسانيد(، ا   رم .28

لرحيا بن الحسين بن   د الرحمن بن أبس   ر بن  براويا العراقس أبو الفلا حين الدين   د ا 
ثا المصرل،   الراحيانس ع(ن  أكملل ابمل: أحمد بن   د الرحيا بن الحسين الكرطل  806)المتوف :  
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الدين الاديمة  826ابن العراقس )المتوف :    ،أبو حر ة ولس  الما ر: اللبعة المصرية  وصورتها    - ع(ن  
 ر  حيا  التراث العر س، وملسسة التاريخ العر س، وطار الفكر العر س(ن طور  دت ممها )طا

بن  مرو بن أحمد، الومخشرل  ار س    محموطالملل : أبو الااسا    ثر،فس مريب الحديث واأل  الفائا .29
البجاول  538:  لمتوف )ا   –: طار المعرفة  الما رمحمد أبو الفلا  براويا،  - ع(، المحاا:  لس محمد 

 بعة: ال انيةن ل ما ، الل
رواية فس الكتب الستة ، الملل :  مة الدين أبو   د س محمد بن أحمد بن    للفس معرفة من    الكا   .30

)المتوف :   الس  س  َقاْيماح  بن  ،  748  ما   الخليب  نمر  محمد  أحمد  محمد  وامة  المحاا:   ،  ع( 
لل اافة   الا لة  طار  ا  -  اإلسالميةالما ر:  ،    لارآ ،ملسسة  لوم  األول ،   دت    - ع    1413اللبعة: 

 من  1992
ممظور    لسا  .31 ابن  الدين  الفلا،  مال  أبو  بن  ل ،  م رم  بن  محمد  الملل :  العر ، 

)المتوف :   اإلفرياس  صاطر  711األنصارل  طار  الما ر:  ال ال ة    – ع(،  اللبعة:    -بيرول، 
  عن ن  1414

أبس    ائد الوو   مجمع .32 بن  الدين  لس  نور  الحسن  أبو  الفوائد،  الهي مس     روممبع  سليما   بن 
الادسس،  807)المتوف : الدين  االما ر ع(،المحاا: حسام  الادسس،  م تبة  المشر:     ام  لاا رت،: 
 ن م1994  ع،1414

الار  س  اآلثار  المحل  .33 األندلسس  حوم  بن  سعيد  بن  أحمد  بن  محمد  لس  أبو  الملل :  ن 
 بيرولن – ع(ن الما ر: طار الفكر 456لمتوف : الظا رل )ا

الااطر الحمفس    ن الصحام ، الملل : حي  مختار .34 الدين أبو   د س محمد بن أبس   ر بن   د 
الدار    - ع( ، المحاا: يوس  الشيخ محمد ، الما ر: الم تبة العصرية  666الراحل )المتوف :  
 من 1999 ع /  1420، اللبعة: الخامسة،  اصيد –المموذ ية، بيرول 

التميمس،   ن : أحمد بن  لس بسأبس يعل  الموصل  مسمد .35 المُ م  بن يحي  بن عيس  بن  الل 
طمشا،   –: طار المأمو  للتراث  الما ر ع(،المحاا: حسين سليا أسد،  307الموصلس )المتوف :  

 ن 1984  – 1404: األول ، اللبعة
بن  الل مدأح  مسمد .36 حم ا  بن  محمد  بن  أحمد  س  أبو   د  )المتوف :   :  الشيبانس  أسد  بن 

األرنلوط  241 المحاا:  عيب  وآيرو ،    - ع(   مر د،  بن   د    راف اطل  س  ط   د   :
 من   2001  - ع  1421: األول ، اللبعة: ملسسة الرسالة، الما رالمحسن الترةس، 

:  الما ره(، تحايا: حسين سليا أسد الدارانسن  255الدارمس: أبو محمد   د س الدارمس )المتوفس:  مسمد .37
 من 2000-ه 1421طار المغمس لللبا ة والمشر، اللبعة: األول ، 
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اللخمس    يما الشاميين، سل  مسمد .38 الااسا الل ر   الشامس،بن أحمد بن أيو  بن ملير  )المتوف :   انسأبو 
حم360 المحاا:  الما ع(،  السلفس،  بن   دالمجيد  الرسالة   ردل  ملسسة  اللبعة:    –:  بيرول، 

 من    1996-ه 1416األول ،
)المتوف :    رل المص  الالا سسالمة بن  عفر بن  لس    نالشها  ، الملل : أبو   د س محمد ب   مسمد .39

السلفس،  454 المجيد  بن   د  الرسالة  الما ر ع(،المحاا: حمدل  ال انية، :  اللبعة  رول،بي   –: ملسسة 
 ن 1986 – 1407

 من 2005 با ة الدار الجامعية سمة  –اإلقتصاطل  ليها  مالبلالة وأثر برنامال اإلصال مش لة .40
بن الخلا     براوياالسمن، و و  رم سمن أبس طاوط ، الملل : أبو سليما  حمد بن محمد بن    معالا .41

)المتوف :   المعروف  الخلابس  ال  ع388البستس  الملبعة  الما ر:   ، األول    –  لميةع(  اللبعة:   ، حلب 
 من  1932 - ع  1351

 ع(،  626ال لدا ، الملل :  ها  الدين أبو   د س ياقول بن   د س الرومس الحمول )المتوف :    معجا .42
 من  1995الما ر: طار صاطر، بيرول، اللبعة: ال انية، 

اللغة    معجا .43 فارس    أبون  2/198ماايية  بن  أحمد  ل  بنالحسين  تحايا:   دالسالم  359حةريا    ع، 
 م ع ملبعة البابس الحل س ع مصرن1970 نية ارو ن اللبعة ال ا

السمن واآلثار؛ الملل : أحمد بن الحسين بن  لس بن موس  الُخْسَرْوِ رطل الخراسانس، أبو   ر   معرفة .44
:  امعة الدراسال اإلسالمية  الما رو  قلعجس،  أمين    لس ع(،المحاا:   د المع458:  توف ال يهاس )الم 
)طمشا    -)كراتشس   قتيبة  طار   ، )حلب  - اكستا (  الو س  طار   ، الوفا     -بيرول(  طار   ، طمشا( 
 من 1991  - ع 1412الاا رت(،اللبعة: األول ،  -)الممصورت 

ح   صحيا   رم  الممهاي .45 أبو  الملل :  الحجاين  بن  بن    ةريامسلا  يحي   الدين  ول  المو    رفمحيس 
 ن 1392: ال انية، اللبعة بيرول، – ع(،الما ر: طار  حيا  التراث العر س 676)المتوف : 

 ع(،المحاا: محمد 179بن مالك بن  امر األصبحس المدنس )المتوف :    ة: مالك بن أن الملل   المو أ، .46
بو ب س أ  -مصلف  األ ظمس ، الما ر: ملسسة حايد بن سللا  آل نهيا  ل  مال الخيرية واإلنسانية  

 ن م2004 - ع 1425اللبعة: األول ،  اإلمارال ، –
  الس  سات تدال فس ناد الر ال ،  مة الدين أبو   د س محمد بن أحمد بن   ما  بن َقاْيماح    ميوا  .47

ل ما ،    –: طار المعرفة لللبا ة والمشر، بيرول  الما ر ع(،تحايا:  لس محمد البجاول،  748)المتوف :  
 من 1963 -  ع1382: األول ، اللبعة

الملل : مجد    المهاية .48 الحديث واألثر،  ال  الدينفس مريب  بن    سعاطالأبو  بن محمد  بن محمد  المبارك 
)المتوف :   األثير  ابن  الجورل  الشيبانس  الكريا  ابن   د  العلمية  606محمد  الم تبة  الما ر:    - ع(، 

 محموط محمد اللماحسن  - ل الواو  دم، تحايا:  ا ر أحم1979 - ع 1399بيرول، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t




