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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء المرسلين، نبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

)الدراسات  لمقرر:  المخصص  الكتاب  الطالبة-  الطالب/أختي  -أخي  يديك  بين 
اإلسالمية: الحديث 2( للصف الثاني الثانوي )المسار الشرعي(، وهو كتاب فيه أحاديث 
، مصحوبة ببيان ألهم الفوائد واإلرشادات المتعلقة بها، وقد روعي  مختارة عن النبي 
في اختيار األحاديث إبراز الجانب القيمي وأهميته في البناء الذاتي والمجتمعي، وتعزيز 
نفوس  في  وغرسها  بتأصيلها  والعناية   ، النبي  عليها  حث  التي  اإلسالمية  األخالق 
الطالب/ الطالبات، والتنوع في بناء المحتوى المصمم لبيان تفاصيلها، وطرائق عرضها 
وتمثلها من خالل إستراتيجيات تعليم وتعلم إبداعية، ودعمها بالبرامج واألنشطة الصفية 

المعززة لها، ورفع مستوى التشاركية مع  تطبيقها وتمثلها. 
وبقدر علمك وعملك بما تضمنته األحاديث النبوية التي تدرسها، يعد ذلك استجابة 
تنعكس في السلوك القويم للمواطن الصالح المعتز بدينه، والمنتمي لوطنه، والمنتج 

للمعرفة، والمنافس عالميًا.
وقد قسم المقرر إلى دروس متتالية، روعي فيها ما يلي:

رسم أهداف لكل درس من دروس الكتاب؛ لكي تتأملها وتسعى لتحقيقها، إذ 	 
بقدر قربك من تحقيق األهداف، تكون استفادتك كبيرة ومثمرة.

تنويع عرض المادة الدراسية؛ ليسهل عليك فهمها، وتتمكن من استيعابها بيسر.	 
تعلمًا، 	  الدرس  في  مشاركتك  على  والحرص  لديك،  التفكير  مهارات  تنمية 

لتتفاعل  ُصممت  تعليمية  أنشطة  خالل  من  واستنباطًا،  بحثًا،  كتابًة،  تطبيقًا، 

المقدمة



معها، وتجيب عنها بأسلوبك الخاص، ومن ثم عرضها على معلمك للتأكد من 
صحة استنتاجك وإجابتك.

إلى كتب 	  وإحالتك  البحثية،  األنشطة  لديك؛ من خالل  البحث  مهارات  تنمية 
الحديث الموثوقة.

تكريس قيمة التعاون لديك؛ من خالل األنشطة المشتركة مع زمالئك.	 
تضمين المقرر معلومات إثرائية متنوعة: دينية، لغوية، واجتماعية.	 
ولمعلم/معلمة المقرر أن يحدد عشرة أحاديث من األحاديث المقررة،  ليحفظها 	 

إلى      وسبيل  واالستذكار،  الحفظ  ملكة  تنمية  على  لمساعدتهم  وذلك  الطلبة، 
ترسيخ تلك األحاديث واستحضارها.

         وقد روعي في ترتيب محتوى الدرس أن يتضمن عناوين رئيسة كالتمهيد، 
ويعد  والتقويم،  الحديث،  وإرشادات  الحديث،  براوي  والتعريف  الحديث،  ونص 
ذلك محتوى رئيسًا مستهدفًا في عمليات التقويم التكوينية والنهائية.  وأما األنشطة 
ومن هدي  اإلثرائية،  كالمعلومات  اإلرشادات  ثنايا  في  تأتي  والتي  المعززة  واإلثراءات 
والمهارية  التفاعلية  واألنشطة  اللغوية،  والفوائد  واإلضاءات،  الفقهية،  والفوائد  النبوة، 
وتقديم  الذهنية،  الخرائط  وتصميم  والتحليل،  والنقاش،  واالستنتاج،  كاالستنباط، 

المشاريع، واستثمار التقنية، ونحوها فتعكس محتوى داعمًا وإثرائيًا. 
والذي نؤمله أن يكون الكتاب دافعًا لك لالرتقاء بذاتك وشخصيتك وقيمك، وتعزيزاً 
أثره في حياتك ومجتمعك. نفع اهللا بك، وجعلك قرة عين  لخير عظيم ترى/ وترين 

لوالديك، وحفظك من كل مكروه.
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َمُه«)1(  َم اْلُقْرآَن َوَعلَّ   عن ُعْثَماَن بِن عفاَن h أنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َخْيُرُكْم َمْن َتَعلَّ

يتوقع من الطلبة بعد نهاية الدر�س اأن يكونوا قادرين على:
 تعظيم القراآن الكرمي.

 بيان ف�ضل تعلم القراآن وتعليمه.

 ِذْكر �ضور امل�ضاركة يف تعليم القراآن الكرمي.

 بيان اأهمية تدبر القراآن الكرمي وفهم معانيه.

 احلر�ص على العمل بالقراآن الكرمي وتعليمه.

اأهداف الدر�س

ف�ضل تعلم القران وتعليمه 

التمهيد

القرآن الكريم له مكانة عظمى في حياة المسلمين، ففيه الهدى والنور، وبه تستقيم الحياة، وهو طريُق الِهدايِة 
َمه؟ الحديث اآلتي يبيِّن ذلك: الِح للفرد والمجتمع، فإذا كانت هذه مكانته؛ فما مكانُة من تعلَّمه وَعلَّ والصَّ

)1( اأخرجه البخاري )5027(.

احلديث 
1
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)1( اأخرجه م�ضلم )2401(.

ا�ضمه ون�ضبه

عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي.
مناقبه:

ه وي�ضتحي منـه اأكثر . 1  أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وثالث الخلفاء الراشدين، كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُيِجلُـّ

مما ي�ضتحي من غيره، فلما قيل له في ذلك قال: »أال َأْسَتِحي مـن َرُجٍل َتْسَتحي منه اْلَماََلِئَكُة«)1(.

 أسلم h في أول اإلسالم، وكان يقول: إني لرابع أربعة في اإلسالم.. 2
ب بذي النورين لزواجه من ابنتي الرسول ُرقّية ثم أم كلثوم ، قال العلماء: ال ُيعرف أحٌد . 3   لُقِّ

تزوج بنتي نبيٍّ غيُر عثمان.
ه إلى تبوك من ماله.. 4 ز نصف جيش العسرة المتوجِّ جهَّ
بويع بالخالفة سنة أربع وعشرين للهجرة.. 5

وفاته:

استشهد سنة خمـس وثالثيـن )35هـ(.

التعريف براوي احلديث

اإر�ضادات احلديث

يأتوا . 1 البشَر أن  المتعبَّد بتالوته، والذي أعجز  ل على محمد ملسو هيلع هللا ىلص،  المنزَّ الكريم هو كالم اهلل تعالى،  القرآن 
كنا به ُهِدينا،  نا، وسبيَل ِرفعتنا ومجدنا، إن تمسَّ بسورٍة مثله، َأنزله اهلل تعالى ليكون منهاَج حياِتنا، وطريَق ِعزِّ
طنا فيه ُخِذْلنا وُهِزمنا؛ فلذلك كان لتعلمه وتعليمه مكانة عالية وفضائل عظيمة، منها ما أخبر بها النبي  وإن فرَّ

ُم القرآَن أو ُيعلمه. ملسو هيلع هللا ىلص في هذا الحديث؛ فخيُر الناِس وأفضلهم َمْن َيَتَعلَّ
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ِم القرآن فضائُل كثيرٌة غير ما ورد في هذا الحديث؛ منها:. 2 ِلَتَعلُّ
َم القرآن الكريم خيٌر من أموال الدنيا: فعن ُعْقَبَة بن َعاِمٍر h قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَفاَل 	  أن تعلُّ

َيْغُدو أَحُدُكْم إلى اْلَمْسِجِد َفَيْعَلُم أو َيْقَرُأ آَيَتْيِن ِمْن ِكَتاِب اهلِل عزَّ وجلَّ َخْيٌر لُه ِمن َناَقَتْيِن، َوَثاَلٌث 

َخْيٌر لُه ِمن َثاَلٍث، َوَأْرَبٌع َخْيٌر لُه ِمْن َأْرَبٍع، َوِمْن َأْعَداِدِهنَّ من اإِلِبِل« )1(. 
أن كلَّ حرٍف منه بعشر حسنات: فعن ابن َمْسُعوٍد h أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »َمْن َقَرَأ َحْرًفا ِمْن ِكَتاِب 	 

اهلِل َفَلُه ِبِه َحَسَنٌة، َواْلَحَسَنُة ِبَعْشِر َأْمَثاِلَها، اَل َأُقوُل: ألم َحْرٌف، َوَلِكْن َأِلٌف، َحْرٌف َوالٌم َحْرٌف، 

َوِميٌم َحْرٌف« )2(.
فعُة في الدنيا واآلخرة: فعن ُعَمر بِن الخطاِب h أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ِإنَّ اهلَل َيْرَفُع ِبَهَذا اْلِكَتاِب 	  الرِّ

َأْقَواًما، َوَيَضُع ِبِه آَخِريَن«)3( .
الشفاعة في اآلخرة: قال رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: »اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا ألصحابه«)4(.	 
علو المنزلة في الجنة: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل 	 

في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها« )5(.
مما يدخل في تعلم القرآن:. 3

تعلم تالوته على الوجه الصحيح الذي ُأمر بها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ويدخل في ذلك تعلم أحكام التجويد 	 
الرئيسة.

تعلم أحكامه وتشريعاته وآدابه.	 
تعّلم معاني القرآن ودراسة علومه.	 

)1( اأخرجه م�ضلم )803(

)2( اأخرجه الرتمذي )2910(

)3( اأخرجه م�ضلم )817(

)4( اأخرجه م�ضلم )804(

)5( اأخرجه اأبو داود )1464(
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يدخل في هذه الخيرية كل من شارك في تعليم القرآن، بنفسه أو ماله أو جاهه أو رأيه وفكره، ففضل اهلل واسع . 4
وأبواب الخير مفتوحة للجميع كل بحسب ما يحسن ويستطيع.

ِم القرآِن الكريِم: الحرُص على حفظه، أو حفِظ ما تيسر منه، وال ينبغي للمسلم أن ينصرف عن حفظ . 5  ِمْن َتَعلُّ
َر كجزء أو جزئين أو أكثر، وقد جاء في فضل حفظه  القرآن بالكلية؛ فإن عجز عن ِحْفِظِه َحِفَظ ِمْنُه ما َتَيسَّ
َفَرِة  أحاديث ِمن أصحها حديُث َعاِئَشَة  أنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمَثُل الَّذي َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َوُهَو َحاِفٌظ َلُه َمَع السَّ

اْلِكَراِم اْلَبَرَرِة، َوَمَثُل الَّذي َيْقَرُأ َوُهَو َيَتَعاَهُدُه َوُهَو َعَلْيِه َشِديٌد َفَلُه َأْجَراِن« )1(.  
 ينبغي علينا ونحن نتلو كتاب اهلل تعالى أن نتأمله ونتدبره ونتعرف على معانيه الجليلة، قال اهلل تعالى: ﴿ک  . 6

گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ﴾ )2(، فأخبر أن الذي ال يتدبر القرآن وال يتعرف على معانيه كاْلُمْقَفل 

َقْلُبُه، وفي هذا إنكار على َمن هذه حاله.
َلُه في حياته، ويعمَل بأمره ونهيه؛ فهو إنما أنزل للعمل به، قال سعُد . 7 على المسلم حين يتعلم القرآن أن َيَتَمثَّ

بن هشام لعائشة : يا أمَّ المؤمنين، أنبئيني َعْن ُخُلِق َرسوِل اهلِل. َقالْت: "َأَلْسَت َتْقرُأ القرآَن؟" قاَل: َبَلى. 

َقاَلْت: "فإنَّ ُخُلَق َنِبيِّ اهلِل َكاَن القرآَن")3(. أي أنه ممتثل ألواِمِرِه، ُمْنَتٍه عن نواِهيِه، ملتزم بآدابه، وما يشتمل 

عليه من المكارم والمحاسن)4(. 

)1( اأخرجه البخاري )4653(

)2( �ضورة حممد:24

)3( اأخرجه م�ضلم )746(

)4( النهاية يف غريب احلديث واألأثر 70/2.

ا�ُص ِعْلًما، َوُهَو  يِه النَّ ا ُت�َضمِّ ٌم َعَلى َكِثيٍر ِممَّ ا َطَلُب ِحْفِظ اْلُقْراآِن: َفُهَو ُمَقدَّ يقول �ضيخ األإ�ضالم ابن تيمية رحمه اهلل: "َواأَمَّ
وِل َواْلُفُروِع، َفاإِنَّ اْلَم�ْضُروَع ِفي َحقِّ ِمْثِل َهَذا ِفي  يِن ِمْن اأْلأُ�ضُ َعلُِّم ِفي َحقِّ َمْن ُيِريُد اأَْن َيَتَعلََّم ِعْلَم الدِّ ٌم ِفي التَّ ا ُمَقدَّ اأَْي�ضً

يِن" )5(. ُل ُعُلوِم الدِّ ُه اأَ�ضْ َهِذِه اأْلأَْوَقاِت اأَْن َيْبَداأَ ِبِحْفِظ اْلُقْراآِن، َفاإِنَّ

معلومة اإثرائية

)5( الفتاوى)2/ 235(.
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ريف، وترجمة معانيه اإلى مختلف اللُّغات، والعناية بمختلف  اأمام ازدياد حاجة العالم األإ�ضالمي اإلى الم�ضحف ال�ضَّ
ائد في خدمة األإ�ضالم والم�ضلمين، وا�ضت�ضعارًا من خادم  ة بدورها الرَّ عوديَّ علومه، واإيمانًا من المملكة العربيةَّ ال�ضُّ
جهاز  خالل  من  الكريم  القراآن  خدمة  باأهميَّة   - اهلل  رحمه   - العزيز  عبد  بن  فهد  الملك  ريفين  ال�ضَّ الحرمين 
ريف  ال�ضَّ الم�ضحف  لطباعة  فهد  الملك  ع  لمجمَّ األأ�ضا�ص  حجَر  َو�ضَع  الجليل،  العمل  لذلك  غ  ومتفرِّ �ص  متخ�ضِّ

م �ضنة )1403هـ(.  اد�ص ع�ضر من المحرَّ بالمدينة المنورة في ال�ضَّ
ع: ة لو�ضع حجر األأ�ضا�ص لم�ضروع المجمَّ تار عن اللَّوحة التِّذكاريَّ وقال - رحمه اهلل - عند اإزاحة ال�ضِّ

)ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم، وعلى بركة اهلل العلي القدير، اإننا نرجو اأن يكون هذا الم�ضروع خيرًا وبركة لخدمة 
القراآن الكريم اأوأًل، ولخدمة األإ�ضالم والم�ضلمين ثانيًا، راجيًا من اهلل العلي القدير العون والتَّوفيق في كل اأمورنا 
به  ولينتفع  الكريم،  القراآن  وهو  اأجله،  من  اأن�ضئ  ما  لخدمة  الكبير  الم�ضروع  هذا  ق  يوفِّ واأن  ة،  والدنيويَّ الدينيَّة 

الم�ضلمون وليتدبَّروا معانيه(.
ولالطالع على تفا�ضيل الم�ضروع واألإنجازات التي قدمتها المملكة العربية ال�ضعودية لخدمة القران واأهله يمكنك 

زيارة الموقع األإلكتروني التالي:

اأ�ضتثمر التقنية

  

در�ص القراآن الكريم في المدر�ضة من اأهم الدرو�ص، حتى ن�ضتثمره ب�ضورة اأف�ضل، اعقد حلقة نقا�ص مع زمالئك 
تدور حول العنا�ضر األآتية:

�ضور من حر�ص الطالب على در�ص القراآن الكريم.	 

اآداب ينبغي مراعاتها عند تالوة القراآن الكريم.	 

اأفكار لجعل الدر�ص اأكثر ت�ضويًقا للطالب.	 

اأحاور واأناق�س
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اأبحث: 
بيِّن منزلة القرآن الكريم ومكاَنَته عند المسلمين.

اأُناق�س:   
ناقش زمالءك ثالث صور للمشاركة في تعليم كتاب اهلل.

اأُفكر:
أبين أهمية تدبر القرآن والعمل به.
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ُع من الطلبة بعد نهاية الدر�س اأن يكونوا قادرين على: ُيتوقَّ

 تعظيم �سنة النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قواًل وعماًل واعتقادًا.

 اإدراك اأهمية ال�سمع والطاعة لويل االأمر.     

 بيان املخرج من الفنت واملحن.

 تو�سيح املكانة الت�سريعية ل�سنة اخللفاء الرا�سدين.

اأهداف الدر�س

ُثمَّ  َيْوٍم،  َذاَت  ِبَنا رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل: »صلَّى   h بِن ساِريَة  الِعْرباِض  جََنِيٍح  أبي  عن 
َأْقَبَل َعَلْيَنا، َفَوَعَظَنا َمْوِعَظًة َبِليَغًة، َذَرَفْت ِمْنها اْلُعُيوُن، َوَوِجَلْت ِمْنها اْلُقُلوُب، فقاَل 
ٍع؛ َفَماَذا َتْعَهُد ِإَلْيَنا؟ فقال: ُأوِصيُكْم ِبَتْقَوى  َقاِئٌل: يا َرُسوَل اهلل، َكَأنَّ هذه َمْوِعَظُة ُمَودِّ
اَعِة َوِإْن َعْبدًا َحَبِشّيًا، فإنه من َيِعْش ِمْنُكْم َبْعِدي َفَسَيَرى اْخِتالفًا  ْمِع َوالطَّ اهلِل، َوالسَّ
وا َعَلْيَها  ُكوا بها، َوَعضُّ اِشِديَن، مََتَسَّ َْهِديِّنَي الرَّ َلَفاِء امْلْ ِة اخْْلُ ِتي َوُسنَّ َكِثيرًا، َفَعَلْيُكْم ِبُسنَّ

َواِجِذ، َوِإيَّاُكْم َوُمْحَدَثاِت اأُلُموِر، فإنَّ ُكلَّ ُمْحَدَثٍة ِبْدَعٌة، َوُكلَّ ِبْدَعٍة َضالَلٌة« )1(  ِبالنَّ

ة  نَّ ك بال�سُّ التم�ُسّ

التمهيد

كلما بُعد الناس عن زمن النبوة وأنوارها كُثرت الفتن، واختلفت األهواء، وتفّرقت اآلراء، وفي هذا الحديث 
-الذي بين يديك- وصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص الداعية إلى وحدة الصف واجتماع الكلمة وتحقيق معنى اتباع السنة.

)1( اأخرجه اأبو داود )4607(.

احلديث 
2
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معناهاالكلمة

دمعت.َذَرَفْت

خافت.َوِجلَْت

طاعة اهلل b بامتثال اأمره واجتناب نهيه.تقوى اهلل

النواجذ: اآخر األأ�سرا�س والَع�سُّ بها: كناية عن املبالغة يف التم�سك بهذه الو�سية، كالذي يتم�سك ع�سو عليها بالنََّواِجِذ
بال�سيء م�ستعيناً عليه باأ�سنانه زيادًة للمحافظة عليه.

ين؛ اأي: احذروا عنها.واإياكم وحمدثات األأمور اأي: التي َحَدَثْت على خالف اأ�سل من اأ�سول الدِّ

ا�سمه ون�سبه
َلمي، كنيته: أبو َنِجْيح. الِعْرباض بن َساِرَية السُّ

منــاقــبـــه: 

 صحابي مشهور من السابقين إلى اإلسالم.. 1
ة في مسجد النبي ملسو هيلع هللا ىلص.. 2 فَّ من فقراء الصحابة ممن نزل الصُّ
ائين الذين نزل فيهم قوله تعالى: ﴿ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  . 3 كان أحد الصحابة البكَّ

ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې﴾�)1(

نزل الشام، وسكن ِحْمَص.. 4
وفاته: توفي سنة خمس وسبعني )75هـ(.

)1( التوبة:92.

التعريف براوي احلديث

معاين الكلمات
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اإر�سادات احلديث

اأ�ستفتح  

اأو�سى النبي ملسو هيلع هللا ىلص ال�سحابة يف �سدر هذا احلديث باأمرين عظيمني يجمعان لالإن�سان �سعادة الدنيا واالآخرة، فما 
هما؟

رهم باهلل تعالى، يرغبهم في ثوابه، ويحذرهم من عقابه، وهكذا . 1 ِتِه، ُيذكِّ كان النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص حريصًا على نفع ُأمَّ
القلوب تصدأ، وِجالؤها  بالموعظة والتذكير؛ ألن  الناس  الُمرّبي أن يتعاهد  العالم والُمعّلم  ينبغي على 

بذكر اهلل تعالى. 
اَعـِة لولـي األمـر؛ وذلـك ألن أمـر النـاس فـي شـأن دينهـم ودنياهـم ال . 2 ـْمِع َوالطَّ دّل الحديـث علـى وجـوب السَّ

اَعـِة، وبذلـك يحصـل االسـتقرار  ـْمِع َوالطَّ يسـتقيم بغيـر سـلطان يحكمهـم، وال يسـتقيم أمـر السـلطان بغيـر السَّ
ويعـم الخيـر، وينتشـر العـدل وتقـام الحقـوق، وبـدون ذلـك تعـم الفوضـى وتنتشـر الجريمـة بأنواعهـا، ولهــذه 
المعانــي جــاءت البيعــة لخادم الحرمين الشــريفين- حفظــه اهلل - وليًا لألمر فــي المملكــة العربية الســعودية 

وإمامـًا للشـعب، ُملزمـًة لجميـع مـن فـي البـالد بالسـمع والطاعـة لـه فـي المنشـط، والمكـره والعسـر واليسـر.
أخبـر النبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فـي هـذا الحديـث بمـا يكـون فـي ُأّمتـه بعـده مـن كثـرة االختـالف فـي أصـول الديـن وفروعـه، . 3

وفـي األقـوال واألعمـال واالعتقـادات، وهـذا مـن دالئـل نبوتـه ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن هـذه األمـور وقعـت بعـد ذلـك على 
نحـو خبـره، فـكان ذلـك دليـاًل علـى صدقـه ملسو هيلع هللا ىلص، وهـذا اإلخبـار لـه فوائـد منهـا:

وجوب الحذر من الوقوع في الفتن.	 
التأكيد على أن التمسك بسنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، سبيل للنجاة من 	 

الفتن المحدثة. 
نَّة وإن كثروا.	  عدم المباالة بالمخالفين للسُّ

ك بُسّنته ملسو هيلع هللا ىلص وسّنِة الخلفاء الراشدين من . 4  أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُأمته عند االفتراق واالختالف وظهور الفتن بالتمسُّ
بعده، ومالزمة األخذ بها، وعدم العدول عنها، وطاعة ولي األمر.
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اأتذّكر

ّلة، فما هي؟ ُبل املُ�سِ اآية كرمية يف �سورة االأنعام ورد فيها االأمر باّتباع ال�سراط امل�ستقيم، والنهي عن اّتباع ال�سُّ

في الحديث إثبات صحة خالفة الخلفاء الراشدين الذين جاؤوا بعد النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهم أبو بكر وعمر وعثمان . 5
وعلي  وقد وصفهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص بكونهم مهديين راشدين، وفي هذا غاية التزكية لهم ولمنهاجهم الذي  

ساروا عليه، وهو دليل على اقتفائهم سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومنهجه وطريقته.

عليه . 6 ليس  وما  اهلل،   يشرعه  لم  بما  -تعالى-  هلل  التعبد  البدعة:  وضابط  البدعة،  من  تحذير  الحديث  في 
النبيملسو هيلع هللا ىلص وال خلفاؤه الراشدون، والبدعة مذمومة من وجوه، منها :

أنَّ فيها اتهام للدين بالنقص، واهلل b يقول: ﴿چ  چ  چ  ڇ﴾.)2(	 
البدعة تؤدي إلى التفرق واالختالف بين المسلمين.	 

)1( النجم:4-3.

)2( املائدة:3.

اأ�ستنبط

قال اهلل تعالى: ﴿ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ﴾�)1( ، ت�سّمنت هاتان االآيتان قاعدة من 
ة النبوية اإثباتًا واحتجاجًا، فما هي؟   نَّ قواعد التعامل مع ال�سُّ
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اأ�سار ال�سيخ محمد بن �سالح العثيمين -رحمه اهلل- اإلى م�ساألة مهمة تتعلق بالجمع بين قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )ُكلَّ 

ًة َح�َسَنًة، َفَلُه اأَْجُرَها، َواأَْجُر َمْن َعِمَل ِبَها َبْعَدُه، ِمْن َغْيِر اأَْن َيْنُق�َس  ُمحَدَثٍة بدَعٌة(، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: )مْن �َسنَّ ِفي اإْْلإِ�ْساََلِم �ُسنَّ

ِمْن اأُُجوِرِهْم �َسْيٌء()1(
 فقال: اجلواب من وجهني:

ًة َح�َسَنًة(  اأي: من ابتداأ العمل بال�سنة، ويدل لهذا  الوجه اإْلأول: اأن معنى قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )َمن �َسنَّ في اإْلإ�ساَلِم �ُسنَّ

اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذكره بعد اأن حث على ال�سدقة للقوم الذين وفدوا اإلى المدينة ورغب فيها، فجاء ال�سحابة كلٌّ 

بما تي�سر له، وجاء رجل من االأن�سار ب�سرة قد اأثقلت يده، فو�سعها في حجر النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: )َمن �َسنَّ في 

ًة َح�َسَنَة َفَلُه اأَجَرها َواأَجُر َمن َعِمَل ِبَها...(، اأي: ابتداأ العمل ب�سنٍة ثابتة، ولي�س اأنه ياأتي هو ب�سنة  االإ�سالِم �ُسنَّ

جديدة، بل يبتدئ العمل؛ الأنه اإذا ابتداأ العمل �سن الطريق للنا�س، وتاأ�سوا به، واأخذوا بما فعل.

قبل،  م�سروٍع من  �سيء  اإلى  الو�سول  �سن  اأي:  َح�َسَنًة(  ًة  �ُسنَّ االإ�سالِم  في  �َسنَّ  )َمن  يقال:  اأن  الثاني:  الوجه 

كجمع ال�سحابة الم�ساحف على م�سحف واحد، فهذا �سنة ح�سنة؛ الأن المق�سود من ذلك منع التفرق بين 

الم�سلمين، كذلك اأي�سًا جمع ال�سنة وتبويبها وترتيبها، فهذه �سنة ح�سنة يتو�سل بها اإلى حفظ ال�سنة، فُيحَمل 

ًة َح�َسَنَة( على الو�سائل اإلى اأمور ثابتة �سرعًا)2(. قوله: )َمن �َسنَّ في االإ�سالِم �ُسنَّ

معلومة اإثرائية

  

اكتب تقريرًا مبينًا فيه جهود اململكة العربية ال�سعودية يف احلفاظ على ال�سنة، م�ستعر�سًا جممع خادم 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز للحديث النبوي ال�سريف.  

اأُقّدم م�سروعًا

)1( اأخرجه م�سلم )1017(

)2( �سرح االأربعني النووية البن عثيمني، ط 3: 1425هـ، �س 310،  دار الرثيا للن�سر - الريا�س.
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نَّة النبوية والعمل  بالتعاون مع جمموعتي اأ�ستنبط من الن�سو�س ال�سرعية اإْلآتية ف�سائل التم�ّسك بال�سُّ
بها، ثم اأُدّونها:

الف�سلالن�س
قال تعالى: ﴿ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ ﴾.)1( 

قال تعالى: ﴿ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ﴾.)2( 

قال تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  
ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ﴾.)3(

قال تعالى: ﴿  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     
ې  ېې  ې  ى  ى﴾.)4(

َة اإِإْلَّ َمْن اأََبى. َقاُلوا: َيا َر�ُسوَل اهلل، َوَمْن َياأَْبى؟  ِتي َيْدُخُلوَن اجَلنَّ قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُكلُّ اأُمَّ
ايِن َفَقْد اأََبى«. )5(  َقاَل: َمْن اأََطاَعِني َدَخَل اجَلنََّة، َوَمْن َع�سَ

)1( ( اآل عمران: 31.

)2( الن�ساء:69.

)3( النور:54.

)4( الن�ساء:13.

)5( اأخرجه البخاري )7280(.

)6( اأخرجه البخاري )2697(، وم�سلم )1718(.

)7( النحل:44.

اأناق�س واأ�ستنبط

  

اأربط:
«.)6( وبين ما تعّلمت من هذا الحديث؟   ما الرابط بين قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن  اأَْحَدَث  ِفي  اأَْمِرَنا َهَذا َما َلْي�َس ِمْنُه َفُهَو َردٌّ

اأُحلِّل واأ�ستنتج: 
ٍع«؟ ما الذي يدل عليه قول الصحابة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َكاأَنَّ هذه َمْوِعَظُة ُمَودِّ

اأ�ستنبط: 
ة النبوية ِلـما  نَّ  قال تعالى: ﴿ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ﴾�)7( ما عالقة السُّ

ُأجمل في القرآن الكريم في ضوء هذه اآلية الكريمة؟
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يتوقع من الطلبة بعد نهاية الدر�س اأن يكونوا قادرين على:

 تو�صيح بع�س �صور الرحمة يف العفو عن حديث النف�س.

 ِذْكر و�صائل ال�صالمة من الو�صاو�س ال�صيئة.

اأهداف الدر�س

َثْت ِبِه َأْنُفَسَها، ما  ِتي َما َحدَّ عن أبي هريرة قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ اهلَل جََتَاَوَز َعْن ُأمَّ
ْم« )1(. َلْم َتْعَمْل أو َتَتَكلَّ

ْف�س حديث النَّ

التمهيد

وُغْفراِن  اأَلْجِر،  وُمضاَعفِة  والتَّيسيِر  يِن،  الدِّ َشرائِع  في  الَعظيِم  بالَفضِل  اإلسالِم  ِة  ُأمَّ على  ُسبحانه  اهللُ  َل  تَفضَّ
نوِب، والتَّجاُوِز عن خَطِأ المسِلِم في َمواِضَع َكثيرٍة، وهذا ِمن َفْضِله وَرحمِته ُسبحاَنه. الذُّ

ِة، حيُث ُيخِبُر النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ اهللَ عزَّ وجلَّ رَفَع  وفي هذا الحديِث َمظَهٌر ِمن َمظاهِر َرحمِة اهلِل َتعالى بهذه اأُلمَّ
ِر، ِمن غيِر إرادٍة منه، فهذا َمعفوٌّ  َث الواحُد منهم به نْفَسه ِمَن الشَّ ِة بما حدَّ الِحساَب والِعقاَب، فلم ُيؤاِخْذ أفراَد اأُلمَّ
ِة  ْم به بِلساِنه، وهذا ِمن فْضِل اهلِل على ُأمَّ ، أو َيتكلَّ رَّ عنُه، وال َيترتَُّب عليه إثٌم ما داَم لْم َيعَمْل بَجوارِحه هذا الشَّ

اإلسالِم. 

)1( اأخرجه البخاري )4968(، وم�صلم )127(.

احلديث 
3
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معناهاالكلمة

اَوَز عفا و�سفح.جََتَ

ما يرد على الفكر عفواً من غري تعمد وي�ستقر يف النف�س دون اأن يرتجح لالإن�سان فيه جانب الفعل، حديث النف�س
وأل جانب الرتك.

ا�سمه ون�سبه
وسي. كنيته: أبو هريرة؛ لهرة كان يحملها وهو صغير. عبد الرحمن بن صخر الدَّ

منــاقــبـــه:  
اجتهد في طلب الحديث والحرص عليه، دائم المالزمة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، فحفظ عنه علمًا كثيراً، حتى . 1

كان أكثر الصحابة رواية للحديث.
ن النبيُّ على . 2 حظي أبوهريرة بعناية النبي ملسو هيلع هللا ىلص واهتمامه، فقد دعا اهلل أن يرزقه ِعْلمًا ال ُيْنَسى، فأمَّ

دعائه، كما دعا له النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالبركة في حفظه، يقول أبو هريرة h، قلت: يا رسول اهلل، إني 
قال:  ثم  فيه،  بيده  فغرف  فبسطت،  رداءك«  »ابسط  قال:  فأنساه،  كثيراً  حديثًا  منك  سمعت 

»ضمه« فضممته، فما نسيت حديثًا بعد )1(.
كان من فقهاء الصحابة، وكان صاحب عبادة فكان هو وامرأته وخادمه يقسمون الليل ثالثًا يصلي . 3

هذا ثم يوقظ هذا.
وفاته: مات بالمدينة سنة 57هــ ودفن بالبقيع.

)1(   اأخرجه البخاري )119(، وم�صلم )2492(.

التعريف براوي احلديث

معاين الكلمات
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اإر�سادات احلديث

به . 1 ثت  بياُن رحمة اهلل تعالى بعباده، فقد تجاوز اهلل عن أمة محمد ملسو هيلع هللا ىلص فلم يؤاخذها بما حدَّ في الحديث 
أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. 

ِمن رحمة اهلل بعباده أن عَفا لهم عن اْلَهمِّ بالسيئات، بل إنه ُيثيبهم إذا تركوها خوفًا منه ورجاًء لثوابه؛ فَيكُتُب . 2
اَي« )1(   َلُهْم بذلك حسنًة كاملًة، كما في حديث أبي هريرة: »َوِإْن َتَرَكَها َفاْكُتُبوَها له َحَسَنًة، إنما َتَرَكَها من َجرَّ
- يعني: خوفًا من اهلل تعالى-، ثم إذا فعلوا الذنب فإنه ال يضاعفه عليهم بخالف الحسنات، بل إنه يدعوهم 

ُطُهْم ِمْن َرحمِتِه؛ فيا له من ربٍّ رحيٍم.  بعده إلى التوبة منه فال ُيَؤيُِّسُهْم ِمْن َفضِلِه، وال ُيَقنِّ
الوساوس والخواطر باب يحاول الشيطان التأثير على اإلنسان من خالله -خاصة في األمور الغيبية-، وعالج . 3

ذلك يكون باللجوء إلى اهلل تعالى واالستعاذة من الشيطان الرجيم، وعدم االسترسال مع هذه الوساوس، وصرف 
ْيَطاُن أَحَدُكْم فَيقوُل: َمن َخَلَق َكَذا؟ َمن َخَلَق َكَذا؟ حتَّى  العقل عن التفكير فيها، كما قال ملسو هيلع هللا ىلص : »َيْأتي الشَّ
وْلَيْنَتِه«)2(، فعلى المسلم أن يكثر من ذكر اهلل فهو الحصن   ِ باهللَّ َفْلَيْسَتِعْذ  َبَلَغُه  َفِإَذا  َربََّك؟  َخَلَق  َيُقوَل: َمن 

الحصين من تسلط الشياطين.
ُيستدلُّ بالحديث على بعض األحكام الفقهية؛ منها:. 4

ث َنْفَسُه في الصالة بشيء فإن صالته صحيحة؛ ما َلْم يتكلَّم 	  الَوْسَوَسُة في الصالة ال ُتبطلها؛ فَمْن حدَّ
ْيَطاَن قْد  بذلك عاِمًدا، وقد روى ُعْثَماَن بَن َأِبي الَعاِص h أنه َأَتى النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفقاَل: يا َرسوَل اهلِل، إنَّ الشَّ
، َفقاَل َرسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: َذاَك شيَطاٌن ُيَقاُل له: َخْنَزٌب، َفِإَذا  َحاَل َبْيِني وبْيَن َصاَلتي َوِقَراَءتي؛ َيْلِبُسَها َعَليَّ

ِ منه، َواْتِفْل عَلى َيَساِرَك َثاَلثًا. قاَل: َفَفَعْلُت ذلَك، فأْذَهَبُه اهلُل َعنِّي )3(. ْذ باهللَّ َأْحَسْسَتُه َفَتَعوَّ
َث اإلنساُن َنْفَسُه بالتكبير أوقراءِة الفاتحة أو أذكار الصالة؛ ألن 	  ال يجزئ في القراءة في الصالة أن ُيَحدِّ

َك اإلنساُن بذلَك لساَنه وَشَفَتْيِه. ذلك ليس بقراءة إنما هو َحديُث َنْفٍس، وأقلُّ الِقراءِة أن ُيَحرِّ
ثتُه نفسه بطالق زوجته أو َنوى طالَقها، أو طلَّقها في نفسه ولم يتكّلم، ولم يكتَب طالَقها؛ فال 	  َمْن حدَّ

يقُع طالُقه.
َمْن َحَلَف في نفسه، أو َنَذَر في نفسه أن يفعل شيئًا أو أن يترك شيئًا؛ فال يلزمه شيء من ذلك ما َلْم 	 

ْم ِبِه أو يكُتْبُه. يتكلَّ

)1( اأخرجه م�صلم )129(.

)2( اأخرجه البخاري )3276(، وم�صلم )134(.

)3( اأخرجه م�صلم )2203(.
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)1(  �صرح �صحيح البخاري البن عثيمين )6/ 524(.

  

اأبحث: 
ما المراد بحديث النفس؟ وهل يؤاخذ به اإلنسان؟

اأ�ستخرج:  
اذكر ثالثًة من التطبيقات الفقهية للعفو عن حديث النفس.

فائدة فقهية

النبي ملسو هيلع هللا ىلص مفتاح فرج لألمة في كل ما يرد على  قاله  الذي  ابن عثيمين رحمه اهلل: "هذا  الشيخ  قال 
قلوبها، أو على أنِفسها من الوساوس والشبهات والشطحات... فهذا الحديث يريح اإلنسان، فما دام اهلل 
نك، وال تركن إليها، وال تعبأ بها، واطردها  عز وجل ال يؤاخذ بما حدثت به نفسك من هذه األمور، فال ُيهمَّ
عن نفسك، وال تعتقد أن ما جرى من هذه الوساوس يكون عليك فيه إثم، بل لقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص " َذاَك 

َصِريُح اإِليَماِن" )1(
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ُع من الطلبة بعد نهاية الدر�س اأن يكونوا قادرين على: ُيتوقَّ

 اإدراك اأهمية التو�سط واالعتدال يف اأمور الدين والدنيا.

 معرفة ي�سر االإ�سالم و�سماحته.     

 ا�ستنتاج اأثر التاأدب يف اخلطاب الديني، ومراعاة م�ساعر النا�س. 

 االهتمام ب�سرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف كل �سوؤون احلياة .

اأهداف الدر�س

في  َعَمِلِه  عن  النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َأْزَواَج  َسَأُلوا  النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َأْصَحاِب  ِمن  َنَفرًا  أنَّ   h َأَنٍس  َعْن 
ْحَم، َوقاَل َبْعُضُهم:  َساَء، َوقاَل َبْعُضُهم: ال آُكُل اللَّ ُج النِّ ر؟ َفقاَل َبْعُضُهم: ال َأَتَزوَّ السِّ
ال َأَناُم عَلى ِفَراٍش، َفَحِمَد اهلَل َوَأْثَنى عليه، َفقاَل: »ما َباُل َأْقَواٍم قالوا َكَذا َوَكَذا؟ َلِكنِّي 

َساَء، فَمن َرِغَب عن ُسنَّتي فليَس ِمنِّي« )1(.  ُج النِّ ُأَصلِّي َوَأَناُم، َوَأُصوُم َوُأْفِطُر، َوَأَتَزوَّ

التو�سط واالعتدال

التمهيد

التوازن من أهم معالم الشخصية اإلسالمية، والتوازن يكون في العبادة، وفي اإلنفاق، وفي المعامالت والعالقات 
االجتماعية، وفي كل مناحي الحياة، وهذا الحديث الشريف دعوة واقعية إلى منهج التوازن في حياة المسلم اقتداء 

بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص من خالل مشهد واقعي من مشاهد السيرة النبوية العطرة:

)1(  اأخرجه م�سلم )1401(.

احلديث 
4
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معناهاالكلمة
النفر يف األأ�سل من ثالثة اإلى ت�سعة.َنَفراً

اأعر�س عن طريقتي وتركها تنطعاً وغلواً يف الدين.َرِغَب عن �ُسنَّتي

لي�س ممن اهتدى بهديي واتبع �سنتي.فلي�َس ِمنِّي

ا�سمه ون�سبه
أنس بن مالك بن النضر األنصاري. كنيته: أبو حمزة.

معامل من حياته: 

خادم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يتسمى به، ويفتخر بذلك.. 1
ه أَمّ ُسَليم أتْت به . 2 صَحّ عن أنس h أنه قاَل: "قدم النبُيّ ملسو هيلع هللا ىلص المدينَة وأنا ابن عشر سنين، وأَنّ أَمّ

اُه أبا حمزة  ا قدم، فقالْت له: "هذا أنٌس غالٌم يخدمك"، فقبله، وأَنّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص كَنّ النبَيّ ملسو هيلع هللا ىلص لــمَّ
ببقلٍة كان يجتنيها.

دعا له رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالبركة في المال والولد، فعن أنس، عن أم سليم، أنها قالت: يا رسول اهلل، . 3
خادمك أنس، ادُع اهلل له، فقال: »اللهم أكِثْر ماله وولده، وبارْك له فيما أعطيَته«. فقال أنس: إن 

ن على نحو المائة)1(.  مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادُّ
قال فيه أبو هريرة h: ما رأيُت أحداً أشبه صالًة برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من ابن أم سليم، أنس بن مالك.. 4

وفاته: كان آخر الصحابة موتًا بالبصرة، ُتُوفِّي h سنة ثالث وتسعني من الهجرة النبوية، وقد جتاوز 
عمره املائة.

)1( اأخرجه م�سلم )2480(.

التعريف براوي احلديث

معاين الكلمات
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اإر�سادات احلديث

  

  

يدلُّ الحديث على حرص الصحابة  على معرفة أحوال النبي ملسو هيلع هللا ىلص وخاصة في مجال العبادة، حتى يقفوا . 1
على ما كان يفعله ملسو هيلع هللا ىلص ليتأسوا به.

من هدي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أال يستخدَم القول المباشر في تعليم الناس أو توجيههم، إنما يخاطبهم بعموم القول؛ . 2
كيال يشعر أحد بالحَرج، وتهتز ثقته بنفسه، وينعزل عن مجتمعه؛ لذا كان رسول اهلل يستخدم ذلك القول 

اللطيف في كثير من األحيان: »ما َباُل َأْقَواٍم«.

اأ�ستنبط
﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   تعالى:   ا�ستنبط من قول اهلل 

ڄ  ڄ﴾�)1( ما يدل على و�سطية واعتدال ديننا العظيم.  

يدلُّ الحديث على سماحة هذه الشريعة ويسرها، أخذاً من عمل النبي ملسو هيلع هللا ىلص  وهديه. . 3

)1( البقرة: 143

)2( اأخرجه البخاري )6106(

يدلُّ الحديث على أن اإلسالم ليس رهبانيًة وحرمانًا، وإنما هو الدين الذي جاء إلصالح الدين والدنيا، وأنه . 4
أعطى كل ذي حق حقه.

يدلُّ الحديث على القصد في العبادة وعدم الغلو؛ ألن اإلنسان ملول، وطاقته محدودة، ولهذا غضب النبي . 5
ملسو هيلع هللا ىلص على صاحبه الجليل "معاذ h" حين صلى بالناس فأطال حتى شكاه أحدهم إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال له: 

»أفتان أنت يا معاذ؟ وكررها ثالثًا ...«)2(.

اأبحث واأ�ستنتج

ابحث عن مواقف للنبي ملسو هيلع هللا ىلص ا�ستخدم فيها قوله »ما َباُل اأَْقَواٍم«، مو�سحًا اأهمية التاأدب يف اخلطاب ومراعاة �سعور 
املخاطبني.
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يدلُّ الحديث على أهمية التوسط واالعتدال في العبادة، وأكد النبي ملسو هيلع هللا ىلص على ذلك في مواضع كثيرة، منها، . 6
َوَأْبِشُروا،  َوَقاِرُبوا،  ُدوا  َفَسِدّ َغَلَبُه،  ِإاَلّ  َأَحٌد  يَن  الِدّ ُيَشاَدّ  َوَلْن  ُيْسٌر،  يَن  الِدّ ِإَنّ   « والسالم:  الصالة  عليه  قوله 

ْلَجِة«. )1( ْوَحِة، َوَشْيٍء ِمَن الُدّ َواْسَتِعيُنوا ِباْلَغْدَوِة َوالَرّ
دل قوله ملسو هيلع هللا ىلص » فَمن َرِغَب عن ُسنَّتي فليَس ِمنِّي« على وجوب االقتداء به ملسو هيلع هللا ىلص، وقد أمر الحق تبارك وتعالى . 7

بذلك فقال: ﴿ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃ﴾.)2(

)1( اأخرجه البخاري )39(.

)2( اآل عمران :31.

)3( اأخرجه البخاري )4570(.

اأ�سِتخِرُج

احلني« لالإمام النووي، يف باب )االقت�ساد يف الطاعة(، وا�ستخِرْج منه حديثًا  راجع كتاب »ريا�س ال�سَّ

حثَّ فيه النبي ملسو هيلع هللا ىلص على االقتداء ب�سنته وهديه، واعر�سه على معلِّمك وزمالئك.  

من هدي النبوة

عن ابن عباس  قال: " بتُّ عند خالتي ميمونة، فقلت: ألنظرن إلى صالة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فطرحت 
لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وسادة، فنام رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص في طولها، فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ اآليات العشر 
اآلواخر من آل عمران حتى ختم، ثم أتى شنًا معلقا، فأخذه فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما 
صنع، ثم جئت فقمت إلى جنبه، فوضع يده على رأسي، ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها، ثم صلى ركعتين، 

ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم أوتر" )3(. 
وأفعاله،  أقواله  في  ملسو هيلع هللا ىلص  بالنبي  االقتداء  على    الصحابة  حرص  على  يدل  الحديث  هذا  في 

ويصفونها بدقة؛ كي نتأسى به عليه الصالة والسالم.
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قال اهلل تعالى:   ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ﴾)2(، جاء تف�سير هذه االآية عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كما  روى ذلك 

البخاري في �سحيحه من حديث اأبي �سعيد الخدري  h : قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »يدعى نوح يوم  القيامة 

فيقول: لبيك و�سعديك يا رب. فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال الأمته هل بلغكم؟ فيقولون: ما  اأتانا من 

نذير. فيقول: من ي�سهد لك؟ فيقول: محمد واأمته. في�سهدون اأنه قد بلغ: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ 

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ذكره:   ﴿ڤ   جل  اهلل  قول  فذلك 

ڄ﴾ والو�سط العدل «)3(. 

معلومة اإثرائية

قال ابن القيم r "وما اأَمَر اهلل باأْمٍر اإال ولل�سيطان فيه نزغتان: اإما اإلى تفريط واإ�ساعة، واإما اإلى اإفراط 
وغلو. ودين اهلل و�سط بني اجلايف عنه والغايل فيه؛ كالوادي بني جبلني، والهدى بني �ساللتني، والو�سط بني 
ّيع له، هذا بتق�سريه عن احلّد، وهذا  طرفني ذميمني، فكما اأن اجلايَف عن االأمر ُم�سّيع له، فالغايل فيه ُم�سَ

بتجاوزه احلّد )1(.

قيم واأخالق

)1( مدارج ال�سالكني  )30-29(.

)2( البقرة: 143.

)3( اأخرجه البخاري  )4487(.
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اأتاأمل واأجيب:
تضمن الحديث أهمية مراعاة اآلخرين في الخطاب. بين ذلك. 

اأربط:

أوجد الرابط بين قوله تعالى: ﴿وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی﴾)1( 
.h وحديث أنس

اأُحلل واأ�ستنتج: 

 قال تعالى: ﴿ى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ﴾�)2( ما المعنى الذي ترشد إليه 
هذه اآلية من خالل ما تعلمته في هذا الدرس؟

)1( االأحزاب:  21.

)2( الق�س�س: 77.
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ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َثالٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد ِبِهنَّ َحالَوَة اإِلمَياِن: َمْن  عن َأَنِس بِن مالٍك h َأنَّ النَّ
ُه إالَّ هلِِل، َوَأْن َيْكَرَه َأْن َيُعوَد  َكاَن اهلِلُ َوَرُسوُلُه َأَحبَّ إَلْيِه مِِمَّا ِسَواُهَما، َوَأْن ُيِحبَّ امْْلَْرَء ال ُيِحبُّ

اِر« )1(.  في اْلُكْفِر َبْعَد َأْن َأْنَقَذُه اهلِلُ ِمْنُه َكَما َيْكَرُه َأْن ُيْقَذَف في النَّ

ُع  من الطلبة بعد نهاية الدر�س اأن يكونوا قادرين على: ُيتوقَّ

  احلر�ص على تقدمي حمبة اهلل ور�سوله ملسو هيلع هللا ىلص على ما �سواهما.

 ِذْكر ثمرات حمبة اهلل ور�سوله ملسو هيلع هللا ىلص.     

 التمثيل لألأ�سباب اجلالبة ملحبة اهلل تعالى.

 التمثيل لألأ�سباب اجلالبة ملحبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

 ِذْكر بع�ص من مظاهر حمبة املوؤمنني.

اأهداف الدر�س

املحبة

التمهيد

ًة وحالوة يجدها المؤمن في قلبه،  اإليمان باهلل نعمة عظيمة ُيْنِعم اهلل بها على من شاء من عباده، ويتضّمن لذَّ
فمتى يجد المؤمن حالوة اإليمان؟ تجد اإلجابة في الحديث اآلتي:

)1( اأخرجه م�سلم )43(.

احلديث 
5
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معناهاالكلمة

ثالث �سفاتثالٌث

اإذا حتققن فيهمن ُكنَّ ِفيِه

معاين الكلمات

 h في الحديث رقم )4(، أناقش مع زمالء الصف شيئًا من سيرته h تقدم التعريف بأنس بن مالك
وأدون ذلك.

التعريف براوي احلديث
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    هذا حديث عظيم، جامع لثألث خ�سال من اأعلى خ�سال اإلإيمان، َمْن كّملها فقد وجد حألوة اإلإيمان، فما هي؟

اأ�ستفتح

اإر�سادات احلديث

تعالى . 1 اهلل  في رضى  المشقات  وتحمل  الطاعات  استلذاذ  ُتْثِمُر  ًة  ولذَّ لإليمان حالوًة  أن  على  الحديُث  دلَّ 

ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وإيثار ذلك على عرض الدنيا ولذاتها.

ا ِسَواُهَما: تقديُم محبِة اهلل ورسوِلِه ملسو هيلع هللا ىلص على كلِّ محبوب . 2  معنى أن يكون اهللُ َوَرُسولُُه َأَحبَّ إَلى المؤمن ِممَّ

من النفس واألوالد والوالدين والزوجات، وهذا من أعظم األعمال وأفضلها. 

يجب على المسلم أن يجتهد في تنمية محبته هلل تعالى؛ ليصل إلى درجة أن يكون اهللُ تعالى أحبَّ إليه من . 3

كل محبوب، ومن األسباب الجالبة لمحبة اهلل تعالى:

كثرة ِذكره بأنواع الذكر المختلفة؛ بالقلب واللسان والجوارح. 	 

كثرة ُشكره، ونسبة كلِّ النعم إليه.	 

اإلكثار من قراءة القرآن الكريم بالتدبر، واالستماُع إليه.	 

التفكر في مخلوقات اهلل تعالى، والتأمل في بديع صنعه.	 
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قال تعالى:﴿ىئ  ىئ  ی   ی    ی  ی﴾)1(. وقال تعالى: ﴿ ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴾)2(. في �سوء هاتين 
اإلآيتين الكريمتين لماذا ُنحب اهلل تعالى؟

اأحلل واأ�ستنتج

ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أحبَّ إليه . 4 ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص؛ ليصل إلى درجة أن يكون النَّ ِتِه ِللنَّ يجب على المسلم أن يجتهد في تنمية َمَحبَّ
ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: من كلِّ مخلوق، ومن األسباب الجالبة لمحبة النَّ

التعرف على حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فمن يعرف سيرته وحياته يزداد له حبًا.	 
وشجاعته، 	  للناس،  ومحبته  بربه،  إيمانه  قوة  مثل:  ملسو هيلع هللا ىلص  حياته  في  العظمة  جوانب  على  ُف  َعرُّ التَّ

ورحمته بأمته.
متابعُة سنته في كل ما يمكن من العبادات والمعامالت واألخالق.	 
االستجابُة ألمره ونهيه.	 

)1( النحل:53.   

)2( لقمان:20.

)3( اأخرجه م�سلم )44(. 

  

اِس َأْجَمِعنَي« )3(. ملاذا كانت   قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم  َحتَّى  َأُكوَن  َأَحبَّ  ِإَلْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه َوالنَّ

حمّبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص بهذه املنزلة العظيمة؟

ر اأُفكِّ
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ي َعاَلَقَتُه بإخوانه في اهلل تعالى، وذلك من خالل الحرص على أسباب هذه المحبَّة، . 5 يستحبُّ للمسلم أن ينمِّ
ومنها:

أـ التعاون معهم على البر والتقوى.                ب ـ قضاء حوائجهم.
ج ـ الدعاء لهم.                                                       د ـ التزام األدب في التعامل معهم.

هـ ـ .......................                               و ـ .........................

  

َة َحتَّى ُتْؤِمُنوا، َواَل ُتْؤِمُنوا َحتَّى حََتَابُّوا، َأَواَل َأُدلُُّكْم َعَلى َشْيٍء ِإَذا َفَعْلُتُموُه  نَّ قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل َتْدُخُلوَن اجْْلَ

اَلَم َبْيَنُكْم«)1(. اأر�سد النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا احلديث اإلى �سبب من اأ�سباب املحبة واإلألفة بني  اَبْبُتْم؟ َأْفُشوا السَّ  حََتَ
امل�سلمني، فما هو؟

اأ�ستنبط

 اإليمان أعظم نعمة أنعم اهلل بها على العبد؛ فواجب المسلم أن يحمد اهلل تعالى على نعمة الهداية، ويفرح . 6
بها، ويحافظ عليها.

كراهية الكفر تقتضي بذل كل األسباب الممكنة للمحافظة على اإليمان، والحذر والبعد عن كل األسباب . 7
المؤدية إلى الكفر.

)1( اأخرجه م�سلم )54(.
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ِهْم  َتَوادِّ ِفي  اْلُمْؤِمِنيَن  »َمَثُل  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن   h ب�سير  بن  النعمان  عن 

َلُه َساِئُر  ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى  َوَتَراُحِمِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل اْلَجَسِد، 

ى«)1(.ت�سّمن هذا الحديث ال�سريف �سفة التحاب في اهلل  َهِر َواْلُحمَّ اْلَجَسِد ِبالسَّ

تعالى بين الم�سلمين. من تطبيق )جامع خادم الحرمين ال�سريفين الملك عبد اهلل 
بن عبد العزيز رحمه اهلل لل�سنة النبوية المطهرة(، اأَْختار )البحث(، واأكتب جزءًا 
�ص ما ذكره النووي في �سرح الحديث حول  من الحديث »َمَثُل اْلُمْؤِمِنيَن«، ثم اأُلـخِّ

هذا المعنى.
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

اأ�ستثمر التقنية

)1( اأخرجه م�سلم )2586(.    

الحب والكره غريزتان فطريتان في اإلنسان، توجيههما واستثمارهما إيجابًياـ  َوْفق شرع اهللـ  يورث مكاسب عظيمة. . 8
دّل الحديث على تفاضل أهل اإليمان فيه، وزيادة اإليمان ونقصه، وعلى أهمية أعمال القلوب في تحصيل . 9

الفوائد الدنيوية واألخروية.

لالأندرويد:لالآيفون:
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)3( المائدة:54.   )2( اأخرجه م�سلم )2566(.   )1( اأخرجه وم�سلم )2639(.  

)4( اأخرجه البخاري )6040(، وم�سلم )2637(.

  

بالتعاون مع جمموعتي اأ�ستنبط من الن�سو�س ال�سرعية اآلآتية ثمرات املحبة ثم اأُدّونها:

الثمرةالن�س

َُتَحابُّوَن ِبَجاَلِلي؟ اْلَيْوَم  قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ اهلِلَ َيُقوُل َيْوَم اْلِقَياَمِة: َأْيَن  امْلْ
ِّي« )2( ِّي َيْوَم اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظل ُهْم ِفي ِظل ُأِظلُّ

قال اهلل تعالى:   ﴿�ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے﴾)3(

ُه،  قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا َأَحبَّ اهلِلُ َعْبدًا َناَدى ِجْبِريَل: ِإنَّ اهلِلَ ُيِحبُّ ُفاَلنًا َفَأِحبَّ

َماِء: ِإنَّ اهلِلَ ُيِحبُّ ُفاَلنًا  ُه ِجْبِريُل، َفُيَناِدي ِجْبِريُل ِفي َأْهِل السَّ َفُيِحبُّ
ْرِض«.)4( َماِء، ُثمَّ ُيوَضُع  لَُه  اْلَقُبوُل ِفي َأْهِل اأْْلَ ُه َأْهُل السَّ وُه، َفُيِحبُّ َفَأِحبُّ

اأناق�س واأ�ستنبط

من هدي النبوة

يا  فقال:  المسجد،  باب  أعرابيٌّ عند  لقيهم  إذ  المسجد،  h خارجان من  وأنس  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بينما   
رسول اهلل، متى الّساعة؟ قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َما َأْعَدْدَت َلَها؟«، فكأن الرجل استقل عمله الصالح، وقال: »َيا 
َرُسوَل اهلِل، َما َأْعَدْدُت َلَها َكِبيَر ِصَياٍم َواَل َصاَلٍة َواَل َصَدَقٍة، َوَلِكنِّي ُأِحبُّ اهلَِل َوَرُسوَلُه، َقاَل:  َأْنَت  َمَع  َمْن 

 َأْحَبْبَت« )1(، فما فرح المسلمون بشيء بعد اإلسالم فرحهم يومئذ.
 في هذا الحديث بيان ِعَظم شأن محبة اهلِل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وأّن َمن أحّب قومًا َألـَحقه اهلِل تعالى بهم، 

وأدخله في زمرتهم.
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)1( اأخرجه م�سلم )34(.  

)2( اإلأحزاب:6.

  

اأربط:
ٍد َرُسواًل« )1(.   مَياِن َمْن َرِضَي ِباهلِل َرّبًا، َوِباإْلِْساَلِم ِدينًا، َومِِبَُحمَّ ما الرابط بني قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َذاَق  َطْعَم  اإْلِ

وبني ما تعّلمت من هذا احلديث؟

اأُحلِّل واأ�ستنتج: 
قال تعالى: ﴿ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ﴾�)2(.
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ُع من الطلبة بعد نهاية الدر�س اأن يكونوا قادرين على: ُيتوقَّ
  بيان املراد بُكرب الدنيا. 

  اإعطاء اأمثلة على ال�سرت على امل�سلم. 

  تو�سيح املراد بالتي�سري على املع�سر.

  ا�ست�سعار ف�سل تفريج الكرب عن امل�سلم.

  التخطيط مل�سروع يقوم على التعاون والرتابط يف املجتمع امل�سلم.

اأهداف الدر�س

ُكَرِب  من  ُكْرَبًة  ُمْؤِمٍن  َس عن  َنفَّ »َمْن  اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص:  قاَل رسوُل  قال:   h ُهَرْيَرَة  أبي  عن 
َر اهللُ عليه  َر على ُمْعِسٍر َيسَّ َس اهللُ عنُه ُكْرَبًة من ُكَرِب َيْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َيسَّ ْنَيا َنفَّ الدُّ
ْنَيا َواآلِخَرِة، َواهللُ في َعْوِن اْلَعْبِد  ْنَيا َواآلِخَرِة، َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرُه اهللُ في الدُّ في الدُّ

ما كاَن اْلَعْبُد في َعْوِن َأِخيه« )1( 

اإلإح�سان 

التمهيد

اِس والتَّيسيِر عليهم وَنْفِعهم ِبَما  رُع على التَّحلِّي بالفضائِل وَمحاسِن األخالِق، ِمثِل َقضاِء َحوائِج النَّ َحثَّ الشَّ
ُر من ماٍل وِعلٍم أو ُمعاوَنٍة أو ُمشاوَرٍة. وِمن صفات المواطنة الصالحة: )اإلحسان للغير والتكافل االجتماعي(،  َيَتَيسَّ

ولهذه الصفة مظاهر كثيرة منها: ما ورد في الحديث اآلتي:

)1( اأخرجه م�سلم  )2699(.

احلديث 
6
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�س خفف واأزال.نفَّ

�سدة.كربة

هو الذي ح�سل له األإع�سار، وهو ال�سيق يف املال.املع�سر

 h فـي الحديـث رقـم )3(، أناقـش مـع زمـالء الصـف شـيئًا مـن سـيرته ،h تقـدم التعريـف بأبـي هريـرة
وأدون ذلـك.

التعريف براوي احلديث

معاين الكلمات

اإر�سادات احلديث

يدل الحديث على فضل قضاء حاجات المسلمين وتفريج كربهم، ونفعهم بما تيسر؛ من علم أو جاه أو . 1
مال أو نصح أو داللة على خير، أو الدعاء لهم بظهر الغيب. وإن كثيراً من الناس يتعاونون فيما بينهم لسبٍب 
من أسباب الدنيا من قرابة أو مصاَهرة أو غيرهما، وفي هذا الحديث ما يحثُّ المسلَم على أن تكون َمعونُته 
ألخيه المسلم وفي ذلك تأصيل لمبدأ التكافل المجتمعي ونشر لثقافة اإلحسان، وبناء مجتمع متسامح 

متراحم يحمل بعضه بعضا.  
يوُم القيامة هو يوم الُكُرباِت الحقيقيِة والشدائد المتتابعة؛ ومنها: . 2

اْلُكرَبُة عند المحشر.	 
واْلُكرَبُة عند تطاير الُكتب، فآخٌذ كتاَبه ِبيميِنِه وآخٌذ كتاَبه بِشماِلِه.	 
راط.	   واْلُكرَبُة عند الصِّ

ُرها على عباده المؤمنين، ومن أسباب تيسيرها ما وعد به النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  وإنها لُكُربات شديدة؛ إال أن اهلل تعالى ُيَيسِّ
في هذا الحديث.
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ُيستحب للمسلم إذا كان له حقٌّ عند أخيه المسلم وكان ُمْعِسراً ال يستطيع الوفاء بالحق في موعده؛ أن ييسر . 3
عليه؛ ومن صور التيسير: 

اْلَعْفُو عن جميع الحق الذي له عليه أو بعضه.	 
َر أمُره.	  ترك مطالبته حتى يتيسَّ
تقسيط الحقِّ الذي عليه.	 

يدل الحديث على الترغيب في الستر على من قد يقع في بعض الذنوب والمعاصي، ومن وقعت منه زلة، . 4
لذلك فإن نشر وتداول الفضائح واألسرار )خصوصًا مع سهولة نشرها في هذا الزمن من خالل وسائل التواصل 
االجتماعي(؛ مخالف لتعاليم الشريعة، بل بعضها قد يكون تحريفًا أو كذبًا أو تهوياًل، والواجب الكف عن 

ذلك وترك تناقله ونصح فاعله.
يدلُّ الحديُث على فضل إعانة المؤمن في كل ما ينفعه ويفيده من أمر الدنيا واآلخرة، وَمن كان في عون أخيه . 5

فإن اهلل تعالى يجازيه على ذلك بأن ُيِعيَنُه في وقت حاجته، وهذا العون من اهلل تعالى يشمُل العوَن في الدنيا 
بتذليل العقبات وتسهيلها له، كما يشمُل العوَن في اآلخرة واإلنساُن في أشدِّ وقٍت يحتاج فيه إلى عون اهلل 

تعالى.

َعـًة مـن تعـاون المؤمنيـن فيمـا بينهـم وتكاُتِفِهـم، والمذكـور . 6 ُمَتَنوِّ َذَكـَر النبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فـي هـذا الحديـث صـوراُ 
هنـا تفصيـٌل لمبـدأ عـام قـرره اهلل تعالـى فـي كتابـه فـي قولـه تعالـى: ﴿ۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅۉ  

ۉ  ې   ې  ې﴾ )1(، وكمـا ورد فـي حديـث النعمـان بـن بشـير h قـال: قـال رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمثـُل 

ِهـْم َوَتَراُحِمِهـْم َوَتَعاُطِفِهـْم َمَثـُل اْلَجَسـِد؛ إذا اْشـَتَكى منـه ُعْضـٌو َتَداَعـى َلـُه َسـاِئُر اْلَجَسـِد  الُمؤِمِنيـن فـي َتَوادِّ

ـى«)2(. َواْلُحمَّ ِر  ـهَ ِبالسَّ

)1( احلجرات: 10.  

)2( اأخرجه م�سلم )2586(.

  
هذا احلديث اأحد اأدلة القاعدة ال�سرعية )اجلزاء من جن�س العمل(.

من  وا�ستنبط  والعملية،  اإلإميانية  وتاأثرياتها  ال�سرعية  القاعدة  هذه  مفهوم  ناق�ش  جمموعتك  مع  بالتعاون 
الكتاب وال�سنة �سواهد اأخرى لهذه القاعدة. 

اأناق�س واأ�ستنبط
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�سبل  تي�سرت  واملجتمع،  الفرد  اإلإيجابية على  اإلآثار  وذات  وردت يف احلديث  التي  اإلأعمال اجلليلة  هذه 
امل�ساهمة فيها يف هذا الزمن من خالل من�سات وموؤ�س�سات وم�ساريع ر�سمية متنوعة قائمة وتخدم روؤية 

اململكة 2030، ومنها من�سة اإح�سان.  

اكتب مقاإًل خمت�سرًا عن هذه املن�سة مت�سمنا مايلي:

1- التعريف بها وجهودها.   

2- الدور اإلإيجابي لها يف املجتمع.    

3- كيف ميكن للطالب وعائلته اأن ي�ساركوا فيها وي�ساهموا يف عملها.   

اأُقّدم م�سروعًا

  

ا�ستهر يف ع�سر ال�سحابة ويف تاريخ امل�سلمني ق�س�ش كثرية ُتعدُّ مناذج ُيحتذى بها يف تفريج الكربات والتي�سري 
على املع�سرين، اذكر اأحد هذه النماذج.

اأ�ستدعي معلوماتي

  

اأتاأمل واأجيب:
ْنَيا«، ذاكراً صورتين لذلك. �َس عن ُموؤِْمٍن ُكْرَبًة من ُكَرِب الدُّ   َبيِّن المراد بقوله: »َمْن َنفَّ

اأ�ستنتج:
من خالل  فيه،  الدين  يرد  أن  على  المتفق  الوقت  في  السداد  عن  المدين  فعجز  قرضًا،  أخاه  رجل  أقرض 

دراستك للحديث النبوي الشريف ما المستحب هنا لمن له دين على معسر؟
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ُع من الطلبة بعد نهاية الدر�س اأن يكونوا قادرين على: ُيتوقَّ
ين.  تعظيم قدر ال�صالة ومكانتها من الدِّ

ين.  تعظيم قدر الزكاة ومكانتها من الدِّ

 تعزيز اأهمية التكافل االجتماعي. 

 التمثيل الأ�صهر �صور الن�صيحة.

 احلذر من الغ�ش.

اأهداف الدر�س

َكاِة،  الِة، َوِإيَتاِء الزَّ عن َجِريِر بن عبد اهلِل h قال: »َباَيْعُت َرُسوَل اهلِل على ِإَقاِم الصَّ
ْصِح ِلُكلِّ ُمْسِلٍم« )1(  َوالنُّ

النَّ�صيحة

التمهيد

كان النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يبايع أصحاَبه عند دخولهم اإلسالم على التزام أحكامه، وكان أحيانًا ُيبايعهم على ذلك بعد 
إسالمهم تجديداً للعهد. وفي السنة التاسعة َوَفد جرير البجلي على النبي ملسو هيلع هللا ىلص وبايعه على أمور ثالثة مذكورة في 

الحديث اآلتي:

)1( اأخرجه البخاري )57(، وم�صلم )56(.

احلديث 
7
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مبعنى عاهدت والتزمت.َباَيْعُت

اإعطاء.َواإِيَتاِء

ِح �سْ اإرادة اخلري للمن�سوح، وهي نقي�س الغ�س واملخاَدعة.َوالنُّ

ا�صمه ون�صبه

. كنيته: أبو َعْمرو. َجِريُر بُن عبِداهلِل اْلَبَجِليُّ الَيَمــاِنيُّ
منــاقــبـــه:  

 كــان النبــي ملسو هيلع هللا ىلص ُيْكرمه، وُيسرُّ برؤيته واالجتماع به، قـــال َجِريٌر: »َما َحَجَبِني َرُسوُل اهلِل ُمْنُذ َأْسَلْمُت، وال . 1

َم ِفي َوْجِهي« )1(. َرآِني إال َتبسَّ
َأْثُبُت َعَلى اْلَخْيِل، . 2 َأنِّي اَل  ِإَلى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  دعا له النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن يكون هاديًا مهديًا، قال جريٌر: »َشَكْوُت 

ْتُه، َواْجَعْلُه َهاِديًا َمْهِدّيًا« )2( . ُهمَّ َثبِّ َفَضَرَب ِبَيِدِه ِفي َصْدِري َوَقاَل: »اللَّ
وفاته: توفـــي سنة إحـــدى وخمسين )51هـ(.

)1( اأخرجه م�صلم )2475(.

)2( اأخرجه البخاري )6089(، وم�صلم )2475(.

التعريف براوي احلديث

معاين الكلمات
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اإر�صادات احلديث

بايع جريٌر النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص في هذا الحديث على ثالثة أمور وهي:. 1
الِة.	  ِإَقاُم الصَّ
َكاِة.	  ِإيَتاُء الزَّ
ْصُح ِلُكلِّ ُمْسِلٍم.	  النُّ

    وتأكيد النبي ملسو هيلع هللا ىلص على هذه األمور الثالثة في مبايعته ألصحابه يدل على أهميتها والحث على العناية بها.
ِعظم مكانة الصالة في اإلسالم، فهي عمود الدين، ووجوب المحافظة عليها، بأدائها في أوقاتها، على الوجه . 2

المطلوب، لذلك جاء التعبير عنها بـ )إقام الصالة(، وهذا هو تعبير القرآِن الكريِم فــي آيــات كثيــرة، كقوله 

تعالـى: ﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ﴾)1( ، وقوله سبحانه: ﴿ڱ  ڱ  ڱ   

ں  ں  ڻ  ڻ﴾�)2( .

اإلتيان بصورتها  د  الصالة مجرَّ في  بإتيانها؛ ألنه ال يكفي  أو  بفعلها  ُيَعبِّر  ولم  الصالة  بإقامة  َر  َعبَّ العلماء:  قال   
ُن ثالثَة أمور: ا إقامتها، فذلك َيَتَضمَّ الظاهرة، وأمَّ

إقامَتها ظاهراً، وذلك بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، مع الحرص على سننها القولية والفعلية.	 
إقامَتها باطنًا، وذلك بالخشوع فيها وحضور القلب، وتدبُّر ما يقوله ويفعله ويسمعه من إمامه.	 
المحافظَة عليها، واالستمراُر على أدائها على الدوام.	 

من . 3 الشرعية  النصوص  في  بالصالة  الدائم  اقترانها  ذلك  على  ويدل  اإلسالم،  في  شأنها  وُعلو  الزكاة،  أهمية 
الكتاب والسنة، وفي إيتاء الزكاة على وجهها لمستحقيها زيادة بركة في المال، وجزيل الثواب في اآلخرة، 

وتوسعة على المحتاجين من العباد.
عظم مرتبة النصيحة، ويؤكد ذلك اقترانها في هذا الحديث بأعظم عبادتين في اإلسالم، وهما : )الصالة . 4

والزكاة(، والنصح لكل مسلم يكون من خالل السعي له بكل خير، ويوضحه حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل ُيْؤِمُن 
َأَحُدُكْم َحتَّى  ُيِحبَّ  أِلَِخيِه َما ُيِحبُّ ِلَنْفِسِه«)3( ، بحيث يسره ما يسرهم، ويسوؤه ما يسوؤهم، ويوجههم إلى 

)1( البقرة:3

)2( البقرة:43.

)3( اأخرجه البخاري )13( ، وم�صلم )45(
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اأ�صتخرج

الن�صيحة من اأعظم ما يهتم به االأنبياء كما ورد ذلك يف اآيات عدة يف �صورة االأعراف، ا�صتخرج اأربع اياآت من 
�صورة االأعراف ورد فيها ذكر ن�صح االأنبياء الأقوامهم.

ر واأجيب  اأفكِّ

ما الرابط بني �صورة الع�صر وهذا احلديث، من حيث االأهمية واالأثر الدنيوي واالأخروي.

مة التي ال يجوز . 5 نقيض النصح الغش والمخادعة واإلضرار، وهذا يتضمن ما ال يحصى من المعامالت المحرَّ
للمسلم أن يفعلها تجاه أخيه المسلم من تزيين الشرك، أو الباطل، أو نشر البدعة، أو التعامل بالكذب وأخذ 

الرشوة، وغير ذلك من صور اإلضرار واإلفساد. 
على المسلم أن يجاهد نفسه على قبول النصيحة؛ بل الفرح بها؛ إذ هي في األصل واجب قام به الناصح، . 6

ودليل على األخوة ومحبة الخير للمنصوح.

نيا؛ فيدلُّهم على ما َيعلم أن فيه الخير، وبخاصة إذا ُطلبت منه النصيحة، كما  ما ينفعهم في أمور الدين والدُّ
في قوله: »وإذا اْسَتْنَصَحَك َفاْنَصْح له«)1(، فينصحه فيما يتعلق بأمر زواجه أو وظيفته أو دراسته أو غير ذلك 

بما يعلم أن فيه الخير، فيما يتعلق بأمر دينه أو دنياه.

)1(  اأخرجه م�صلم )2162(.

  

اأَ�صتنِبُط:
 اقترن ذكر الزكاة بالصالة في آيات كثيرة، اجمع ما ال يقل عن ثالث آيات قرن فيها بين الصالة والزكاة، ثم 

بين دالالت هذا االقتران.

اأبني واأقارن: 
ما المراد بالنصيحة؟ وما نقيضها؟
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ُم  ِباْلَكِلَمِة؛ َيْنِزُل ِبَها ِفي  َعْن  َأِبي ُهَرْيَرَة  َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »ِإنَّ اْلَعْبَد َلَيَتَكلَّ
اِر َأْبَعَد َما َبْيَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب«)1(  النَّ

ُع من الطلبة بعد نهاية الدر�س اأن يكونوا قادرين على: ُيتوقَّ
• بيان ِعَظم اأثر الكلمة التي تخرج من الل�سان.	  
• معرفة طريقة حفظ الل�سان.	
• التفكر يف الكالم قبل النطق به.	
•  �سرب اأمثلة  لكالم يح�سن للمرء اجتنابه وحفظ ل�سانه عنه.	

اأهداف الدر�س

حفظ الل�سان

التمهيد

ر•في•عواقبه،•ويكون•لهذا•الكالم•أثٌر•سيٌِّئ•على•ديننا• ل•فيه•وال•ُنفكِّ •بنا•موقف،•فنتكلم•بكالٍم•ال•نتأمَّ ربما•يمرُّ
وإيماننا،•أو•يكون•جارحًا•ألحٍد•من•إخواننا•وزمالئنا،•أو•يكون•سببًا•لوقوع•القطيعة•بين•اثنين.

فكيف•يكون•أثر•ذلك•على•المرء•إن•تعرض•لمثل•هذا•الموقف؟

)1( اأخرجه م�سلم )2988(. 

احلديث 
8
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معناهاالكلمة

َلَيَتَكلَُّم  ِباْلَكِلَمِة
حها زيادٌة يف روايٍة عند م�سلم:  ر اأنه خرٌي اأم أل، كما ُتو�سِّ اأي: بالكالم الذي أل يتدبَّر معناه وأل يتفكَّ

َ َما ِفيَها«. ُم ِباْلَكِلَمِة َما َيَتَبنَّيَّ ُجَل َلَيَتَكلَّ »ِإنَّ الرَّ

•h•فــي•الحديــث•رقــم•)3(،•أناقــش•مــع•زمــالء•الصــف•شــيئًا•مــن•ســيرته•،h•تقــدم•التعريــف•بأبــي•هريــرة
وأدون•ذلــك.

التعريف براوي احلديث

معاين الكلمات

من اأح�سن الطرق في معرفة معنى الحديث: النظر اإلى األفاظه في مختلف الروايات.

معلومة اإثرائية
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اللِّسان،•فقد•يتكلم•اإلنسان•بالكلمة•ال•يلقي•لها•بااًل•ويهوي•بها•في•نار•. 1 •الحديث•على•وجوب•حفظ• يدلُّ

م•الشرع•شأن• جهنم•أبعَد•مما•بين•المشرق•والمغرب؛•ألنها•تضمنت•ما•يغضب•اهلل•-جل•وعال-،•لذلك••عظَّ

حفظ•اللِّسان،•فقال•النبي•ملسو هيلع هللا ىلص:•»َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباهلِل َوالَيْوِم اآلِخِر؛ َفْلَيُقْل َخْيرًا  َأْو  ِلَيْصُمْت«•)1(،•وقال•ملسو هيلع هللا ىلص:•

ْحَيين•)3(:•هو•اللِّسان. َة« )2(••وما•بين•اللَّ »َمْن َيْضَمْن ِلي َما َبْيَن َلـْحَيْيِه َوَما َبْيَن ِرْجَلْيِه؛ َأْضَمْن َلُه اْلـَجنَّ

  

اأ�سَتْنِبط من قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباهلِل َوالَيْوِم اآلِخِر؛ َفْلَيُقْل َخْيرًا  َأْو  ِلَيْصُمْت« الطريقة التي يحفظ 

بها امل�سلم ل�سانه، ثمَّ اأقاِرُن ما اأتو�سُل اإليه مبا هو مذكوٌر يف اإلإر�ساد التايل.

اأ�ستنِبُط

طريقة حفظ اللِّ�سان تكون بما يلي:•إذا•أراد•المسلُم•أن•ينطق•بكالٍم؛•فإنه•ينبغي•أن•يتدبَّره•في•نفسه•قبل•نطقه،•. 2

َوالَيْوِم  ِباهلِل  ُيْؤِمُن  َكاَن  »َمْن  الكالم،•وبهذا•يمتثل•قوله•ملسو هيلع هللا ىلص:• فإن•ظهرت•مصلحُته•تكلَّم،•وإال•أمسك•عن•

اآلِخِر؛ َفْلَيُقْل َخْيرًا  َأْو  ِلَيْصُمْت«•)4( .

)1( اأخرجه البخاري )6475( وم�سلم )47(.  

)2( اأخرجه البخاري )6474(.

3( اللَّْحيان: هما العظمان يف جانَبي الفم.
)4( اأخرجه البخاري )6475( وم�سلم )47(.

اإر�سادات احلديث
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من•أمثلة•الكالم•الذي•يحسن•للمرء•اجتنابه•ويحفظ•لسانه•عنه:. 3

• •ما•يقوله•اإلنسان•مجاملًة•للناس•وكسبًا•لرضاهم،•ويكون•مما•ُيسِخط•اهلل،•كمن•يكون•في•مجلٍس•فيه•	

ًجا•من•مخالفتهم. غيبٌة•ونميمٌة،•ويشارك•أهَل•المجلس•في•ذلك•مجاملًة•لهم•وتحرُّ

• االستهزاء•بشيٍء•من•أمور•الدين،•سواء•كان•متعلقًا•باهلل•تعالى،•أو•برسوله•ملسو هيلع هللا ىلص،•أو•بشيء•من•العبادات•	

واألحكام•الشرعية،•ولو•كان•ذلك•على•سبيل•المزاح•والهزل.

• •في•أيام•الشتاء•َسَفه،•أو:•وجوَد•البرد•في•أيام•	 •وجود•الحرِّ االستهزاء•بآيات•اهلل•الكونية،•كمن•قال:•إنَّ

الصيف•َسَفه.

• التألِّي•على•اهلل•تعالى،•كأن•يقول•قائٌل•في•رجل:•لن•يغفر•اهلل•له،•أو:•إنه•من•أهل•النار،•أو•إنه•ال•يمكن•	

أن•يهتدي•أبداً؛•فهذه•األمور•إنما•هي•هلل•تعالى،•وليس•ألحد•من•خلقه•أن•يتألَّى•على•اهلل•فيها.

• االعتراض•على•قضاء•اهلل•وقدره،•كقول•بعضهم•فيمن•َمِرض•أو•أصابته•مصيبة:•)فالن•ما•يستاهل(،•	

ره•على•عباده• أي:•ال•يستحق•المصيبة•التي•نزلت•به،•واهلل•سبحانه•له•الحكمة•البالغة•فيما•يقضيه•وُيقدِّ

من•صحة•ومرض،•ومن•غنى•وفقر•وغير•ذلك.

• الكلمة•التي•ينشأ•عنها•كسُر•قلب•أحد•من•الناس•أو•إيذاُء•مشاعره،•كاالستهزاء•بِخلقته•أو•َنْبزه•بلقٍب•	

يؤذيه.

• ٍت•في•صحتها•ومراعاة•ما•يترتب•عليها•من•مصلحة•أو•مفسدة،•	 •األخبار•دون•تثبُّ نشر•الشائعات•وَبثُّ

َث ِبُكلِّ  َما  َسِمَع« )1(،•ووجه•تسمية•تحديث•اإلنسان• وقد•قال•النبي•ملسو هيلع هللا ىلص:•»َكَفى ِباْلَمْرِء َكِذبًا َأْن  ُيَحدِّ

••ما••سمع•فقد• ث•بكلِّ دق•والكذب،•فإذا•حدَّ •اإلنسان•يسمع•في•العادة•الصِّ بكل•ما•يسمع•كذبًا:•أنَّ

َكَذب.

)1( اأخرجه م�سلم )5(.
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دًا باأ�سلوبني من اأ�ساليب التَّوكيد: جاء الوعيد يف احلديث ُموؤَكَّ

.) 1- )اإنَّ

2- الالم يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ليتكلَّم«.

فائدة لغوية

من هدي النبوة

َة• بأنها•قصيرة،• •ذكرت•عائشة• أنها•كانت•تتحدث•مع•النبي•ملسو هيلع هللا ىلص،•فكان•من•حديثها•أنها•عابت•صفيَّ

فأنكر•عليها•النبي•ملسو هيلع هللا ىلص•صنيَعها،•وقال:•»َلَقْد ُقْلِت َكِلَمًة َلْو ُمِزَج ِبَها اْلَبْحُر؛ َلَمَزَجْتُه« )1(.

رته•عن•حاله•مع•كثرته•وغزارته،•وهذا•يدل•على• والمعنى:•أن•هذه•الغيبة•لو•كانت•مما•ُيمَزج•بالبحر؛•لغيَّ

أن•اإلنسان•قد•يتكلم•بكلمٍة•ال•يعلم•مدى•خطورتها،•ويكون•إثُمها•عظيمًا،•وأثُرها•قبيحًا.

)1( اأخرجه اأبو داود )4875(

)2( اأي: خطوؤه.

• من•أعظم•األمور•التي•تعين•على•حفظ•اللسان:•اإلقالل•من•الكالم•فيما•ال•نفع•فيه،•فإن•من•َكُثر•كالمه•	

ها•مداخل• َكُثر•َسَقُطه)2(،•ومن•طال•صمُته•َكُثرت•سالمُته،•وفضول•الكالم•يفتح•للعبد•أبواًبا•من•الشر،•كلُّ

تها•كلمٌة•واحدٌة؟! •عنه•تلك•األبواب•كلَّها،•وكم•من•حرٍب•جرَّ للشيطان،•فإمساك•فضول•الكالم•يسدُّ
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ما•الرابط•بين•هذا•الحديث•وبين•القيمتين•التاليتين:•

1- حفظ الل�سان: 

2- اإلحرتام: 

وكيف•يمكن•تعزيزها•في•وسائل•التواصل•االجتماعي؟

ِقَيم واأخالق

   
ل واأجيب:  اأتاأمَّ

هل•الوعيد•الوارد•في•هذا•الحديث•يشمل•الكتابَة•في•وسائل•التواصل•االجتماعي•ونحوها•أم•أنه•خاص•بالنطق•
باللسان؟

اأُحلِّل واأ�ستنتج:  •
اشتمل•الحديث•على•وصٍف•من•أوصاف•النار•-•أعاذنا•اهلل•منها•-•فما•هو؟
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َسَأُلوُه  ُثمَّ  َفَأْعَطاُهْم،  اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوَل  َسَأُلوا  اأَلْنَصاِر  من  َناسًا  َأنَّ   h اْلُخْدِريِّ  َسِعيٍد  أبي  عن 
ِخَرُه َعْنُكْم، َوَمْن َيْسَتْعِفْف  َفَلْن َأدَّ َنِفَد ما ِعْنَدُه، فقال: »َما َيُكوُن ِعْنِدي ِمْن َخْيٍر  َفَأْعَطاُهْم حتى 
َوَأْوَسَع من  َخْيرًا  َعَطاًء  َأَحٌد  ُأْعِطَي  ْرُه اهللُ، وَما  ُيَصبِّ ْر  َيَتَصبَّ َوَمْن  ُيْغِنِه اهللُ،  َيْسَتْغِن  َوَمْن  ُه اهللُ،  ُيِعفَّ

ْبِر« )1(. الصَّ

اال�ستعفاف عن امل�ساألة واالعتماد على النف�س  

التمهيد

يِح الُمرَسلِة، فكان ُيعِطي َعطاَء َمن ال َيْخَشى الفْقَر، ومع َسعِة إنفاِقه  كان َرسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص أجَوَد بالَخيِر ِمن الرِّ
عِي وَبْذِل  يِة والسَّ ِة واالسِتغناِء عن الخْلِق، والِجدِّ ُوجوِده ملسو هيلع هللا ىلص، إال انه كان َحريصًا على َتربيِة المؤِمنيَن على الِعفَّ

زِق الَحالِل؛ مهما كان بسيطًا، ألن في ذلك ُغنية عن سؤاِل الناس كما جاء في الحديث:  الجهد لَكْسِب الرِّ

)1( اأخرجه البخاري )1469(. 

يتوقع من الطلبة بعد نهاية الدر�س اأن يكونوا قادرين على:
  ذكر ثالٍث من فوائد اال�صتعفاف وال�صرب.

 ا�صت�صعار نعم اهلل تعالى عليهم. 

يُر قيمة العمل والتك�صب.  تقدِّ

 اإي�صاح متى يكون عمل امل�صلم ونفقته عبادة.

 تعداد ثالث من م�صاوئ م�صاألة النا�س. 

اأهداف الدر�س

احلديث 
9
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معناهاالكلمة

ُلوا َر�ُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص طلبوا منه �سيئاً من املال.�َساأَ

َفَرَغ.َنِفَد

ِخَرُه لن اأحِب�َسه عنكم واأمنعكم اإياه. َفلَْن اأَدَّ

مُيتنع عن ال�سوؤال. من َي�ْسَتْعِفْف

ه اهلل يجازيه على ا�ستعفافه ب�سيانة وجهه ودفع حاجته. ُيِعفَّ

ي�ستغِن باهلل تعالى عمن �سواه.من َي�ْسَتْغِن

ا�سمه ون�سبه:

، وكنيته أبو سعيد. َسْعـــُد بـــُن مالك بن ِسَنان الُخْدري الخزرجيُّ األنصاريُّ
منــاقــبـــه: 

 من علماء الصحابة وفقهائهم، قال حنظلة بن أبي سفيان عن أشياخه: َلْم يكن أحٌد من . 1
أحداِث أصحاِب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أفقه من أبي سعيد الخدري.

اِظ حديِث رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ومن المكثرين من الرواية عنه. قال h: ُعِرضُت . 2  من كبار ُحفَّ
ني. وقال: وخرجت مع  على رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم الخندق وأنا ابن ثالث عشرة سنة، فردَّ

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص في غزوة بني المصطلق وأنا ابن خمس عشرة سنة. 
غزا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اثنتي عشرة غزوة، وشهد بيعة الرضوان.. 3

وفاته: توفي h سنـــة أربـــع وسبعني )74هـ(.

التعريف براوي احلديث

معاين الكلمات
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اإر�سادات احلديث

للحديث الشريف دالالت كثيرة، منها:
بياٌن ِلَخْصَلٍة من ِخصاِل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وهي: الجوُد والكرُم والسخاُء والبذُل والعطاُء؛ فقد َجَبَلُه اهلل تعالى على . 1

هذه اْلَخْصلة الكريمِة، وأقبل عليِه الناس بسبب َكَرِمه يسألونه، وهو ال يألُو أن ُيعطَيهم ما داَم يوجد عنده 
شيٌء من مال اهلل تعالى.

 بيان أن اهللُ تعالى هو الغنيُّ بذاته عن كلِّ َمن سواه، والعبُد هو الفقيُر الفقَر التام لربه جل وعال، قال تعالى:. 2

﴿�ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ﴾�)1(. 

ل في حصول المأمول أو دفع المكروه، فال ُبدَّ له من الصبر طاَل زماُنه أو َقُصَر، فإن . 3 ال ينبغي للمسلم أن يتعجَّ
ل له إذا استغنى به أن ُيْغِنَيُه، وقد أشار النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث إلى أنه ال ُبدَّ له من الصبر حتى  اهلل تعالى تكفَّ

َيِصَل إلى مطلوبه.
َر، والمعنى: أنه يتَكلَُّف الصْبَر وهو عليه . 4 َيَتَصبَّ قد ال يستطيع اإلنسان أن يصِبَر ابتداًء؛ ولكنه يستطيع أن 

ثقيل، ومن َفَعَل ذلك أعانه اهلل تعالى ورزقه الصْبَر، وإذا حصل له هذا فما ُأعِطَي أحٌد كعطائه، وذلك ألن 
نيا حيث ال ُيْمكُن لإلنسان أن يعيش إال بالصبِر، وفي اآلخرة يقول اهلل تعالى: ْبَر منفعُتُه عظيمٌة في الدُّ  الصَّ

﴿� ىث يث حج مج جح مح ﴾)2(، والمعنى: يؤَجرون ِبال َعَدٍد، فُيَصبُّ عليهم الثواُب صّبًا ِبال ِحَساٍب.

اإلسالم ُيربى في المسلم أن يكون عزيز النفس وأالَّ يكون عالة على اآلخرين، فيأمر بالعمل والسعي لطلب . 5

ر من البطالة وسؤال الناس: ﴿�ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ﴾)3(  الرزق، وُيحذِّ
ومنه ما ورد عن أبي ُهَرْيَرَة h َأنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه، أَلْن َيْأُخَذ أَحُدُكْم َحْبَلُه َفَيْحَتِطَب 

على َظْهِرِه؛ َخْيٌر َلُه ِمْن َأْن َيْأِتَي َرُجاًل َفَيْسَأَلُه؛ َأْعَطاُه أْو َمَنَعُه«)4(. 

)1( فاطر:15.
)2( الزمر:10. 

)3( امللك:15. 
)4( اأخرجه البخاري )1470(. 
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الكسُب عبادًة ُيثاب عليها المسلم إذا اجتمع في ذلك أمران:. 6
إحسان النية؛ بأن ينوي كسب الحالل لإلنفاق على نفسه وغيره.	 
 االستجابة ألمر اهلل تعالى له باإلنفاق، وإعفاف نفسه عن سؤال الناس، ونفع نفسه والمسلمين بالعمل 	 

الذي يعمله، ونحو ذلك.
عَي والَعمَل، حتى لو كان هذا العمُل يسيراً ودخُله قلياًل؛ . 7 ِل والَبطالِة؛ ولذلك أوَجَب السَّ ُمحاَربُة اإلسالِم للتَّسوُّ

وذلك خير من البطالة وسؤال اآلخرين، والقليُل يكون كثيراً - إن شاء اهلل تعالى - والرزق يأتي بالصبر والمثابرة 
مع التوكل على اهلل تعالى، وطلِب البركة منه.

�صاوى ِبا�ْصم الهدايا،  ُف عن المال الحرام ِمن اأي طريق كان؛ كاأخِذ الرَّ َعفُّ ِف الواجب على الم�صلم: التَّ َعفُّ ِمن التَّ
واأكِل الربا، واأكِل مال اليتيم بغير حق، وال�صرقة اأو الغ�صِب اأو القر�ِس الذي ال ينوي اأداءه؛ واأخِذ الزكاِة وهو ال 

َه عنه الم�صلم. ها، وغيِر ذلك مما يجب اأن َيَتَنزَّ ي�صتحقُّ

عملت المملكة العربية ال�صعودية جاهدة على مكافحة الت�صول واإيجاد الحلول المنا�صبة للحد 
من هذه الظاهرة، وذلك من خالل �صن القوانين واالأنظمة والت�صريعات الخا�صة بذلك. 

تعرف على جهود المملكة العربية ال�صعودية في ذلك، وقانون الت�صول وعقوباته من خالل م�صح 
الباركود التالي: 

اأ�سف اإىل معلوماتك
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ار�صم خريطة مفاهيم مو�صحًا فيها:   
خاللها  	 من  يمكن  التي  الحديثة  الو�صائل  وبع�س  االإ�صالم،  اأباحها  التي  الحالل  الك�صب  طرق  على  اأمثلة 

الح�صول على هذا الك�صب الحالل. 

اأمثلة على طرق الك�صب المحرم التي نهى عنها االإ�صالم، وو�صائلها المتاحة في واقعنا اليوم. 	

اأ�سمم خريطة

ٌة َوِخيَمٌة، َوِمْن َذِلك:  ٌة َواْجِتماِعيَّ ْمٌر َخِطيٌر َلُه َعواِقُب اْقِت�صاِديَّ ِاْنِت�صاُر التَّ�َصوُِّل واالْعِتياُد َعلى َم�ْصاأََلِة الّنا�ِس اأَ

َتْعِويُد اْلُمْجَتَمِع َعلى اْلِبطاَلِة َوالَك�َصِل َوَتْرِك االإْنتاِج والَعَمِل، َواالْعِتماِد َعلى االآَخِريَن، َوُهَو ُيخاِلُف ما جاَءْت  	
ِريَعُة االإ�ْصالِميَّة من الحث على العمل وطلب الرزق. ِبِه ال�صَّ

وؤاِل اإْهدارًا ِلَكراَمِة االإْن�صاِن اأَماَم الّنا�س. 	 اأَنَّ ِفي ال�صُّ

ِمَن االأَْرزاَق ِلَجِميِع الَخْلق. 	 َقِة ِباهلِل الَِّذي �صَ ْعِف الثِّ اأَنَّ فيه دليل َعلى �صَ

وِل َعلى اْلمال. 	 ِليِم ِمْن اأَْجِل الُح�صُ ِرقاِت، َواالْنِحراِف َعِن اْلَمْنَهِج ال�صَّ ُه َطِريٌق اإَلى اْرِتكاِب الَجراِئِم َوال�صَّ اأنَّ

ِذيَن اَل  	 ِفيَن الَّ حاِب الحاَجِة اْلُمَتَعفِّ َكواِت ت�صييع ِلَحقِّ اأَ�صْ َدقاِت َوالزَّ ِليَن ِمَن ال�صَّ الِء الُمَت�َصوِّ اأَنَّ ِفي اإْعطاِء َهوؤُ
ا�َس اإْلحافًا.  ُلوَن النَّ َي�ْصاأَ

معلومة اإثرائية
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  اربط بني هذا احلديث والقيم التالية:
العزة والكرامة: 	

االإح�صان: 	

االأمانة:  	

قيم واأخالق

لل�صباب وال�صابات  	 2030 بتهيئة الممكنات  ال�صعودية كما في روؤية  العربية  اهتمت المملكة 
في هذا الوطن لبدء تجارتهم من خالل المن�صاأت ال�صغيرة وتقديم الدعم والم�صاعدات 
العامة  الهيئة  التي تهتم بذلك، ومنها  الهيئات والموؤ�ص�صات  باإن�صاء عدٍد من  لها، فقامت 

للمن�صاآت ال�صغيرة والمتو�صطة “من�صاآت“ والتي اأن�صئت عام 2016م. 

ولالطالع على خدمات من�صاآت وتو�صيع معلوماتك حول ما تقدمه - قم بزيارة موقعهم االإلكتروني من خالل  	
م�صح الباركود.

ا�ستثمر التقنية

اأ�ستنبط:  
ة وال�صبر؟ ما العالقة بين الِعفَّ

اأفكر:
متى يكون عمل الم�صلم وك�صبه عبادًة يوؤجر عليها؟
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يتوقع من الطلبة بعد نهاية الدر�س اأن يكونوا قادرين على:

 بيان املراد باللعن.

 بيان املراد بالرا�شي واملرت�شي.

 التمثيل ل�شور الر�شوة.

 و�شف اآلآثار ال�شيئة للر�شوة على الفرد واملجتمع.

اأهداف الدر�س

اِشي َواْلـُمْرَتِشي«. )1(  عن عبد اهلِل بِن عمرو  قال: »َلَعَن َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص الرَّ

النزاهة 

التمهيد

نهى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن أخذ حقوق اآلخرين  بالباطل، وحّذر من ذلك تحذيراً شديداً، وتوّعد من يقوم بذلك 
أشد الوعيد، وألكل األموال بالباطل طرق ووسائل عديدة، من أخطرها ما ورد فيه اللعن كما في الحديث اآلتي:

)1(  اأخرجه اأبو داود )3580(.

احلديث 
10
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معناهاالكلمة

اأي: دعا عليه باللَّعنة، واللعنة: هي الطرد واألإبعاد عن رحمة اهلل.َلَعَن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

ا�سي �سوة، والّر�سوة: هي ما ُيعَطى من مال اأو نحوه ألإحقاق باطل اأو ألإبطال حق.الرَّ دافع الرِّ

�سوة.املرت�سي اآخذ الرِّ

معاين الكلمات

ا�سمه ون�سبه

همي الُقرشي. عبد اهلل بن عمرو بن العاص بن وائل السَّ
منــاقــبـــه:  

من أكثر الناس أخًذا للعلم عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهو أول َمْن دّون الحديث بين يدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص بإذنه. قال . 1
عبداهلل: »ُكْنُت َأْكُتُب ُكلَّ َشْيٍء َأْسَمُعُه ِمْن َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ُأِريُد ِحْفَظُه، َفَنَهْتِني ُقَرْيٌش َوَقالُوا: َأَتْكُتُب 
اْلِكَتاِب، َفَذَكْرُت  َفَأْمَسْكُت َعِن  َضا،  ُم  ِفي  اْلَغَضِب َوالرِّ ُكلَّ َشْيٍء َتْسَمُعُه، َوَرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َبَشٌر  َيَتَكلَّ
 )1( .» َذِلَك ِلَرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْوَمَأ ِبُأْصُبِعِه ِإَلى ِفيِه، َفَقاَل: »اْكُتْب َفَوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َما َيْخُرُج ِمْنُه ِإاَّلَّ َحٌقّ

»الصحيفة . 2 ُيسّميها:  كان  له  صحيفة  في  ذلك  وجمع  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  عن  الحديث  من  الكثير  كتب 
الصادقة«، وكان يحفظها في صندوق له ِحَلق.

أسلم h قبل أبيه، وهاجر إلى المدينة.. 3
أحد كبار فقهاء الصحابة وعلمائهم.. 4

وفاته: مات r سنة ثالث وستين للهجرة )63هـ(.

التعريف براوي احلديث

)1(  اأخرجه اأبو داود )3646(.
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اللَّعـن هـو الطـرد واإلبعـاد مـن رحمـِة اهلِل تعالـى، وكلُّ ذنـب وَرَد فـي حـقِّ فاعلـه لعٌن من اهلل تعالى أو رسـوِلِه ملسو هيلع هللا ىلص . 1
فذلـك دليـٌل علـى أنـه مـن كبائـر الذنوب، ومن ذلـك دفع الرشـوة أو أخذها.

اَّل يجـوز للمسـلم أن يدفـع الرشـوة للتوصـل إلـى باطـل، وقـد يكـون ذلـك فـي المحاكمـات، كمـن دفـع إلـى . 2
القاضـي مـااًَّل أو نحـوه ليحكـم لـه بالباطـل، وقـد يكـون فـي غير المحاكمات، كمـن دفع مااًَّل أو نحـوه إلى مدير 

أو رئيـس دائـرة لينصبـه فـي وظيفـة اَّل يسـتحقها.
َيْعِمُد بعُض ضعفاِء النفوس إلى التالعب وااَّلحتيال؛ فيدفعون الرشـوة باسـم الهِديَّة، أو يطلبونها بهذا ااَّلسـم، . 3

ـرت أسـماؤها، وِمـن القواعـِد  شـوة حـراٌم ملعـوٌن فاعُلهـا مهمـا تغيَّ ـر مـن الحقيقـة شـيئًا، فالرِّ وتغييـر ااَّلسـِم اَّل ُيَغيِّ
ـةِ أن: »اْلِعْبـَرَة فـي اْلُعُقـوِد باْلَمَقاِصـِد واْلَمَعاِني، اَّل باأَلْلَفـاِظ َواْلَمَباِني«. اْلِفْقِهيَّ

انتشاُر الرشوة له آثار سيئة على الفرد والمجتمع، منها:. 4
فساُد الذمم.	 
ُل كثيٍر من األعمال ومصالح الناس.	  تعطُّ
ُظلُم أصحاب الحقوق.	 
أكُل المال بالباطل.	 

مـن ورد فـي الشـرع لعنـه علـى سـبيل العمـوم كالراشـي والمرتشـي؛ فإنـه اَّل يجـوز لعنـه علـى سـبيل التعيين، فال . 5
يجـوز لعـن فـرٍد بعينـه لكونـه دفـع الرشـوة أو أخذهـا، وهكـذا سـائر مـن ورد لعنـه علـى سـبيل العموم.

اإر�سادات احلديث
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اأنواعه و�شوره ومجاآللته.  الف�شاد ب�شتى  ال�شعودية جهود ظاهرة في مكافحة  العربية  للمملكة 
قم بزيارة الموقع اآللكتروني لموقع هيئة مكافحة الف�شاد »نزاهة« من اأجل اآلطالع على هذه 

الجهود المباركة، من خالل م�شح الباركود التالي:

اأ�ستثمر التقنية

  

تعاين الدول من تعدد مظاهر الر�سوة، وت�سعى ب�سكل كبري اإىل احلد من هذه املوؤ�سرات ال�سلبية، وحتذير 
العاملني واملوظفني منها وهو ما ي�سمى بالف�ساد اإلإداري. 

امل�شكلة  لهذه  احللول  لو�شع  املجموعة  يف  زمالئك  مع  تعاون  امل�شكالت،  حل  اإ�شرتاتيجية  ا�شتخدام  خالل  من 
م�شرت�شدًا باخلطوات التالية:

و�شف الم�شكلة: .................................................................................................................................... 	

اآلأ�شباب التي تدعو اإلى ذلك:  ............................................................................................................... 	

الحلـــول المقترحـــة:  	

- حلول على م�شتوى الفرد:  ...............................................................................................................

- حلول على م�شتوى المجتمع:  ..........................................................................................................

اأثر النزاهة على المجتمع.  	

اأناق�س واأ�ستنبط
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 :r قال ال�شيخ محمد بن �شالح العثيمين

يجوز لعن الرا�شي والمرت�شي لكن على �شبيل العموم آل التخ�شي�ص، فتقول: لعنة اهلل على الرا�شي والمرت�شي، 
وجه ذلك اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعنهم وقد قال عبد اهلل بن م�شعود h:)ما لي آل األعن من لعنه ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص()1(، 
ولكن على �شبيل التعيين آل يجوز، واإن َفعل، واإن ر�شا، آلأنه من الممكن اأن يهديه اهلل عز وجل وي�شلم من الطرد 
واآلإبعاد عن رحمة اهلل، واإذا كان الكافر وهو اأ�شد من المرت�شي آل يجوز لعنه بعينه فما بالك بالمرت�شي، آل يجوز 

من باب اأولى. )2(

معلومة اإثرائية

 )1(  اأخرجه م�شلم )2125(.

)2(  انظر: �شرح كتاب بلوغ املرام - كتاب البيوع.

  

ه ر�سالة مكتوبة اإىل كل ممن يلي:  من خالل ما فهمته من درا�ستك لهذا احلديث ال�سريف، وجِّ

لمن يقدم الر�شوة )تبين خطر �شلوك هذا الم�شلك(: ..................................................................... 	
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

	 ..................................................................... الم�شلك(:  الر�شوة )تبين خطر �شلوك هذا  لمن يقبل 
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

اأوظف معلوماتي
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اأبحث:
ما المراد بالرشوة؟ وما حكمها؟

اأفكر واأعلل:
ُتَعدُّ الرشوة من كبائر الذنوب؛ فلماذا؟

اأ�ستنتج:
ما صور الرشوة؟ وماذا يسميها أصحابها اليوم؟

 اأحلل:
ما المفاسد المترتبة على الرشوة؟

قيم واأخالق

اأربط بني هذا احلديث وبني القيم التالية:
اآلأمانة. 	

مراقبة اهلل تعالى. 	

الوفاء بالعهد. 	

النزاهة. 	
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ُع من الطلبة بعد نهاية الدر�س اأن يكونوا قادرين على: ُيتوقَّ
 اإدراك اأهمية �سيانة الل�سان عن القيل والقال وكرثة ال�س�ؤال.

 التمثيل للمنهيات ال�اردة يف احلديث من ال�اقع املعا�سر.

 احلذر من اإ�ساعة املال.

 و�سف �سبل عالج ال�سل�كيات اخلاطئة التي حذر منها احلديث.

اأهداف الدر�س

َعْن املغيرة بن شعبة h َقاَل: سمعُت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: » إنَّ اهللَ َكِرَه َلُكْم َثاََلًثا: 
َؤاِل«.)1(  قيَل وقاَل، وإَضاَعَة املَاِل، وَكْثَرَة السُّ

املكروهات الثالثة

التمهيد

 h ِئها. وفي هذا الحديث أن معاوية بن أبي سفيان ُر وَيْنهى عن َسيِّ      كان النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيأُمُر بمكارم األخالق وُيحذِّ
كتب إلى المغيرة بن شعبة h بأن يكتب له َشيئًا سمعه من النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فكتب له المغيرة هذا الحديث: 

)1( اأخرجه البخاري )1477(، وم�سلم )593(.

احلديث 
11
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معناهاالكلمة

الكالم فيما أل يعني.قيَل وقاَل

�سرفه يف غري اأوجه األإنفاق املحمودة واجلائزة.اإ�َساَعَة املَاِل

وؤَاِل َة ال�سُّ األإكثار من ال�سوؤال عما أل يقع وأل تدعو اإليه حاجة.َكرْْثَ

اأي:  اأبغ�سه لكم، وكراهية اهلل لل�سيء : عدم ر�ساه به وعدم حمبته له.اإن اهلل كره لكم

ا�سمه ون�سبه
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي. كنيته: أبو عيسى.

مناقبه: 

 أسلم عام الخندق، وشهد صلح الحديبية، فكان ممن بايع النبي ملسو هيلع هللا ىلص بيعة الرضوان.. 1
الراشدين، . 2 الخلفاء  مع  الفتوحات  في  شارك  كما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  مع  المشاهد  إسالمه-  -بعد  شهد 

فشهد فتح الشام والعراق.
اشتهر بالدهاء والرأي، كان يقال له: مغيرة الرأي.. 3
4 . h البصرة، ثم الكوفة، واستمر واليًا عليها في عهد عثمان بن عفان h واله عمر بن الخطاب

لعدة سنوات، ثم تولى إمارتها ُمجدداً في عهد معاوية h، فلم يزل عليها إلى أن توفي.)1(
وفاته: مات سنة خمسني من الهجرة )50هـ(.

)1( األ�ستيعاب يف معرفة األأ�سحاب )4/ 1446(، اأ�سد الغابة )5/ 238(، ومراجع اأخرى.

التعريف براوي احلديث

معاين الكلمات
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اإر�سادات احلديث

اأربُط  

َ َكِرَه َلُكْم َثاَلًثا: قيَل وقاَل« وبني ق�له يف حديث اأبي هريرة  ما الرابط بني ق�ل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا احلديث »اإنَّ اهَّللَّ

h »ِمْن ُح�ْسِن اإِ�ْساَلِم امْلَْرِء َتْرُكُه َما أَل َيْعِنيِه«)1(؟ 

لفظ: )َكِرَه( في هذا الحديث: ال يقصد به مصطلح "المكروه" الذي استقر عليه اصطالح أهل العلم، . 1
ويعرفونه بأنه: ما يثاب عليه تاركه، وال يعاقب فاعله، بل المقصود به: البغض وعدم الحب، وكراهية اهلل 

للشيء: عدم رضاه به، وعدم محبته.

دلَّ الحديث على كراهية اهلل تعالى لعدة أمور، وهي:. 2
عن 	  اإلعراض  تمام  يعرض  أن  المسلم  على  فينبغي  يعني،  ال  فيما  الكالم  وهو  والقال:  القيل 

السفاسف ودنايا األمور من الخوض في أخبار الناس والبحث عن أحوالهم وتصرفاتهم، فإن البعد 
عن ذلك من كمال اإليمان وإحسان اإلسالم.

)1( اأخرجه الرتمذي )2317(.

إضاعة المال: نهى اإلسالم عن إضاعة المال بإتالفه وإهالكه وصرفه في غير أوجه اإلنفاق، ويلحق 	 
خرون المال،  بإتالفه منع صرفه في وجوهه من مصالح دينه ودنياه، كما يفعله أهل البخل؛ يدَّ

ويكثرونه، وال ينفعون أنفسهم بإنفاق شيء منه.
اهلل على  بمال  فيستعين  تعالى،  اهلل  في معاصي  ماله  يتلف  وإثمًا من  قبحًا  وأشدُّ من هذا كله 

معاصيه، ويخرجه في شهواته المحرمة.
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اأبحُث واأدون 

ان لل�سيخ عبد الرحمن ال�سعدي. ابحث يف تف�سري تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنَّ

عن تف�سري ق�ل اهَّلل تعالى: ﴿ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى ﴾)1(، ثم دون ذلك هنا. 

..................................................................................................................
..................................................................................................................

اأ�ستدعي معلوماتي 

ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   تعالى:﴿ڌ    قال  كما  وجل  عز  اهَّلل  اإلى  الدع�ة  يف  مهم  والرتهيب  الرتغيب  اأ�سل�ب 
ڈ ﴾.)2( اذكر اآية اأو حديثًا ُا�ستخدم فيه اأ�سل�ب الرتغيب والرتهيب.

)1( املائدة:101.

)2( األأنعام:48.

هذا الحديث من آداب اإلسالم العظيمة، إذا امتثله المسلم حفظ به عمَره، وماَله، وجهَده، ووقاه من شر نفسه.. 3

جاء أسلوب الترهيب واضحًا في الحديث؛ ليحذر المسلم من عدم االستجابة أو رفض الحق.. 4

كثرة السؤال: نهى النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عن كثرة السؤال، وله صور، منها:	 

أن يريد به كثرة سؤال الناس األموال، والحوائج إلحاحًا، واستكثاراً.. 1

أن يكثر من السؤال عما ال يعنيه من أحوال الناس، بحيث يؤدي ذلك إلى كشف . 2

عوراتهم، واالطالع على مساوئهم.

فًا فيما لم ينزل.. 3 عًا وتكلُّ أن يكثر من المسائل الدينية تنطُّ
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قال ابن الج�زي: )العاقل يدبر بعقله معي�سته في الدنيا، فاإن كان فقيرًا اجتهد في ك�سب و�سناعة، تكفه عن 

الذل للخلق، وقلل العالئق وا�ستعمل القناعة، فعا�س �سليمًا من منن النا�س عزيزًا بينهم، واإن كان غنيًا فينبغي 

األإنفاق،  في  والت��سط  المال  حفظ  التدبير  واإنما  الحياة،  في  اأ�سل�بًا  التدبير  وانتهاج  األأح�ال،  في  الت��سط 

وكتمان ماأل ي�سلح اإظهاره(. )1( 

معلومة اإثرائية

)1(   انظر: �سيد اخلاطر، ابن اجل�زي 610.

قيم واأخالق    

ما الت�سرف املنا�سب جتاه امل�اقف التالية:

جلست في مجلس فكان الحديث فيه يتناول صاحب لك لم يكن فيه ما يقولون.	 
........................................................................

ذهبت أنت وزميلك ألحد المطاعم، وبعد االنتهاء بقي طعام كثير لم يؤكل.	 
........................................................................

على المسلم أن يربي نفسه على االستعفاف وغنى النفس وعدم السؤال فيما ال فائدة منه حتى يقي نفسه من . 5
الحرج، وأن يكون حريصًا على اإلفادة والعلم، وعدم ضياع الوقت فيما ال فائدة منه.



69

)1(  اأخرجه م�سلم )105(.

  

اأبني واأقارن:
ما الفرق بين التبذير واإلسراف؟

اأربط: 
اٌم")1(؟ َة َنمَّ ما الرابط بين ما تعلمته في الحديث وبين قول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "ال َيْدُخُل الَجنَّ



70

  

يتوقع من الطلبة بعد نهاية الدر�س اأن يكونوا قادرين على:
 اإل�ستدإلل على حكم العدل بني اإلأوإلد )الذكور واإلإناث(.

 التفريق بني العدل بني اإلأوإلد يف باب النفقة وباب الهبة.

 بيان مفا�سد ترك العدل بني اإلأوإلد.

 اإي�ساح اإلأمور التي ي�سملها العدل بني اإلأوإلد.

 ا�ست�سعار قيمة العدل.

اأهداف الدر�س

ًة، َفَقاَلْت َعْمَرُة ِبْنُت َرَواَحَة: اَل َأْرَضى  ْعَماِن ْبَن َبِشيٍر h َقاَل: َأْعَطاِني َأِبي َعِطيَّ َعِن النُّ
َحتَّى ُتْشِهَد َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأَتى َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: ِإنِّي َأْعَطْيُت اْبِني ِمْن َعْمَرَة 
ًة، َفَأَمَرْتِني َأْن ُأْشِهَدَك َيا َرُسوَل اهلِل، َقاَل: »َأْعَطْيَت َساِئَر َوَلِدَك ِمْثَل  ِبْنِت َرَواَحَة َعِطيَّ
َتُه)1(.   َهَذا؟«، َقاَل: اَل، َقاَل: »َفاتَُّقوا اهللَ، َواْعِدُلوا َبنْْيَ َأْواَلِدُكْم«، َقاَل: َفَرَجَع َفَردَّ َعِطيَّ

الرتابط األأ�سري 

التمهيد

ُته هْم أهُله ِمن َزوجِته وأواَّلِده، وِمن َتماِم العْدِل أاَّلَّ  ِته، والوالُد راٍع، وَرعيَّ َيْنبغي على كلِّ راٍع أْن َيعِدَل بْين َرعيَّ
َز الوالدان أحَد األواَّلد في المعاملة؟ وما أثر الهبة ألحد األواَّلد  ِة. فما الذي يحدث إذا َميَّ َق بْين أواَّلِده في العطيَّ ُيفرِّ

دون بقية إخوانه؟ وهل ُتِقرُّ الشريعُة هذا العمل؟
اقرأ الحديث اآلتي لتجد اإلجابة:

)1( اأخرجه البخاري )2587(.

احلديث 
12



71

معناهاالكلمة

ا�سم ملا ُيعَطى من ماٍل ونحوه.َعِطيَّة

)األأوألد( جمع ولد، وهو ا�سم لكل ما ُيولد، فهو ي�سمل الذكور واألإناث، اأي: األأبناء والبنات، ولي�س َوَلِدك - اأَْوأَلِدُكْم
اً بالذكور. خا�سّ

ا�سمه ون�سبه
النعمـان بن َبِشير بِن سعٍد األنصاري الخزرجي.

منــاقــبـــه:  
ان ، وخاله الصحابي الجليل عبد اهلل بن رواحة h، كان أول مولود ُوِلد في . 1 هو وأبوه صحابيَّ

األنصار بعد قدوم النبي ملسو هيلع هللا ىلص. كان من أخطب الناس وأحسنهم كالمًا.
معدود في صغار الصحابة  كان عمره يوم وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثمان سنين وسبعة أشهر.. 2
َوِلي ِإْمرة الكوفة في عهد معاوية h، ثم تولى القضاَء في ِدَمْشَق. ثم إمارة ِحْمٍص، وبقي أميراً . 3

. عليها مدة خالفة معاويُة، وولُده يزيد
وفاته: استشهد سنة 65هـ.

التعريف براوي احلديث

معاين الكلمات

اإر�سادات احلديث

َلَة من الحكيم العليم؛ فالَعْدُل فيها ُمْسَتَمدٌّ من ِصَفِة الَعْدل هلِلِ . 1 ُز هذه الشريعَة المباركَة اْلُمَنزَّ الَعدُل ِسَمٌة ُتَميِّ
تعالى، فهو تعالى َعْدٌل في أحكامه وتشريعاته، وِمن ذلك ما ورد في هذا الحديث من األمر بالَعْدل بين األواَّلد.

َي في . 2 بأن يسوِّ ته  النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص كيفيَّ َن  َبيَّ بين األواَّلد، وقد  اْلِهبة والهديَّة  العدل في  الحديُث على وجوب  دلَّ 
ة بين أواَّلده؛ فإذا أعطى واحداً وَجَب عليه أن يعطَي جميَع أواَّلده مثَله. العطيَّ
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 اأقارن واأربط  

قارن بني اأثر العدل بني اإلأوإلد واأثر ترك العدل بينهم على العبارات التالية:

السلوك:	 
الصحة النفسية:	 
ااَّلتزان العاطفي:	 
الصفات السلبية:	 

َفَقِة، وهو يختلف عن الَعْدل الواجب في اْلِهبة؛ فهو اَّل يقتضي . 3 ِمن الَعدِل الواجب بين األواَّلد: الَعدُل في النَّ
المساواَة بين األواَّلد، ألن معناه: إغناُء كلِّ واحٍد من األواَّلد بما َيحتاج إليه من الطعام واللباس والتعليم وغيرها 
من الحاجيَّات الضروريَّة للحياة، وهذا َيختلف فيه كلُّ واحٍد عن اآلخر، فالكبيُر تختلف نفقته عن الصغير، 

والذكُر عن األنثى، والصحيُح عن المريض، وهكذا.
جاءت الشريعة المباركة باألمر بالَعْدِل بين األواَّلد تفاديًا لما قد ينشأ بينهم من التحاسد والتباغض؛ بل قد . 4

َما يرون من ُظلمه لهم بترك  الوالد نفسه؛ بسبِب  الُبغض واْلِحْقِد على  الَعْدِل بينهم نشوُء  يترتب على ترك 
وَن على أن أشدَّ العوامل إثارًة ِلْلَحَسِد  ْرَبِويُّ الَعْدِل بينهم، مع أنهم قد اَّل ُيظهرون ذلك خوفًا أو حياًء، وقد نبَّه التَّ

في نفوس األطفال هو: تفضيُل بعض األواَّلد على بعض ذكوًرا كانوا أو إناًثا.

ِه؛ ومن ذلك: . 5 ينبغي على األِب أن َيَتَجنََّب كلَّ ما يمكن أن يسبب الُعُقوَق عند أواَّلده، وُيَهيَِّجهم على ترِك ِبرِّ
ترُك الَعْدِل في اْلِهَبِة.

َيختص . 6 واَّل  شيء؛  كلِّ  في  األواَّلد  بين  الَعْدل  وجوب  على  َأْواََّلِدُكْم«  َبْيَن  »َواْعِدلُوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  عموم  دلَّ 
ُر بأن »العبرَة بُعموِم اللَّفِظ اََّل ِبُخصوِص  َة ُتَقرِّ ذلك ِباْلِهَبِة التي هي سبب ورود الحديث؛ فإن القاعدَة األصوليَّ
َفَقِة،  ِة والحناِن، واْلُمساعدِة، والنَّ ربيِة، وإظهاِر اْلَمَحبَّ َبِب«؛ فعلى هذا ينبغي على الوالديِن الَعْدُل في: التَّ السَّ

وغيِر ذلك.
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اأتاأمل واأجيب  

احلديث دل على اأن هناك فرق بني العدل بني اإلأوإلد يف باب النفقة ويف باب الهبة من خالل تاأملك يف 
دإلإلت احلديث و�سح ذلك.

ها، ولذلَك َأَمَر النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بشيَر . 7 دلَّ الحديث على أن اْلِهَبَة لبعض األواَّلد دون بعض غيُر صحيحٍة، وأنه يجب ردُّ
بن سعد بردِّ الَعِطيَّة؛ كما في روايٍة قال: »ِإنِّي َنَحْلُت اْبِني َهَذا ُغالمًا« ...قال: »َفاْرِجْعُه«، ويجوز إمضاؤها 

َة إخوانه مثَله، أو استأذَنهم فأذنوا له عن ِطيِب نفٍس منهم.  إذا َأعَطى َبِقيَّ

  

اأبحث: 
ما الحكمة من العدل بين األواَّلد؟

اأ�ستنبط:  
بيِّن األمور التي يشملها العدل بين األواَّلد.

اأفكر:  
ما الصور التي يجوز فيها التفضيُل بين األواَّلد أو إعطاُء بعضهم دون بعض؟

 يجوز التف�سيل بني اإلأوإلد اأو اإعطاء بع�سهم دون بع�ض اإذا كان ذلك يف مقاِبِل عمٍل قاَم به الولد، مثل اأن 
يكافئ اإلأب َمن يعمُل معه من اأبنائه يف جتارته، اأو اأن يعطَي جائزًة ملن يحفظ القراآن، اأو يفا�سل بينهم يف 

اجلوائز بح�سب اجتهاد كلٍّ منهم يف درا�سته.

 إل َفْرَق بني اإلأِب واإلأمِّ يف وجوب الَعْدِل بني اإلأوإلد، وحترمِي املفا�سَلِة بينهم يف اْلِهِبِة؛ وذلَك إلأن خطاَب 
َقٌة يف  ، والِعلَّة التي َذَكَرها النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يف منع اإلأِب ِمَن التف�سيِل ُمَتَحقِّ ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عامٌّ َيدخل فيه اإلأُب واإلأمُّ النَّ

ا. اإلأمِّ اأي�سً

اأ�سف اإىل معلوماتك
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ُع من الطلبة بعد نهاية الدر�س اأن يكونوا قادرين على: ُيتوقَّ

 التعريف مبعنى �صلة الرحم.

ِحم. َلة الرَّ  اال�صتدالل من الكتاب وال�صنة على حكم �صِ

َلة االأرحام يف الّدنيا واالآخرة.  ِذْكر ف�صائل ومنافع �صِ

 املقارنة بني الوا�صل واملكافئ.

 تعداد اأهم االأ�صباب املوؤدية اإلى القطيعة بني االأقارب.

اأهداف الدر�س

ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َلْيَس  اْلَواِصُل ِباْلُمَكاِفِئ، َوَلِكِن  عن عبد اهلل بن عمرو h عن النَّ
اْلَواِصُل الَِّذي ِإَذا ُقِطَعْت َرِحُمُه َوَصَلَها«. )1(

ِحم َلة الرَّ �صِ

التمهيد

د اإلحسان إليهم، وكّرر  أمر اهلل تعالى بالرحمة واإلحسان إلى الناس عاّمة، ثم خّص بعد ذلك ضروًبا من الناس فأكَّ
الوصية بهم، واالعتناء بأمرهم، ومن هؤالء: ذوو القرابة؛ إذ كانوا أحّق الناس بالبّر، وأجدرهم بالّصلة والمعروف.

)1(  اأخرجه البخاري )5991(.

احلديث 
13
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معناهاالكلمة

له ِمْن اأقاربه، ويقطع َمْن َقَطعهاملَكاِفِئ هو الذي ي�سل َمْن َو�سَ

معاين الكلمات

 h في الحديث رقم )10(، أناقش مع زمالء الصف شيئًا من سيرته ، تقدم التعريف بعبد اهلِل بِن عمرو
وأدون ذلك.

التعريف براوي احلديث

اأَ�صتهلُّ  

ِحم واالإح�صان اإلى االأقارب تفاوتًا كبريًا، ويختلفون يف ذلك منازل ودرجات، ويف هذا  يتفاوت النا�س يف �صلة الرَّ

احلديث ذكر النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص �صنفني من النا�س، فمن هما؟
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ُر له يف اأََجِله وُعمره.  )1( الن�صاء: 1.         )4( ُيْن�َصاأَ: اأي ُيوؤخَّ

)2( النحل: 90.           )5( اأخرجه البخاري )5985(، وم�صلم )2557(.

)3( اأخرجه البخاري )6138(.   )6( اأخرجه البخاري )5983(، وم�صلم )13(.

اإر�صادات احلديث

حّثت الشريعة اإلسالمية على صلة األرحام، واإلحسان إلى القرابة، وقد قرن اهلل تعالى األرحام باسمه الكرمي . 1
في قوله تعالى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾.)1( لعلّو شأنها لديه،  وتنبيهًا منه - سبحانه - على أن صلة 

الرحم مبكاٍن عظيٍم عنده، وأن القيام بحقها سبٌب للُقرب منه -جل وعال-، وأن التهاون فيها خطره عظيم.

معلومة اإثرائية

واالأخوات،  واالإخوة  واالأُمهات،  كاالآباء  َن�صٌب؛  وبينهم  بينك  يجمع  الذين  االأقارب  لكل  جامع  ا�صم  ِحم:  الرَّ
واالأجداد والجدات، واالأوالد واأوالدهم، واالأعمام والعّمات، واالأخوال والخاالت.

اتفقت اأُلّمة على أن ِصَلة األرحام واجبة، وأّن قطيعتها ُمحّرمة، والنصوص من القرآن واحلديث في هذا كثيرة، . 2
قال تعالى: ﴿ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾)2(، أي: يأمر بِصلة األرحام. وأخبر النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

أن صلة األرحام من مقتضيات اإلميان، فقال:»َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباهلِل َواْلَيْوِم اآْْلِخِر  َفْلَيِصْل  َرِحَمُه«. )3(
ِحم فضائل ومنافع كثيرة في الّدنيا واآْلخرة، ومنها:. 3 لِصَلة الرَّ

ِحم سبب لكثرة الّرزق، وزيادة الُعُمر، وفي ذلك قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َأَحبَّ َأْن 	  أن ِصَلة الرَّ
 ُيْبَسَط  َلُه  ِفي  ِرْزِقِه، َوُيْنَسَأ )4( َلُه ِفي َأَثِرِه َفْلَيِصْل َرِحَمُه«. )5(

ِحم سبب لدخول الجّنة، فعن أبي أيوب األنصاري h: »َأنَّ َرُجاًل َقاَل: َيا 	  ومنها: أن ِصَلة الرَّ
ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: َتْعُبُد اهلَل اَل ُتْشِرُك ِبِه َشْيئًا، َوُتِقيُم  َة، َفَقاَل النَّ َرُسوَل اهلل، َأْخِبْرِني ِبَعَمٍل ُيْدِخُلِني اْلَجنَّ

ِحَم«.)6( َكاَة،  َوَتِصُل  الرَّ اَلَة، َوُتْؤِتي الزَّ الصَّ
ومنها: أن ِصَلة األرحام ُتقوي الروابط اأُلْسِرّية، وتحفظ األواصر العائلية بين أفراد المجتمع.	 
ومنها :.................................................................	 
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)1( اأخرجه م�صلم )2555(.

اأ�صتنبط  
لَُه اهلُل، َوَمْن َقَطَعِني َقَطَعُه اهلُل«. )1( لَِني َو�سَ ِحُم ُمَعلََّقٌة ِباْلَعْر�ِس َتُقوُل:  َمْن  َو�سَ قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الرَّ

ِحم، فما هي؟  َلة الرَّ ت�صّمن هذا احلديث ف�صيلة من ف�صائل �صِ

ِحم تكون بعّدة أمور:. 4 ِصَلة الرَّ

َلة بالفعل؛ كزيارة األقارب، وإجابة دعوتهم، وعيادة المريض منهم، وإصالح ذات الَبْيِن إذا 	  الصِّ
فسدت بين بعضهم، ومشاركتهم في األفراح، ومواساتهم في األحزان.

َلة بالقول؛ كالسؤال عن ذوي األرحام ومعرفة أخبارهم، والنصح لهم، وإرشادهم إلى الخير، 	  الصِّ
والدعاء لهم بالصالح.

َلة ببذل المال؛ كالنفقة على الوالدين، والصدقة على األقارب، والهدية في األوقات المناسبة 	  الصِّ
كاألعياد واألفراح.

َلة بالوسائل الحديثة؛ كاالتصال عليهم واالطمئنان على أحوالهم بالهاتف، أو إرسال رسالة 	  الصِّ
نصية أو غير ذلك من الوسائل، إذا لم يستطع اإلنسان الذهاب إلى أقاربه وال الوصول إليهم ِلُعْذٍر 

من األعذار.

ِحم ثالث درجات: . 5 الناس في ِصَلة الرَّ

واصل: وهو الذي َيِصل أقاربه تقرًبا إلى اهلل تعالى وامتثااًل ألمره، وإن ُقِطعت َرِحمه.	 

مكافئ: وهو الذي يصل َمْن َوَصله من أقاربه، ويقطع َمْن َقَطعه.	 

قاطع: وهو الذي يقطع الّرحم الواجب ِصلتها، من غير عذر شرعي.	 
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: هو الّرماد احلار.  )1(  امَللُّ

 )2(  اأخرجه م�صلم )2558(.

)3(  اأخرجه م�صلم )41(.

دّل الحديث على أّن الواصل َرِحَمه ليس هو الذي يصلهم مكافأة لهم على صلٍة تقدمت منهم إليه؛ فكافأهم . 6

عليها بصلٍة مثلها، ولكن الواصل حقيقة َمْن ُيباِدر إلى زيارة أقاربه، ويعطف عليهم ألجل اهلل تعالى، وطلًبا 

لثوابه، ال لغرض دنيوي.

والعون . 7 العظيم،  األجر  بذلك  له  فإن  عليه؛  ويجهلون  إليه،  ُيسيئون  وهم  إليهم،  وُيحْسن  أقاربه،  َيِصُل  َمْن 

والّنْصر من الرؤوف الرحيم. فعن أبي هريرة h: »َأنَّ َرُجاًل َقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل ِإنَّ ِلي َقَراَبًة َأِصُلُهْم َوَيْقَطُعوِني، 

ُهُم  اْلَملَّ )1(،  ، َوَأْحُلُم َعْنُهْم َوَيْجَهُلوَن َعَليَّ َفَقاَل: َلِئْن ُكْنَت َكَما ُقْلَت َفَكَأنََّما  ُتِسفُّ َوُأْحِسُن ِإَلْيِهْم َوُيِسيُئوَن ِإَليَّ

َواَل َيَزاُل َمَعَك ِمَن اهلِل َظِهيٌر َعَلْيِهْم َما ُدْمَت َعَلى َذِلَك«.)2( 

قطيعة األرحام تكون بأمور عدة، ومنها اإلساءة إلى ذوي القرابة بالقول أو بالفعل: كالشتم، واللعن، والغيبة، . 8

والضرب، والكتابة بالباطل ونحوها. وهذا من أشد أنواع القطيعة، فإن  اإلساءة  إلى األقارب أقبح من اإلساءة 

إلى غيرهم؛ فهي معصية وقطيعة َرِحم. وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلُمْسِلُم  َمْن  َسِلَم  اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدِه«.)3( 

  

ِحم. َلة الرَّ اأَْكُتُب مقااًل علمًيا خمت�صرًا اأُبنّي فيه االأ�صباب املُعينة على �صِ

اأُقّدم م�صروعًا
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اأربط:

﴿  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  تعالى:  قوله  بين  الرابط  ما 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾ )4(، وبين ما تعّلمت من هذا الحديث؟

اأتاأمل واأجيب:
تضّمن الحديث ذكر الواصل والمكافئ، فما الفرق بينهما؟

  

ِحم، ثم اأُدّونها: بالتعاون مع جمموعتي اأ�صتنبط من الن�صو�س ال�صرعية عقوبة قاطع الرَّ

الف�صلالن�س

َة  َقاِطُع  َرِحٍم«.)1(  نَّ قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص:»اََل َيْدُخُل اجْْلَ

قال تعالى:  ﴿  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾.)2( 

ِحُم: َهَذا َمَقاُم  ْلَق َحتَّى اإَِذا َفَرَغ ِمْن َخْلِقِه َقاَلِت الرَّ قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص:»اإِنَّ اهلَل َخَلَق اخْْلَ

َلِك َواأَْقَطَع َمْن  َل َمْن َو�صَ �صِ نْْيَ اأَْن اأَ اْلَعاِئِذ ِبَك ِمَن اْلَقِطيَعِة، َقاَل: َنَعْم،  اأََما  َتْر�صَ
، َقاَل: َفُهَو َلِك«. َقاَل َر�ُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: َفاْقَروؤُوا اإِْن �ِصْئُتْم:  َقَطَعِك، َقاَلْت: َبَلى َيا َربِّ

﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾.)3( 

اأناق�س واأ�صتنبط

 )1(  اأخرجه م�صلم )2556(.     )3(  حممد:22، واحلديث اأخرجه البخاري )5987(.

)2(  الرعد:25.        )4(  االإ�صراء:23. 
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ُع من الطلبة بعد نهاية الدر�س اأن يكونوا قادرين على: ُيتوقَّ
 معرفة اأثر اإف�ساء ال�سالم بني اأفراد املجتمع.

 بيان اأحكام ال�سالم.

 تطبيق اآداب ال�سالم.

 اإدراك اأهمية ال�سالم كتاأ�سيل للرتابط االجتماعي.

اأهداف الدر�س

َة حتَّى ُتْؤِمُنوا، وال ُتْؤِمُنوا  َعْن  َأِبي ُهَرْيَرَة h َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال َتْدُخُلوا اجَلنَّ
الَم بْيَنُكْم«.)1(  حتَّى حََتابُّوا، أَوال أُدلُُّكْم عَلى شيٍء إذا َفَعْلُتُموُه حََتاَبْبُتْم؟ اْفُشوا السَّ

اإف�ساء ال�سالم

التمهيد

الجنَّة دار النعيم األبدي، ال يدخلها إال من كان مؤمنًا باهلل تعالى، والمسلم مأمور بتحصيل أسباب دخول 
الجنة، وقد يكون ذلك باستحضار النية في أفعال قولية بسيطة مما يعرض على اإلنسان في يومه وليلته، ولها أثر 

عظيم في نشر المحبة واإلخاء، ومن ذلك إفشاء السالم.

)1( اأخرجه م�سلم )54(.

احلديث 
14
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معناهاالكلمة

األإمُيان: اعتقاد بالقلب، وقول بالل�سان، وعمل باجلوارح.ُتوؤِْمُنوا

اأظهروا.اأْف�ُسوا

 h فـي الحديـث رقـم )3(، أناقـش مع زمالء الصف شـيئًا من سـيرته ،h تقـدم التعريـف بأبـي هريـرة
وأدون ذلك.

التعريف براوي احلديث

معاين الكلمات

اإر�سادات احلديث

دل الحديث على أنَّ اإليمان أصٌل لدخول الجنة. . 1
دل الحديث على أنَّ إفشاء السالم وانتشاره وظهوره بين المجتمع، سبب من أسباب كمال اإليمان، الذي هو . 2

األصل الستحقاق الجنة بعد فضل اهلل عزوجل.
واستحقاقها، . 3 الجنة  السالم، بدخول  إفشاء  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  الحديث، حيث رغب  في  الترغيب  أسلوب  ورد 

وأسلوب الترغيب من أجدى األساليب الدعوية والتربوية.
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اأفكر واأجيب  

وردت اآيات كثرية يف كتاب اهلل ذاكرًة اأعمااًل �ساحلة تكون �سببًا لدخول اجلنة.

اذكر اآية واحدة دالة على ذلك.

)1( اأخرجه م�سلم )2586(.

)2( الن�ساء:86.

إفشاء السالم من أعظم أسباب التآلف، وهو أن ٌتلقي السالم على من عرفت ومن لم تعرف.. 4
يعد إفشاء السالم من السمات والقيم العظيمة التي دعا إليها اإلسالم لما لها من أثر في نشر المودة والمحبة، . 5

ُعْضٌو  ِمْنُه  اْشَتَكى  ِإَذا  َمَثُل  اْلَجَسِد،  َوَتَعاُطِفِهْم  َوَتَراُحِمِهْم  ِهْم  َتَوادِّ ِفي  اْلـُمْؤِمِنيَن  »َمَثُل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  وقد 
ى«.)1( َهِر َواْلُحمَّ َتَداَعى َلُه َساِئُر  اْلَجَسِد ِبالسَّ

إفشاء السالم وما يصحبه من التبسم وطالقة الوجه من المظاهر الحسنة التي تنمي مهارات التواصل اللفظي . 6
وغير اللظفي والترابط المجتمعي، وتعطي للمستقِبل طمأنينة وارتياح.

قال العلماء: االبتداء بالسالم سنة، ورده واجب. قال اهلل تعالى:﴿ی  جئ  حئ         مئ   ىئ  يئ  جب   حب  ﴾.)2( . 7
 من آداب السالم:. 8

على 	  الراكب  ويسلم  والتكريم،  التوقير  من  الكبير  لحق  وذلك  الكبير؛  على  الصغير  يسلم  أن 
الماشي؛ حتى يحمل السالُم الراكَب على التواضع وعدم التكبر، ويسلم الماشي على القاعد؛ 

لشبهه بالداخل على أهل المنزل، ويسلم القليل على الكثير؛ لحق الكثير فحقهم أعظم.
عدم تخصيص أحد من الجالسين بالسالم؛ فإن هذا من شأنه أن يبعث شيئًا من الحرج، وعدم 	 

االرتياح للبقية. 
الجهر بإلقاء السالم وكذلك الرد، فقد كان هدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص في السالم أن يرفع صوته بالسالم، 	 

وكذلك في الرد، ويندب السالم برفق ولين وخفض صوت على قوم فيهم نيام.
وقيمه 	  اإلسالم  آداب  على  الصغر  منذ  وتدريبهم  لتعويدهم  وذلك  الصبيان؛  على  السالم  إلقاء 

العظيمة، وتأسيًا بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص.
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اأحاور واأناق�س

الإف�ساء ال�سالم فوائد عدة، وميكن تعزيز ذلك يف املرا�سالت الكتابية يف و�سائل التوا�سل االجتماعي. 

يف حوار �سفي ناق�ش زمالءك عن كيفية اإف�ساء ال�سالم وتطبيق اآدابه يف و�سائل التوا�سل االجتماعي، واأثر ذلك. 

 اأفكر واأجيب

ا�ستملت هذه الق�سة على االأعداد "ع�سر"، "ع�سرون"، "ثالثون". فما املراد بها؟ . 

)1( اأخرجه الترمذي )2689(.

من هدي النبوة

"جاء رجل إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: السالم عليكم، فرد عليه ثم جلس فقال: عشر، ثم جاء آخر فقال: 
السالم عليكم ورحمة اهلل فرد عليه فجلس فقال: عشرون، ثم جاء آخر فقال: السالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته فرد عليه فقال: ثالثون.)1(
في هذه القصة يحث النبي ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه على اغتنام الحسنات وزيادة األجر، ويشجعهم على رد السالم 
بأكمل العبارة رغبة في تحقيق مرضاة اهلل عز وجل، وتعزيزاً للموقف بالدعاء أن تحل رحمة اهلل وبركاته على 

من قوبل بالسالم.
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االإ�سالم ر�سالة ال�سالم.

قيم واأخالق
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اأتاأمل واأجيب:
  ما حكم رد السالم؟

اأعلل واأبني: 
عدم تخصيص أحد من الجالسين بالسالم؟

اأناق�س: 
ناقش مع زميلك في الصف ثالثًا من آداب السالم، ثم دونها هنا.

 	
 	
 	



86

  

ُع من الطلبة بعد نهاية الدر�س اأن يكونوا قادرين على: ُيتوقَّ
 ذكر بع�ض مظاهر الرحمة بال�صغار.

 معرفة ف�صل كبري ال�صن يف اإلإ�صالم.

 التمثيل لبع�ض مظاهر احرتام الكبري.

 و�صف حقوق كبري ال�صن.

اأهداف الدر�س

ا من َلم يرحم صغيرنا،  َعْن عبد اهلل بن عمرو  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ليس منَّ
ويعرف َحقَّ كبيِرنا«.)1( 

حقوق الكبري وال�صغري  

التمهيد

والقيام  حقوقهم،  ورعاية  والصغار،  الكبار  إلى  واإلحسان  البر  الجسيمة  والفضائل  العظيمة،  المكارم  من 
بواجباتهم، وتعاهد مشكالتهم، ولكل منهما أهمية لما للكبير من حق في االحترام والتقدير ولما للصغير من 

حق في العناية والتربية والتوجيه.

)1(  اأخرجه الرتمذي )1919(.

احلديث 
15
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معناهاالكلمة

اأي لي�س على طريقتنا.لي�س منَّا

معاين الكلمات

 h في الحديث رقم )10(، أناقش مع زمالء الصف شيئًا من سيرته ، تقدم التعريف بعبد اهلِل بِن عمرو
وأدون ذلك.

التعريف براوي احلديث

اإر�صادات احلديث

في هذا الحديث حٌث على الرحمة بالصغار حيث نفى ملسو هيلع هللا ىلص كمال االتباع عمن لم يرحم الصغار فقال " ليس . 1
ا من َلم يرحم صغيرنا" أي ال يكون من أهل الرحمة ألطفالنا. منَّ
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اأُعلل

ا من مََل يرحم �صغرينا«. علل تخ�صي�ض الرحمة بال�صغري يف قوله عليه ال�صالم »لي�ض منَّ

اأقارن واأربط

اَلِة واأََنا اأُِريُد اإَطاَلَتَها، فاأ�ْصَمُع ُبَكاَء  ما الرابط بني قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث اأن�ض h »اإيِّنِّ إَلأَْدُخُل يف ال�صَّ
ِه ِمن ُبَكاِئِه«.)1( وبني ما تعلمته يف هذا احلديث. ِة وْجِد اأُمِّ ا اأَْعَلُم ِمن �ِصدَّ اَلتي ممَّ ُز يف �صَ وَّ ، فاأجََتَ ِبيِّ ال�صَّ

)1( اأخرجه البخاري )1477(، وم�صلم )470(.

من مظاهر الرحمة بالصغير:. 2
توفير البيئة الصالحة والمكان المناسب لتربيته.	 
تعليمه أمور دينه ودنياه بالرفق والتدريج.	 
اإلحسان إليه بتقديم احتياجاته بأكمل وجه.	 
توجيهه برفق وعدم رفع الصوت عليه.	 
 	................................................................
 	................................................................
 	................................................................
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الكبار من االحترام والتقدير حيث نفى ملسو هيلع هللا ىلص كمال االتباع عمن لم . 3 في هذا الحديث حٌث على معرفة حق 
يعرف حق الكبير.

َمن يرعى حقوقنا، ألن اهلل عز وجل يقول: . 4 ِكَبرنا  لنا في  الكبير، ورعينا حقوقه، يسر اهلل تعالى  إذا احترمنا 
﴿ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ﴾.)1(

لكبير السنِّ حقوق كثيرة، منها:. 5
طيب معاملته، وذلك بحسن الخطاب، وجميل اإلكرام، وطيب الكالم، وسديد المقال، والتودد 	 

إليه؛ فإن إكرام الكبير وإحسان خطابه هو في األصل إجالل هلل عز وجل، فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص:"إنَّ من 
يبِة المسلِم".)2( إجالِل اهلِل إكراَم ذي الشَّ

له، 	  وتقديراً  احترامًا  منه؛  السالم  إلقاء  انتظار  غير  ِمن  بالسالم  نبدأه  بأن  وذلك  بالسالم،  َبْدؤه 
فنسارع ونبادر بإلقاء السالم عليه بكل أدٍب ووقار واحترام.

إحسان مخاطبته، وذلك بأن نناديه بألطف خطاب، وأجمل كالم، وألين بيان، نراعي فيه احترامه 	 
وتوقيره، وقدره ومكانته.

تقديمه في الكالم ودخول المجالس، وفي األكل والشرب وفي الدخول والخروج ونحوه.	 
 	..................................................................
 	..................................................................
 	..................................................................

)1(  الرحمن:60.

)2(  اأخرجه اأبو داود )4843(.

عنيت حكومة المملكة العربية ال�صعودية بالطفل، و�صدر المر�صوم الملكي رقم )م/14( بتاريخ 3 / 2 / 1436هـ 
التي تكون  الدولية  اإلإ�صالمية، واإلأنظمة واإلتفاقيات  ال�صريعة  يوؤكد على ما قررته  لنظام حماية الطفل والذي 
اأ�صكال اإلإيذاء واإلإهمال، ويراعي كذلك حماية  المملكة طرفًا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل 
الطفل من كل اأ�صكال اإلإيذاء واإلإهمال ومظاهرهما التي قد يتعر�ض لها في البيئة المحيطة، �صواء وقع ذلك من 

�صخ�ضٍ له وإلية على الطفل اأو �صلطة اأو م�صوؤولية اأو له به عالقة باأي �صكل كان، اأو من غيره.

 ولالإطالع على تفا�صيل النظام، يمكن زيارة الموقع التالي:     

اأ�صتثمر التقنية
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من هدي النبوة

َجِر َشَجَرًة، َمَثُلها َكَمَثِل الُمْسِلِم، فأَرْدُت أْن  عن ابن عمر  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: " إنَّ ِمَن الشَّ
ْخَلُة". )1( ، قاَل النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: هي النَّ ْخَلُة، فإذا أنا أْصَغُر الَقْوِم، َفَسَكتُّ أُقوَل: هي النَّ

في هذا الحديث ظهر فيه صوراً من صور االحترام عند الصحابة لمن هو أكبر منهم سنًا، فإن ابن عمر 
لما عرف جواب سؤال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن الشجرة التي تشبه المسلم لم يجب احترامًا لمن هو أكبر منه.

)1( اأخرجه البخاري )72(.

يدلُّ الحديث على التحلي بمكارم األخالق من التراحم واالحترام والتوقير بين أفراد المجتمع.. 6

عنيت حكومة المملكة العربية ال�صعودية بكبار ال�صن اأيما عناية، و�صدر المر�صوم الملكي رقم )م/47( وتاريخ  
03-06-1443 هـ لنظام حقوق كبير ال�صن ورعايته، والذي يوؤكد على تمكين كبار ال�صن من العي�ض في بيئة تحفظ 

إلأجل  ال�صن؛  كبار  حقوق  لبيان  المجتمعي  والتثقيف  التوعية  ن�صر  اإلى  ويهدف  كرامتهم،  وت�صون  حقوقهم 
احترامهم، وتوقيرهم.

ولالإطالع على تفا�صيل نظام حقوق كبير ال�صن ورعايته. يمكن زيارة الموقع التالي:         

اأ�صتثمر التقنية
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اأحاور واأناق�س :
  من خالل محاورة زمالء الصف ناقش ما يلي: 

ثالثًا من مظاهر الرحمة بالصغار.. 1
 	................................................................
 	................................................................
 	................................................................

ثالثًا من حقوق كبار السن.. 2
 	................................................................
 	................................................................
 	................................................................
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ُع من الطلبة بعد نهاية الدر�س اأن يكونوا قادرين على: ُيتوقَّ
  التمييز بني مفهوم ال�صدقة مبعناها العام، وبني مفهومها مبعناها اخلا�ص.

  اإدراك منزلة العمل التطوعي يف ديننا اإلإ�صالمي.

  تعداد بع�ص اإلأعمال التطوعية التي حث عليها ديننا احلنيف.

  معرفة جماإلت اإلأعمال التطوعية التي ميكنهم امل�صاركة فيها يف بالدنا.

اأهداف الدر�س

اِس َعَلْيِه َصَدَقٌة، ُكلَّ  َعْن  َأِبي ُهَرْيَرَة h َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُكلُّ  ُساََلَمى ِمَن النَّ
َفَيْحِمُل  َدابَِّتِه؛  َعَلى  ُجَل  الرَّ َوُيِعنُي  َصَدَقٌة،  ااِِلْثَننْيِ  َبنْيَ  َيْعِدُل  ْمُس،  الشَّ ِفيِه  َتْطُلُع  َيْوٍم 
َبُة َصَدَقٌة، َوُكلُّ ُخْطَوٍة َيْخُطوَها ِإَلى  يِّ َعَلْيَها َأْو َيْرَفُع َعَلْيَها َمَتاَعُه َصَدَقٌة، َواْلَكِلَمُة الطَّ

ِريِق َصَدَقٌة«.)1(  َذى َعِن الطَّ اََلِة َصَدَقٌة، َومُُيِيُط اأْْلَ الصَّ

العمل التطوعي

التمهيد

من مزايا ديننا اإلسالمي: شمول أحكامه لكل جوانب الحياة، وأنها ُمصِلحٌة لحال الفرد والمجتمع، فكما أنَّنا 
ُمتعبَّدون بالصالة والصيام وغيرهما من األعمال التي يعود أكثر نفعها على الفرد؛ فنحن ُمتعبَّدون كذلك باألعمال 
المرضى،  األيتام، والتعليم واإلرشاد، ورعاية  الطعام، وكفالة  الناس والمجتمع، كإطعام  إلى  نفُعها  التي يتعدى 

ونحو ذلك، وفي هذا الحديث إرشاٌد إلى بعض هذه األعمال المتعدية النفع:

)1( اأخرجه البخاري )2989( وم�صلم )1009(.

احلديث 
16
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ق عن مفا�سل بدنه. �ُساَلَمى اأي: املِف�َسل، واملعنى: على العبد يف كلِّ يوم اأن يت�سدَّ

َدَقة دقة هنا: ت�سمل كل اأنواع املعروف، وأل تخت�سُّ ببذل املال.�سَ ال�سَّ

املتاع: كلُّ ما ُينتَفع به، كاأثاث البيت والطعام ونحو ذلك.َمَتاَعُه

اأي: ُي�سِلح األإن�ساُن بنْي األثننْي بالعدل.َيْعِدُل َبنْْيَ اأِلْثَننْْيِ

يُط اأي: ُيزيل.مُُيِ

معاين الكلمات

 h فـي الحديـث رقم )3(، أناقش مع زمالء الصف شـيئًا من سـيرته ،h تقـدم التعريـف بأبـي هريـرة
وأدون ذلك.

التعريف براوي احلديث

اإر�شادات احلديث

يدلُّ الحديث على أنَّ على اإلنسان أن يتصدق في كل يوٍم ُيصِبح فيه عن كلِّ َمفِصل من مفاصل بدنه؛ . 1
ِإْنَساٍن ِمْن َبِني آَدَم  شكراً هلل تعالى على هذه النعمة، كما قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص في حديٍث آخر: » ِإنَُّه ُخِلَق ُكلُّ 
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)1( اأخرجه م�صلم )1007(.

)2( اأخرجه م�صلم )1016(.

َح اهلَل، َواْسَتْغَفَر اهلَل، َوَعَزَل َحَجراً  َل اهلَل، َوَسبَّ َر اهلَل، َوَحِمَد اهلَل، َوَهلَّ يَن َوَثاَلِث ِمَئِة َمْفِصٍل، َفَمْن َكبَّ َعَلى ِستِّ

يَن  تِّ اِس، َوَأَمَر ِبَمْعُروٍف، َأْو َنَهى َعْن ُمْنَكٍر؛ َعَدَد ِتْلَك السِّ اِس، َأْو َشْوَكًة، َأْو َعْظمًا َعْن َطِريِق النَّ َعْن َطِريِق النَّ
اِر«.)1( اَلَمى؛ َفِإنَُّه َيْمِشي َيْوَمِئٍذ، َوَقْد َزْحَزَح َنْفَسُه َعِن النَّ َوالثَّاَلِث ِمَئِة السُّ

يًا، بأن كان فيه نفٌع للناس وإحساٌن . 2 يدلُّ الحديث على مشروعية أعمال الخير، والسيما ما كان منها ُمتعدِّ

دقة،  َدقة«، وقد ورد في الحديث جملٌة من األعمال التي يشملها اسم الصَّ إليهم، وأنَّ ذلك يشمله اسُم »الصَّ

وهي:
اإلصالح بين االثنين؛ إن وقع بينهما نزاٌع أو خصومة.	 
يارُة 	  ابة في زماننا: السِّ إعانُة الرَّجل على ركوب دابَّته، ومساعدُته على رفع متاعه عليها، وِمْثل الدَّ

ذلك  كلُّ  عليها؛  أمتعته  حمل  على  أو  ركوبها  على  الرجل  إعانة  فإنَّ  المراكب؛  من  ونحُوها 
وقضاء  بشؤونهم  القيام  على  للناس  إعانٌة  فيه  ما  وكلُّ  عليها،  المسلم  ُيثاب  التي  َدقة  الصَّ من 

حوائجهم؛ فإنَّه يدخل في ذلك أيضًا.
الكلمة الطيِّبة، فلو سألَت عن حال أحٍد من أقاربك أو أصدقائك وأظهرَت اهتمامك به فهذه 	 

كلمة طيبة، ولو أثنيَت على زميلك الذي أحسن في عمل من أعماله فهذه كلمة طيبة، ولو 
ه فهذه كلمة طيبة،  تكلمَت مع مريض أو مهموم وفتحَت له باب األمل باهلل في شفائه أو زوال همِّ
فكلُّ كلمٍة أدخلَت بها السرور على قلوب الناس فهي من الكلمة الطيبة، وكلُّ كلمة أرشدَت بها 

أحداً إلى ما فيه مصلحة لدينه أو دنياه فهي من الكلمة الطيبة.
بة من العمل اليسير الذي يستطيعه كلُّ أحد، وقد تكون سببًا في نجاة العبد من 	  الكلمة الطيَّ

َبٍة«.)2( اَر، َوَلْو ِبِشقِّ َتْمَرٍة، َفْمِن َلْم َيِجْد، َفِبَكِلَمٍة َطيِّ النار، كما قال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اتَُّقوا النَّ
الة، فكلُّ خطوة يخطوها المسلم إلى الصالة صدقة.	  المشي إلى الصَّ
ين وُتِعيق 	  ة، تُضرُّ المارِّ إماطة األذى عن الطريق، كما لو كان في الطريق أغصاُن َشَجر أو أدواٌت حادَّ

سيرهم؛ فإزالة ذلك عن طريقهم صدقة، وكما أنَّ إزالة األذى عن الطريق صدقة؛ فالمحافظة على 
طرقات الناس واألماكن التي يرتادونها مما يؤذيهم صدقة أيضًا. 
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اأ�شِتخِرُج  

النووي، يف باب )بيان كرثة  احلني« لالإمام  ال�صَّ ِلُع على كتاب »ريا�ص  اأطَّ اإلإثرائية:  املكتبة  اإلى  بالعودة 

يرد  مل  التي  التطوعية  اإلأعمال  بع�ص  على  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فيها  حثَّ  حديثني  منه  واأ�صتخِرُج  اخلري(،  طرق 
ذكرها يف هذا احلديث.

)1(  اأخرجه البخاري )6021(، وم�صلم )1005(.

)2( اأخرجه م�صلم )2586(.

)3( اآل عمران:103 .

َمْعُروٍف . 3 النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُكلُّ  قال  المعروف، كما  نوٍع من  اسٌم يشمل كلَّ  دقة«  »الصَّ أنَّ  الحديث على  دل 
الناس على  يًا كإعانة  أو كان نفعه متعدِّ يام،  الة والصِّ العبد كالصَّ على  َصَدَقٌة«.)1(، سواء كان نفعه قاصراً 

شؤونهم وقضاء حوائجهم.
ع به المسلم . 4 عي«، فكلُّ ما يتطوَّ أكثر األعمال الواردة في الحديث؛ تدخل في زماننا في اسم »العمل التطوُّ

ا يعود على غيره وعلى المجتمع بالخير والمنفعة؛ فإنه ُيثاب عليه. من عمٍل أو ماٍل أو خدمٍة أو نحو ذلك ممَّ

اأبادر  

اإذا راأيُت يف طريقي ما ي�صرُّ بالنا�ص ويوؤذيهم، كالنفايات اأو خملفات البناء ونحوها؛ فاإنني اأبادر اإلى اإلإبالغ عن 
ذلك بوا�صطة خدمة »حت�صني امل�صهد احل�صري« عرب تطبيق )بلدي(.

فقد اأطلقت »وزارة ال�صوؤون البلدية والقروية واإلإ�صكان« هذه اخلدمة؛ لتمكني اأفراد املجتمع واإ�صراكهم بامل�صاهمة 
يف حت�صني امل�صهد احل�صري لالرتقاء بجودة احلياة، وذلك �صمن )برنامج جودة احلياة(، وهو اأحد برامج حتقيق 

)روؤية اململكة العربية ال�صعودية 2030(.

احم والتَّعاطف بين المسلمين، . 5 عي« وشيوُعه في المجتمع المسلم؛ من صور الترَّ ُيَعدُّ انتشاُر »العمل التطوُّ
ِهْم َوَتَراُحِمِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل  اْلَجَسِد، ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو  وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َمَثُل اْلـُمْؤِمِنيَن ِفي َتَوادِّ
ق في المجتمع المسلم،  ى«.)2(، وهو يفضي إلى االجتماع وعدم التفرُّ َهِر َواْلُحمَّ َتَداَعى َلُه َساِئُر  اْلَجَسِد ِبالسَّ

وقد قال تعالى: ﴿ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ﴾.)3(
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معلومة اإثرائية

ِقَيم واأخالق  

اأُبنيِّ الرابط بني هذا احلديث وبني القيم التالية:

الصدقة:. 1
التطوع:. 2
العدل:. 3
اإلحسان:. 4
الحفاظ على البيئة:. 5
حسن الكالم:. 6

كثير من النا�ص يرغب في اأن ي�صارك في اإلأعمال التطوعية، لكن تخفى عليه المجاإلت التي يمكنه اأن يتطوع 

فيها، وإل يعلم كيفية التوا�صل مع الجهات التي تنظمها.

للعمل  الوطنية  »المن�صة  المباركة  بالدنا  في  اإلجتماعية(  والتنمية  الب�صرية  الموارد  )وزارة  اأن�صاأت  لذلك 

م العالقة بين الجهات  ر بيئًة اآمنًة، تخدم وُتنظِّ التطوعي«، لكي تكون حا�صنًة �صعوديًة للعمل التطوُّعي، فتوفِّ

رة للفر�ص التطوعية والمتطوعين في المملكة. الُموفِّ
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اأتاأمل واأجيب:
  دل الحديث على جملة من األعمال التي يمكن أن تكون من أبواب الصدقة، بينها.

اأناق�س: 
ر مع بقية الطلبة في المجاالت التطوعية التي يمكنني أن أساهم فيها في بالدنا المباركة، ثم أبدي  أفكِّ

رأيي في المجال الذي أرغب االنضمام إليه.
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ُع من الطلبة بعد نهاية الدر�س اأن يكونوا قادرين على: ُيتوقَّ
 معرفة منزلة الوالدين يف حياة الطالب/والطالبة.

 اإدراك �سعة رحمة اهلل عز وجل.

 حتليل االجتاهات والو�سائل املعينة على بر الوالدين.

اأهداف الدر�س

َم عليه عبُد اهلِل،  َة، َفَسلَّ َعْن عبد اهلل بن عمر h أنَّ َرُجاًل ِمَن األْعَراِب َلِقَيُه بَطِريِق َمكَّ
َوَحَمَلُه عَلى ِحَماٍر كاَن َيْرَكُبُه. َوَأْعَطاُه ِعَماَمًة، َكاَنْت عَلى َرْأِسِه َفقاَل ابُن ِديَناٍر: َفُقْلَنا 
له: َأْصَلَحَك اهلُل إنَُّهُم األْعَراُب وإنَُّهْم َيْرَضْوَن بالَيِسيِر، َفقاَل عبُد اهلِل: إنَّ َأَبا هذا كاَن 
اِب، وإنِّي َسِمْعُت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل: إنَّ َأَبرَّ الِبرِّ ِصَلُة الَوَلِد َأْهَل ُودِّ  ُوّدًا ِلُعَمَر بِن اخَلطَّ

َأِبيِه«.)1( 

الرب

التمهيد

ـــر، فقـــط  ـــه التقدي ـــه وتحمـــل ل ـــدك وتســـلم علي ـــق وال ـــي لصدي ـــا تأت ـــه عندم ـــذي يمكـــن أن نتخيل ـــر ال ـــا األث م
ـــدك؟ ـــق وال ـــه صدي لكون

)1( اأخرجه م�سلم )2552(.

احلديث 
17
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معناهاالكلمة

هم اأهل البدو من العرب، ومفرده اأعرابي: وهو من نزل البادية اأو جاور البادين، وهو الذي يكون األأْعَراِب 
�ساحب ارحتال تتبعا للكالإ ومل�ساقط الغيث.

اأكمل الرب واأبلغه.اأََبرَّ الرِبِّ

�سديقه.ُودِّ اأَِبيِه

)1( اأخرجه البخاري )1121(.

)2( االإ�سابة في تمييز ال�سحابة، ابن حجر الع�سقالني 157/4.

معاين الكلمات

ا�سمه ون�سبه
عبد اهلل بن عمر بن الخطاب. كنيته: أبو عبد الرحمن.

مناقبه: 

أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الُحُلَم بعد.. 1
معدوٌد في أهل العلم من الصحابة، روى عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وُروي عنه.. 2
أثنى عليه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حيث قال لزوجه حفصة بنت عمر h أخت عبد اهلل: " نعم الرجل عبد اهلل، . 3

لو كان يصلي من الليل، فكان بعد ال ينام من الليل إال قليال".)1(
كان من أهل الورع، فكان شديد التحري واالحتياط في فتياه، قال جابر h: " ما منا من أحد أدرك . 4

الدنيا إال مالت به ومال بها غير عبد اهلل بن عمر".)2(
شهد الحديبية وكان ممن بايع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بيعة الرضوان وشهد غزوة مؤتة، وأدرك فتح مكة وهو ابن . 5

عشرين سنة.
وفاته: ُكف بصره في آخر حياته، ومات بمكة سنة 73هـ وهو ابن 86 سنة  رضي اهلل عنه وأرضاه.

التعريف براوي احلديث
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اإر�سادات احلديث

اأ�ستدعي معلوماتي  

ورد يف كتاب اهلل و�سنة ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأدلٌة تبني عظم حق الوالدين. اذكر دلياًل من القراآن واآخر من ال�سنة 
النبوية ينب ذلك:

إنَّ من إكرام الوالدين والبر بهما إكرام أصدقائهما واإلحسان إليهما. وقد حثَّ اإلسالُم على ذلك فقد وصفه . 1

". قال النووي: )في هذا فضل صلة أصدقاء األب واإلحسان إليهما وإكرامهم وهو  النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأنه " َأَبرَّ الِبرِّ

متضمٌن لبر األب لكونه بسببه وتلتحق به أصدقاء األم واألجداد والمشايخ والزوج والزوجة(.)1(

 في قول ابن دينار لعبد اهلل بن عمر h: "َأْصَلَحَك اهلُل" عتاٌب لطيف متضمٌن للدعاء، وهذا أدب القرآن . 2

المستفاد من قوله تعالى: ﴿چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ﴾.)2(

يدلُّ الحديث على سعة رحمة اهلل. يقول الشيخ ابن عثيمين  رحمه اهلل: )البر بابه واسع ال يختص بالوالد . 3

واألم فقط، بل حتى أصدقاء الوالد وأصدقاء األم، إذا أحسنت إليهم فإنما بررت والديك، فتثاب ثواب البار 

بوالديه(.)3(

)1( �سرح �سحيح م�سلم، االإمام النووي 110/16.

)2(  التوبة:43.

)3(   �سرح ريا�ض ال�ساحلني، ابن عثيمني 216/3.

)1( �سرح �سحيح م�سلم، االإمام النووي 110/16.

)2(  التوبة:43.

)3(   �سرح ريا�ض ال�ساحلني، ابن عثيمني 216/3.

)4(نوح: 28.
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اأقارن واأربط  
قرن اهلل عز وجل االإح�سان اإلى الوالدين باالأمر بعبادته يف موا�سع كثرية، منها قول اهلل تعالى: ﴿ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں﴾  )4( عالم يدل ذلك؟

صوُر بِرّ الوالدين كثيرة بعد مماتهما، فمنها:. 4
هم في القرآن الكريم، نوح عليه السالم، حيث قال اهلل تعالى حاكيًا 	  االستغفار لهما: وممن ُذِكر ِبرُّ

قال اهلل تعالى  عن ذلك: ﴿حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب﴾.)1( 
حاكيًا عن إبراهيم عليه السالم: ﴿ەئ  وئ       وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ﴾.)2(

الدعاء لهما عن َأِبي ُهَرْيَرَة h َأنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: "ِإَذا َماَت اإِلْنَساُن اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن 	 
َثاَلَثٍة: ِإالَّ ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلُه".)3(

مما يعين على بر الوالدين:. 5
التفّكر بما أعّده اهلل -عّز وجّل- من األجر على بّر الوالَدين، والثمرات المترّتبة على البّر بالوالدين 	 

نيا واآلخرة، والنظر فيما يترّتب على عقوق الوالَدين من السوء والشّر. في الُدّ
اهلل 	  َفْضل  بعد  وجودهم  في  السبب  إّنهما  إذ  األوالد؛  على  الوالَدين  بَفْضل  دائمًا  التفّكر   

عّز وجّل، كما أّنهما قّدما في سبيل وجودهم كّل ما يملكان؛ من الّرحمة، والشفقة، والحنان، 
والحّب، وتحّمال الكثير من المشّقة والعنت، فكان حقًا على األبناء برهم. 

الِهمم والعزائم، 	  الباّرين، وما ترّتب عليهم بسبب بّرهم، فذلك مّما يشحذ  االّطالع على ِسَير 
ويرّغب في البّر.

استشعار فرح وسرور الوالَدين بالبّر بهما، وحزنهما بالعقوق بهما.	 

)2( اإبراهيم:41. )1( نوح: 28.   

)4( الن�ساء:36. )3(  اأخرجه م�سلم )1631(. 
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من هدي النبوة

أقبل رجٌل إلى نبي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي األجر من اهلل، قال: فهل من 
؟ قال: نعم، بل كالهما، قال: فتبتغي األجر من اهلل؟ قال: نعم، قال: فارجع إلى والديك  َواِلَدْيَك َأَحٌد َحيٌّ

فأْحِسْن ُصْحَبَتُهَما«.)1(
في هذا الحديث بياٌن لعظم حق الوالدين؛ حيث أنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص جعل في القيام بحقهما نوع من أنواع 

الجهاد الذي يجتهد فيه اإلنسان في سبيل اهلل براً بوالديه وإحسانًا لهما.

)1( اأخرجه م�سلم )2549(

اأ�ستثمر التقنية  

ا�ستمع لهذا املقطع الأحد جمال�ض العلم من املوقع الر�سمي ل�سماحة ال�سيخ 
�سوؤال كيف  اأجاب على  العثيمني - رحمه اهلل - حيث  بن �سالح  حممد 

يكون بر الوالدين بعد مماتهما ؟ ثمَّ دون ذلك.
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اأَ�ستنِبُط
هل يقتصر بر الوالدين في حياتهما؟ أم يتعدى ذلك إلى برهم بعد مماتهم؟  استنبط ذلك من الحديث

اأ�ستنتج: 
دل الحديث على سعة رحمة اهلل، استنتج الشاهد من الحديث.

اأتاأمل واأجيب: 
اذكر صوراً لبر الوالدين بعد وفاتهما.

 	
 	
 	



104

  

ِة، َوِإنَّ  نَّ ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َمْن َقَتَل ُمَعاَهدًا َلْم َيَرْح َراِئَحَة اجْْلَ عن عبد اهلِل بن َعْمٍرو  أن النَّ
ِريَحَها ُتوَجُد من َمِسيَرِة َأْرَبِعنَي َعامًا« )2( 

التمهيد

حرص اإلسالم على الحفاظ على الدماء المعصومة من المعاهدين، وأن قتلهم بغير حق من كبائر الذنوب. 
،)1( �﴾ ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ﴿ڑ  فقال:  بالُعهوِد،  بالَوفاِء  َتعالى  اهللُ  أَمَر   وقد 
َد النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص في هذا الَحديِث َمن َقَتَل ُمعاَهداً -وهو َمن َيدُخُل إلى داِر اإلسالِم بأماٍن- بأنَّه لم  وأِِلْجِل ذلك َتوعَّ

ِة:  َيِرْح راِئحَة الَجنَّ

)1( النحل:91. 

)2( اأخرجه البخاري )3166(.

الوفاء بالعهود   

يتوقع من الطلبة بعد نهاية الدر�س اأن يكونوا قادرين على:
 بيان اأهمية الوفاء بالعهد.

 تعظيم �صاأن الدم املع�صوم.

 بيان حكم االعتداء على املعاهدين.

 تعداد اأ�صباب التهاون بحقوق املعاهدين. 

اأهداف الدر�س

احلديث 
18
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معناهاالكلمة
املعاَهد: غري امل�سلم الذي له عهٌد مع امل�سلمنْي - اأي: �سلٌح واأماٌن -.معاَهداً

مل يجد رائحة.مل َيَرح

يحتمل اأأل يكون العدد بخ�سو�سه مق�سوداً، بل املق�سود املبالغة يف التكثري.اأربعنْي عاماً

معاين الكلمات

اإر�شادات احلديث

وجوب الوفاُء أِلهل العهد بعهدهم، قال تعالى: ﴿�ژ ژ ڑ ڑ ک﴾�)1( فاالعتداء على أنفسهم . 1
َرُجاًل    َطاِلٍب  أبي  ِبْنُت  َهاِنٍئ  ُأمُّ  َأَجاَرْت  ا  َوَلمَّ الناس بعهودهم،  العهد، والمسلمون هم أوفى  وأموالهم مناٍف لهذا 
ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فَأْخَبَرْتُه، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َقْد َأَجْرَنا  نَّ ُمْشِركًا َعاَم الَفْتِح، وَأَراَد عليُّ بُن أبي طالٍب h أْن َيْقُتَلُه، َذَهَبْت ِللَّ

َمْن َأَجْرِت يا ُأمَّ َهاِنٍئ«)2(.

 )1( املائدة:1.

)2( اأخرجه البخاري )3171(.   

 h في الحديث رقم )10(، أناقش مع زمالء الصف شيئًا من سيرته ، تقدم التعريف بعبد اهلِل بِن عمرو
وأدون ذلك.

التعريف براوي احلديث
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)1( الن�صاء:83.

)2( انظر: تي�صري الكرمي الرحمن يف تف�صري كالم املنان لل�صعدي.

  

قال ال�صعدي رحمه اهلل: »وفي هذا دليٌل لقاعدة اأدبية، وهي اأنه اإذا ح�صل بحٌث في اأمر من االأمور، ينبغي 
واأحرى  ال�صواب  اإلى  اأقرب  فاإنه  اأيديهم؛  بين  م  ُيتقدَّ وال  اأهله،  اإلى  وُيجعل  لذلك،  اأهٌل  هو  ُيولَّى من  اأن 

لل�صالمة من الخطاأ«. )2( 

م أن المعاَهد: هو غير المسلم الذي له عهٌد مع المسلمين، فمتى . 2 أصُل اْلَعهِد: اأِلمر الموثَّق الذي َتْلَزُم مراعاُته، وتقدَّ
جرى بين المسلمين وغير المسلمين صلٌح وأماٌن فهو معاَهد، ويكون معصوَم الدم والمال.

من دخل المملكة العربية السعودية بشكل نظامي من غير المسلمين فهو معاهد مستأمن، تجري عليه أحكام . 3
المقيم، ويعامل وفق اأِلنظمة واللوائح السعودية التي تضمن حقوق اإلنسان في إحقاق اأِلمن، والمساواة وعدم 

التمييز.
4 .. دلَّ الحديُث على احترام اإلسالم للنفوس البريئة، وتحريِم االعتداِء عليها بغير وجه حقٍّ
التهاون بحقوق المعاَهدين يعود إلى أسباب متعددة، منها: . 5

الجهُل بشرع اهلل في أحكام التعامل مع غير المسلمين.	 
الخروج على ولي اأِلمر في البلد المسلم، والتدخل فيما أناطه اهلل به من النظر في أمور السلم والحرب، 	 

فقد أمرنا اهلل برد النظر في ذلك إليهم، قال تعالى: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ہ ہ ہ ہ﴾ )1(.

تلقي العلوم الشرعية من أهل الشبهات والفتن واأِلهواء ممن لم يعرفوا بالعلم الشرعي أو طلبه على أهل العلم 	 
المتبعين لكتاب اهلل تعالى وسنة رسولهملسو هيلع هللا ىلص.
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م . 6 دلَّ الحديث على أنه ال يجوز االعتداء على اْلُمَعاَهدين بأي وجٍه من أوجه االعتداء، وهذا من الغدر المحرَّ
في الشريعة، وقد ثبت في حديث أبي ُهَرْيَرَة h أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َقاَل اهللُ َتَعاَلى: َثالَثٌة أَنا َخْصُمُهْم يوَم 

اْلِقَياَمِة: َرُجٌل َأْعَطى ِبي ُثمَّ َغَدَر« )1(. 

)1(  اأخرجه البخاري )2227(.

  

  

ٌد باأنه ال يجد رائحة اجلنة. دلَّ احلديث على اأن قتل املعاَهد كبرية من كبائر الذنوب؛ الأنَّ القاتل متوعَّ
من خالل البحث ما االأثر االجتماعي والر�صالة العظيمة التي ترتتب على التحذير من االعتداء على املعاهد؟   

اأبحث واأ�شتنتج

  

اأربط بني هذا احلديث وبني القيم التالية:
االإح�صان.   	 الوفاء بالعهد.    	 طاعة ولي االأمر.  العدل.   	   	

قيم واأخالق

  اأبني واأعلل: 
ما حكم قتل المعاَهد؟ ولماذا؟

اأ�شتنتج:
 ما صورة اإلحسان إلى المعاهد التي يأمر اإلسالم بها؟

 اأحلل: 
ما أسباب الوقوع في ظلم المعاهد وأذيته؟
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ُع من الطلبة بعد نهاية  الدر�س اأن يكونوا قادرين على: ُيتوقَّ

 حفظ النف�س من خالل الوعي ال�صحي بخطر الوباء.

 بيان األأ�صاليب ال�صحيحة يف التعامل مع الوباء.

 ا�صتح�صار ف�صل ال�صابرين على الوباء.

 اإدراك �صمولية األإ�صالم ألأمور الدين والدنيا.

 ربط احلديث باألآيات التي تاأمر بحفظ ال�صحة.

اأهداف الدر�س

َعْن عبد الرحمن بن عوف h أن النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال في الوباء: »إذا سمعتم به بأرض، 
فال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فال تخرجوا فرارًا منها«. )1(

الوعي ال�صحي

التمهيد

خرج عمر بن الخطاب h إلى الشام ومعه أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقبل دخولهم الشام أخبروه أن الطاعون 
وقع بها، فاستشار المهاجرين واألنصار ومن كان معه من مشيخة قريش، هل يقدم إلى الشام ويعرض نفسه ومن 
معه من المسلمين للوباء أم يرجع؟ فأخبره الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف h بالحديث التالي، فحمد 

اهلل تعالى عمر بن الخطاب h وانصرف.

)1(  اأخرجه البخاري )5730(، وم�صلم )2219(.

احلديث 
19
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معناهاالكلمة

املر�س الذي يتف�سى ويعمُّ كثري من النا�س.الوباء

معاين الكلمات

ا�صمه ون�صبه

عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث القرشي. كنيته: أبو محمد.
منــاقــبـــه:  

أحد العشرة المبشرين بالجنة.. 1
أحد الستة أهل الشورى الذي جعل »عمر« الخالفة فيهم.. 2
أحد السابقين البدريين الذي قيل فيهم »اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم«.)1(. 3
من أهل قوله تعالى: ﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾.)2( . 4
تصدق على عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص بشطر ماله.. 5
6 .. كان ممن يفتي في عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص وفي خالفة أبي بكر وعمر

وفاته: توفي بالمدينة سنة  )32هـ( ودفن بالبقيع.

التعريف براوي احلديث

 )1(  اأخرجه البخاري، )3007(.

)2(  الفتح: 18.
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)1( اأخرجه البخاري )5734(.

اإر�صادات احلديث

يدلُّ احلديث على أهمية احلذر من أخطار املرض واليقني بأن األمراض ال تنقل إال بقدر اهلل.. 1
دّل احلديث على أهمية احلذر من األمراض -السيما املعدية منها- ، ومن ذلك:. 2

إذا سمع اإلنسان بوباء أو بالء نزل على أرض فال يقدم عليه لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »فال تقدموا عليه«.	 

وإذا كان اإلنسان بأرض نزل فيها الوباء، فال يخرج منها لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: » فال تخرجوا فراراً منها«.	 

ويدخل في ذلك من كان به مرضًا معديًا أن يبقى معزواًل عن الناس؛ لئال يصيبهم، وإذا اضطر للخروج فيرتدي 
ما يحمي الناس من هذا املرض.

إذا نزل البالء بأرض، وصبر عليها أهلها دون اخلروج منها، راضني بقضاء اهلل وقدره وموقنني أن املرض ال ينتقل . 3
نُه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص في قوله عندما ُسئل عن الطاعون: »كاَن  إليهم إال بقدر اهلل، كان لهم أجر الشهداء، وهذا ما بيَّ
َبَلِدِه  َفَيْمُكُث في  اُعوُن،  َيَقُع الطَّ َعْبٍد  ِلْلُمْؤِمِننَي، فليَس ِمن  َرْحَمًة  َفَجَعَلُه اهللُ  َيَشاُء،  َيْبَعُثُه اهللُ عَلى َمن  َعَذابًا 

ِهيِد«. )1( َصاِبراً، َيْعَلُم أنَّه َلْن ُيِصيَبُه إالَّ ما َكَتَب اهللُ له، إالَّ كاَن له ِمْثُل أْجِر الشَّ
اإلميان بالقضاء والقدر وهو أحد أركان اإلميان، وديننا يأمرنا بأن يحافظ اإلنسان على صحته وعلى صحة الناس . 4

جميعًا فال يقدم على األرض املوبوءة، وكذلك عدم نشر الوباء في األماكن األخرى باخلروج إليها.
دلَّ احلديث على أهمية الوقاية الصحية فإن ُعمل بها فَستقي املجتمعات بإذن اهلل تعالى من األخطار املتوقعة . 5

والهالك احملقق.
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يجب على اإلنسان أن يحافظ على صحته من ارتياد املواطن املوبوءة، أو تناول بعض األغذية والعقاقير واملشروبات . 6
التي تتسبب في تدهور حالته الصحية.

من فقه احلديث:. 7
منع القدوم على بلد فيها وباء؛ ألن فيها إلقاء النفس للتهلكة، وقد قال اهلل تعالى في كتابه:  	 

)1( 
منع الخروج من البلد التي انتشر فيها الوباء فراراً، أما لو خرج لعارض مهم فال بأس بذلك.	 

  

بارزًا  ال�صعودية  العربية  المملكة  حكومة  دور  وكان  كورونا،   -19 كوفيد   - وباء  واآخرها  �صحية  باأزمات  العالم  مرَّ 
ومثاليًا للعالم. اذكر اأبرز الجهود المقدمة في ذلك.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

اأحاور واأناق�س

و�صحة  �صحته  بحفظ  ماأمور  اأنه  اإذا  األإن�صان؛  لدى  القيم  اأهم  من  واملجتمعية  ال�صخ�صية  امل�صوؤولية  قيمة 
األآخرين بعدم اإحلاق ال�صرر بهم. اكتب ر�صالة ق�صرية مت�صمنة لهذ القيمة.

.........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

قيم واأخالق

)1( البقرة: 195.
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ان اأزمة كورونا كلمة ل�صعبه وللعامل اأجمع قائاًل  وجه خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبد العزيز اإبَّ
فيها:

   احلمد هلل وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل اإخواين واأخواتي.. 
العربية  اململكة  اأر�س  على  واملقيمني  املواطنني  وبناتي..  اأبنائي 

ال�صعودية ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد:

    فتعلمون حفظكم اهلل ورعاكم، ما يعانيه العامل ب�صبب تف�صي 
جائحة كورونا امل�صتجد، كفانا اهلل واإياكم والعامل اأجمع �صرها. 

اإننا نعي�س مرحلة �صعبة يف تاريخ العامل، ولكننا ندرك متامًا اأنها مرحلة �صتمر ومت�صي رغم ق�صوتها ومرارتها 
و�صعوبتها، موؤمنني بقول اهلل تعالى: فاإن مع الع�صر ي�صرا، اإن مع الع�صر ي�صرا و�صتتحول هذه األأزمة اإلى تاريخ 

يثبت مواجهة األإن�صان، واحدة من ال�صدائد التي متر بها الب�صرية. 

   اإن بالدكم اململكة العربية ال�صعودية، م�صتمرة يف اتخاذ كل األإجراءات األحرتازية ملواجهة هذه اجلائحة، 
اآثارها، م�صتعينة باهلل تعالى، ثم مبا لديها من اإمكانات، يف طليعتها عزميتكم القوية يف مواجهة  واحلد من 

ال�صدائد بثبات املوؤمنني العاملني باألأ�صباب.

مع  التام  وتعاونكم  ال�صعبة،  املرحلة  لهذه  ومواجهة م�صرفة  وبالء ح�صن،  وثبات  قوة  اأظهرمتوه من  ما  اإن     
األأجهزة املعنية، هو اأحد اأهم الروافد واملرتكزات لنجاح جهود الدولة، التي جتعل املحافظة على �صحة األإن�صان 
يف طليعة اهتماماتها ومقدمة اأولوياتها. ولذلك اأوؤكد لكم حر�صنا ال�صديد على توفري ما يلزم املواطن واملقيم 

يف هذه األأر�س الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معي�صية.

التدابري ال�صرورية  اإمكانياتها ألتخاذ  اإن القطاعات احلكومية كافة ويف مقدمتها وزارة ال�صحة، تبذل كل    
العاملني يف  ونخ�س  على جهودها،  كل اجلهات احلكومية  ن�صكر  واإذ  واملقيم.  املواطن  على �صحة  للمحافظة 
نفو�صهم  باذلني  واملقيم،  املواطن  �صحة  على  للمحافظة  جليلة  جهودًا  يقدمون  الذي  اأولئك  ال�صحي،  املجال 
اإأل بالتكاتف  اأن موا�صلة العمل اجلاد يف هذا الوقت ال�صعب، أل تتم  نوؤكد  يف مواجهة هذه املرحلة الدقيقة. 
والتعاون وموا�صلة الروح األإيجابية وتعزيز الوعي الفردي واجلماعي، واأللتزام مبا ي�صدر من اجلهات املعنية 

من توجيهات وتعليمات واإر�صادات، يف �صبيل مواجهة هذه اجلائحة.
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اأفكر واأجيب:
ما جزاء من نزل بأرضه البالء، وصبر عليه دون الخروج منها، راضيًا بقضاء اهلل وقدره؟

اأبين واأعلل:
لماذا الحذر من القدوم إلى بلد فيها وباء؟

    اأيها األإخوة واألأخوات... اأبنائي وبناتي... لقد تعودمت مني على ال�صراحة، ولذلك بادرتكم بالقول باأننا منر 
مبرحلة �صعبة، �صمن ما مير به العامل كله. واأقول لكم اأي�صًا، اإن املرحلة املقبلة �صتكون اأكرث �صعوبة على امل�صتوى 
العاملي ملواجهة هذا األنت�صار ال�صريع لهذه اجلائحة. لكنني يف الوقت ذاته، اأعلم اأننا �صنواجه امل�صاعب باإمياننا 
باهلل وتوكلنا عليه، وعملنا باألأ�صباب، وبذلنا الغايل والنفي�س للمحافظة على �صحة األإن�صان و�صالمته، وتوفري كل 
اأ�صباب العي�س الكرمي له، م�صتندين على �صالبتكم وقوة عزميتكم، وعلو اإح�صا�صكم بامل�صوؤولية اجلماعية، اأدام 
اهلل علينا توفيقه و�صددنا لكل خري. حفظ اهلل بالدنا و�صائر بلدان العامل، وحفظ األإن�صانية جمعاء من كل مكروه. 

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. )1( 

)1(  انظر: �صحيفة عكاظ الثالثاء 20 يوليو 2021.
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ُع من الطلبة بعد نهاية الدر�س اأن يكونوا قادرين على: ُيتوقَّ

  بيان �ملق�صود باألأماكن �لعامة و�إدر�ك �أهميتها.

  �حلذر من �لعبث باملر�فق و�ألأماكن �لعامة. 

  بيان �آثار �ملحافظة على �ألأماكن �لعامة.

  ��صت�صعار خطورة �إف�صاد �ألأماكن �لعامة على �لفرد و�لوطن.

اأهداف الدر�س

اَنان يا رسول  عَّ « قالوا: وما اللَّ اَننْْيِ عَّ عن أبي ُهَرْيَرَة h أن َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »اتَّقوا اللَّ
اهلل؟ قال: »الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم«)1( 

احلفاظ على األأماكن العامة

معناهاالكلمة
اَننْْيِ : ب�سيغة املثنَّى، اأي احذروا األأمرين احلاِملنَْي للنَّا�س على اللَّعن، ألأنَّهم يَتاأَذَّون وينزعُجون اتَّقوا اللَّعَّ اَننْْيِ اللَّعَّ

منهما.

 َيَتَخلَّى 
ماأخوٌذ من املكان اخلايل؛ ألأنَّ َعادَة من يريد ق�ساَء حاجِته األبتعاَد عن النَّا�س واخللوَة بنف�سه، وُيراد 
ا يقُبح ذكُره مبا  ُ فيها عمَّ ط يف طريق النَّا�س اأو ِظلِّهم؛ فهو من األفاظ الِكَناية الَّتي ُيَعربَّ به: التغوُّ

يُدلُّ عليه.

اأي: الذي يق�سي حاجته يف مكان ي�سَتِظلُّ به النا�س وي�سرتيحون فيه.يِف ِظلِِّهْم

التمهيد

ُن جودة  ر المصالح، وتذلُِّل الصعوبات، وتحسِّ ة التي تيسِّ ُع في مملَكِتنا الغالية بكثيٍر من األماكن العامَّ نتمتَّ
الحياِة، ونحزن حينما نرى العبث بها، ونسعى جميعًا للتوعية بالحفاظ على البيئة.

)1( �أخرجه م�صلم )269(.

معاين الكلمات

احلديث 
20
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تقّدم التعريف بأبي هريرة h في الحديث )3(، ُأناقش مع مجموعتي شيئًا من سيرته h وُأدّون ذلك.

)2( �أخرجه �أبو د�وَد )26(. )1( �ألأحز�ب:58. 

التعريف براوي احلديث

اإر�شادات احلديث

ة، قال تعالى:. 1 ل منفعة األماكن العامَّ  دل الحديث على وجوب كفِّ األذى، والنَّهي عن األفعال التي تعطِّ

ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال   ،)1(﴾ ڱ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ﴿ک  

«)2( والَماََلِعن: جمع ملَعٍن، أي موضع  لِّ ِريِق، َوالظِّ اََلَثَة: اْلَبَراُز ِفي اْلَمَواِرِد، َوَقاِرَعِة الطَّ »اتَُّقوا اْلَماََلِعَن الثَّ
بِّ  اللَّعن، والمعنى: اجتنبوا ما يستدِعي لعن النَّاس عادًة، واحذروا فعَل ما يثير غضبهم، ويدفُعهم إلى السَّ
ة،  قيا، أو طريٍق تقرعه األقدام ويرتاُدُه المارَّ رب والسُّ تم؛ كقضاء الحاجة في مكاٍن َيِردُه الناس للشُّ والشَّ
ة  تاء، أو تحت األشجار المقصوَدة، ونحو ذلك من األماكن العامَّ ٍس زمن الِشّ أو ُمسَتظلٍّ نافٍع، وُمتَشمَّ

ر النَّاس بإفسادها. التي يتضرَّ
ة أوُجٍه:. 2 من يتخلَّى في طريق النَّاس أو في ِظلِّهم سيؤذي الناس من عدَّ

ائحة الخبيثة، وتعريضِهم لشمِّ ما يكرهونه وينِفرون منه.	  ل: إيذاء النَّاس بالرَّ األوَّ
الثَّاني: إيذاء النَّاس بالمنظر القبيح، واإلساءة إليِهم برؤية المستقذرات. 	 
الثَّالث: إيذاء النَّاس بتلويثهم واإلضرار بهم، وتنجيس أرجلهم وثيابهم.	 
ابع: إيذاء النَّاس بحرمانهم من طريٍق جميٍل يمشون فيه، ومكاٍن رائٍع يستريحون في ظلِّه. 	  الرَّ
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ورَد في الحديث ذكُر موضعين من المواضع التي نهي عن التخلي فيها وينسحب ذلك على المرافق العامة   . 3
ريق، والظل، والموارد المائية، وتحت األشجار المثمرة، وبجانب النهر، وُيَقاُس عليها كلُّ ما  كقارعة الطَّ

ة.  اُس ِمَن المرافِق والنَّوادي واألفنيِة، والحدائِق والمياديِن العامَّ ا يحتاُج إليه النَّ أشبهها ممَّ

  

ة: �ذكر �أمثلًة - مما تر�ه حولك - لإلإف�صاد �لذي يلَحُق �ألأماكن �لعامَّ

 	. .............................................................................................................................................

 	. .............................................................................................................................................

 	. .............................................................................................................................................

اأحاور واأناق�س

�صدر في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية بتاريخ 01-01-1405 هـ    	

     �لمو�فق 26-09-1984م نظام حماية �لمر�فق �لعامة. 

 بالتعاون مع زمإلئك �م�صح �لباركود �لمرفق ثم ناق�ش �ألأوجه �لعامة للحفاظ على  	
�لممتلكات �لعامة. وكيف ي�صاهم �لنظام في ذلك. ودون ر�أيك هنا.  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................

اأ�شتثمر التقنية
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اأفكر واأعلل:
  ما هي أوجه إيذاء الناس بإفساد األماكن العامة؟ 

اأُحلِّل واأ�شتنتج: 
ن الحديث لعن من يتخلَّى في طريق النَّاس أو في ظلِّهم، فما الذي يدل عليه استخدام مصطلح  تضمَّ

اللعن؟ 
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ع من الطلبة بعد نهاية الدر�س اأن يكونوا قادرين على: ُيتوقَّ
 بيان األأثر احلميِد للعناية باملظهر ال�صخ�صي.

 احلر�ص على العناية ال�صخ�صية والتنبُّه لف�صيلتها.   

 معرفة جوانب العناية باملظهر ال�صخ�صي.

اأهداف الدر�س

َة َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِه ِمْثَقاُل  نَّ ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »اََل َيْدُخُل اجْْلَ َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َمْسُعوٍد h َعِن النَّ
ُجَل ُيِحبُّ َأْن َيُكوَن َثْوُبُه َحَسًنا َوَنْعُلُه َحَسَنًة، َقاَل: »ِإنَّ  ٍة ِمْن ِكْبٍر« َقاَل َرُجٌل: ِإنَّ الرَّ َذرَّ

اِس«)1(  ، َوَغْمُط النَّ قِّ َماَل، اْلِكْبُر َبَطُر احْْلَ اهلَل َجِميٌل ُيِحبُّ اجْْلَ

العناية باملظهر ال�صخ�صي

التمهيد

ورِة وبهاِء الهيئِة، ويدفعه طبُعه الجميُل إلى انتقاِء  َن باللِّباس األنيِق، ويحرص على ُحسن الصُّ ا التزيُّ يحبُّ كلٌّ منَّ
ما يحتاج لتحصيل ذلك، وال يتواَنى في أحياٍن كثيرٍة عن بذل ما يستطيع لتحقيق تلك الغاية، فهل لهذه األفعال 

محة، وهل لصاحبها فضٌل وثواٌب؟  الطيِّبة مقاٌم في شريعتنا السَّ

)1( اأخرجه م�صلٌم  )91(.

احلديث 
21
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معناهاالكلمة

ٍة  غرية.ِمْثَقاُل َذرَّ ٍة، وهي النَّملة ال�سَّ وزُن َذرَّ

قِّ دفُع احلقِّ واإبطاُله واإنكارُه.َبَطُر احْلَ

احتقارهم وازدراوؤهم.  َغْمُط النَّا�ِس

)1( اأخرجه البخاري )3762(.

)2( اأخرجه اأحمد  )35( .

ا�صمه ون�صبه
عبد اهلل بن مسعود بن غافل الُهذلي، كنيته: أبو عبدالرحمن.

منــاقــبـــه:  

من السابقين إلى اإلسالم، هاجر الهجرتين، وشهد بدراً والمشاهد كلها بعدها.. 1
مت والَهدي . 2  كان شديد التأسي بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص، ُسئل حذيفة  بن اليمان h عن رجل قريب السَّ

من  النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى ُيؤخذ عنه، فقال:  »ما أعرُف أحداً أقرُب َسمتًا وَهديًا وَداّلً بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
)1(.h من ابن أم َعْبد«  -أي: عبداهلل بن مسعود

أُنزل، . 3 ًا كما  القرآن َغضَّ يقرأ  أن  قال ملسو هيلع هللا ىلص : »من أحب  الكريم،  للقرآن  قراءته  اشتهر بجمال 
فليقرأه على قراءة ابن أم َعْبد«. )2(

كان من كبار علماء الصحابة،  انتقل للكوفة وتولى قضاءها مدة من الزمن، ثم قدم المدينة . 4
في آخر حياته.

وفاته: توفي باملدينة سنة 32 هـ، ودفن بالبقيع.

التعريف براوي احلديث

معاين الكلمات
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اإر�صادات احلديث

الِكبر . 1 ِمَن  اللِّباس الَجميل، ليس  َر  الثَّوب الحسن، والنَّعل الحسن، وتخيُّ دل الحديُث على أنَّ محبَّة لُبس 
ُقوا، َواْلَبُسوا، ِفي َغْيِر  ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُكُلوا، َوَتَصدَّ في شيٍء، فعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص h قال: َقاَل النَّ

ِإْسَراٍف َواَل َمِخيَلٍة«)1( 
بـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص لمـا ُسـِئَل عـن الثِّيـاب . 2 ـل مطلقـًا إذا خـاَل عـِن المحظـور؛ فـإنَّ النَّ يـدلُّ الحديـث علـى اسـتحباب التجمُّ

الحسـنة، قـال: »ِإنَّ اهلَل َجِميـلٌ ُيِحـبُّ اْلَجَمـاَل«، فُعِلـم أنَّ اهلَل ُيِحـبُّ الجميـل مـن اللبـاس، ويدخـل فـي ُعمومـه 
بـًا« )2( ـٌب اَل َيْقَبـُل ِإالَّ َطيِّ حيـح: »ِإنَّ اهلَل َطيِّ الجميـُل مـن كلِّ شـيٍء، وقـد ثبـت عنـه ملسو هيلع هللا ىلص فـي الصَّ

ل يجذب القلوب، وينشُر البهجة والمحبَّة ويبعث . 3 ؛ ألنَّ التَّجمُّ ندَب اإلسالُم إلى العناية بالمظهر الشخصيِّ
فوس، وال تألفه األفئَدة. روح األنس بينها؛ فإنَّ كريَه المنظر رثَّ الثِّياب ال تستسيغه النُّ

نا المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص: فكان . 4 عٍة من هدي نبيِّ  تَجلَّت في اإلسالم مظاهُر الِعناية بالمظهر الشخصيِّ في أحواٍل متنوِّ
ر من ُسنن  يح الطيِّبة، وأخبرَنا أنَّ التعطُّ يُب، وكان يعجُبه الرِّ ُب، وُحبَِّب إليِه من دنيانا الطِّ من عادتِه ملسو هيلع هللا ىلص التطيُّ
َل ما يبدأ به قدوتنا ملسو هيلع هللا ىلص إذا دخَل بيته، ويستعمله إذا قام من نومِه، وفي وُضوئه،  واُك أوَّ المرسلين، وكان السِّ
له، وطهوِره، وفي شأنه كلِّه، ويأخُذ ملسو هيلع هللا ىلص أظفاَره  له، وترجُّ ن في تنعُّ وعند صالتِه، وكان يكتِحُل، وُيعِجُبه التَّيمُّ
ٍة، وحثَّ  َعر، واتََّخذ له خاتمًا من فضَّ وشاِرَبه كلَّ جمعٍة، َو ُيكِثُر َدْهَن رأِسه وتسريَح لحيِته، وأمَر بإكرام الشَّ
يِل، ويحبُّ  يِب، وكان يستحبُّ ملسو هيلع هللا ىلص غسَل اليدين قبل الوضوِء، ويأمر به عند القياِم من نوم اللَّ على تغيير الشَّ
وقصَّ  والِخَتان،  العانِة،  حلَق  الفطرة  سنِن  من  أنَّ  وعلَّمنا ملسو هيلع هللا ىلص  الثِّياِب،  أحسِن  لبِس  إلى  ويرشد  االغتساِل، 

ارب، ونتَف اإِلْبِط، وتقليَم األظفار، فما أسعَد المتَّبعين آلثاره! وما أكرَم المهتدين بأنواره ملسو هيلع هللا ىلص.  الشَّ

�صائيُّ  )2559(. )1( اأخرجه النَّ

)2( اأخرجه م�صلٌم )1015(.
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ح الحديُث حقيقة الكبر المذُمومة بذكر أمرين ُيَجلِّيان معناه، ويكشفان مفهومه:. 5 يوضِّ
ل: جحد الحقِّ ودفعه بعد معرفته. فاألوَّ

اِس بعين االحتقار واالستصغار لهم. والثَّاني: النظر إلى النَّ
ق به، واشتدَّ حذُره من الوقوع فيه. ديد للمتكبِّرين، خشَي على نفسه ِمَن التخلُّ ل الوعيد الشَّ  وَمن تأمَّ

  

اأناق�س:
نا المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، ناقش  عٍة من هدي نبيِّ   تَجلَّت في اإلسالم مظاهُر الِعناية بالمظهر الشخصيِّ في أحواٍل متنوِّ

مع زمالء الصف بعضًا من تلك المظاهر، وكيف يمكن تمثلها في حياتك؟

اأتاأمل واأجيب:  
ما حقيقة الكبر المذموم؟ وما أثره؟ 



122

ْفِق  ْفَق، َوُيْعِطي َعَلى الرِّ   َعْن  َعاِئَشَة  َأنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َيا َعاِئَشُة، ِإنَّ اهلَل َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّ
َما اََل ُيْعِطي َعَلى اْلُعْنِف، َوَما اََل ُيْعِطي َعَلى َما ِسَواُه«)1( 

ُع من الطلبة بعد نهاية الدر�س اأن يكونوا قادرين على: ُيتوقَّ
 ا�ست�سعار اأهمية الرفق يف ديننا اإلإ�سالمي.	•
تطبيق الرفق يف �س�ؤون الدين والدنيا.	•
تعداد بع�ض �س�ر الرفق التي ُيحتاج اإليها يف احلياة الي�مية.	•

اأهداف الدر�س

فق الرِّ

التمهيد

فيق«،•وهو•سبحانه•موصوف• من محا�سن ديننا اإلإ�سالمي:•أنه•مبني•على•الرفق؛•فمن•أسماء•اهلل•الحسنى•»الرَّ

ٌد•بالرفق،•فيكون•رفيقًا•بنفسه،•رفيقًا•بغيره،•ومتى•ما•أَقَدم•المسلم• فق•من•عباده،•فالمسلم•ُمتعبَّ فق،•ويحب•الرِّ بالرِّ
برفٍق•على•أمٍر•من•أمور•دينه•أو•دنياه؛•أعطاه•اهلل•من•ذلك•األمر•ما•ال•يعطيه•فيما•لو•أقدم•عليه•بعنف،•والحديث•التالي•

قد•اشتمل•على•كل•هذه•المعاني•الجليلة•العظيمة•بألفاظ•مختصرة•وجيزة:

)1( اأخرجه م�سلم )2593(. 

احلديث 
22
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معناهاالكلمة

ه العنف والتَّ�سديد.َرِفيٌق هولة، و�سدُّ فق: اللِّنْي وال�سُّ فق، والرِّ اأي: كثري الرِّ

ْفِق َما أَل ُيْعِطي  َوُيْعِطي َعلَى الرِّ
ق بالعنف.َعلَى اْلُعْنِف فق من األأمور واملطالب ما أل يتحقَّ ق بالرِّ اأي: يتحَقّ

)1( اأخرجه البخاري)4358(، وم�سلم )2384(.

ا�سمها ون�سبها
عائشة•بنت•أبي•بكر•عبداهلل•بن•أبي•قحافة•عثمان•بن•عامر•القرشية،•كنيتها:•أم•عبداهلل.

مناقبها:  

1 ..•أم•المؤمنين،•زوج•النبي•ملسو هيلع هللا ىلص،•ووالدها•خليفة•رسول•اهلل•أبا•بكر•الصديق
•أباها•،•سأل•عمرو•بن•العاص••h النبي•ملسو هيلع هللا ىلص•:•"أي•الناس•. 2 ها،•ويحبُّ كان•النبي•ملسو هيلع هللا ىلص•يحبُّ

أحب•إليك؟•قال:•»عائشة«،•فقال•:•من•الرجال؟•فقال:•»أبوها«.•)1(•
النبي•. 3 للحديث•عن• روايتها• بكثرة• تميزت• فقد• ُمحّدثة،• فقيهة• عالمة• فضائلها•جّمة،•كانت•

ملسو هيلع هللا ىلص،•وكان•الصحابة••يرجعون•لها•في•الفتوى،•يقول•أبو•موسى•األشعري•h•:•)ما•أشكل•
علينا•أمٌر•فسألنا•عنه•عائشة•إال•وجدنا•عندها•فيه•علما(،•وقال•عنها•ابن•أختها•عروة•:•)ما•رأيُت•

أحداً•أعلم•بفقه•وال•بطب•وال•بشعر•من•عائشة(.
ُعرفت••بكرمها•وعطفها•على•الفقراء•والمساكين،•وكانت•شديدة•الزهد•والتواضع.. 4

وفاتها: توفيت•باملدينة•سنة•)58(•للهجرة،•ودفنت•بالبقيع.

التعريف براوية  احلديث

معاين الكلمات
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فق،•فاهلل•تعالى•رفيٌق•. 1 فيق«•اسم•من•أسماء•اهلل•الحسنى،•وأنه•سبحانه•متَّصف•بالرِّ •»الرَّ •الحديث•على•أنَّ يدلُّ
ره•عليهم. بعباده•فيما•يأمرهم•به•وينهاهم•عنه،•رفيٌق•بهم•فيما•ُيقدِّ

من �سور رفق اهلل بعباده:•رفقه•بهم•في•أحكامه•وأمره•ونهيه.. 2

• فاهلل•تعالى•ال•ُيكلِّف•عباده•ما•ال•يطيقون،•كما•قال•سبحانه:•﴿ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾)1(،•	
•على•النفوس. فأصل•األوامر•والنواهي•ليست•من•األمور•التي•تشقُّ

• وَجَعل•اهلل•فعَل•األوامر•من•عباده•على•قدر•استطاعتهم،•كما•قال•سبحانه:•﴿ہ  ہ  ہ  ھ﴾)2(،•	
قائمًا،•فإن•لم•يستطع•صلى•جالسًا،•فإن•لم•يستطع•صلى•على• بالصالة• المسلُم• أمر• أنه• ومن•ذلك:•
جنبه،•فإن•لم•يستطع•صلى•على•ظهره،•ومن•ذلك:•أن•من•َعَجز•عن•صوم•رمضان•عجزاً•مستمراً•بأن•
كان•كبيراً•أو•مريضًا•مرضًا•ال•ُيرجى•ُبْرؤه؛•أطَعَم•عن•كل•يوم•مسكينًا،•وإن•كان•مريضًا•مرضًا•ُيرَجى•ُبْرؤه•

ة•األيام•التي•أفطرها•من•أيام•ُأَخر.• •أفطر،•وقضى•ِعدَّ
وهذا•كله•من•رفق•اهلل•بعباده•في•أوامره•ونهيه،•وهو•من•محاسن•ديننا•العظيم.

ِق•األمور•التي•يسعى•إليها•. 3 فق،•وأنه•ُيرتِّب•على•استعمال•الرفق•من•تحقُّ •الرِّ بيَّن•النبي•ملسو هيلع هللا ىلص•أن•اهلل•تعالى•ُيِحبُّ
فق•محمود•في•كل•األمور،•وهو•زينٌة•لها،•كما•قال•النبي•ملسو هيلع هللا ىلص:• اإلنسان•ما•ال•ُيرتِّبه•على•استعمال•العنف،•والرَّ

ْفَق اََل َيُكوُن ِفي َشْيٍء ِإاَلَّ َزاَنُه، َواََل ُيْنَزُع ِمْن َشْيٍء ِإاَلَّ َشاَنُه«)3(.• »ِإنَّ  الرِّ
فق•التي•ُأِمرنا•بها•شرعًا•ونحتاج•إليها•في•حياتنا:. 4 من•صور•الرِّ

• نًا،•َسْمح•النفس،•َحَسن•التعامل•مع•	 نًا•ليِّ الرفق في التعامل مع النا�س؛•فينبغي•على•المسلم•أن•يكون•هِيّ

الناس،•صابراً•على•أذاهم،•وهذه•من•أخالق•نبينا•ملسو هيلع هللا ىلص،•قال•رسول•اهلل•ملسو هيلع هللا ىلص:•»َأاََل ُأْخِبُرُكْم ِبَمْن َيْحُرُم 

)1( �س�رة البقرة:286.
)2( �س�رة التغابن:16.

)3( اأخرجه م�سلم )2594(

اإر�سادات احلديث
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الرفق•في• ٍن َسْهٍل«)1(،•وتتأكد•أهمية• َقِريٍب  َهيِّ اُر -؟ َعَلى ُكلِّ  النَّ َعَلْيِه  َتْحُرُم  ِبَمْن  َأْو  اِر -  النَّ َعَلى 
تعامل•اإلنسان•مع•والديه•وأوالده•وأقاربه،•وفي•تعامل•الرجل•مع•زوجته،•أو•المرأة•مع•زوجها،•فيكون•

البيت•المسلم•قائمًا•على•المودة•والرحمة.

• الرفق في التعامل مع الَعَمالة واإلأجراء؛ فهؤالء •وإن•كانوا•من•عموم•الناس،•إال•أن•الرفق•بهم•مؤكد؛•ألن•	

ب•عن•بلدانهم•وُأَسرهم•إال•ما•يعانونه•من•ضيق•الحال•والحاجة•إلى•توفير• كثيراً•منهم•ما•دفعهم•إلى•التغرُّ
لقمة•العيش•ألهليهم،•فالواجب•على•من•كان•تحت•يده•عمالة•أو•أجراء•أن•يرفق•بهم•فيما•ُيكلِّفهم•
به•من•أعمال،•فال•ُيكلِّفهم•من•األعمال•ما•ال•يطيقون،•وعليه•أن•يحتمل•منهم•الزلة•والهفوة،•وأن•ال•
الخلق،• معهم•حسن• يكون• وأن• استحقاقها،• مواعيد• يؤخرها•عن• وال• مرتباتهم• في• يبخسهم•حقهم•

•أن•ُيعاَمل•به. ويعاملهم•بالذي•ُيِحبُّ

• فق في اإ�سالح الخطاأ؛•والسيِّما•إذا•كان•المخطئ•جاهاًل،•فإنه•ينبغي•تعليمه•وإصالح•خطئه•برفق،•	 الرِّ

•َفقاَم•َيُبوُل•في•الَمْسِجِد،•فقاَل•أْصحاُب•َرسوِل•اهلِل•ملسو هيلع هللا ىلص:•َمْه•َمْه،•قاَل:•قاَل•َرسوُل•اهلِل•ملسو هيلع هللا ىلص:•اَل  جاَء•أْعراِبيٌّ
•َرسوَل•اهلِل•ملسو هيلع هللا ىلص•َدعاُه•فقاَل•له:•إنَّ هِذه الَمساِجَد اَل َتْصُلُح ِلشيٍء  •إنَّ ُتْزِرُموُه•َدُعوُه•َفَتَرُكوُه•حتَّى•باَل،•ُثمَّ
الِة وِقراَءِة الُقْرآِن،•أْو•كما•قاَل•َرسوُل•اهلِل•ملسو هيلع هللا ىلص،• ، والصَّ ِمن هذا الَبْوِل واَل الَقَذِر، إنَّما هي ِلِذْكِر اهلِل عزَّ وجلَّ

ُه•عليه.)2( ثم•أمر•َرُجاًل•ِمَن•الَقْوِم•َفجاَء•بَدْلٍو•ِمن•ماٍء•َفَشنَّ

• فق في نوافل العبادة؛•فالواجب•على•المسلم•أن•يؤدي•الفرائض•كلَّها،•ثم•ُيشَرع•له•أن•يستكثر•من•	 الرِّ

نوافل•الطاعات،•لكن•عليه•أن•يكون•في•ذلك•رفيقًا•بنفسه،•بأن•يبدأ•باألعمال•التي•ُيطيقها•ويمكنه•
المداومُة•عليها،•ثم•يزيد•منها•شيئًا•فشيئًا،•فقد•ذكرت•عائشة••للنبي•ملسو هيلع هللا ىلص•امرأًة•ال•تنام•الليل•من•
وا«)3(،• ْعَماِل؛ َفِإنَّ اهلل اََل َيَملُّ َحتَّى َتَملُّ كثرة•صالتها،•فقال•النبي•ملسو هيلع هللا ىلص:•»َمْه، َعَلْيُكْم  َما  ُتِطيُقوَن ِمَن اأْْلَ
«)4(،•فثالث•ركعاٍت•من•الليل• •األعمال•إلى•اهلل؟•فقال:•»َأْدَوُمَها، َوِإْن َقلَّ •ملسو هيلع هللا ىلص•عن•أحبِّ وُسِئل•النبيُّ
يدوام•عليها•العبد؛•خيٌر•من•قيامه•ساعاٍت•ال•يطيق•المداومة•عليها،•ثم•ينقطع•بعدها،•وهكذا•الحال•في•

سائر•النوافل•من•صدقة•وصيام•وغير•ذلك.
)1(اأخرجه الرتمذي )2488(.

)2( اأخرجه م�سلم )285(.
)3( اأخرجه البخاري )1151(.
)4( اأخرجه البخاري )6465(.
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فق التي تالم�ض واقع الطالب.  يف ح�ار �سفي، ناق�ض مع طلبة ال�سف اأمثلًة اأخرى من �س�ر الرِّ

 	

 	

 	

اأحاور واأناق�س

فق•ال•يراد•به•تسويف•العمل•والتواني•فيه؛•فالرفق•شيء،•وهو•محمود،•والتواني•والكسل•شيٌء،•وهو•مذموم،•. 5 الرِّ
فالمتواني•الكسالن•يتثاقل•عن•القيام•بما•فيه•مصلحته•في•أمر•دينه•أو•دنياه.

من هدي النبوة

ذكر•معاوية•بن•الحكم•األسلمي•h•أنه•كان•ُيصلِّي•مع•رسول•اهلل•ملسو هيلع هللا ىلص•في•المسجد،•فبينما•هو•كذلك•
إذ•َعَطس•رجٌل،•فقال•معاوية-•وهو•يصلي-••يرحمك•اهلل،•فجعل•الناس•ينظرون•إليه،•يستنكرون•كالمه•في•
الصالة،•فقال:•ما•شأنكم•تنظرون•إلي؟!•فجعلوا•يضربون•بأيديهم•على•أفخاذهم،•يريدون•بذلك•إسكاته.
قال•معاوية:•فلما•صلَّى•رسول•اهلل•ملسو هيلع هللا ىلص•-•أي:•َفَرغ•من•صالته•-،•فبأبي•هو•وأمِّي،•ما•رأيُت•ُمعلِّمًا•قبله•
•-•وال•ضربني•وال•َشَتمني،•قال:•»إنَّ هذه  وال•بعده•أحسُن•تعليمًا•منه،•فواهلل•ما••َكَهرني•-•أي:•ما•أغلظ•عليَّ

الصالة اَل يصلح فيها شيٌء من كالم الناس، إنما هو التَّسبيح والتَّكبير وقراءة القرآن«)1(.

)1( اأخرجه م�سلم )537(.
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اأَ�ستخرُج: 

ُز ِفي َصاَلِتي؛  ِبيِّ َفَأَتَجوَّ َل ِفيَها، َفَأْسَمُع ُبَكاَء الصَّ اَلِة، ُأِريُد َأْن ُأَطوِّ ُقوُم ِفي الصَّ قال•رسول•اهلل•ملسو هيلع هللا ىلص:••»ِإنِّي أَْلَ
ِه«)1(.  َكَراِهَيَة َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمِّ

استخِرج•مع•طلبة•الفصل•صورة•الرفق•التي•يشتمل•عليها•هذا•الحديث.

اأُعلِّل:  •
يتأكد•الرفق•في•حق•الضعفاء•واأليتام•والمساكين.

)1( اأخرجه البخاري )707(، وم�سلم )470(.

  

اأُبنيِّ الرابط بني هذا احلديث وبني القيمتني التاليتني:

فق:  	 الرِّ

	 الت�سامح: 

ِقَيم واأخالق

  
اأُبيِّن �س�رة الرفق التي ا�ستملت عليها هذه الق�سة، والف�ائد الم�ستفادة منها.

ر واأجيب  اأفكِّ
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ُع من الطلبة بعد نهاية الدر�س اأن يكونوا قادرين على: ُيتوقَّ
  التعريف بخلقي احِلْلم واألأََناة.

  بيان �سبب ورود احلديث. 

  عر�ض �سور للتحلي ب�سفة التاأين.

  املقارنة بني األآثار املرتتبة على العجلة والتاأين يف األأمور.

  متّثل ُخُلق التاأيّن يف �سوؤون احلياة.

اأهداف الدر�س

َشجِّ -َأَشجِّ َعْبِد اْلَقْيِس-: »ِإنَّ  اٍس  h َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِلأْْلَ َعْن  َعْبِد اهلل ْبِن َعبَّ
َناُة« )1(  ْلُم،  َواأْْلَ ُهَما اهلُل:  احْْلِ ِفيَك َخْصَلَتنْْيِ ُيِحبُّ

احللم واألأناة 

التمهيد

مكارم األخالق كلها خير، وكل مكرمة ترفع صاحبها في الّشرف درجة أو درجات، ومن أعظمها أثراً في 
سعادة الحياة على األفراد والمجتمعات: ما ورد في هذا الحديث الذي بين يديك، فخذ بحّظك منه.

)1( اأخرجه م�سلم )17(.

احلديث 
23
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معناهاالكلمة

لََتنْْيِ  �سفتنْي.َخ�سْ

�سبط الّنف�س والطبع عن هيجان الغ�سب.احِلْلُم

التثّبت يف األأمور وترك العجلة.األأََناُة

)1( اأخرجه ابن حبان )3537(.

معاين الكلمات

  

َوَفَد جماعٌة من بني عبد القيس على النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وكان فيهم رجل ُيعرف باألَشّج، فلما وصلوا المدينة، ورأوا 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص أناُخوا ِركابهم، وعجلوا إليه ولم يلبسوا إال ِثياب َسفرهم، وأقام األشجُّ عند رحالهم فجمعها وَعَقل 
َتْيِن  بعيره، ثم َلِبس أحسن ثيابه، ثم أقبل على النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فسّلم عليه، فقال له النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ ِفيَك َلَخلَّ

ُهَما اهلُل َوَرُسولُُه، َقاَل: َما ُهَما؟ َقاَل:  اأَلَناُة َواْلِحْلُم« )1(.  ُيِحبُّ

�سبب ورود احلديث

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  على  منهم  وفٌد  َقِدم  العربية،  الجزيرة  �سرق  في  ديارهم  ربيعة،  من  قبيلة  القي�ض  عبد  بنو 

واأ�سلموا، ومقّدمهم يومئذ المنذر بن عائذ الَعْبدي المعروف باألأ�سّج ألأثٍر كان في وجهه.

معلومة اإثرائية
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اإر�سادات احلديث

ملسو هيلع هللا ىلص، . 1 ورسوله  تعالى  اهلل  ُيحّبها  التي  الحميدة  والصفات  الفاضلة،  األخالق  محاسن  من  واأَلَناة  الِحْلم 
هما: الطيش والَعَجلة، وهما ُخُلقان مذمومان ُيفسدان األخالق واألعمال. وضدُّ

التأّني في كل شيء مستحسن إال في عمل اآلخرة؛ وذلك أن األمور الدنيوية ال يعلم اإلنسان عواقبها في . 2
ابتدائها، وأنها محمودة العواقب حتى يتعجل فيها، أو مذمومة فيتأخر عنها، بخالف األمور األخروية 

لقوله تعالى: ﴿ڦ  ڦ﴾)2( ، وقال اهلل تعالى: ﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴾)3(.

)3( اآل عمران: 133. )2( البقرة: 147.   )1( اأخرجه البخاري )143(.  

ا�سمه ون�سبه
عبداهلل بن عّباس بن عبدالمطلب الهاشمي. ابُن عم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. كنيته: أبو العّباس.

مناقبه: 

دعا له رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال ملسو هيلع هللا ىلص :  )اللهم فقهه في الدين( فكان ُيسّمى البحر والَحْبر لسعة علمه. )1(. 1
كان عمر بن الخطاب h يحبه ويدنيه ويقّربه وُيدخله مع كبار الصحابة ويشاوره مع ِصَغر ِسّنه.. 2
ُوِلد قبل الهجرة بثالث سنين، وتوفي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وله ثالث عشرة سنة.. 3
قال عطاء بن أبي رباح: ما رأيُت قط أكرم من مجلس ابن عباس، أكثر فقهًا، وأعظم خشية، إن . 4

ْعر عنده، ُيْصِدرهم كّلهم في واٍد واسع.  أصحاب  الفقه  عنده، وأصحاب القرآن عنده، وأصحاب الشِّ
وفاته: ُكّف بصره في آخر أيامه، وتوفي بالطائف سنة ثمان وستين للهجرة.

التعريف براوي احلديث
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التأّني مطلوب في كثير من األمور واألحوال والمواقف، ومن أمثلة ذلك وصوره:. 3
التأّني والتثّبت في تلّقي العلم، قال تعالى: ﴿ ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی﴾)1(، وهذا من اآلداب  	 

التي أّدب اهلل b بها نبّيه ملسو هيلع هللا ىلص حيث َأْمَرُه بترك االستعجال على تلّقي الوحي، وهكذا ينبغي 
ا أشَكَل  لطالب العلم أن يصبر على معّلمه حتى يقضي كالمه، ُثمَّ يعيده عليه، أو يسأله عمَّ

عليه منه.

أّنه كان يتكّلم بكالم مفهوم واضح 	  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  التمهل والتأّني في الكالم، وقد كان من هدي 
َرُسوَل اهلل  : »ِإنَّ  المؤمنين عائشة  التأّني، لئال يلتبس على المستمع، قالت أم  على سبيل 
ملسو هيلع هللا ىلص َلْم  َيُكْن  َيْسُرُد اْلَحِديَث َكَسْرِدُكْم«)3(.  يعني: ما كانت أحاديثه ملسو هيلع هللا ىلص متتابعًة بعضها على 
ث باستعجال، بل كان يفِصل بين الكالمين حتى ال يشتبه  إثر بعض كما هو عادُتكم في التحدُّ

على المستمع بعُض كالمه ببعض.
التأّني عند قيادة السيارة، والحذر من مخاطر تجاوز السرعة الُمحّددة في الطرقات، وما يترتب 	 

على ذلك: من فقدان السيطرة على المركبة، وعدم القدرة على التحكم بها عند وقوع طارئ، 
وصعوبة تجنب أخطاء السائقين، وغير ذلك من حوادث ُمؤلمة، وفواجع ُمحزنة؛ كان ضحيتها 

في الغالب َمْن هم في ُمقتبل العمر، وريعان الشباب.

)1( القيامة: 16.

)2( النحل:44.

)3( اأخرجه البخاري )3568( وم�سلم )2493(.  

اأ�ستنبط

اأ�ْستنِبُط من قول اهلل تعالى: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴾�)2( مثاأًل على �سورة من الّتاأيّن اأمر اهلل تعالى بها املوؤمنني.  
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التثبُّت والوقار . 4 ة في اإلنسان تمنعه من  ة وطيش وِحدَّ فإنها ِخفَّ الشيطان،  اأَلَناة، وهي من  الَعَجلة ضّد 
والِحْلم، وتوجب له وضَع األشياء في غير مواضعها، وتجلب عليه أنواعًا من الشرور، وتمنعه أنواعًا من 

الخير.

للتأني فوائد كثيرة، ومنافع جليلة، منها أن التأّني في األمور والتثّبت فيها يمنع اإلنسان من الوقوع في . 5

الخطأ والزلل؛ فالمتثّبت مصيب، والَعِجل ُمخطئ. وما أكثر َمْن يتسّرع في نشر األخبار المكذوبة في 

وسائل التواصل؛ فيجني على نفسه وعلى قومه وعلى بالده بالًء وشّراً. والعاقل سليم من نشر األباطيل 

بالتأني والترّيث وترك العجلة، وال يزال المستعجل يجتني ثمرة الّندم والخيبة.

ِكيَنِة  َواْلَوَقاِر،  	 اَلِة، َوَعلَْيُكْم  ِبال�سَّ قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإَِذا �َسِمْعُتُم اأْلإَِقاَمَة َفاْم�ُسوا اإَِلى ال�سَّ
تطبيق  من  باأل�ستفادة  وا«)1(،  ِتمُّ َفاأَ َفاَتُكْم  َوَما  َف�َسلُّوا،  اأَْدَرْكُتْم  َفَما  ُت�ْسِرُعوا،  َوأَل 

اهلل  بن عبدالعزيز رحمه  الملك عبداهلل  ال�سريفين  الحرمين  )جامع خادم 
الحديث  من  جزءًا  اْكُتب  ثم  )البحث(،  اْختار  المطهرة(،  النبوية  لل�سنة 

ِكيَنِة  َواْلَوَقاِر«، ثم اْذكُر تبويب األإمام البخاري على الحديث:  » ِبال�سَّ

َباٌب: ........................................................................................

ِكينة         وفي اأ�سفل ال�سا�سة: اْختار )ال�سرح(، ثم لخ�ض ما ذكره الحافظ ابن حجر في الحكمة من اأمره ملسو هيلع هللا ىلص بال�سَّ
والَوَقار.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

اأ�ستثمر التقنية

)1( اأخرجه البخاري )636(  
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من هدي النبوة

   خرج النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ذات يوم من المسجد، وعليه ُبْرٌد ـ وهو ثوب مخطط ـ َنْجَراِنيٌّ غليُظ الحاشية، وكان 
معه أنس h، فإذا هو بأعرابيٍّ من أهل البادية يقصُد نحوه، فلما كاد ملسو هيلع هللا ىلص يدخل الُحْجرة؛ َخِشَي األعرابيُّ 
أن يفوته النبّي ملسو هيلع هللا ىلص؛ فَجرَّ األعرابيُّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بردائه من خلفه جّراً شديداً، بحيث اصطدم ملسو هيلع هللا ىلص بَنْحِر األعرابي 
داء من شّدة َجّره، ثم قال األعرابيُّ  من شّدة َجّره، ونظر أنس h إلى ناحية عنقه ملسو هيلع هللا ىلص وقد أّثرت بها حاشية الرِّ

ِحَك، ُثمَّ اأََمَر َلُه ِبَعَطاٍء«)1(. ُد، ُمْر ِلي ِمْن َماِل اهلل الَِّذي ِعْنَدَك، َفالَتَفَت اإَِلْيِه، َف�سَ ُمخاطبًا النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص باسمه: »َيا ُمَحمَّ
     في هذا الحديث: بيان ُحْسن ُخُلقه ملسو هيلع هللا ىلص وصبره على سوء َأدب هذا اأَلعرابي، فقد بلغ ملسو هيلع هللا ىلص غاية 
الِحْلم، ونهاية الُجود والمسامحة، فإنه ملسو هيلع هللا ىلص صبر وعفا عن األذى الذي َلـِحَقه في جسمه، وتجاوز عن هذا 

الجفاء العظيم الذي صدر من األعرابي، وزاد على العفو بالِبْشر والعطاء وبذل المال.
      ولنا  في  رسول  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أسوة وبه قدوة: في ضبط النفس عند الغضب وحدوث الخالف، والعفو عن 

أخطاء الناس، والتجاوز عن المسيء، والّدفع بالتي هي أحسن.

)1( اأخرجه م�سلم )1057(.

)2( اآل عمران: 134.

  

اأربط:
)2( وحديث  ﴿ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴾� تعالى:  قوله  بين  الرابط  ما 

أشّج عبد القيس؟

اأُحلِّل واأ�ستنتج: 
اشتمل الحديث على صفة من صفات اهلل تعالى، فما هي؟

اأبني واأُقارن: 
ُأقارن بين اآلثار المترتبة على العجلة والتأني في األمور.
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ُع من الطلبة بعد نهاية الدر�س اأن يكونوا قادرين على: ُيتوقَّ

 األ�ستدألل من الكتاب وال�سنة على حما�سن األأخالق.

 احلذر من م�ساوئ األأخالق.

 املقارنة بني التج�س�س والتح�س�س.

 تعداد اأهم األأ�سباب املوؤدية اإلى �سيوع البغ�ساء بني امل�سلمني.

 ا�ستنباط اآثار م�ساوئ األأخالق على املجتمع.

اأهداف الدر�س

ِديِث،  نَّ  َأْكَذُب احْْلَ ؛  َفِإنَّ  الظَّ نَّ ِبّي ملسو هيلع هللا ىلص قال: » ِإيَّاُكْم  َوالظَّ عن أبي هريرة h عن النَّ
ُسوا، َواََل حََتَاَسُدوا، َواََل َتَداَبُروا، َواََل َتَباَغُضوا، َوُكوُنوا ِعَباَد  ُسوا، َواََل جََتَسَّ َواََل حََتَسَّ

اهلِل ِإْخَواًنا«.)1(

التحذير من م�ساِوئ األأخالق 

التمهيد

تخيل كيف المرئ أن يعيش في مجتمع يكثر فيه الظن السيء، والحسد والتجسس والتباغض، وانظر كيف 
عالج هذا الحديث ذلك كله.  

)1(  اأخرجه البخاري )6046(.

احلديث 
24
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معاين الكلمات

معناهاالكلمة

اُكْم احذروا وُقوا اأنف�َسكم من الظّن. اإِيَّ

نَّ ْهَمة بال دليل. الظَّ التُّ

�ُسوا �سَّ التح�س�س: األ�ستماع حلديث القوم وهم كارهون.َوأَل حَتَ

�ُسوا �سَّ التج�س�س: البحث عن عورات النا�س.َوأَل جََتَ

ا�َسُدوا احل�سد: متنِّي زوال النِّْعمة عن املح�سود.َوأَل حَتَ

أل َتَهاجروا وأل تقاطعوا.َوأَل َتَداَبُروا

وا أل تتعاطوا اأ�سباب الُبْغ�س.َوأَل َتَباَغ�سُ

فق، والتعاون يف اخلري.َوُكوُنوا ِعَباَد اهلِل اإِْخَواًنا َتَعاملوا معاملة األإخوة يف املوّدة والرِّ

اأَ�ستهلُّ  

هذا حديث عظيم ُيوافق اآية كرمية يف �سورة احُلجرات، اأمر اهلل عز وجل فيها باجتناب كثري من الظن، ونهى عن 
التج�س�س والغيبة، فما هي؟

 h فـي الحديـث رقـم )3(، أناقـش مـع زمـاء الصـف شـيئًا مـن سـيرته h تقـدم التعريـف بأبـي هريـرة
وأدون ذلـك.

التعريف براوي احلديث
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اإر�سادات احلديث

الشريعة اإلسامية بالحث على . 1 ين. وجاءت  الدِّ الخلق زاد عليك في  ه ُخلق، فمن زاد عليك في  ين كلُّ الدِّ
قــال  األخاق،  تلك  من  كثير  على  ونّصت  ومذمومها،  مساوئها  عن  والزجر  ومكارمها،  األخاق  محاسن 

ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   ﴿ تعـــالى:  اهلل 
األعمال  محامد  إلى  ويدعو  ومعاليها،  األخاق  بمكارم  يأمر  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وكان   .)1( ژ﴾� ژ 

ومراضيها.  وأخبر ملسو هيلع هللا ىلص أن صاحب الُخُلق الحسن من خيار الناس، فقال: »ِإنَّ ِخَياَرُكْم  َأَحاِسُنُكْم  َأْخَاًقا«.)2(

 )1( النحل: 90.

 )2( اأخرجه البخاري )6035(.

)3( احلجرات: 11.

اأ�ستنبط  
قال تعالى: ﴿ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی 

ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت يت جث﴾�)3(

ما األأخالق التي نهى اهلل تعالى عنها يف هذه األآية الكرمية؟

األخوة . 2 أواصر  تقطع  التي  الممقوتة،  والصفات  المذمومة،  األخاق  من  جملة  عن  النهي  الحديث  تضّمن 
اإليمانية، وُتولّد األحقاد والعداوات.

وء من غير دليل، وال قرائن قوّية، بحيث يعتمد اإلنسان على الظن . 3 في الحديث تحذير من اتهام المسلم بالسُّ
المجّرد، ويبني عليه األحكام، وُيرتِّب عليه النتائج. وهذا من مساوئ األخاق؛ ألّن الواجب على المسلم 
الظن الحسن بإخوانه وحمل أقوالهم وأفعالهم على المحمل الحسن، إال أن تقوم البيّنة الواضحة، والقرائن 

القوّية على خاف ذلك. 
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من صور سوء الظن:. 4
أن يتكلم أخوك بكام فتحمله على أسوأ المحامل.	 
اتهام المسلم بشرب الخمر ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك.	 
 	.......................................................................

في الحديث النهي عن التجسس على الناس وتتبع عوراتهم، والبحث عن معايبهم، حتى ال يطلع المرء على ما . 5

ستره اهلل تعالى منها. وهذه خصلة  مذمومة نهى اهلل تعالى عباده عنها فقال: ﴿ ڀ ٺ﴾�)1( والواجب على 
العاقل أن يشتغل بإصاح عيوب نفسه؛ فإن َمْن اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه، ولم ُيْتعب قلبه.

من صور التجسس:. 6
س على البيوت باالستماع من وراء األبواب.	  التجسُّ
التنصت على هواتف الناس ومكالماتهم.	 
 	.......................................................................

في الحديث النهي عن الحسد؛ ِلما فيه من االعتراض على اهلل في قسمته، وِلما فيه من انطواء النفس على . 7
كراهة الخير للناس. وقد جاءت النصوص بالنهي عن الحسد وذّمه، قال تعالى: ﴿ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ﴾�)2(، نهاهم عن الحسد وعن تمني ما فّضل اهلل بعض الناس على بعض؛ ألن ذلك التفضيل 
قسمة من اهلل صادرة عن حكمة وتدبير، وعلم بأحوال العباد. وقال تعالى:﴿ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ﴾�)3(، فهذا إنكاٌر من اهلل تعالى لمن يحسد الّناس على ما أنعم اهلل عليهم.

معلومة اإثرائية

النف�س،  في  ا�ستقّر  و�سبب ظاهر،  �سحيحة،  اأمارة  له  ُتعرف  أل  ظّن  كل  هو:  �ساحبه،  به  ُيوؤاخذ  الذي  الظّن 
و�سّدقه �ساحبه، وا�ستمّر عليه، وتكّلم به، و�سعى في التحقق منه: كان حرامًا واجب األجتناب.

 )1( احلجرات: 12.

 )2( الن�ساء: 32.

)3( الن�ساء: 54.
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�أ�ستنبط  
تعالى:    قال 

)1( 
كيف يدفع اإلإن�سان عن نف�سه �سّر احلا�سد يف �سوء هذه ال�سورة الكرمية؟

ُيذكي . 	 ما  أشّد  ومن  المسلمين.  بين  والتهاجر  والّتشاحن  والتقاطع  التدابر  تحريم  على  دليل  الحديث  في 
العداوة، وُيورث الشقاق بين أفراد المجتمع: الجدال والمنافسة فإنها عين التدابر والتقاطع؛ فإن التقاطع يقع 
أواًل باآلراء، ثم باألقوال، ثم باألبدان. وقد أمر اهلل سبحانه باالجتماع  ونبذ  الفرقة في اآلراء وفي القلوب، فقال 
تعالى:    )2(، وحّرم النبي ملسو هيلع هللا ىلص هْجَر المسلم فوق ثالث، فقال: »اَل َيِحلُّ 

اَلِم«.)3(  ِلُمْسِلٍم  َأْن  َيْهُجَر  َأَخاُه َفْوَق َثاَلِث َلَياٍل َيْلَتِقَياِن َفُيْعِرُض َهَذا، َوُيْعِرُض َهَذا َوَخْيُرُهَما الَِّذي َيْبَدُأ ِبالسَّ
في الحديث دليل على تحريم تعاطي أسباب البغض ووسائله، والحرص على ما يسبب التآلف واالجتماع؛ ألن . 	

ما ُنِهَي عنه ُيْنَهى عن وسائله؛ كالظنون السيئة، واإلفراط في المزاح، ولعب الميسر وغير ذلك، قال تعالى:    
)4(.     

من هدي �لنبوة
سأل سعد بن هشام أم المؤمنين عائشة  عن ُخُلِق َرسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص، قاَلْت: َأَلْسَت َتْقَرُأ الُقْرآَن؟ قال: 
ب بآداب القرآن، وتخلَّق بأخالقه،  َبَلى، قاَلْت: فإنَّ ُخُلَق َنِبيِّ اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص كاَن الُقْرآَن.)5(  ُتريد أّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص تأدَّ
ِة حيائه ال ُيواِجُه أحداً  فما مدحه القرآن، كان فيه رضاه، وما ذّمه القرآُن، كان فيه َسَخُطه. وكان ملسو هيلع هللا ىلص ِلشدَّ

بما يكره، بل ُتْعرف الكراهة في وجهه.

)3( اأخرجه م�سلم )2560(. )2( اآل عمران: 103.     )1( الفلق: 5-1.  
)5( اأخرجه م�سلم )746(. )4( املائدة: 1	.  
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اأربط:
ما الرابط بين قوله تعالى: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴾�)4(، وبين ما 

تعّلمت من هذا الحديث؟

اأتاأّمل واأُجيب:
تضّمن الحديث النهي عن التجسس والتحسس، فما الفرق بينهما؟

اأَْبَحُث:
نَّ  َأْكَذُب اْلَحِديِث«. لماذا صار الظن أشّد من الكذب؟ ؛  َفِإنَّ  الظَّ نَّ قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » ِإيَّاُكْم  َوالظَّ

  

اأَْكُتُب مقاأًل علميًا خمت�سرًا اأَْذكُر فيه الو�سائل املعينة على ترك �سوء الظن بامل�سلمني.

اأُقّدم م�سروعًا

  

بالتعاون مع جمموعتي اأ�ستنبط من الن�سو�س ال�سرعية اأ�سباب البغ�س وو�سائله، ثم اأُدّونها:

الو�سيلةالن�س

قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:»اأََتْدُروَن َما اْلِغيَبُة؟ َقاُلوا: اهلُل َوَر�ُسوُلُه اأَْعَلُم َقاَل: ِذْكُرَك اأََخاَك 
ْن َكاَن ِفيِه َما َتُقوُل َفَقِد  ا َيْكَرُه. ِقيَل: اأََفَراأَْيَت اإِْن َكاَن يِِف اأَِخي َما اأَُقوُل؟ َقاَل: اإِ مِِبَ

ُه«.  )1(   اْغَتْبَتُه، َواإِْن مََلْ َيُكْن ِفيِه َفَقْد َبَهتَّ

قال تعالى:﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾. )2( 

اٌم«.  )3(  َة  مََنَّ نَّ قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أَل َيْدُخُل اجْْلَ

اأناق�س واأ�ستنبط

 )1( اأخرجه م�سلم )2589(.
 )2( اآل عمران: 159.

 )3( اأخرجه م�سلم )105(.
)4( يون�س: 36.
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ُع من الطلبة بعد نهاية الدر�س اأن يكونوا قادرين على: ُيتوقَّ

رََية.  املق�رنة بني الف�أل والطِّ

 تعداد اأمثلة على مظ�هر التف�وؤل.

 تعداد اأمثلة على مظ�هر الت�ش�وؤم يف املجتمع.

 ربط احلديث ب�ألآي�ت واألأح�ديث التي تدل على مع�نيه وتعزز قيمته.

اأهداف الدر�س

ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »اََل ِطَيَرَة، َوَخْيُرَها اْلَفْأُل. ِقيَل:  عن أبي ُهَرْيَرة h قال: سمعت النَّ
ُة  َيْسَمُعَها َأَحُدُكْم«.)1( احِِلَ َيا َرُسوَل اهلل، َوَما اْلَفْأُل؟ َقاَل:  اْلَكِلَمُة  الصَّ

التفا�ؤل

التمهيد

 كانت العرب في الجاهلية إذا خرج أحدهم في بعض حاجته، نظر: هل يرى طائراً يطير، فيراقب حركة طيرانه، فإن
سفر هذا  وقال:  ورجع،  به  تشاءم  الطير  تياسر  وإن  رابحة.  وتجارة  ميمون،  سفر  هذا  وقال:  به،  تفاءل   تيامن 
كه ليطير، ثم نظر إلى أي جهة  مشؤوم، وتجارة خاسرة. فإذا لم يَر شيئًا عمد إلى الطير الواقع على الشجر، فحرَّ

يأخذ فيعتمدها؛ فجاء الشرع بنفي ذلك وأبطله ونهى عنه، وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ُضرٍّ.

)1( اأخرجه م�شلم )2223(.

احلديث 
25
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معناهاالكلمة

َة رَية: الّت�ساوؤم مَبْرئيٍّ اأو م�سموع اأو معلوم.أَل ِطرَيَ الطِّ

َها رَية خرياً.َوَخرْيُ رَية يف بابها، أل اأّن يف الطِّ اأي: الفاأل يف بابه اأبلغ من الطِّ

هو الكلمة الطيبة ي�سمعها األإن�سان فت�سّره -كما ف�ّسرها النبي  ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث-، وي�سمل ذلك كل اْلَفاأُْل
قول اأو فعل ي�ستب�سر به.

معاين الكلمات

اإر�شادات احلديث

ورد في احلديث النهي عن الطيرة والتشاؤم، ومازال التشاؤم يظهر في بعض املجتمعات، وأمثلة ذلك:. 1

التشاؤم برؤية الغراب، أو الُبوم.	 

ومن ذلك التشاؤم باألزمنة كيوم األربعاء، وشهري شّوال وصفر، أو التشاؤم ببعض األرقام كثالثة 	 
عشر.

ومن ذلك ................................................................	 

 h فـي الحديـث رقـم )3(، أناقـش مـع زمـالء الصـف شـيئًا مـن سـيرته h تقـدم التعريـف بأبـي هريـرة
وأدون ذلـك.

التعريف برا�ي احلديث
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)1( اأخرجه م�شلم )2623(.

استحبَّ  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص التفاؤل؛ ألن فيه ُحْسن ظنٍّ باهلل تعالى، واملؤمن مأمور بحسن الظنِّ باهلل تعالى على . 2
َيرة سوء ظنٍّ به عز وجل من غير سبب. وكل عالمة دلتك على خير من عند اهلل فاقبلها فإنه  كلِّ حاٍل، والطِّ
 أهل كّل خير، وكل عالمة أوهمك الشيطان أنها تدل على خالف اجلميل من ربك سبحانه وتعالى فال تركن

إليها، فإّنه ال يحل ملؤمن أن ُيسيء الظن برّبه عز وجل.

اأ�شتنبط  

اأَْهلَكهْم«. )1( م� الذي  ُجُل:  َهلََك  النَّا�ُس َفُهَو  عن اأبي هريرة h اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق�ل: » اإَِذا  َقاَل  الرَّ
ينبغي على امل�شلم اأن يتحّلى به يف نظره اإلى املجتمع يف �شوء هذا احلديث؟

َيرة من وجوه:. 3 الفرق بين الفأل والطِّ

َيرة ُتفضي بصاحبها إلى المعصية والشرك.	  الفأل ُيفضي بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد، والطِّ

َيرة ........................	  الفأل مبنيٌّ على حسن الظن باهلل تعالى، وتوّقع الخير، والطِّ
........................................................................

َيرة .....................	  الفأل ُيسّر به العبد، وتقوى به النفس على المطالب النافعة، والطِّ
........................................................................
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تفاءل النبي ملسو هيلع هللا ىلص في مواقف كثيرة في حياته وشؤونه، ومن أمثلة ذلك:. 4

قلبه، وكان 	  المؤمن ويحسن موقعها من  بها  الطيبة يفرح  الكلمة  فإّن  الطيبة،  بالكلمة  التفاؤل 
َبُة« )2(. وقد جعل اهلل تعالى في  يِّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: » َوُيْعِجُبِني  اْلَفْأُل؛ اْلَكِلَمُة اْلَحَسَنُة، اْلَكِلَمُة الطَّ
ِفَطر الناس محبة  الكلمة  الطيبة، واأُلْنس بها، كما جعل فيهم االرتياح بالمنظر الجميل، والماء 

الصافي، وإن كان اإلنسان ال يملكه، وال يشربه.

 )1( اأخرجه البخ�ري )6180(.

 )2( اأخرجه البخ�ري )5776(،وم�شلم )2224( .

	  )1( َنْف�ِسي«.  َلِق�َسْت  ِلَيُقْل:  َوَلِكْن  اأََحُدُكْم  َخُبَثْت  َنْف�ِسي،  َيُقوَلنَّ  »أَل  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  ق�ل 
ت�شّمن هذا الحديث النهي عن األألف�ظ القبيحة مع النف�س، واأل�شتع��شة عنه� 
ب�لحديث األإيج�بي عن الذات. ب�أل�شتف�دة من تطبيق )ج�مع خ�دم الحرمين 
ال�شريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز رحمه اهلل لل�شنة النبوية المطهرة(، 
اأَْخت�ر )البحث( في اأ�شفل ال�ش��شة، واأكتب جزءًا من الحديث »َلِق�َشْت َنْف�ِشي«، 

�س م� ذكره الح�فظ ابن حجر في �شرح الحديث حول هذا المعنى. ثم اأُلـخِّ

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

اأ�شتثمر التقنية
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اأثبت النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص الف�أل وا�شتح�شنه، وك�ن ُيعجبه الف�أل احل�شن. ويف الف�أل فوائد كثرَية، منه�:

اأّن الف�أل فيه تقوية للعزائم، وب�عث على الجّد والن�ش�ط والعمل. 	

اأّن الف�أل يبعث في النف�س البهجة وال�شرور. 	

ن للخوف، ب�عث لآلآم�ل. 	 اأّن الف�أل ُم�شكِّ

اأن الف�أل يجعلن� ن�شعر ج�شديً� بح�ل اأف�شل، ف�لمتف�ئل ينعم بحي�ة اأف�شل من غيره.  	

قيم �اأخالق

التفاؤل باالسم الحسن، ولذلك قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم الحديبية وقد طلع ُسهيل بن عمرو h: »َلَقْد 	 
 َسُهَل  َلُكْم  ِمْن  َأْمِرُكْم«)1( تفاءل ملسو هيلع هللا ىلص باسم ُسهيل h على أن أمرهم قد سهل لهم، وكان األمر 

كذلك.

التفاؤل بتحويل الرداء في االستسقاء، فإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان من هديه إذا خرج بالناس إلى المصّلى 	 
اِس  ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َخَرَج ِبالنَّ يستسقي حّول رداءه، كما في حديث عبد اهلل بن زيد األنصاري h »َأنَّ النَّ
َل  ِرَداَءُه، َفُأْسُقوا« )2( والحكمة من  َه ِقَبَل اْلِقْبَلِة،  َوَحوَّ َيْسَتْسِقي َلُهْم، َفَقاَم َفَدَعا اهلَل َقاِئمًا، ُثمَّ َتَوجَّ
تحويل الرداء هو التفاؤل بتغير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب، ومن ضيق الحال 

إلى سعته.

 )1( اأخرجه البخ�ري )2732(. 

)2( اأخرجه البخ�ري )1023(، وم�شلم )894(.
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�أربط:
ما الرابط بين قوله تعالى حاكيًا عن يعقوب عليه السالم قوله ألبنائه: ﴿ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾. )5( وبين ما تعّلمت من هذا الحديث؟

�أُحلِّل و�أ�ستنتج:
َر اْسَم َعاِصَيَة َوَقاَل:  َأْنِت  َجِميَلُة« )6(، ما الحكمة من تبديل النبي  عن ابن عمر : »َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َغيَّ

ملسو هيلع هللا ىلص اسم عاصية بجميلة؟

�أت�أمل و�أجيب:
َيرة بإثبات الفأل في قوله: »اََل ِطَيَرَة، َوَخْيُرَها اْلَفْأُل«؟ لماذا قرن النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إبطال الطِّ

  

ب�لتع�ون مع جمموعتي �أ�ستنبط من �لن�سو�ص �ل�سرعية �آلآتية عالجً� لظ�هرة �لت�س�وؤم و�لوق�ية منه�، 
ثم �أُدّونه:

�لعالج�لن�ص

َة َلِو �ْجَتَمَعْت َعَلى �أَْن َيْنَفُعوَك ِب�َسْيٍء، مََلْ َيْنَفُعوَك �إِآلَّ ِب�َسْيٍء  قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َو�ْعَلْم �أَنَّ �آْلأُمَّ
وَك �إِآلَّ ِب�َسْيٍء َقْد َكَتَبُه  رُّ وَك ِب�َسْيٍء مََلْ َي�سُ رُّ َقْد َكَتَبُه �هلُل َلَك، َوَلِو �ْجَتَمُعو�  َعَلى  �أَْن  َي�سُ

�هلُل َعَلْيَك«. )1( 

قال تعالى: ﴿ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾. )2( 

قال تعالى في الحديث القد�سي:  »�أََن�  ِعْنَد  َظنِّ  َعْبِدي  ِبي«. )3(

قال تعالى: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ﴾. )4(

�أن�ق�ص و�أ�ستنبط

 )1( اأخرجه الرتمذي )2516(، و�صححه.

 )2( الطالق: 3.

 )3(  اأخرجه البخاري )7405(.

)4(  غافر:60.

)5(  يو�صف:87.

)6(  اأخرجه م�صلم )2139(.
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يتوقع من الطلبة بعد نهاية الدر�س اأن يكونوا قادرين على:

 ا�ستنتاج اأ�سلوٍب من اأ�ساليب النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف الرتبية.
 تو�سيح �سور الرفق يف موقف النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع ال�ساب.

 بيان اأهمية الرتبية باإلإقناع.

 ا�ست�سعار اأهمية العفة واإل�ستعفاف.

اأهداف الدر�س

َنا،  ِبالزِّ اْئَذْن لي  اهلِل،  َرُسوَل  يا  ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فقاَل:  النَّ َأَتى  َشاّبًا  َفتًى  إنَّ   قاَل:  ُأَماَمَة  أبي  عن 
َفَجَلَس،  قاَل:  َقِريبًا،  منُه  َفَدَنا  »ُاْدُنْه«،  فقاَل:  َمْه،  َمْه  َوَقاُلوا:  َفَزَجُروُه،  اْلَقْوُم عليِه  َفَأْقَبَل 
َهاِتِهْم«،  وَنُه أُلمَّ اُس ُيِحبُّ َك؟«، قاَل: اَل واهلِل، َجَعَلِني اهللُ فداَءَك، قاَل: »َواَل النَّ ُه أُلمِّ قاَل: »َأحُُتِبُّ
اُس  النَّ فداَءَك، قال: »َواَل  اِلْبَنِتَك؟«، قاَل: اَل واهلِل يا َرُسوَل اهلِل، َجَعَلِني اهللُ  ُه  »َأَفُتِحبُّ قاَل: 
»َواَل  قاَل:  فداَءَك،  اهللُ  َجَعَلِني  واهلل،  اَل  قاَل:  أُلْخِتَك؟«،  ُه  »َأَفُتِحبُّ قاَل:  ِلَبَناِتِهْم«،  وَنُه  ُيِحبُّ
ِتَك؟«، قاَل: اَل واهلِل، َجَعَلِني اهللُ فداَءَك، قاَل:  ُه ِلَعمَّ وَنُه أَلَخَواِتِهْم«، قاَل: »َأَفُتِحبُّ اُس ُيِحبُّ النَّ
اَلِتَك؟«، قاَل: اَل واهلِل، َجَعَلِني اهللُ فداَءَك،  ُه خِِلَ اِتِهْم«، قال: »َأَفُتِحبُّ وَنُه ِلَعمَّ اُس ُيِحبُّ »َواَل النَّ
ْر  ااَلِتِهْم«، قال: َفَوَضَع َيَدُه َعليِه، وقاَل: »اللَّهمَّ اْغِفْر َذْنَبُه، َوَطهِّ وَنُه خِِلَ اُس ُيِحبُّ قاَل: »َواَل النَّ

ْن َفْرَجُه«، َفَلْم َيُكْن َبْعُد ذلَك اْلَفَتى َيْلَتِفُت إلى شيٍء.)1(  َقْلَبُه، َوَحصِّ

احلوار احل�سن 

التمهيد

التربية باإلقناع، وأدب الحوار لها أثر بالغ في قبول النصح واإلرشاد وسمة للحوار البليغ النافع. ومن تأمل السنة 
النبوية وجد فيها أنواعًا من األساليب الراقية التي كان النبيملسو هيلع هللا ىلص يستخدمها في الحوار، ومن ذلك أسلوب اإلقناع 
الفكري والذي يركز على فهم اآلخر، وأدب الحوار، والتلطف بالمتربين، ومحاورة عقولهم، والدعاء لهم بالبركة 

والخير والمغفرة.

)1(  اأخرجه اأحمد )22211(.

احلديث 
26
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معناهاالكلمة

مه: مبعنى اكُفْف، وهو كلمة َزْجر.َمْه َمْه

اأمٌر من الدنو والقرب.اْدُنْه

ن فرَجه احفظه من الفواح�س.ح�سِّ

ا�سمه ون�سبه
. ُصَدّي بن َعْجاَلن ِمْن َقِبيَلِة َباِهَلَة. كنيته: أبو ُأَماَمَة الَباِهِليُّ

مناقبه: 
َثُهْم: إنَّ هِذِه اْلَمَجاِلَس ِمْن َبالِغ  كاَن حريصًا على نشر الِعلم والبالغة، وكاَن يقوُل ِلُجَلَساِئِه إَذا َحدَّ

ا أحسَن ما تسمعوَن. اهلِل إيَّاُكْم، وإنَّ رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قد بلَّغ ما ُأرسل ِبِه إليَنا، َفَبلِّغوا عنَّ
وفاته: توفي في حمص، سنة ستٍّ وثمانني )86هـ(.

التعريف براوي احلديث

معاين الكلمات

ِة، فقْد جاَء اإلى النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ب اإلى اهلِل تعالى واْلَجنَّ كاَن اأبو اأمامة ر�سي اهلل عنه حري�سًا على عمِل الخْيِر، وما يقرِّ
ْمُهْم«، قال: َف�َسِلْمَنا َوَغِنْمَنا،  َهاَدِة، فقال: »اللَّهمَّ �َسلِّْمُهْم َوَغنِّ وهو يجهز َغْزَوًة، وقاَل لُه: يا َر�ُسوَل اهلِل اْدُع اهلَل لي ِبال�سَّ
تي هذه، َف�َساأَْلُتَك اأن تدعَو اهلَل لي  َتْيِن قبل مرَّ قال: ُثمَّ اأَْن�َساأَ َغْزوًا َثاِلثًا، َفاأََتْيُتُه فقلت: يا َر�ُسوَل اهلِل، اإِنى اأََتْيُتَك َمرَّ
َهاَدِة. فقال:  َمَنا، َف�َسِلْمَنا َوَغِنْمَنا، يا َر�ُسوَل اهلِل، َفاْدُع اهلَل لي ِبال�سَّ َهاَدِة، َفَدَعْوَت اهلَل عزَّ وجلَّ اأن ُي�َسلَِّمَنا َوُيَغنِّ ِبال�سَّ
ْوِم فاإنه  ْمُهْم«، قال: َف�َسِلْمَنا َوَغِنْمَنا. ُثمَّ اأََتْيُتُه فقلت: يا َر�ُسوَل اهلِل، ُمْرِني ِبَعَمٍل. قال: »َعَلْيَك ِبال�سَّ »اللَّهمَّ �َسلِّْمُهْم َوَغنِّ
َهاِر،  ُتُه َوإَل َخاِدُمُه اإإلَّ �سيامًا. قال: َفَكاَن اإذا ُروؤَي في َداِرِهْم ُدَخاٌن ِبالنَّ إلمثل له«، قال: فما ُروؤَي اأبو اأَُماَمَة َوإَل اْمَراأَ

ْيٌف، َنَزَل ِبِهْم َناِزٌل.)1( ِقيَل: اْعَتَراُهْم �سَ

اأ�سف اإىل معلوماتك

)1(  اأخرجه الن�سائي )2223(.



148

)1( اآل عمران: 159.

اإر�سادات احلديث

في مرحلة الشباب تكثر المشِكالُت التي تواجه الناشئة، فتعرض له أشياء جديدة قد ال يدرك كثيراً من . 1
حقائقها وأبعادها؛ ومن هنا كان على الشاب االسترشاد برأي أهل الحكمة والخبرة السابقة؛ لُيضيف إلى 

خبرته خبرَة َمن َسبقوه من اآلباء والمعلِّمين. 
ـى بالحكمـة والصبـر واْلِحْلـِم واأَلنـاة، وإعطـاِء الفرصـة الكافيـة للجاهـل . 2 يجـب علـى العالـم واْلُمَربِّـي أن يتحلَّ

والمخطـئ فـي عـرض مشـكلته بصراحـٍة ووضـوح، وأن يصـف لـه العـالَج المناسـَب بعيـداً عـن ردود األفعـال 
كهـا العواطـف:﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ  التـي تحرِّ

 )1( ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾�
اْلُمحاور، . 3 مع  َفِس  النَّ إطالة  مع  الهادئ؛  الحوار  وهو  النبوية  الدعوة  أساليب  من  أسلوب  بيان  الحديث  في 

ل ما قد يصدر منه من جهٍل أو َمَساٍس بالمسلَّمات رغبًة في هدايته إلى الحق. وتحمُّ
فـق فـي كل شـيٍء، ويطبِّـق ذلـك فـي حياتـه التـي هـي قـدوٌة لنـا جميعـًا، ويتجلَّى . 4 كان النبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يدعـو إلـى الرِّ

ة وقفات: رفقـه وشـفقُته علـى هـذا الشـاب فـي عـدَّ
َه بمنَكٍر عظيم، فلم يجابهه باإلنكار عليه.	  سكوُته عنه ابتداًء وقد َتَفوَّ
ُنوِّ واالقتراِب ِمْنُه، وفي هذا تطميٌن له.	  َأَمَرُه ِبالدُّ
إعطاُء الفرصِة له بالجلوس بين يديه ملسو هيلع هللا ىلص، وفي هذا مزيٌد من التَّطميِن له.	 
إعطاؤه الفرصَة ِلَعْرِض مشكلته بكلِّ ُوضوح وَصراحٍة.	 
ٍة.	  محاورته بهدوء، وإعطاؤه الفرصَة للكالم بكل أرَيِحيَّ
فق واْلُحُنوِّ عليه.	  وضُع يديه عليه إشعاراً له بالرِّ
الدعاُء له ِبَما يناسُب الحاَل من المغفرة وطهارة القلب وَحَصانِة الَفْرج.	 

نا . 5 لقد َأْعَطى النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص كلَّ مسلم لديه شيء من الفطرة والَغيرة قاعدًة عظيمة تجعله َيْنفر من الوقوع في الزِّ
ودواعيه، ويبتعد عن نشِر الفاحشة بأي طريق كان، وذلك بتذكيره بأنه مسلم يجب عليه أن يحب للناس 
ما يحبه لنفسه؛ ويكره لهم ما يكره لنفسه؛ فالمجتمع المسلم كلهم إخوة، فكيف يرضى ذلك المسلم 

ألخته وقريبته؟!
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تكرث �ملغريات ودو�عي �لزنا �لتي يتعر�ض لها �ل�سباب �ليوم. من خالل �لتعاون مع زمالئك �ذكر خم�سًا من �أبرز 

هذه �ملغريات، وناق�ض: ما �ملوقف �ل�سرعي �ل�سليم يف كل منها:

املوقف ال�سرعي ال�سليم يف التعامل معهااأبرز املغرياتم
1

2

3

4

5

اأناق�ش واأ�ستنبط

من اأهم مهارت اإلإقناع مايلي: 
مهارة التوا�سل الجيد: تعّد مهارة �لتو��سل من �أ�سرع �لطرق �لفّعالة آلإقناع �آلآخرين للقيام ب�سيء ما.	 
مهارة الذكاء العاطفي: و�لتي ت�ساعدك على فهم ما ي�سعر به �آلآخرون و�لتعاطف معهم، ثم �لتخطيط جيدً� 	 

لال�ستجابة لهذ� �ل�سعور على نحٍو منا�سب. 
مهارة اإل�ستماع الفّعال وبناء الثقة: تتطلب مهارة �آل�ستماع �إلى �آلنتباه و�حتر�م �لطرف �لمقابل خالل 	 

�لتحّدث معه ومحاولة معرفة مخاوفه ودو�فعه لتكوين حجج مقنعة �أكثر فاعلية يمكن ��ستخد�مها للتاأثير على 
قر�ره و�إقناعه.

مهارة التفاو�ش: تحتاج �إلى ��ستخد�م مهار�ت �آلإقناع للو�سول �إلى �أر�سية م�ستركة وحل َو�َسط يوؤثر على قر�ر 	 
�لطرف �لمقابل �أثناء عملية �آلإقناع. 

مهارة المنطق واإل�ستدإلل: يق�سد بالمنطق و�آل�ستدآلل تقديم �لحّجة �لمقنعة للطرف �لمقابل من �أجل 	 
تغيير ر�أيه في �أمر ما.

معلومة اإثرائية

  

اأ�ستنبط:
ما األساليب التربوية التي اتبعها النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع الشاب؟

اأُفكر: 
ظهر في تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع الشباب عدد من صور الرفق؛ اذكرها.


