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  :مدخل متهيدي

  .-ار العمل والسعي من أجل عما، و ف اإلنسان يف األرضاقتضت حكمة هللا تعاىل من استخال

  فكيف دعا اإلسالم إىل العمل؟ 

  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

I - دراسة النصوص وقراء-ا: 

 :توثيق النصوص -  1

 :التوبةالتعريف بسورة  -أ 

آية، وهي السورة التاسعة يف ترتيب املصحف الشريف،  129مكيتان، عدد آL-ا  129و 182مدنية ماعدا اآليتان  :سورة التوبة

واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة  ملسو هيلع هللا ىلص، مسيت هذه السورة بسورة التوبة ملا فيها من توبة هللا على النيب ”املائدة“نزلت بعد سورة 

 جبانب العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، وعلى الثالثة الذين خلفوا يف غزوة تبوك، هذه السورة الكرمية من السور املدنية اليت تعين

بيان القانون : ىل جانب األحكام األخرى، مها، هلذه السورة الكرمية هدفان أساسيان إملسو هيلع هللا ىلصالتشريع، وهي من أواخر ما نزل على رسول هللا 

  .لغزو الرومملسو هيلع هللا ىلص اإلسالمي يف معاملة املشركني وأهل الكتاب، وإظهار ما كانت عليه النفوس حينما استنفرهم الرسول 

  :التعريف بسورة امللك –ب 

، بدأت }حد أساليب الثناء "الطورسورة " نزلت بعد ،يف املصحف الشريف 67ترتيبها  آية، 30عدد آL-ا  ،مكية :سورة امللك

الحتوائها على أحوال امللك سواء كان الكون أم اإلنسان، "تبارك" السم  وقد تناولت  ،تعاجل موضوع العقيدة يف أصوهلا الكربى، مسيت ~ذا ا

مث  ،الرباهني على وحدانية رب العاملنيوإقامة األدلة و  ،إثبات عظمة هللا وقدرته على األحياء واألمانة: وهي ،هذه السورة أهدافا رئيسية ثالثة

 .بيان عاقبة املكذبني اجلاحدين للبعث والنشور

  :املقدام بن معد كرب -ج 

العمل إلى اإلسالم دعوة  
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، سكن ملسو هيلع هللا ىلصروى أربعني حديثا على رسول هللا دمحم ، ملسو هيلع هللا ىلصأحد صحابة رسول هللا  املقدام بن معدي كرب بن عمرو الزبيدي،هو  :املقدام

وقد كان املقدام بن معدي كرب الكندي من فرسان  وهو ابن إحدى وتسعني سنة، هـ 87وتويف رمحه هللا تعاىل يف بالد الشام سنة  مدينة محص،

 .يف حروب فتح فارسشارك  ،العرب املشهورين

II  - فهم النصوص:  

الت األلفاظ والعبارات – 1  :مدلو

o سيحكم على عملكم وجيازيكم عنه :فسريى هللا عملكم . 

o  من كسبه وكده :من عمل يده. 

o ال  .سهلة املسالك :ذلو

o نواحيها وأرجائها وجوانبها :مناكبها.  

 :املضامني األساسية للنصوصاستخالص  – 2

  .جل كسب القوتسبحانه وتعاىل بضرورة العمل من أ أمره �

 .العمل �ليد خري طريقة للكسب الطيببيانه ملسو هيلع هللا ىلص  �

 .جل البحث عن الرزقإلهلي بضرورة املشي يف األرض من أاألمر ا �

III - احتليل حماور الدرس ومناقشته:  

  :مشروعيته ودليل العمل مفهوم -  1

النتفاع به يف حتقيق عيش كرمي :العمل  للسعي األساسي احملرك( �لتوكل اقرتانه ويشرتط ،هو كل وسيلة مشروعة جللب املال قصد ا

النتشار لذلك أمر اإلسالم �لسعي إىل العمل و  ،وحتقيق املصاحل واحلاجيات ،يعترب العمل من أهم الوسائل لكسب القوت، و )احلالل للكسب ا

فأعظم  ،املتواكلني املعتمدين على الغري يف جلب الرزق ،وقد رفع اإلسالم من قيمة العمل وذم املتقاعسني عنهيف األرض حبثا عن الرزق، 

  .إلنسان من عملهوأطيب الرزق ما يكسبه ا

الته وبعض العمل فوائد -  2  :املشروعة جما

  :فوائد العمل -أ 

السالم حث الجتهاد يعلم كونه يف تتجلى أمهية، من ملا له املشروع العمل على ا النسان يف ويزرع ،ا العتماد املسؤولية روح ا  على وا

التكال على  أنه والعزة،كما �لكرامة ويشعره ،النفس  العمل أن كما،  الناس ورضا هللا حمبة ينال يعمل عندما فاملؤمن، الغريجينبه الكسل وا

  .ورزقه قوته للمسلم يضمن

الت العمل -ب    :جما

الت املباحة لذلك   :ومن بينها ،حث اإلسالم على مزاولة العمل املشروع من خالل ا¨ا

  .وذلك بغرس األرض وحرثها :الفالحة �

الحتكار وغريها :التجارة � القتصادية كالر� وا  .وذلك مبزاولة البيع والشراء احلالل اخلايل من أنواع املفاسد ا

 .جمال الصناعة كاحلديد مثال وغريهحث اإلسالم على العمل يف  :الصناعة �
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