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حقوق طباعة ونرش واستخدام هذا الكتاب وما يرتبط به من حمتوى تعليمي أو إثرائي أو داعم حمفوظة مجيع ًا لوزارة التعليم باململكة العربية السعودية،
و ُيمنَع منع ًا بات ًا بيعه أو نسخه أو التربع به أو استخدامه أو إعادة طباعته أو إنتاجه أو مسحه ضوئي ًا أو أي جزء منه بأي شكل وأية وسيلة كانت ،ويقترص
استخدامه عىل املدارس التابعة للوزارة واملرخصة باستخدامه فقط.

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني� ،أما بعد:
فبني يديك ـ �أخي الطالب ـ كتاب احلديث ( )2للطالب للنظام الثانوي بخطته اجلديدة ،وهو يت�ضمن
ثالثة حماور �أ�سا�سية:
� ً
أول :م�صطلح احلديث ،وتدر�س فيه �أق�سام احلديث ب�أنواعها.
مع ذكر �أهم الفوائد
ثان ًيا :احلديث النبوي ،وتدر�س فيه �أحاديث خمتارة عن النبي
والإر�شادات املتعلقة بها.
ثال ًثا :الثقافة الإ�سالمية ،وتدر�س فيه مو�ضوعات خمتارة متعلقة بالآداب ال�شرعية �أو
الأخالق الإ�سالمية  ،ونحو ذلك ،كتبت ب�أ�سلوب ينا�سب م�ستواك العمري والثقايف.
وبقدر علمك وعملك مبا ت�ضمنته الأحاديث النبوية التي تدر�سها ،ودعوتك �إليها وتعليمها للآخرين؛
تكون ب�إذن اهلل تعالى ممن �أراد اهلل بهم اخلري و�سعادة الدارين؛ حيث �أخربنا ر�سولنا الكرمي
هلل ِب ِه َخ ْ ًيا ُي َف ِّقه ُه ِف الدِّ ين»(َّ ،)1
�أنَ « :منْ ُي ِرد ا ُ
وب�شر من ب ّلغ �شريعته ،ودعا له ب�أن يرزقه اهلل
هلل ا ْم َر ًءا َ�س ِم َع َم َقا َل ِتي َف َو َعاهَ اُ ،ث َّم �أدَّاهَ ا ِ�إ َلى َمنْ َ ْل َي ْ�س َم ْعهَاَ ،ف ُر َّب
البهجة بقوله َ « :ن َّ�ض َر ا ُ
َح ِام ِل ِف ْق ٍه َال ِف ْق َه َل ُهَ ،و ُر َّب َح ِام ِل ِف ْق ٍه ِ�إ َلى َمنْ هُ َو �أَ ْف َق ُه ِم ْن ُه»(.)2
وقد ُق ِّ�س َم املقرر �إلى درو�س متوالية ،وو�ضعنا لكل در�س �أهدا ًفا تربوية ُيتوخى منك� -أخي
الطالب� -أن حتر�ص عليها وتتمثلها يف حياتك ،وقد �ضمن كل در�س يف هذا املقرر ن�شاطات
متنوعة تزيدك عل ًما وفه ًما وا�ستيعا ًبا للدر�س ،وت�ساعدك لتكون طال ًبا ً
ن�شطا داخل ال�صف؛
ت�شارك يف الدر�س بفاعلية وروح متوثبة ،وتنمي لديك املهارات املتنوعة؛ وتعينك على البحث
عن املعلومة بنف�سك؛ مع م�ساعدتك يف البحث عنها من خالل بع�ض املوجهات �أو �إر�شاد معلمك
املبارك؛ كما تعينك على التعاون مع زمالئك يف �إثراء املادة ونفع الآخرين ،وقبل ذلك وبعده
تعينك � -إن �شاء اهلل تعالى -يف التعرف على كثري من الأحكام ال�شرعية والأ�صول العلمية
التي ت�ستفيدها يف حياتك ،وتكون عو ًنا لك ب�إذن اهلل تعالى على حت�صني نف�سك من التيارات
الفكرية املختلفة ،كما �إنها تقربك �إلى ربك وخالقك؛ مما يقودك ب�إذن اهلل ل�سعادة الدنيا ونعيم
الآخرة.
والذي ن�ؤمله �أن يكون الكتاب داف ًعا لك لالرتقاء يف مدارج العلم والهداية ،وانطالقة خلري
عظيم ترى �أثره يف حياتك وجمتمعك .نفع اهلل بك ،وجعلك ُقرة عني لوالديك ،وحفظك من
كل مكروه.

(� )1أخرجه البخاري ( ،)71وم�سلم (.)1037
( )2م�سند الإمام �أحمد  ،183/5 ،225/3 ،436/80،1/4و�سنن �أبي داود  ،)3660( 322/3والرتمذي ،)2658 (-)2656(33/5وابن ماجه .)236( -)230(86-84/1

الفـــهــــرس
� ً
أول :م�صطلح احلديث
م�صطلح احلديث.
�أق�سام احلديث.
�أق�سام احلديث من حيث القبول والرد.
احلديث املردود.
احلديث املو�ضوع.
�أق�سام احلديث من جهة امل�سند �إليه.
طرق التخريج
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ثان ًيا :احلديث النبوي
احلديث الأول« :عليكم ب�سنتي و�سنة اخللفاء الرا�شدين».
يهدي اهلل بك ً
رجل خري لك من �أن يكون لك ُح ْم ُر ال َّنعم».
احلديث الثاين« :ف َو اهلل لأَن َ
على �إقام ال�صالة و�إيتاء الزكاة والن�صح لكل م�سلم ».
احلديث الثالث« :بايعت النبي
احلديث الرابع « :الطهور �شطر الإميان.» ..
احلديث اخلام�س�ِ « :إنَّ َّ َ
َ
الل َ َ
تا َو َز ِ ألُ َّم ِتي َع َّما َو ْ�س َو َ�س ْت �أو َح َّد َث ْت ِب ِه �أ ْن ُف َ�س َها.»..
احلديث ال�ساد�س « :خريكم من تعلم القر�آن وعلمه».
احلديث ال�سابع « :من َن َّف�س عن م�سلم كربة من كرب الدنيا.»..
احلديث الثامن « :ثالث من كن فيه وجد حالوة الإميان.» ..
احلديث التا�سع « :من ر�أى منكم منك ًرا فليغريه بيده.»..
احلديث العا�شر« :لو �أنكم تتوكلون على اهلل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري».
ي َل ُه ِمنْ �أَنْ َي ْ�أ ِت َي َر ُج ًال َف َي ْ�س�أَ َلهُ».
احلديث احلادي ع�شر« :لأَنْ َي�أْ ُخ َذ � َأح ُد ُك ْم َح ْب َل ُه َف َي ْحت َِط َب على َظ ْه ِر ِه؛ َخ ْ ٌ
احلديث الثاين ع�شر� :أن نا�سا من الأن�صار �س�ألوا ر�سول اهلل ف�أعطاهم  « ..ومن ي�ستعفف يعفه اهلل ،ومن
ي�ستغن يغنه اهلل.» ..
احلديث الثالث ع�شر « :اتقوا اهلل واعدلوا بني �أوالدكم».
احلديث الرابع ع�شر « :ومن ت�شبه بقوم فهو منهم».
احلديث اخلام�س ع�شر�« :صنفان من �أهل النار مل �أرهما ».
احلديث ال�ساد�س ع�شر « :ثالث ال يغل عليهن قلب امرئ م�سلم».
احلديث ال�سابع ع�شر« :من قتل معاهدً ا مل يرح رائحة اجلنة».
فقال :يا ر�سول اهلل ،ائذن يل بالزنا.»..
احلديث الثامن ع�شر� « :أن فتًى �شا ًّبا �أتى النبي
احلديث التا�سع ع�شرَ « :ل َعنَ َر ُ�س ُ
ال َّر ِا�شي َو ْالُ ْرت َِ�شي».
هلل
ول ا ِ
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ثال ًثا :الثقافــة الإ�س ــالمي ـ ــة
القر�آن الكرمي حقوقه و�آداب تالوته.
ال�شمائل املحمدية.
حقوق �آل بيت النبي .
حقوق �أ�صحاب النبي .
حقوق الزوجني.
تربية الأوالد.
املر�أة ومكانتها يف الإ�سالم.
احلجاب.
اللغة العربية� ،أهميتها واملحافظة عليها.
ال�سيا�سة ال�شرعية.
املال يف الإ�سالم.
الورع والزهد.
االبتالء.
ال�صرب.
الإعالم.
احلوار و�آدابه.
امل�سجد و�آدابه.
امل�سجد احلرام ف�ضائله و�أحكامه.
امل�سجد النبوي ف�ضائله و�أحكامه.
امل�سجد الأق�صى ف�ضائله و�أحكامه.
�أحكام ال�سالم و�آدابه.
الزيارة و�آدابها.
ال�صحة واملحافظة عليها.
�أدب التعامل مع غري امل�سلمني.
حقوق اخلدم والعمال.
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�أو ًال:
م�صطلح احلديث
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م�صطلح الحـديث
�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:
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تع ّرف م�صطلح احلديث.
تع ّرف املنت وال�سند للحديث.
تبي �أهمية علم امل�صطلح.
ِّ
تع ِّلل لن�ش�أة علم امل�صطلح.
تبي مراحل الت�أليف يف م�صطلح احلديث.
ِّ
تع ِّرف ثالثة كتب من كتب امل�صطلح.

تعريف م�صطلح احلديث
وي�سمى �-أي�ضا -علوم الحديث و�أ�صول علوم الرواية.
ُ
ال�س َند وا ْل َمت ِْن ,من حيثُ
القبول والر ُّد.
هو :عل ٌم بقواعد ُيعرف بها �أحوال َّ
ال�س َن ُد لغ ًة :ا ْل ُمع َت َمد� ,سمي بذلك لأن الحديث ي�ستند �إليه ,ويعتمد عليه.
َّ
و�صل ُة ِل ْل َمت ِْن.
وا�صطالحاً� :سل�سلة الرواة ا ْل ُم ِ
ا ْل َم ْت ُن لغ ًة :ما َ�ص ُل َب ِمن الأر�ض وارتفع.
وا�صطالحاً :ما انتهى �إليه ال�سن ُد ِمن الكالم.

مو�ضوع م�صطلح احلديث
ال�س َن ُد وا ْل َمتْنُ ِ ,من حيثُ ال َق ُ
بول وال َّر ُّد.
َّ
َث َم َر ُت ُه:
تمييز الأحاديث المقبول ِة ف ُي ُ
عمل بها ,والمردود ِة فال ُيعمل بها.

�أهمية علم امل�صطلح
لعلم الم�صطلح �أهمية كبيرة ،وفائدة جليلة ,هي( :حفظ الحديث النبوي وتمييز �صحيحه من �سقيمه ،وحمايته من �أن
يدخل فيه ما لي�س منه� ،أو يختلط كالم ر�سول اهلل بكالم غيره) ,ويترتب على ذلك فوائد كثيرة ,منها:
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2
3
4
5

حفظ الدين من التحريف والتبديل.
ا�ستنباط الأحكام مما َ�ص َّح من ال�سنة النبوية.
االقتداء بالنبي في عبادته ومعامالته و�أخالقه.
الم�سلم من الوقو ِع في الكذب على النبي .
تجنيب
ِ
تنقية الأذهان و�صيانتُها من الأحاديث الباطلة التي تف�سد العقائد والعبادات ,وتف ِّر ُق الأمة(.)1

ن�ش�أة علم امل�صطلح ،وبع�ض امل�ؤلفات فيه
قواعد هذا العلم لها �أ�ص ٌل في القر�آن الكريم وال�سنة النبوية كما في قوله تعالى :ﱫ
ﱪ ( ,)2فهذه الآية الكريمة داعية �إلى التث ُّب ِت في
الأخبار ,وفي حديث �أبي هريرة قال :قال ُ
ر�سول اهلل « :كفى بالمرء كذ ًبا �أن يحدث بكل ما �سمع» (.)3
ولكن لم تكن هذه القواعد مد َّونة في عهد ال�صحابة �أو التابعين لعدم الحاجة �إلى ذلك ،ولكن لما كثرت �أوهام بع�ض
الرواة في زمن التابعين وبد�أ يظهر الكذب ،وبد�أ يظهر الكذب؛ احتاج العلماء �إلى الت�صنيف في قواعد علوم الحديث
وبيان بع�ض م�سائله ,فظهر في بداية القرن الثالث الكالم في علوم الحديث �ضمن بع�ض الم�صنفات تحت عناوين ومباحث
خا�صة كـ(الجرح والتعديل) و(علل الحديث) ,و(تواريخ الرواة) فمن الأئمة الذين تحدثوا عن بع�ض مباحث علوم الحديث
في كتبهم:
الإمام ال�شافعي ( ت204هـ) في كتابه الم�شهور بـ «الر�سالة» فقد تحدث عن �شروط �صحة الحديث ,والحديث
المر�سل ,والمنقطع ,وحجية خبر الآحاد وغير ذلك.
الإمام م�سلم بن الحجاج ( ت261هـ) في مقدمة كتابه ال�صحيح.
ثم بد�أ الت�صنيف الم�ستقل في علم الحديث وقواعده في القرن الرابع ،ف�أول من �ص َّنف كتاب ًا ُم ْف َرد ًا في هذا العلم
الإمام الح�سن بن عبدالرحمن الرامهرمزي (ت360هـ) �سماه« :المحدِّ ث الفا�صل بين الراوي والواعي».
ثم تتابع العلماء على الت�صنيف يف هذا العلم ومن �أبرز هذه امل�ؤلفات و�أ�شهرها:
عنوان الكتاب
الم�ؤلف
نبذة ي�سرية عن
الكتاب

الكفاية يف معرفة �أ�صول علم الرواية.
�أحمد بن علي امل�شهور بـ (اخلطيب البغدادي ت 463هـ).
يعد هذا الكتاب من �أهم امل�ؤلفات امل�س َندة يف م�صطلح احلديث ,وقد جمع فيه م�ؤلفه �أهم
وبي �أ�صولها وقواعدها الكلية ,وذكر مذاهب العلماء املتقدمني والنقاد
قوانني الروايةَّ ,
املعتربين يف م�سائل كثرية من علوم احلديث ,وهو عمدة من جاء بعده ممن كتب يف هذا الفن.

( )1لال�ستزادة انظر :منهج النقد يف علوم احلديث �ص.35 ,34
(� )2سورة احلجرات الآية رقم (.)6
(� )3أخرجه م�سلم (.)5
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عنوان الكتاب
الم�ؤلف
نبذة ي�سرية عن
الكتاب

عنوان الكتاب
الم�ؤلف
نبذة ي�سرية عن
الكتاب

«معرفة �أنواع علم احلديث» ,وقد ا�شتهر با�سم «مقدمة ابن ال�صالح».
عثمان بن عبد الرحمن ال�شهرزوري امل�شهور بـ( :ابن ال�صالح ت643هـ).
وهو من �أنف�س ما كتب يف علوم احلديث وقد لقي من العناية ما مل يكن لكتاب قبله ،فلهذا
عكف النا�س عليه ,و�ساروا ب�سريه ,فال يح�صى كم ناظم له وخمت�صر ,وم�ستدرك عليه.
ومن �أف�ضل التعليقات عليه كتاب «التقييد والإي�ضاح ملا �أطلق و�أغلق من كتاب ابن ال�صالح»
للحافظ �أبو الف�ضل عبد الرحيم العراقي (ت806هـ).
«نخبة الفكر يف م�صطلح �أهل الأثر».
�أحمد بن علي الع�سقالين امل�شهور بـ( :احلافظ ابن حجر ت 852هـ).
وهو من �أ�شهر املتون املخت�صرة يف علوم احلديث ،وال يزال طالب العلم يحفظون هذا املنت
وحوا�ش كثرية من �أح�سنها �شرح امل�ؤلف نف�سه امل�سمى «نزهة النظر يف
ويعتنون به ،وله �شروح
ٍ
تو�ضيح نخبة الفكر».

بالرجوع �إلى �صحيح البخاري �أو �صحيح م�سلم ،اكتب حدي ًثا وحدِّ د فيه املنت وال�سند:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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�أوجد العالقة بني عناية العلماء مب�صطلح احلديث وبني قوله تعالى :ﱫ

ﱪ (.)1

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

1

ما املراد مب�صطلح احلديث؟

2

يعد القر�آن الكرمي �أ�ص ًال لعلم م�صطلح احلديثِّ ،
و�ضح ذلك.

3

ما مراحل الت�أليف يف علم م�صطلح احلديث؟

4

ما مو�ضوع علم م�صطلح احلديث؟ وما ثمرته؟

5

م ِّثل لأبرز امل�ؤلفات يف علم امل�صطلح.

(� )1سورة احلجر الآية رقم (.)9
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�أق�ســام الحـديث
�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:
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تبي اعتبارات تق�سيم احلديث.
ِّ
تعدِّ د �أق�سام احلديث من جهة تعدد طرقه.
تع ِّرف احلديث املتواتر ومتثل له.
تع ِّرف احلديث الآحاد وتبني �أق�سامه.
تع ِّرف احلديث امل�شهور ومتثل له.
تع ِّرف احلديث العزيز ومتثل له.
تع ِّرف احلديث الغريب ومتثل له.
ينق�سم الحديث ِبع َّد ِة اعتبارات ,يمكن �إجمالها فيما ي�أتي:
�أو ًال� :أق�سامه من جهة َت َعدُّ ِد ُط ُر ِق ِه (وهي �أ�سانيدُه).
ُ
ثان ًيا� :أق�سامه من ُ
القبول والردُّ.
حيث
ثال ًثا� :أق�سامه من جهة ا ْل ُم ْ�س َندِ �إليه (المنقول عنه).
و�إليك تف�صيل هذه الأق�سام:

�أو ًال� :أق�سامه من جهة تعدد طرقه (وهي �أ�سانيده)
ينق�سم الحديث من هذه الجهة �إلى ق�سمين هما :المتوات ُر ,والآحادُ.
1

المتواتر

التوا ُت ُر في اللغة :التتاب ُع ,يقال :تواترت الأمطا ُر� ،إذا جاءت يتبع ُ
بع�ضها ً
بع�ضا(.)1
وا�صطالحا :ما رواه جم ٌع من الرواة ،ي�ستحيل في العادة ُ
تواط ُ�ؤهم على الكذب ,و�أ�سندوه �إلى �شيءٍ مح�سو�س.
ً
�أقـ ــ�ســامــه:
ينق�سم المتواتر �إلى ق�سمين:
أ-متواتر ً
ب-متواتر م ْع ًنى.
لفظا.
�
ٍ
ٍ
�أ-المتواتر ً
لفظ ِه.
لفظا :ما اتَّفقَ الرواة فيه على ِ
( )1امل�صباح املنري ،القامو�س املحيط ،مادة (وتر).
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َ
الحديث �أكث ُر من �سبعين �صحاب ًّيا(.)1
علي متع ِّمدًا ,فليتبو�أ َمقعدَ ُه من النار» ,فقد روى هذا
مثاله :قوله َ « :منْ َك َذ َب َّ
حديث بلفظه الخا�ص.
ب-المتواتر مع ًنى :ما اتفق فيه الرواة على مع ًنى ك ِّل ٍّي ,وانفر َد ك ُّل ٍ
مثاله� :أحاديثُ ال�شفاعة ,و�أحاديثُ الم�سح على الخ َّفين(.)2
من الم�صنفات في المتواتر:
 -1الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة ,لل�سيوطي.
 -2نظم المتناثر من الحديث المتواتر ,لمحمد بن جعفر الكتاني.
2

الآحــــاد

وهو لغ ًة :جمع �أحد ,بمعنى الواحد.
وا�صطالحا :الخبر الذي لم يجمع �شروط المتواتر.
ً
وينق�سم حديث الآحاد �إلى ثالثة �أق�سام ,هي:
�أ -الم�شهور:
وهو لغ ًة :الم�ستفي�ض ا ْل ُم ْنت َِ�ش ُر.
وا�صطالحا :ما رواه ثالثة ف�أكثر ,ولم يبلغ ح َّد التواتر.
ً
إ�سناد �صحيح �أو غير �صحيح.
وقد تطلق ال�شهرة على ما ا�شتهر على الأل�سنة� ,سواء ورد ب� ٍ
انتزاعا ينتزعه من العباد ,ولكن يقب�ض العلم
اال�صطالحي :قو ُله �« :إن اهلل ال يقب�ض العلم
ومثال امل�شهو ِر
ً
ِّ
بقب�ض العلماء ,حتى �إذا مل يبق عال ًما اتخذ النا�س ر�ؤو�س ًا ُج َّها ًال ف�سئلوا ف�أفتوا بغري علمَ ,ف َ�ضلُّوا و�أَ�ضلوا»(.)3
ومثال امل�شهور على الأل�سنة وهو �صحيح :قول النبي « :امل�سلم من َ�س ِل َم امل�سلمون ِمن ل�سانه ويده» (.)4
ُ
«اختالف �أ َّمتي رحمة»(.)5
ومثال امل�شهور على الأل�سنة وهو �ضعيف :حديث:
ب -العزيز:
وند َر حتى ال يكاد يوجد� ،أو من ع َّز ي َعز-بالفتح� -إذا قوي وا�ش َت َّد.
وهو لغ ًة :من ع َّز ي ِعز-بالك�سر� -إذا ق َّل َ
ال�س َند.
ً
وا�صطالحا :ما رواه اثنان ولو يف طبقة واحدة ،ومل َي ِق َّل رواته عن اثنني يف طبق ٍة من طبقات َّ
(� )1أخرجه البخاري ( ,)110( ,)107وم�سلم (.)4 ,3 ,2
( )2انظر عدد من روى �أحاديث امل�سح على اخلفني يف :التقييد والإي�ضاح �ص ,230ونظم املتناثر �ص ,149و�أحاديث ال�شفاعة يف التقييد والإي�ضاح �ص ,232ونظم املتناثر
�ص.153 - 151
ا�صطالحا ,واحلديث �أخرجه البخاري يف كتاب العلم ,باب كيف يقب�ض العلم  ,)100( 34/1ويف كتاب
( )3ذكره ال�سيوطي يف تدريب الراوي  157/2مثا ًال للم�شهور
ً
االعت�صام بالكتاب وال�سنة ,باب ما يذكر من ذم الر�أي وتكلف القيا�س  ,)7307( 148/8وانظر كالم ابن حجر على طرقه يف :فتح الباري .357 - 349/13
(� )4أخرجه البخاري (.)10
( )5ال �أ�صل له ،وقد روى البيهقي يف املدخل نحوه �ص ,163 ,162عن ابن عبا�س ب�سند �ضعيف ,وانظر :املقا�صد احل�سنة �ص  ,26وك�شف اخلفاء  ,64/1و�إمتام املنة يف
ذم اختالف الأمة للعالمة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن ح�سن �ص.31
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مثاله :حديث �أن�س و�أبي هريرة
�أجمعني»(.)1

النبي
�أن َّ

والنا�س
وولده
والده ِ
أحب �إليه ِمن ِ
ِ
قال« :ال ي�ؤمن �أحدُكم حتى �أكون � َّ

ج -الغريب:
وهو لغ ًةْ :الُ ْن َف ِردُ.
ال�س َند.
وا�صطالحا :ما رواه
ً
ٌ
�شخ�ص واح ٌد ولو يف طبق ٍة من طبقات َّ
اتَ ،و ِ�إ َّ َنا ِل ُك ِّل ْام ِر ٍئ ما َن َوى»(.)2
النبي قالَ َّ �« :إنا الأَ ْع َم ُال ِبال ِّن َّي ِ
مثاله :حديث عم َر ِبن اخلطاب �أن َّ

�أكمل خارطة املفاهيم الآتية لت�ستويف �أق�سام احلديث من جهة تعدد طرقه:
احلديث
النبوي
�آحـ ــاد

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

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

(� )1أخرجه البخاري ( ،)15( )14وم�سلم (.)44
(� )2أخرجه البخاري (.)1907
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...................

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

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

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

قارن بني املتواتر والآحاد وف ًقا ملا ي�أتي:
المعي ــار

المتـ ــواتـ ــر

الآحـ ـ ـ ـ ـ ــاد

كثـ ــرة ال ــرواة
عدد الأق�سـ ــام
ال ـثـبـ ــوت

1

2

ع ِّرف ًّ
كل من:
احلديث املتواتر.		
 احلديث العزيز. احلديث الغريب.م ِّثل ملا ي�أتي:
حديث متواتر ًلفظا.
حديث م�شهور على الأل�سنة وهو �ضعيف. -حديث غريب.
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َبول والر ُّد
�أق�سام الحديث من حيث الق ُ
�أهداف الدر�س
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يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

تعدِّ د �أق�سام احلديث من حيث القبول والرد.
تعدِّ د �أق�سام احلديث املقبول.
تع ِّرف احلديث ال�صحيح لذاته ومتثل له.
تع ِّرف احلديث ال�صحيح لغريه ومتثل له.
تع ِّرف احلديث احل�سن لذاته ومتثل له.
تع ِّرف احلديث احل�سن لغريه ومتثل له.
تقارن بني احلديث ال�صحيح واحل�سن.
ينق�سم الحديث من حيث القبول والرد �إلى ق�سمين:
الأول :حديثٌ مقبو ٌل :وهو �إما �صحيح �أو ح�سن ,وكل منهما ينق�سم �إلى ق�سمين ،فتكون �أق�سام الحديث المقبول� :صحيح
لذاته ولغيره ,وح�سن لذاته ولغيره.
�شديد ال يمكن
�ضعف ٍ
ي�سير ,و�إلى ٍ
الثاني :حديثٌ مردودٌ :وهو �إما �ضعيف �أو مو�ضوع .وال�ضعيف في الجملة ينق�سم �إلى ٍ
�ضعف ٍ
انجبا ُره.
و�إليك تف�صيل هذه الأق�سام:

�أو ًال :احلديث املقبول
هو �أربعة �أق�سام:
1

ال�صحيح لذاته:

ال�صحيح لغ ًة� :ضد ال�سقيم.
و�س ِل َم من ال�شذوذ ,وال ِع َّل ِة ال َقا ِد َح ِة.
ً
وا�صطالحا :ما رواه َع ْد ٌل ,تا ُّم ال�ضبطِ ,ب َ�س َن ٍد متَّ�صلَ ,

�شرح التعريف:
ُ
التعريف على خم�سة �شروط للحديث ال�صحيح ,بيانها فيما ي�أتي:
ا�شتمل
�أ� -أن يرويه َعد ٌْل :وال َع ْدل هو :الم�سلم ,البالغ ,العاقل ,ال�سالم من �أ�سباب الف�سق وما يخل بالمروءة.
18

ال�ضبط :ال�ضبط والحفظ ،وهو �أن يروي الحديث كما تلقاه من �شيخهُ :
�ضبط َ�ص ْدرٍ ،ب�أن
ب � -أن يكو َن الراوي تا َّم
ِ
َ
يحفظه في �صدره ،ويحدِّ َث به كما ح ِف َظهَُ ,
ويحافظ عليه �إلى حين التحديث به.
كتاب،
كتاب ،ب�أن يكتب ُه في ٍ
و�ض ْب ُط ٍ
ُ
ال�س َندِ  :وذلك ب�أن يكون كل را ٍو قد �أخذ ع َّمن قبله بطريق من ُطرق التحمل ال�صحيحة(.)1
ج-
ات�صال َّ
د � -أ َّال يكون ُم َع ًّ
ال :وهو ما فيه ِع َّلة ٌ ,وال ِع َّلة ُ� :سبب غام�ض خفي قادح في الحديث ,مع �أن الظاهر ال�سالمة منه.
هـ � -أ َّال يكون �شاذاً :وال�شاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو �أوثق منه.
وقولنا :ما رواه المقبول� ,شامل للراوي الثقة (وهو العدل الذي َّتم �ضبطه) ,كما ي�شمل الراوي ال�صدوق (وهو العدل
الذي َّ
خف �ضبطه قلي ًال).
مثال ال�صحيح لذاته:
ما �أخرجه البخاري في �صحيحه( :)2حدثنا �سليمان بن حرب ,عن �شعبة ,عن قتادة ,عن �أن�س عن النبي قال:
«ثالث من كن فيه وجد حالوة الإيمان :من كان اهلل ور�سوله �أحب �إليه مما �سواهما ,ومن �أحب عبدً ا ال يحبه �إال هلل ,ومن
يكره �أن يعود في الكفر بعد �إذ �أنقذه اهلل كما يكره �أن يلقى في النار».
فهذا الحديث �صحيح لتوفر �شروط ال�صحة فيه ,فالإ�سناد متَّ�صل ,والرواة كلُّهم عدول ,مع تمام ال�ضبط ,و�سلم من
ال�شذوذ والعلة.
2

الح�سن لذاته:

ا ْل َح َ�س ُن لغ ًة� :ضد القبيح.
خف �ضبطه ب�سند مت�صل ,غير ُم َع ٍّل وال ٍّ
وا�صطالحا :ما رواه عد ٌل َّ
�شاذ.
ً
الفرق بين الحديث ا ْل َح َ�س ِن وال�صحيح:
لو نظرنا �إلى تعريف كل منهما لم نجد هناك فرق ًا كبي ًرا ,بل نجد بينهما اتفا ًقا في �أربعة �شروط ,هي:
 2عدالة الراوي.
				
 1ات�صال ال�سند.
 4ال�سالمة من العلة.
 3ال�سالمة من ال�شذوذ			.
ويختلفان في �أمر واحد ,وهو ال�ضبط ,ففي الحديث ال�صحيح ال بد �أن يكون كل را ٍو من رواته مت�ص ًفا بال�ضبط التام,
�أما في ا ْل َح�سن فال ي�شترط تمام ال�ضبط.
مثال الحديث ا ْل َح َ�س ِن:
ما �أخرجه الإمام �أحمد في م�سنده ,قال :حدثنا يحيى بن �سعيد ,عن بهز بن حكيم ,قال :حدثني �أبي ,عن جدي ,قال:
�سمعت ر�سول اهلل يقول« :ويل للذي يحدث فيكذب لي�ضحك به القوم ,ويل لهٌ»(.)3
( )1طرق التحمل ثمانية ,منها :ال�سماع من لفظ ال�شيخ ,والعر�ض ,وهو القراءة على ال�شيخ ,والإجازة ,وغريها .انظر :نزهة النظر �ص 62وغريه.
(� )2أخرجه البخاري (.)21
(� )3أخرجه م�سند �أحمد .7 ,6 ,5 ,3/5
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فهذا الحديث �سنده مت�صل ,وقد �سلم من ال�شذوذ والعلة ,وكل رواته ثقات � -أي :عدول تا ُّمو ال�ضبط  -ما عدا بهز ابن
حكيم ,ف�إنه قد َّ
خف �ضبطه ,ولذا ف�إن حديثه من ق�سم ا ْل َح َ�س ِن ِل َذا ِت ِه.
3

ال�صحيح لغيره:

تعريفه :هو الحديث ا ْل َح َ�سنُ ِل َذا ِت ِه �إذا تع َّد َد ْت �أ�سانيدُه.

�شرح التعريف:
�إذا ُروي الحديثُ ا ْل َح َ�سنُ لذاته ب�إ�سناد �آخ َر مثله �أو �أقوى منه بلفظه� ,أو بمعناه ,ف�إنه بمجموع الإ�سنادين َي َت َق َّوى ويرتقي
�صحيحا لغيره.
من درجة ا ْل َح َ�س ِن لذاته ليكون
ً
مثاله :حديث عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص �أن النبي �أمره �أن يجهز ً
جي�شا ,فنفدت الإبل ,فقال النبي
«ابتع علينا �إب ًال ب َقالئ�ص( )1من َقالئ�ص ال�صدقة �إلى محلها ,فكان ي�أخذ البعير بالبعيرين والثالثة».
فقد رواه �أحمد و�أبو داود والبيهقي من طريق محمد بن �إ�سحاق( ،)2ورواه البيهقي من طريق عمرو بن �شعيب( ،)3وك ُّل
واحد من الإ�سنادين بانفراده َح َ�سنٌ  ,فبمجموعهما ي�صير الحديثُ �صحيح ًا لغيره(.)4
:

4

َ
الح ُ
�سن لغيره:

تعريفه :هو الحديث ال�ضعيف �إذا تع َّد َد ْت �أ�سانيدُه على وجه َي ْج ُب ُر ُ
بع�ضها ً
بع�ضا.
مثاله :حديث �أن�س بن مالك عن النبي قال« :طلب العلم فري�ضة على كل م�سلم»( .)5فهذا الحديث ُروي من
طرق كثيرة ,وفي كل منها �ضعف ,لكنها عند بع�ض العلماء( )6يمكن �أن تنجبر ويكون الحديث َح َ�سن ًا لغيره(.)7
بم ُتعرف �صح ُة الحديث �أو ُح�سنه؟
ُتعرف ِ�صح ُة الحديث بواحد من ثالثة �أمور:
الأول� :أن يكون في كتاب التزم فيه م�صنفه ال�صحة� ,إذا كان م�صنفه ممن يعتمد قوله في الت�صحيح ,ك�صحيحي
البخاري وم�سلم.
الثاني� :أن ين�ص على �صحته �إمام يعتمد قوله في الت�صحيح والت�ضعيف ,ولم يكن معرو ًفا بالت�ساهل فيه ,كالإمام
�أحمد بن حنبل رحمه اهلل.
الثالث� :أن يجمع طرق الحديث ,وينظر اختالفها ,ودرجات رواته � -إذا كان من المتخ�ص�صين بهذا العلم  -ف�إذا
تمت فيه �شروط ال�صحة الخم�سة حكم ب�صحته(.)8
( )1القالئ�ص :جمع قلو�ص ,والقلو�ص :ال�شابة من النوق( .خمتار ال�صحاح ,وامل�صباح املنري).
(� )2أخرجه م�سند �أحمد  ،216 ,171/2و�سنن �أبي داود ( ،)3357وال�سنن الكربى للبيهقي  )3( .287/5ال�سنن الكربى للبيهقي .287/5
( )4لال�ستزادة انظر :النكت على ابن ال�صالح  ,418 - 416/1ومنهج النقد �ص� )5( 		 .267أخرجه ابن ماجه .)224( 81/1
( )6انظر حا�شية ال�سندي على �سنن ابن ماجه  ,99 - 98/1وك�شف اخلفاء  )7( 		 .43/2لال�ستزادة انظر :النكت على ابن ال�صالح .424 - 419/1
( )8انظر :م�صطلح احلديث ,البن عثيمني �ص.8
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قارن بين ال�صحيح والح�سن وف ًقا لما ي�أتي:
المعي ــار

الح�سـ ــن

ال�صحي ــح

�ضبط ال ــرواة
عدالة الــرواة
ات�ص ــال ال�سن ــد
ال�سالمة من ال�شذوذ والعلة

�أكمل خارطة المفاهيم الآتية لت�ستوفي �أق�سام الحديث المقبول:
ال

حديث المقبول

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

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

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

................
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1

ع ِّرف ًّ
كل من:
الحديث ال�صحيح لذاته.		
الحديث ال�صحيح لغيره. -الحديث الح�سن لذاته.

2

م ِّثل لكل من:
ال�صحيح لغيره		.الح�سن لذاته		. -الح�سن لغيره.

3

22

بم ُتعرف �صحة الحديث �أو ح�سنه؟

L-GE-CBE-TRHS-HDTH2-U1-L4

الحديث المردود
�أهداف الدر�س
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يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

تعدِّ د �أق�سام احلديث املردود.
وتبي �أق�سامه بالن�سبة ل�سبب الت�ضعيف.
تع ِّرف احلديث ال�ضعيف ِّ
تعدِّ د �أنواع ال�ضعيف ب�سبب �سقط يف الإ�سناد.
تعدِّ د �أنواع ال�ضعيف بالن�سبة للطعن يف الرواة.
تع ِّرف احلديث املر�سل ومتثل له.
تع ِّرف احلديث املعلق ومتثل له.
تع ِّرف احلديث املع�ضل ومتثل له.
تع ِّرف احلديث املنقطع ومتثل له.

�أق�سام احلديث املردود
الحديث المردود قِ�سمانِ  :ال�ضعيف والمو�ضوع:
1

الـ�ضـعـيــــف:

ال�ضعيف لغة :من ال�ضعف� ,ضد القوة(.)1
ا�صطالحا :ما فقد ً
�شرطا ف�أكثر من �شروط الحديث الح�سن.
ً
حكمه :ال�ضعيف مردود ,ال يعمل به.

�أنــواع الحديث ال�ضعيف:
يتنوع الحديث ال�ضعيف بح�سب نوع ال�ضعف الواقع في الحديث ,وهو في الجملة يق�سم باعتبارين:
الأول :بالنظر لأ�سباب ال�ضعف المتنوعة.
الثاني :بالنظر لقوة ال�ضعف من عدمه.
و�إليك التف�صيل:
( )1القامو�س ,مادة (�ضعف).
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�أو ًال� :أق�سام ال�ضعيف بالنظر لأ�سباب ال�ضعف المتنوعة:
وهو في الجملة ق�سمان:
�أ ما كان �ضعفه ب�سبب َ�سق ٍْط في الإ�سناد:
ُ
والمع�ضل ,وا ْل ُم ْن َق ِط ُع.
وهذا له �أنواع ,منها :المر�سلُ ,والمع َّلقُ ,
طعن في الراوي(:)1
ب ما كان �ضعفه ب�سبب ٍ
والطعن في الراوي قد يكون في عدالته؛ كالف�سق ،واال ِّتهام بالكذب ،ونحو ذلك ,وقد يكون الطعن في �ضبط الراوي
قات ,ولذلك �أ�سماء خا�صة ي�أتي ذكر بع�ضها �إن �شاء اهلل تعالى.
غلط ِه� ,أو َو ْهمِ ِه� ,أو �سو ِء ِحفظه� ,أو مخالفت ِه لل ِّث ِ
ك ُفح�ش ِ

�أنواع ال�ضعيف ب�سبب �سقط في الإ�سناد:
1

المر�سل:

تعريفه لغ ًة :المطلق ,وهو �ضد المقيد ,فك�أن ال ُم ْر ِ�سل �أطلق الإ�سناد ولم يقيده برا ٍو معروف.
التابعي �إلى النبي بدون وا�سطة.
ا�صطالحا :ما �أ�ضافه
ً
ُّ
التابعي :قال ُ
ر�سول اهلل كذا� ,أو فعل كذا ,ونحو ذلك.
�صورته� :أن يقول
ُّ
()2
مثاله :عن ابن جريج ،عن عطاء�« :أن النبي كان �إذا �صعد المنبر �أقبل بوجهه على النا�س ،فقال :ال�سالم عليكم » .
فهذا الحديث �ضعيف؛ لأنه مر�سل ,ولذلك ال يعمل به.
2

المعلق:

3

المع�ضل:

تعريفه لغة :ا�سم مفعول ,من علق ال�شيء بال�شيء �إذا ربطه به وجعله معل ًقا(.)3
ا�صطالحا :ما ُحذف من مبد�أ �إ�سناده را ٍو ف�أكثر(.)4
ً
مبد�أ الإ�سناد هو :جهة الم�ص ِّنف ,ف�أول ال�سند ُ
�شيخه ,و�آخ ُره ال�صحابي.
�صورته� :أن يحذف الم�صنف �شيخه فقط� ,أو يحذف جميع ال�سند �إال ال�صحابي� ,أو يحذف جميع ال�سند ,ويقول :قال
ر�سول اهلل (.)5
�سبب �إدخال المعلق في ال�ضعيف :الجهالة بحال الوا�سطة ,وهو الراوي المحذوف.
تعريفه لغة :ا�سم مفعول ,من �أع�ضل� :إذا �ضاق وا�شتد ,ومنه :داء ُع�ضال� ,أي :مر�ض �شديد(.)6
ا�صطالحا :ما �سقط من �إ�سناده اثنان ف�أكثر ,على التوالي(.)7
ً
( )1ح�صر احلافظ ابن حجر يف كتابه نزهة النظر �ص� 43أ�سباب الطعن يف الراوي بع�شرة �أ�شياء ,خم�سة منها تتعلق بالعدالة ,وخم�سة بال�ضبط.
( )3معجم مقايي�س اللغة .125/4
						
(� )2أخرجه عبدالرزاق يف م�صنفه .192/3
( )5نزهة النظر �ص.40
( )4مقدمة ابن ال�صالح يف الكالم على ال�صحيح �ص ,20ونزهة النظر �ص ,40وتدريب الراوي .90/1
( )7تي�سري م�صطلح احلديث للطحان �ص.74
				
( )6القامو�س املحيط (ع�ضل) ,ومعجم مقايي�س اللغة .345/4
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علم ب�سند �آخر �أن
حدي ًثا� ,أو يروي الراوي عن �شخ�ص لم َي ْل َق ُه حدي ًثا ,و ُي ُ

�صورته� :أن يروي التابعي عن النبي
بينهما راويين ف�أكثر.
�سبب �إدخاله في ال�ضعيف :الجهالة بحال الوا�سطة ,وهم الرواة ال�ساقطون من الإ�سناد.
مثاله :ما ذكره مالك في الموط�أ� :أن َ
معاذ بن جبل  قال� :آخر ما �أو�صاني به ر�سول اهلل حين و�ضعت رجلي في
ال َغ ْرز� ,أن قال�« :أح�سن خلقك للنا�س يا معاذ بن جبل»( .)1و�أقل ما يكون بين مالك ومعاذ راويان.
4

المنقطع:

تعريفه لغ ًة :ا�سم فاعل ,من القطع� ,ضد الو�صل ,وهو الف�صل(.)2
ا�صطالحا :ما �سقط من �إ�سناده راو واحد -قبل ال�صحابي� -أو �أكثر ،ب�شرط عدم التوالي.
ً
�سبب �ضعفه :الجهالة بالوا�سطة ,وهو الراوي ال�ساقط من الإ�سناد.
ميمون بن ِمهران ,عن عمر بن الخطاب  قال :قال ر�سول اهلل :
مثال المنقطع :ما رواه ابن ماجه من طريق
ِ
«�إذا دخلت على مري�ض فمره �أن يدعو لك ,ف�إن دعاءه كدعاء المالئكة»( .)3فهذا منقطع؛ لأن ميمونَ بنَ ِمهران لم يدرك
عمر بن الخطاب ؛ ف�إن مولده كان �سنة �أربعين ,ومقتل عمر � سنة ثالث وع�شرين.
الفرق بين المنقطع والمقطوع:
المنقطع غير المقطوع؛ فالمقطوع هو ما جاء عن التابعي ً
قول �أو ً
فعل ,والمنقطع من �أق�سام الحديث ال�ضعيف ,ب�سبب
�سقط في الإ�سناد.

�أكمل خارطة المفاهيم الآتية لت�ستوفي �أق�سام الحديث المردود ب�سبب �سقط في الإ�سناد:
الحديث المردود
الحديث ال�ضعيف
ال�ضعيف ب�سقط
في الإ�سناد
..................

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

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

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

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

(� )1أخرجه مالك .300/2
( )2معجم مقايي�س اللغة  ,101/5ومنهج النقد �ص.366
(� )3أخرجه ابن ماجه (.)1441
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قارن بين �أق�سام ال�ضعيف وف ًقا لما ي�أتي:
ال�سق ــط في ال�س ـن ـ ــد
الــحديـ ــث
املر�سل
املعلق
املع�ضل
املنقطع

1

ع ِّرف ما ي�أتي:

		
 الحديث المر�سل.			
 الحديث المع َّلق. الحديث المنقطع.2

م ِّثل لكل من:

		
 الحديث المر�سل. الحديث المع�ضل.3
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ما الفرق بين المنقطع والمقطوع؟

�سبب الت�ضعي ــف

L-GE-CBE-TRHS-HDTH2-U1-L5

الحديث الْـــ َمــــو�ضــــو ُع
�أهداف الدر�س
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يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

تع ِّرف احلديث املو�ضوع.
تبي خطورة الكذب على النبي .
ِّ
تعدِّ د �أ�سباب ظهور الو�ضع يف احلديث.
تبي جهود العلماء يف الذب عن ال�سنة النبوية.
ِّ
تبي طرق معرفة احلديث ال�ضعيف.
ِّ

تع ــريــف املــو�ض ــوع
معان ,منها :االختالق(.)1
لغ ًة :ا�سم مفعول م�أخوذ من و�ضع ,وله ٍ
وا�صطالحا :الخبر المكذوب على ر�سول اهلل .
ً
المكذوب� ,أو ا ْل ُم ْخ َت َلقُ � ,أو الباطل� ,أو ا ْل َم�صنوع.
�أ�سما�ؤه :الحديث المو�ضوع� ,أو
ُ

التحذير من الكذب على النبي
ذب على
من ذلك فقال�« :إن ِ
كذ ًبا َع َل َّي لي�س َك َك ٍ

الكذب على النبي لي�س كالكذب على غيره ,وقد َّ
حذر النبي
�أحدَ ,من َك َذ َب َع َل َّي متع ِّمدً ا فليتبو�أ َمقعده من النار»(.)2
فليحذر الم�سلم من ذلك �أ�شد الحذر ,وليجتنب الكذب على ر�سول اهلل جادًّا �أو هاز ًال ,وليتثبت فيما ين�سبه �إليه
فال ين�سب �إليه قو ًال بالظن والتخمين ,و�إنما ين�سب �إليه ما علم �أنه قاله .

,

�أ�سباب ظهور الكذب على النبي
انت�شر الحديث المو�ضوع في الزمان المت�أخر مع انت�شار و�سائل التوا�صل و�ضعف علم الكثير من النا�س بالحديث
وت�ساهل بع�ضهم في تلقي ونقل ما ي�صله دون تمحي�ص وتثبت من �صحة روايته عن ر�سول اهلل .ولم يكن الكذب على النبي
معرو ًفا � َ
أول الإ�سالم ,و�إنما �أ َّدى �إلى ظهوره ـ بعد ذلك ـ عوامل منها:
				
( )1القامو�س ,مادة (و�ضع).

(� )2أخرجه البخاري ( ،)1291وم�سلم (.)4
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1

2

3

الخالف الذي وقع بين الم�سلمين ,فانق�سم النا�س ـ ب�سببه ـ �إلى فرق مختلفة ,وظهرت الع�صبيات لل ِفرق والبلدان,
والمذاهب ,والأجنا�س ,فراح بع�ض المنت�سبين لهذه ال ِفرق ,والمتع�صبين لها يبحث عما ي�ؤيد ر�أيه من الن�صو�ص,
ف�إن لم يجد تجر�أ بالو�ضع على النبي .
مثاله�« :إن �أبغ�ض الكالم �إلى اهلل تعالى الفار�سية ... ,وكالم �أهل الجنة العربية»(.)1
ق�صد الترغيب والترهيب لحثِّ النا�س على الخير :وذلك �أن قوم ًا من المن�سوبين للزهد؛ لما ر�أوا ُبعد النا�س عن
الدين والقر�آن حملهم جه ُلهم على و�ضع �أحاديث ليرغبوا النا�س ـ بزعمهم ـ في الخير ,ويزجروهم عن ال�شر.
وهذا النوع من الو�ضاعين �أعظم �ضر ًرا من غيرهم ,و�سبب ذلك� :أن النا�س قد يقبلون مو�ضوعاتهم ثقة بهم ,لعدم
توقع الكذب منهم.
مثاله� :أن �أبا ع�صمة نوح بن �أبي مريم و�ضع حدي ًثا عن عكرمة ,عن ابن عبا�س في ف�ضائل القر�آن �سورة
�سورة ,فلما �سئل :من �أين لك هذا؟ قال� :إني ر�أيت النا�س �أعر�ضوا عن القر�آن ,وا�شتغلوا بفقه �أبي حنيفة ,ومغازي
ابن �إ�سحاق ،فو�ضعت هذا الحديث ِح ْ�س َب ًة(.)2
التو�صل �إلى �أغرا�ض دنيوية ,كبيع �سلعة� ,أو لم�صلحة خا�صة بالوا�ضع ,خا�صة بالو�ضع كطلب مال �أو �شهرة وغير
ذلك من الأغرا�ض ,كالتزلف للخلفاء �آنذاك.
مثاله :ما و�ضعه غياث بن �إبراهيم حين �أدخل على الخليفة المهدي ,وكان المهدي يحب الحمام ,ف�إذا قدامه
حمام ,فقيل لغياث :حدث �أمير الم�ؤمنين ,فقال :حدثنا فالن عن فالن� ,أن النبي قال« :ال �سبق �إال في ن�صل,
�أو خف� ,أو حافر� ,أو جناح»( .)3و�أ�صل الخبر م�شهور( ,)4لكنه زاد فيه�( :أو جناح) ت َق ُّر ًبا للخليفة.

جهود العلماء يف الذب عن ال�سنة النبوية
قد هي�أ اهلل تعالى الأ�سباب لحفظ ال�سنة ,ف�سخر لذلك علماء جهابذة ,ق�ضوا جل �أوقاتهم في جمعها وحفظها وتدوينها
والعناية بها ,والبحث عن رواتها ,ونقد مروياتهم ,وجعلوا �ضوابط يعرف بها �صحيح الحديث من �سقيمه ,فن�ش�أ لذلك علم
م�صطلح الحديث بفنونه المتنوعة.
()5
�سئل عبد اهلل بن المبارك رحمه اهلل تعالى عن هذه الأحاديث المو�ضوعة ,فقال :يعي�ش لها الجهابذة  .وقال ابن
المبارك � ً
أي�ضا :لو هَ َّم الرجل في ال�سحر (�أي في ليل) �أن يكذب في الحديث ,لأ�صبح النا�س يقولون :فالن كذاب(.)6

( )2املو�ضوعات البن اجلوزي .41/1
( )1املو�ضوعات 				.111/1
(� )4أخرجه �أحمد يف م�سنده  ,474 ,42 ,256/2و�أبو داود ( ،)3585والرتمذي (.)1699
			
( )3املجروحني  ,66/1واملو�ضوعات .42/1
( )5تقدمة اجلرح والتعديل  ,18/2واملو�ضوعات ,49/1ويق�صد باجلهابذة كبار املحدثني الذين يبينون كذبها.
( )6املو�ضوعات .49/1

28

وقال �أبو نعيم الف�ضل بن دُكين :قال �سفيان الثوري :من كذب في الحديث افت�ضح ,و�أنا �أقول :من هَ َّم �أن يكذب افت�ضح(،)1
وقال ابن الجوزي رحمه اهلل تعالى :ولقد رد اهلل كيد ه�ؤالء الو�ضاعين والكذابين ب�أحبا ٍر �أخيار ,ف�ضحوهم وك�شفوا قبائحهم,
وما كذب �أحد قط �إال وافت�ضح .اهـ(.)2
ويمكن �إجمال �أهم ما قاموا به في الحفاظ على ال�سنة ,و�إبعاد الدخيل عنها بما ي�أتي:
 1الرواية بالإ�سناد ,وعدم قبول الأخبار غير الم�سندة.
 2تدوين الأحاديث ,وجمعها في الكتب.
 3حفظ الأحاديث ب�أ�سانيدها ,والمقارنة بين المرويات ,حتى يتبين ال�صواب من الخط�أ.
 4البحث عن �أحوال الرواة ,واختبارهم ,وبيان الكاذب من غيره ,وو�ضع �ضوابط لمن تقبل روايته ممن ال تقبل في
علم الجرح والتعديل.
 5جمع الأحاديث المو�ضوعة ,وتدوين الكتب فيها ,والغر�ض من ذلك التحذير منها لئال يظن من �سمعها �أنها �صحيحة.
قال الحافظ ابن كثير رحمه اهلل تعالى في و�صف �أئمة الحديث :الذين كانوا يت�ضلعون من حفظ ال�صحاح,
ويحفظون �أمثالها ,و�أ�ضعافها من المكذوبات ,خ�شية �أن تروج عليهم� ,أو على �أحد من النا�س(.)3
ومن الم�صنفات في الأحاديث المو�ضوعة:
�أ المو�ضوعات ,لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي.
ب المنار المنيف في ال�صحيح وال�ضعيف ,للإمام ابن قيم الجوزية ,وفيه قواعد و�ضوابط مفيدة.
ج اللآلئ الم�صنوعة في الأحاديث المو�ضوعة ,لجالل الدين ال�سيوطي.
د الفوائد المجموعة في الأحاديث المو�ضوعة ,لمحمد بن علي ال�شوكاني.
كيف يعرف الحديث المو�ضوع؟
يعرف بعالمات وقرائن منها:
 1اعتراف الوا�ضع بو�ضعه للحديث ،مثل ما تقدم عن نوح بن �أبي مريم الذي اعترف بو�ضع الحديث في ف�ضائل ُ�س َو ِر
القر�آن.
 2ورود الحديث في كتاب من كتب الأحاديث المو�ضوعة التي تقدم ذكرها.
 3مخالفة الحديث لما في الكتاب �أو ال�سنة �أو الإجماع.

( )1الكفاية يف علم الرواية �ص.118 ,117
( )2املو�ضوعات .48/1
( )3اخت�صار علوم احلديث ,البن كثري (مع الباعث احلثيث) �ص.76
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بالرجوع �إلى �أحد الكتب المعنية بالأحاديث المو�ضوعة ،اكتب حديثين مو�ضوعين ذاك ًرا قول العلماء
فيهما:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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1

ما المراد بالحديث المو�ضوع؟

2

ع ِّرف الحديث المو�ضوع.

3

ب ِّين خطورة الكذب على النبي

4

عدِّ د �أ�سباب ظهور الو�ضع في الحديث.

5

ب ِّين جهود العلماء في دفع الكذب عن حديث النبي

6

ما طرق معرفة الحديث المو�ضوع؟

.
.

L-GE-CBE-TRHS-HDTH2-U1-L6

الم ْ�سن َِد �إليه (المنقولِ
�أق�سام الحديث من جهة ُ
عنه)
�أهداف الدر�س
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يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

تعدِّ د �أق�سام احلديث من جهة امل�سند �إليه.
تع ِّرف احلديث القد�سي ومتثل له.
تف ِّرق بني احلديث القد�سي والقر�آن الكرمي.
تع ِّرف احلديث املرفوع ال�صريح ومتثل له.
تع ِّرف احلديث املرفوع حك ًما ومتثل له.
تع ِّرف احلديث املوقوف ومتثل له.
تع ِّرف احلديث املقطوع ومتثل له.
ينق�سم الحديث من جهة ا ْل ُم�س َند �إليه �إلى �أربعة �أق�سام ,هي :الحديث القد�سي ,والحديث المرفوع ,والموقوف ,والمقطوع.

 1ـ احلديث القد�سي
تعريفه لغ ًة :من ال َقدا�سة ,وهي الطهارة والنزاهة(.)1
النبي عن ربه تبارك وتعالى .وي�س َّمى( :الحديثُ الرباني) ,و(الحديثُ الإلهي).
ً
وا�صطالحا :ما رواه ُّ
مثاله :حديث �أبي هريرة قال :قال ر�سول اهلل  :قال اهلل تبارك وتعالى�« :أنا �أغنى ال�شركا ِء عن ال�شركَ ,من
َعمِ َل ً
و�ش ْر َكه»(.)2
معي غيري ترك ُت ُه ِ
عمل �أ�شرك فيه َ
الفرق بين القر�آن ,والحديث القد�سي ,والحديث النبوي:
جهة املقارنة

القر�آن الكرمي

احلديث القد�سي

لفظه

َلف ُْظ ُه ِمن اهلل

التع ُّبد ِب ِتال َو ِت ِه

متع َّب ٌد بتالوته

َلف ُْظ ُه ِمن اهلل على ال�صحيح
غي ُر متع َّب ٍد ِب ِت َل َو ِت ِه

�إعجازه

ُم ْع ِج ٌز

غي ُر ُم ْع ِج ٍز

ثبوتــه

ب�صح ِت ِه
ثبت بالتواتُر ،فكلُّه مقطو ٌع َّ

ال�صحيح ،والح�سنُ ،
ِم ْن ُه
ُ
ُ
وال�ضعيف ،والمو�ضو ُع

احلديث النبوي
()3

َلف ُْظ ُه ِمن الر�سول
غي ُر متع َّب ٍد ِب ِت َل َو ِت ِه
غي ُر ُم ْع ِج ٍز
ال�صحيح ،والح�سنُ ،
ِم ْن ُه
ُ
ُ
وال�ضعيف ،والمو�ضو ُع

(� )2أخرجه م�سلم (.)2985
( )1انظر :القامو�س املحيط ,مادة (قد�س)		 .
( )3من قويل �أهل العلم ،ينظر يف هذا كتاب :احلديث القد�سي كالم اهلل ً
لفظا ومعنى؛ لعبد الرحمن الودعان ،والأحاديث القد�سية ،للدكتور عبد الغفور البلو�شي ،وهو قول
عامة ال�سلف رحمهم اهلل تعالى ،ون�ص عليه كثري من املت�أخرين ،واختاره الإمام ابن باز وال�شيخ �صالح الفوزان وغريهم.
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الطهار ُة له
رواي ُتهُ با ْل َم ْع َنى

يَحرم على ا ْلمُحْ ِدث-حَ ـ ـ َد ًثا �أ�ص َغ ـ َر �أو َيجوز لل ُم ْح ِدث ـ َحدَ ًثا �أ�صغ َر �أو يجوز لل ُم ْح ِدث ـ َحدَ ًثا �أ�ص َغ َر �أو
�أك َب َر ـ قراءتُهَ ،وم ُّ�سه.
�أك َب َرــ ،مَ�سُّ ه ،و َتحر ُم قراء ُته على ا ْلجُ ُن ِب� .أك َب َر ـ قراءتُهَ ،وم ُّ�سه.
تجو ُز رواي ُت ُه بال َم ْع َنى.
تجو ُز رواي ُت ُه بال َم ْع َنى.
ال تجو ُز رواي ُت ُه بال َم ْع َنى.

 2ـ احلديث املرفــوع
وينق�سم �إلى ق�سمين :مرفوع �صريح ,ومرفو ٌع ُحك ًما:
�أ المرفوع ال�صريح :هو ما �أ�ضيف �إلى النبي من قول� ,أو فعل� ,أو تقرير� ,أو و�صف في ُخلقه �أو ِخلقته.
قالت :قال النبي « :ال ت ََ�س ُّبوا الأموات ,ف�إنهم قد �أف�ضوا �إلى ما
فمثال المرفوع من القول :حديث عائ�شة
قدموا»(.)1
ومثال المرفوع من الفعل :حديث البراء قال« :كان ركوع النبي و�سجوده ,و�إذا رفع ر�أ�سه من الركوع ,وبين
ال�سجدتين ,قري ًبا من ال�سواء»(.)2
ومثال الإقرار :تقريره الجارية حين �س�ألها� :أين اهلل؟ قالت :في ال�سماء ,ف�أقرها على ذلك (.)3
ومثال الو�صف في ُخ ُل ِقهِ :حديث �أن�س «:كان النبي �أجود النا�س ,و�أ�شجع النا�س» الحديث(.)4
ومثال الو�صف في خِ ْل َق ِتهِ :حديث البراء « :كان ر�سول اهلل �أح�سن النا�س وج ًها ,و�أح�سنه خل ًقا ,لي�س بالطويل
البائن ,وال بالق�صير»(.)5
ب المرفوع ُحك ًما :وهو ما كان في حكم الم�ضاف �إلى النبي  ,وهو �أنواع ,منها(:)6
ولم يذكر �أنه علم به ,مثل :قول �أ�سماء بنت �أبي بكر :
� 1أن ي�ضيف ال�صحابي �شي ًئا �إلى عهد النبي
فر�سا ف�أكلناه»(.)7
« َن َح ْر َنا على عهد النبي
ً
� 2أن يقول ال�صحابي عن �شيء ب�أنه من ال�سنة ,مثل :قول ابن م�سعود « :من ال�سنة �أن يخفي الت�شهد»(,)8
يعني في ال�صالة.
النا�س �أن يكون �آخر
� 3أن يقول ال�صحابي� :أُمرنا� ,أو ُنهينا� ,أو �أُمر النا�س ,ونحو ذلك ,مثل :قول ابن عبا�س �« :أُمر ُ
عهدهم بالبيت� ,إال �أنه ُخ ِّف َف عن الحائ�ض»(.)9
وقول �أن�س بن مالك ُ « :و ِّقت لنا في ق�ص ال�شارب ,وتقليم الأظفار ,ونتف الإبط ,وحلق العانة� ,أن ال نترك �أكثر
من �أربعين ليلة»(.)10
				
(� )1أخرجه البخاري (.)1393
				
(� )3أخرجه م�سلم (.)537
				
(� )5أخرجه البخاري (.)3549
			
(� )7أخرجه البخاري ( ,)5510وم�سلم (.)38
				
(� )9أخرجه البخاري (.)1755

32

(� )2أخرجه البخاري (.)801
(� )4أخرجه البخاري (.)3040
( )6لال�ستزادة انظر :نزهة النظر� ,شرح نخبة الفكر �ص.55 - 53
(� )8أخرجه �أبو داود ( ,)986والرتمذي ( ,)291واحلاكم .230/1
(� )10أخرجه م�سلم (.)258

 3ـ امل ــوقـ ــوف
()1
من �أقوالهم و�أفعالهم موقو ًفا عليهم ,ال ُيتجاوز به �إلى ر�سول اهلل
تعريفه :ما �أ�ضيف �إلى ال�صحابة
وي�سميه بع�ض المحدِّ ثين :الأثر.والموقوف منه ال�صحيح ,والح�سن ,وال�ضعيف ,والمو�ضوع(.)2
ِّ

,

�أمثلة الموقوف:
�أ من القول :قول ابن عمر �« :إذا �أم�سيت فال تنتظر ال�صباح ,و�إذا �أ�صبحت فال تنتظر الم�ساء ,وخذ من
�صحتك لمر�ضك ,ومن حياتك لموتك»(.)3
ب من الفعل :كان ابن عمر �إذا قام له رجل عن مجل�سه ,لم يجل�س فيه(.)4

 4ـ الـمـ ـقـط ــوع
وجمعه :المقاطع والمقاطيع ,وهو :ما جاء عن التابعين( )5موقوف ًا عليهم من �أقوالهم و�أفعالهم .و�أدخل بع�ض �أهل
عمن دون التابعين � ً
أي�ضا.
العلم في المقطوع ما روي ِّ
والمقطوع منه ال�صحيح ,الح�سن ,وال�ضعيف ,والمو�ضوع.
()6
مثال الحديث المقطوع :قال ابن �سيرين�« :إن هذا العلم دين ,فانظروا عمن ت�أخذون دينكم» .
ُّ
مظان وجود الموقوف والمقطوع :م�صنفا عبدالرزاق ,وابن �أبي �شيبة ،و�سنن �سعيد بن من�صور ،و�سنن البيهقي.

( )1ال�صحابة :جمع �صحابي ,وهو َمن لقي النبي م�ؤمن ًا به ومات على ذلك.
( )2انظر :علوم احلديث ,البن ال�صالح مع التقييد والإي�ضاح �ص ,51وتدريب الراوي .156 – 149/1
(� )4أخرجه م�سلم (.)2177
					
(� )3أخرجه البخاري (.)6416
ً
(� )6أخرجه م�سلم يف مقدمة �صحيحه .14/1
		
( )5التابعي :من لقي ال�صحابي م�ؤمنا بالنبي ومات على ذلك.
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�أكمل خارطة المفاهيم الآتية لت�ستوفي �أق�سام الحديث من جهة الم�سند �إليه:
�أق�سام الحديث من جهة الم�سند
.......................

المــرفــوع

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

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

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

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

قارن بين �أق�سام الحديث من جهة الم�سند �إليه وف ًقا لما ي�أتي:
الــحديـ ــث

ال ـقـ ــائ ـ ــل

ال�صـ ـحـ ــة

القد�ســي
امل ــرفـ ــوع
امل ــوق ــوف
املقط ـ ــوع

 1ع ِّرف ًّ
كل من:
 الحديث المقطوع.		
 الحديث الموقوف.الحديث المرفوع حك ًما. 2م ِّثل لكل من:
 الحديث المرفوع ال�صريح. الحديث القد�سي. 3اذكر ثالثة من الفروق بين الحديث القد�سي والقر�آن الكريم.
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ــــر ُق التــخــريــــج
ُط ُ
�أهداف الدر�س
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يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

تبي املراد بالتخريج.
ِّ
تبي طرق التخريج.
ِّ
مت ِّثل لكل طريقة من طرق التخريج.
تبي مزايا التخريج عن طريق احلا�سب.
ِّ
تتمكن من تخريج احلديث النبوي.

معن ــى الت ـخــري ــج
تخريجا بمعنى� :أظهر و�أبرز.
التخريج لغة :م�صدر َخ َّرج ُيخ ِّرج
ً
ا�صطالحا هو :عزو الحديث �إلى م�صادره الأ�صلية ,مع بيان درجته عند الحاجة.
ً

�شرح مفردات التعريف
«عزو الحديث»� :أي ن�سبة الحديث �إلى من �أخرجه مثل قولك� :أخرجه البخاري في �صحيحه.
«�إلى م�صادره الأ�صلية» :المراد بالم�صادر الأ�صلية :الكتب التي َيروي �أ�صحا ُبها الأحاديث ب�أ�سانيدهم ,مثل :الكتب ال�ستة,
وم�سند الإمام �أحمد ,ويخرج بهذا القيد الم�صادر الفرعية وهي الكتب التي ال يروي �أ�صحابها الأحاديث ب�أ�سانيدهم,
مثل :ريا�ض ال�صالحين للنووي ،وبلوغ المرام البن حجر.
مثال م�أخوذ من م�صدر �أ�صلي:
قال الإمام م�سلم في «�صحيحه» :حدثنا محمد بن المثنى وابن ب�شار قاال :حدثنا محمد بن جعفر حدثنا �شعبة قال:
�سمعت قتادة يحدث عن �أن�س بن مالك عن النبي قال« :ال ي�ؤمن �أحدكم حتى يحب لأخيه ـ �أو قال لجاره ـ ما يحب
لنف�سه».
مثال م�أخوذ من م�صدر فرعي :قال الإمام النووي في «ريا�ض ال�صالحين» :عن �أن�س عن النبي قال« :ال
ي�ؤمن �أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�سه» متفق عليه.
«مع بيان درجته»� :أي يبين حكم الحديث من حيث القبول (ال�صحيح  -الح�سن)� ,أو الرد (ال�ضعيف والمو�ضوع).
«عند الحاجة» :ربما يكتفى بالعزو عن بيان درجة الحديث ,مثل �أن يكون الحديث في ال�صحيحين �أو �أحدهما لتلقي
العلماء �أحاديث الكتابين بالقبول.
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فــوائــد الت ـخــري ــج
1
2
3
4

التث ُّبت في نقل حديث النبي بنقله من م�صادره مع عزوه �إليها.
معرفة القارئ والمطلع على الحديث من �أخرج الحديث من �أ�صحاب الم�ؤ َّلفات الأ�صلية.
�سهولة الرجوع للحديث في م�صادره الأ�صلية.
تمييز الحديث ال�صحيح من ال�ضعيف.

طرق ا�ستخراج احلديث
عندما يوجد عندنا حديث ونحتاج �إلى معرفة من رواه من العلماء في كتبهم الم�س َندة (الم�صادر الأ�صلية) ،فلدينا
عدة طرق ال�ستخراج هذا الحديث من م�صادره الأ�صلية ،واالطالع عليه والت�أكد من لفظه و�صحته ونحو ذلك ،وهذه
الطرق يمكن اال�ستفادة منها جمي ًعا �أو من بع�ضها؛ ومن �أهمها ما ي�أتي:
الطريقة الأولى :عن طريق مو�ضوع الحديث.
الطريقة الثانية :عن طريق �أول لفظ من متن الحديث ,وي�س َّمى (طرف الحديث).
الطريقة الثالثة :عن طريق لفظة وردت في متن الحديث.
الطريقة الرابعة :عن طريق الحا�سب الآلي �أو ال�شبكة العنكبوتية.
الطريقة الأولىْ :ا�ست ِْخرا ُج ا ْل َحديثِ عن طريق مو�ضوع الحديث:
ت�ستخدم هذه الطريقة عندما يذكر لنا من الحديث ما يدل على مو�ضوعه �أو عندما ُيذكر الحديث بمعناه وهنا يحدد
الباحث مو�ضوع الحديث ،هل هو في الطهارة؟ �أو ال�صالة؟ �أو الزكاة؟ �أو في الحج؟ �أو في البيوع؟ ثم ينتقل بعد ذلك �إلى
الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية؛ مثل :الكتب ال�ستة؛ ليبحث عن الحديث في الأبواب التي هي مو�ضوع الحديث.
تدريب عملي

 1قال « :من حج ولم يرفث( ,)1ولم يف�سق رجع كما ولدته �أمه».
حدِّ د مو�ضوع الحديث.................................................................................................................................... :
بمراجعة �صحيحي البخاري وم�سلم وجدنا ما ي�أتي:
�أ -روى البخاري الحديث في كتاب الحج ,في باب ف�ضل الحج المبرور (رقم الحديث .)1521
ب -روى م�سلم الحديث في كتاب الحج والعمرة ,باب ف�ضل الحج والعمرة يوم عرفة (رقم الحديث .)1350
 2بالرجوع �إلى الكتب ال�ستة �أو بع�ضها خ ِّرج الحديثين الآتيين:
�أ -قال ر�سول اهلل « :ال يقبل اهلل �صالة �أحدكم �إذا �أحدث حتى يتو�ض�أ».
( )1الرفث معناه اجلماع ومقدماته الفعلية والقولية.

36

حدِّ د مو�ضوع الحديث.................................................................................................................................... :
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

« :ت ََ�س َّحروا ف�إن في ال�سحور بركة».

ب -قال :قال ر�سول اهلل
حدِّ د مو�ضوع الحديث.................................................................................................................................... :
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

الطريقة الثانيةْ :ا�ست ِْخرا ُج ا ْلحَ ديثِ عن طريق �أول لفظ من متن الحديث (طرف الحديث):
�إذا كان عندنا حديث بلفظه و�أردنا �أن نعرف من رواه من �أهل الكتب الم�سندة؛ ف�إنه يمكننا معرفة ذلك بالرجوع �إلى
الكتب الحديثية التي ُتذكر فيها الأحاديث مرتب ًة على حروف المعجم ،ومن هذه الكتب(:)1
1

«الجامع ال�صغير من حديث الب�شير النذير» ,للحافظ
ال�سيوطي (ت911هـ) ,وقد جمع فيه �أحاديث كثيرة،
ثم زاد عليها ،وقد قام العالمة الألباني بتحقيق الجامع
ال�صغير وزيادته وق�سمه �إلى كتابين (�صحيح الجامع
ال�صغير وزيادته) ،و(�ضعيف الجامع ال�صغير
وزيادته).

2

«المقا�صد الح�سنة في بيان كثير من الأحاديث الم�شتهرة على الأل�سنة» للإمام �شم�س الدين
�أبو الخير محمد بن عبد الرحمن ال�سخاوي.

3

كتب الفهار�س وهي كثيرة جدًّا ،ومن �أو�سعها مو�سوعة �أطراف الحديث النبوي ال�شريف
لمحمد ال�سعيد بن ب�سيوني زغلول.

( )1هذه الكتب لي�ست م�صادر �أ�صلية ولكنها تعزو احلديث للم�صادر الأ�صلية.
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تدريب عملي

بالرجوع �إلى �أحد الكتب ال�سابقة ب ِّين َمن روى هذا الحديث:
قال « :اقر�ؤوا القر�آن؛ ف�إنه ي�أتي يوم القيامة �شفي ًعا لأ�صحابه».
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

الطريقة الثالثةْ :ا�ست ِْخرا ُج ا ْل َحديثِ عن طريق لفظة وردت في متن الحديث:
ديث بالبحث عنه بلفظة من الألفاظ الواردة فيه ،و�أح�سن الكتب
راج ا ْل َح ِ
ا�س ِت ْخ ُ
يمكن ْ
المفهر�س لألفاظ الحديث النبوي)
التي ي�ستفاد منها في هذه الطريقة كتاب( :المعجم
ِ
ت�أليف جماعة من الم�ست�شرقين.
وكيفية ذلك � ً
إجمال� :أن تحدِّ َد لفظ ًة من �ألفاظ الحديث ،ثم تفتح المعجم على هذه اللفظة
وتبحث عنه من خاللها ،والمعجم مر َّتب على حروف الهجاء ،ويذكر جز ًءا من الحديث ،ويبين
من رواه من �أهل الكتب الت�سعة الم�شهورة ،ذاك ًرا مو�ضعه من الكتاب ،بحيث ي�سهل عليك الرجوع
�إليه.
تدريب عملي

المفهر�س لألفاظ الحديث النبوي) ا�ستخرج الحديث الآتي:
من خالل كتاب( :المعجم
ِ
�ص َّ
اط».
قال « :ا ْل ِف ْط َر ُة َخ ْم ٌ�س :ا ْل ِختَانُ َ ،و ِ
ال�شار ِِبَ ،و َت ْق ِل ُيم الأَ ْظ َفارَِ ،و َنت ُْف الآ َب ِ
اال ْ�س ِت ْح َدادَُ ،و َق ُّ
اختر لفظ ًة من �ألفاظ الحديث التي تحتها خط ،ثم راجع (المعجم المفهر�س) في مادة الكلمة التي اخترتها؛
لتتعرف من خالله على َمن روى الحديث ،ثم ارجع �إلى الم�صدر الأ�صلي للحديث ،واكتب تخريجه بذكر ال�صفحة
ورقم الحديث ،والكتاب والباب �إن ُوجد.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

الطريقة الرابعةْ :ا�ست ِْخرا ُج ا ْل َحديثِ عن طريق «برامج الحا�سب الآلي» و�شبكة المعلومات  -الإنترنت
مميزات البرامج الحا�سوبية:
 1جمع �أكبر قدر من الأحاديث في برنامج واحد ,فمث ًال برنامج (جوامع الك ِلم) يحوي مليون حديث ,مع �سرعة
تحميلها على الجهاز ,و�سهولة حملها في كل مكان.
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 2ال�سرعة الهائلة في الح�صول على المعلومة داخل ن�ص الكتاب �أو الكتب.
 3تعدد طرق البحث ,وتنوعها فهو يبحث عن الحديث من خالل المتن والإ�سناد.
 4ما توفره من �سهولة و�سرعة تحديث المعلومات.
 5التنوع الكبير والخيارات المتعددة في نوعية الخط وحجمه ،وعر�ض الأ�شكال والجداول والر�سوم ب�صور متعددة
ح�سب اختيار الباحث ,وكذلك تعدد الخيارات في تحديد لون المادة عند الطباعة.
� 6إمكان ن�سخ جملة �أو �صفحة �أو �أكثر من ذلك في ملفات البحث مبا�شرة؛ و�إجراء االخت�صار والتعديل والإ�ضافة عليه وفق
ما يريده الباحث ,مع �إمكانية الطباعة ل�صفحة �أو �أكثر من كتب المكتبات الإلكترونية مبا�شرة ,وهذا يخدم الباحث
ويخت�صر عليه كثي ًرا من الوقت والجهد.
� 7إمكان �سماع كثير من �شروح الأحاديث بال�صوت من كبار العلماء.
البرامج الحا�سوبية الم�ستخدمة للحديث النبوي:
البرامج الحا�سوبية المتعلقة بالعلوم ال�شرعية وال�سنة النبوية كثيرة ومتعددة وال يمكن ح�صرها هنا ,وفي كل يوم يخرج
برنامج جديد بمزايا جديدة؛ مما يجعل المفا�ضلة الدقيقة بين البرامج �أم ًرا �صع ًبا.
�أهم ال�ضوابط في التعامل مع البرامج الحا�سوبية:
ال�ضابط الأول :الت�أكد من جودة البرنامج و�إتقانه من خالل �س�ؤال المتخ�ص�صين.
ال�ضابط الثاني :عدم االعتماد الكلي على هذه البرامج في �إعداد البحوث ,فهذه البرامج هي و�سيلة بحث ولي�ست
م�صدر معلومة ,فهي كالفهار�س للكتب ،ولهذا يجب التنبه لما قد يقع فيها من الخط�أ والتحريف وال�سقط وغيرها.
ال�ضابط الثالث :كتابة الحديث كتابة �سليمة لتكون نتائج البحث عنه مطابقة ,واختيار الكلمة التي يقل ا�ستعمالها.
مواقع لتخريج الأحاديث على ال�شبكة العالمية (الإنترنت):
موقع جامع خادم الحرمين ال�شريفين لل�سنة النبوية على ال�شبكة العالمية www.sonnh.alifta.com
موقع الحديث النبوي
موقع المحدث www.muhaddith.org
موقع الإ�سالم التابع لوزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد http://hadith.al_islam.com
موقع الدرر ال�سنية في تخريج �أحاديث خير البرية وي�سمى «تي�سير الو�صول �إلى �أحاديث الر�سول »
www.sonnhonline.com

http://www.dorar.net

موقع ال�سنة النبوية وعلومها

www.alsunnah.com
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تدريب عملي

من خالل الحا�سب الآلي ،وب�أي برنامج �أو موقع من الم�شار �إليها؛ ا�ستخرج الحديث الآتي ،وب ِّين َمن رواه.
قال «:من �صلى البردين دخل الجنة».
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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1

ب ِّين المراد بالتخريج.

2

عدِّ د طرق التخريج.

3

م ِّثل لطريقة التخريج بالمتن.

4

ب ِّين �ضوابط التخريج عن طريق الحا�سب.

ثـانـ ًيـا:
الأحــاديـــث
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يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

ت�ستنتج مو�ضوع احلديث الرئي�س.
ت�ستنتج و�سيلة من و�سائل الدعوة الواردة يف احلديث.
تعظم كتاب اهلل و�سنة نبيه .
تدرك �أهمية ال�سمع والطاعة لوالة الأمر يف غري مع�صية.
تبي املخرج من الفنت.
ِّ
ت�ستنتج املكانة الت�شريعية ل�سنة اخللفاء الرا�شدين.
وع َّم الجه ُل ،وكثرت ال�شبهات ،فما المخرج من ذلك؟
كلما ابتعد النا�س عن نور النبوة وع�صر الر�سالة تزايدت الفتنَ ،
ب َّين النبي المخرج في الحديث الآتي:

دمعت

ِ
العربا�ض بنِ �ساري َة قال� :ص َّلى ِبنَا
يح
عن �أبي ن َُج ٍ
ر�سول ا ِ
ُ
َذاتَ َي ْومٍُ ،ث َّم �أَ ْق َب َل َعلَ ْينَاَ ،ف َو َع َظنَا َم ْو ِع َظ ًة
هلل
وب ،فقا َل
َب ِلي َغ ًةَ ،ذ َر َف ْت ِمنْها ا ْل ُع ُيونَُ ،و َوجِ لَ ْت ِمنْها ا ْل ُق ُل ُ
َقا ِئ ٌل :يا َر ُ�سو َل ا ِ
هللَ ،ك�أَ َّن هذه َم ْو ِع َظ ُة ُم َو ِّد ٍع؛ َف َما َذا َت ْع َه ُد
و�صي ُك ْم ِب َت ْق َوى ا ِ
�إِ َل ْينَا؟ فقال�« :أُ ِ
ال�س ْم ِع َو َّ
الطا َع ِة
هللَ ،و َّ
َو�إِنْ َع ْب ًدا َح َب ِ�ش ًّيا ،ف�إنه من َي ِع ْ�ش ِم ْن ُك ْم َب ْع ِدي َف َ�س َي َرى
اخْ ِتال ًفا َك ِثي ًراَ ،ف َعلَ ْي ُك ْم ب ُِ�س َّن ِتي َو ُ�س َّن ِة ا ْلخُ لَفَا ِء ا ْل َم ْه ِد ِّيينَ
ال َّر ِا�ش ِدينَ َ ،ت َم َّ�س ُكوا بهاَ ،و َع ُّ�ضوا َعلَ ْي َها بِال َّن َواجِ ِذَ ،و�إِ َّيا ُك ْم
َو ُم ْح َدث ِ
َات الأُ ُمورِ ،ف�إنَّ ُك َّل ُم ْح َد َث ٍة ِب ْد َع ٌةَ ،و ُك َّل ِب ْد َع ٍة
َ ٌ ()1
�ضَ اللة».

خافت

الأ�ضرا�س الأخيرة

(وجوب التم�سك بالكتاب وال�سنة) عنوان منا�سب لمو�ضوع الحديث؛ تعاون مع زمالئك في اختيار عنوان �أن�سب
منه ،ثم اكتبه في �أعلى ال�صفحة.
(� )1أخرجه �أحمد  ،126/4و�أبو داود ( ،)4607والرتمذي ( ،)2676واحلاكم يف امل�ستدرك  ,174/1والألباين يف الإرواء (.)2455
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ترجمة راوي احلديث
ا�سمه ون�سبه

وفاته

معامل من حياته

ا�ض بــنُ َ�ســا ِر َي َة �-1صحابي م�شهور من ال�سابقين �إلى الإ�سالم.
ا ْل ِع ْر َب ُ
ال�ص َّفة التي في م�سجد النبي
ال ـ ُّـ�س ـ َلــمِ ــي ،كني ـتــه -2 :من فقراء ال�صحابة ،ولذلك �سكن في ُّ
� -3أحد ال�صحابة الب َّكائين الذين نزل فيهم :ﱫ
�أَبو ُن َج ْيح.
 -4نزل ال�شام ،و�سكن ِح ْم َ�ص.

توف ــي �سنة خــم�س
 .و�سبعين (75هـ).

ﱪ (.)1

�إر�شادات احلديث
1

2

3

4

5

والترهيب ،وهكذا ينبغي على
والترغيب
حري�صا على نفع �أ َّم ِت ِه ،يذكرهم باهلل تعالى وب�شريعته،
النبي
ِ
ِ
ً
كان ُّ
وجال�ؤها
العالم والمعلم المربي والداعي �إلى اهلل تعالى �أن يتعاهدوا النا�س بالموعظة والتذكير؛ لأن القلوب ت�صد�أِ ،
بذكر اهلل تعالى.
َدلَّ الحديثُ على م�شروعية الموعظة �أحيا ًنا في �أعقاب ال�صلوات المكتوبات ،وال�سنة �أن ال يداوم على ذلك ،بل
النبي .
ُيتَخَ َّو ُل النا�س بالموعظة في الوقت بعد الوقت كما كان يفعل ُّ
بالدعوة �إلى الإ�سالم با ْل َم ْو ِع َظ ِة ا ْل َح َ�س َن ِة؛ فقال تعالى:
لقد �أمر اهلل تعالى ر�سوله
والنبي في هذا الحديث ي�ستجيب ل ْأم ِر اهلل تعالى ،وا ْل َم ْو ِع َظ ُة ا ْل َح َ�س َن ُة هي:
(،)2
ُّ
أ�سلوب ا ْل َح َ�س ِن ال َّلين قو ًال وفع ًال.
ا َّلتي تَكونُ بال ِ
ال�س ْم ِع َو َّ
الط َاع ِة لمن َت َو َّلى �أم َر الم�سلمين؛ وذلك لأن �أمر النا�س في �ش�أن دينهم ودنياهم ال
دل الحديث على وجوب َّ
ال�س ْم ِع َو َّ
الط َاع ِة ،وبذلك يح�صل اال�ستقرار ويعم
ي�ستقيم بغير �سلطان يحكم النا�س ،وال ي�ستقيم �أمر ال�سلطان بغير َّ
الخير وينت�شر العدل وتقام الحقوق ،وبدون ذلك تعم الفو�ضى وتنت�شرالجريمة ب�أنواعها ،ولهذه المعاني جاءت
البيعة لولي الأمر ،وال�سمع والطاعة لولي �أمر الم�سلمين في المملكة العربية ال�سعودية ،خادم الحرمين ال�شريفين
الملك �سلمان بن عبدالعزيز يحفظه اهلل.
�أنه �سوف تحدث بعده فتن كثيرة واختالف وا�ضطراب بين الم�سلمين ،وقد و�صفه النبي
يخبر النبي
بالكثير ،وهذا يدل على انت�شاره و َت َن ُّو ِع ِه ،وهذا من دالئل نبوته حيث حدثت الفتن واالختالفات الكثيرة بعده ،
وهذا الإخبار له فوائد منها:
�أ وجوب الحذر من الوقوع في الفتن.

				
(� )1سورة التوبة الآية رقم (.)92

(� )2سورة النحل الآية رقم (.)125
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6

7

8

9

ب عدم االغترار ب�أهل الفتن و�إن �أَ ْل َب�سوا الحق بالباطل.
ج عدم المباالة بالمخالفين لل�سنة و�إن كثروا.
النبي المخرج عند حدوث الفتن واالختالف وذلك
بالتم�س ِك بهديه وما كان عليه ا ْل ُخ َل َفا ُء ا ْل َم ْه ِد ُّيونَ
ُّ
َب َّينَ ُّ
ال َّر ِا�ش ِدونَ من بعده �أ�ش َّد التم�سك ،ومجانبة ِّ
كل �سبيل فيه بعد عنه ومجافاة له ،وهذه الو�صية من النبي موافقة
وم�ؤ ِّكدة لو�صية اهلل تعالى التي و�صى بها في كتابه الكريم من وجوب التم�سك ب�صراط اهلل تعالى وترك اتباع ال�سبل
ا ْل ُم ِ�ض َّلة ،قال تعالى :ﱫ
ﱪ (.)1
في الحديث �إثبات �صحة خالفة الخلفاء الرا�شدين الذين جا�ؤوا بعده وهم �أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ،
وقد و�صفهم النبي بكونهم مهديين را�شدين ،وفي هذا غاية التزكية لهم ولمنهاجهم الذي �ساروا عليه ،وهو
دليل على اقتفائهم �سنة النبي ومنهجه وطريقته.
في الحديث تحذير �شديد من الوقوع في البدع ،وهي :التعبد هلل تعالى بطريقة مخالفة لما كان عليه النبي
و�أ�صحابه  ،و�سبب هذا الت�شديد �أمور منها:
�أ منازعة هلل وتدخل في حق خا�ص من حقوقه تعالى وهو الت�شريع.
ب �أنها ت�سبب الخالف والفرقة بين الم�سلمين.
دل الحديث على �أن ك َّل ُم ْح َد َث ٍة في دين اهلل تعالى ِب ْد َع ٌة ،و�أن ُك َّل ِب ْد َع ٍة َ�ضال َل ٌة.

الفرقة وترك الجماعة من الأمرا�ض الخطيرة والتي ينتج عنها مفا�سد عظيمة ،اجمع �أكبر قدر من
تلك المفا�سد:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

(� )1سورة الأنعام الآية رقم (.)153
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�أمامك مجموعة من �أقوال ال�سلف ال�صالح في البدعة ،حلل هذه الأقوال مبينا خطورة البدعة و�أ�ضرارها.
قال عبداهلل بن عبا�س :
«ال تجال�س �أهل الأهواء ،ف�إن مجال�ستهم ممر�ضة للقلوب».
وقال« :ما ي�أتي على النا�س من عام� ،إال �أحدثوا فيه بدعة ،و�أماتوا فيه �سنة ,حتى تحيا البدع ،وتموت
ال�سنن».
عن م�صعب بن �سعد بن �أبي وقا�ص ،قال« :قال لي �أبي�« :أي بني ،ال تجال�س مفتون ًا؛ ف�إنه ال يخطئك منه
�إحدى خ�صلتين� :إما �أن ي�ستزلك ،و�إما �أن يمر�ض قلبك
قال الإمام مالك« :من ابتدع في الإ�سالم بدعة يراها ح�سنة فقد زعم �أن محمدا قد خان الر�سالة لأن اهلل
( .)1فما لم يكن يومئذ دين ًا فال يكون اليوم دين ًا».
تعالى يقول:

1
2
3
4

في الحديث تطبيق لأحد و�سائل الدعوة ،ما هذه الو�سيلة؟ وما فائدتها؟
ما المرجع �إليه عند االختالف؟ ب ِّين ن�ص الحديث الذي يدل على ذلك.
ما حكم ال�سمع والطاعة لوالة الأمر؟ وما الدليل على ذلك؟
علل لـ:
�أ .بكاء ال�صحابة ووجل قلوبهم.
ب .طلب ال�صحابة للو�صية
ج .عالقة اقتران التقوى وال�سمع والطاعة في و�صية الر�سول .

(� )1سورة املائدة الآية رقم (.)3

45

L-GE-CBE-TRHS-HDTH2-U2-L2

الحديث الثاني)..................( :
�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:
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ت�ستنتج مو�ضوع احلديث الرئي�س.
تعدِّ د ف�ضائل الدعوة �إلى اهلل.
ت�ستنتج �صفات الداعي �إلى اهلل.
للدعوة �إلى اهلل ف�ضل عظيم حيث رتب عليها ال�شرع الأجر الكثير كما جاء في الحديث الآتي:
عن َ�س ْهل بنِ َ�س ْع ٍد
َل َك ُح ْم ُر ال َّن َع ِم»(.)1

�أ َّن ال َّنب َِّي

َقا َلَ « :ف َوا ِ
هلل ب َِك َر ُج ً
ال َو ِاح ًدا خَ ْي ٌر َل َك ِمنْ �أَنْ َيكُو َن
هلل لأَنْ َي ْه ِد َي ا ُ

ما المو�ضوع الرئي�س لهذا الحديث؟ �صغ الإجابة في عبارة مخت�صرة تنا�سب �أن تكون عنوا ًنا للدر�س واكتبها في
�أعلى ال�صفحة.

ترجمة راوي احلديث
ا�سمه ون�سبه

وفاته

معامل من حياته

خم�س توف ــي �سنة �إحــدى
َ
وت�سعين(91هـ).

َ�سـ ـ ْه ــل ب ــنُ َ�س ـ ْع ـ ـ ـ ٍـد ُ -1ولد قبل الهجرة بخم�س �سنوات ،وكان عمره َي ْو َم ُت ُوفي النبي
رجي ع�شر َة �سن ًة.
ال�ساعدي َ
ُّ
الخــزْ ُّ
ُّ
ُ
النبي .
حياة
في
وا
ف
و
ت
الذين
ال�صحابة
من
أبوه
�
-2
ُ
ِّ
أن�صاري.
ال
ُّ
 -3كان ا�س ُمه َحزْ ًنا ،ف�س َّماه ُ
َ�س ْه ًل.
ر�سول اهلل
 -4هو �آخر من مات بالمدينة من ال�صحابة  ،وقد تجاوز مئة عام.

(� )1أخرجه البخاري ( ،)3498وم�سلم (.)2406
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�إر�شادات احلديث
1

2

3
4

5
6

دل الحديث على ف�ضل الدعوة �إلى اهلل تعالى وهداية النا�س ،ففي هذا الحديث �أن من اهتدى على يديه �أحد ف�إن
ذلك خير له من �أن يكون له ُح ْم ُر ال َّن َع ِم ،وهي �أجود �أنواع الإبل ،وكانت �أنف�س الأموال في ذلك الوقت ،فهي كناية
عن عظيم الأجر ،وللدعوة ف�ضائل �أخرى كثيرة منها:
�أ �أنها وظيفة المر�سلين ـ عليهم ال�سالم ـ و�أتباعهم ،ولو لم يكن لها ف�ض ٌل �إال هذا لكفاها �شرفًا.
ً ()1
ُ�ص ذلك من �أُ ُجور ِِه ْم �شَ ْيئا» .
ب �أن َ«م ْن َد َعا �إلى ُه ًدى كان َل ُه من الأَ ْجرِ ِم ْث ُل �أُ ُجو ِر من َت ِب َعهَُ ،ال َي ْنق ُ
ج �أن َمن َج َم َع بين الدعوة �إلى اهلل تعالى مع العمل ال�صالح كان �أح�سنَ النا�س ً
قول و�أكث َرهم ثوا ًبا؛ كما قال
ﱪ (.)2
تعالى :ﱫ
يجب على الداعي �إلى اهلل تعالى �أن يعلم مايدعو �إليه؛ ف�إنه ال يجوز لأحد �أن يدعو �إلى اهلل تعالى �إال بعلم وب�صيرة،
ف�إن َمن دعا بغير علم �أَ ْو َ�ش َك �أن ُي�ض َّل النا�س ،ويو ِق َع ُهم في البدع والخرافات.
اهتداء القلوب وا�ستجابتها بيد اهلل تعالى ،وعلى الداعي �إلى اهلل �أن يبذل الأ�سباب الممكنة له؛ من البيان والتو�ضيح
واال�ستدالل والحوار وح�سن ا ْل ُخلق ،وغير ذلك من الأ�سباب الم�شروعة لهداية الخلق.
ك ُّل م�سلم ينبغي �أن يكون داع ًيا �إلى اهلل تعالى بقوله �أو بفعله �أو بماله �أو بفكره �أو بقلمه �أو بكل ذلك� ،أو بغيره من
دعا ًة �إلى اهلل تعالى فقال :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
الو�سائل؛ ف�إن اهلل تعالى قد جعل جميع �أتباع النبي
ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ( ،)3وال�شرط في ذلك الب�صيرة ،وهي ال ِعلم ،فال
يدعو الم�سلم �إ َّال �إلى ما يعرفه من الإ�سالم والتوحيد وال�صالة وغير ذلك؛ ك ٌّل ِب َح َ�س ِب ِه.
َّ
وبيان �أهميتها ،ولكن ال ينبغي
دل الحديثُ على م�شروعية ا ْل َح ِل ِف على الأمور المهمة ،لتعظيمها باليمين وتوكيدهاِ ،
يحلف الإن�سانُ على ِّ
الإكثار من ا ْل َح ِلف حتى َ
كل �شيء؛ و�إنما يكون عند الحاجة وفي الأمور المه َّمة.
ت�شبيه �أمور الآخرة ب�أعرا�ض الدنيا ،يق�صد به تقريب المعاني للأفهام.

( )1كما يف احلديث الذي رواه م�سلم يف كتاب العلم ،باب من �سن �سنة ح�سنة �أو �سيئة ومن دعا �إلى هدى �أو �ضاللة .)2674(2060/4
(� )2سورة ف�صلت الآية رقم (.)33
(� )3سورة يو�سف الآية رقم (.)108
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تتنوع �أ�ساليب الدعوة بح�سب المدعوين ،اذكر و�سيلة منا�سبة لدعوة من ي�أتي.
�أ�سلـ ــوب ال ــدع ـ ــوة
المــدعـ ــو
غير الم�سلم
الم�سلم العا�صي
المعر�ض عن الطاعة
الم�سلم الم�ستجيب

النبي هو القدوة في الدعوة �إلى اهلل ،بالرجوع �إلى �سيرته
فيه حر�صه على هداية النا�س:

اذكر موق ًفا من حياته

يظهر

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

1
2
3
4

48

عدِّ د ف�ضائل الدعوة �إلى اهلل.
ما �أهمية العلم في الدعوة �إلى اهلل؟
ورد في ال�سنة تخيير العدو قبل القتال بين ثالثة �أمور ،ما هي؟ َب ِّين داللة الحديث على ذلك.
ما ا�سم �سهل بن �سعد قبل �أن يغيره النبي ؟ ولماذا غ َّيره النبي ؟

L-GE-CBE-TRHS-HDTH2-U2-L3

الحديث الثالث)..................( :
�أهداف الدر�س
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يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

ت�ستنتج مو�ضوع احلديث.
تقدر �أهمية ال�صالة ومكانتها من الدِّ ين.
تقدر �أهمية الزكاة ومكانتها من الدِّ ين.
تقدر �أهمية الن�صح لكل م�سلم
تعدِّ د �آداب الن�صيحة.
مت ِّثل ل�صور الن�صيحة.
حتذر من الغ�ش وترك الن�صيحة.

النبي يبايع �أ�صحا َبه على الإ�سالم �أحيا ًنا ،وعلى بع�ض �شرائعه المهمة �أحيا ًنا �أخرى ،ومبايعته لهم
كان ُّ
على �أمر يدل على �أهميته وعظم �ش�أنه في هذا الدين ،و�أنه يجب الحر�ص عليه ومراعاته ،ومن ذلك ما جاء في مبايعته
هلل كما في الحديث الآتي:
لجرير بن عبد ا ِ
عن َجرِي ِر بن عبد ا ِ
هلل

قالَ «:با َي ْعتُ َر ُ�سو َل ا ِ
هلل

ال�صالةَِ ،و�إِي َتا ِء ال َّز َكاةَِ ،والن ُّْ�ص ِح ِل ُك ِّل
على �إِ َقا ِم َّ

				
ُم ْ�سل ٍِم»(.)1
تعاون مع زمالئك في ا�ستنتاج عنوان منا�سب للحديث ،ثم اكتبه في �أعلى ال�صفحة.

(� )1أخرجه البخاري ( ،)57وم�سلم (.)56
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ترجمة راوي احلديث
ا�سمه ون�سبه

منــاقــبـــه

معامل من حياته

وفاته

َج ِري�� ُر بنُ عب ِ��دا ِ
هلل  -1كــان النبــي يك ــرمه ،ق ــال � -1أ�س��لم ف��ي ع��ام الوف��ود ال�س��نة توف ــي �سنة �إح ــدى
ُ
هلل
ا
ول
�س
ر
ي
ن
ب
ج
ح
ا
م
«
:
ر
ي
ر
ج
َ
ِ
ِ
َ
َ
ا ْل َب َج ِل ُّ��ي ال َي َم ـ��ا ِن ُّيُ ِ َ .
َ َ ُ
التا�سعة و�شهد مع النبي
َح َّج َة وخم�سين (51هـ).
َ
ُم ْن ُذ �أ ْ�س َل ْم ُت ،وال َر�آ ِني �إال َ�ض ِح َك» .ا ْل�� َو َدا ِع ،و�أمره �أن َي�س��تن�صت
متفق عليه(.)1
النا�س.
 -2قال َج ِري ُر َ :د َخ ْل ُت المدينة  -2كان �س��يد قبيلت��ه ،ق��ال ل��ه عُ م��ر
َي ْخ ُط ُب ،فرماني
هلل
ف�إذا ر�سول ا ِ
 :يرحم��ك اهلل نعم ال�س��يد كنت
النا�س ِبا ْل َحد َِق ،فقلت لجلي�سي :يا عَ ْب َد ف��ي الجاهلي��ة ونع��م ال�س��يد �أنت في
هللَ ،ذ َك َر ِني ُ
ر�سول ا ِ
ا ِ
هلل  .قال :الإ�سالم.
َ
نعمَ ،ذ َك َر َك �آ ِن ًفا ِب�أ ْح َ�س ِن ِذ ْك ٍرَ ،ف َب ْي َنا  -3قدَّمه ُعم ُر في حروب العراق
هو َي ْخ ُط ُب ِ�إ ْذ َع َر َ�ض له في ُخ ْط َب ِت ِه على جميع َب ِجيلة ،وكان له �أثر عظيم
وقالَ « :يد ُْخ ُل َع َل ْي ُك ْم من هذا ا ْل َب ِاب -في فتح القاد�سية.
�أو من هذا ا ْل َف ِّجِ -من َخ ْي ِر ذي َي َم ٍن-4 ،كان من �أجمل النا�س ،قال عمر
َ
�أ َال ِ�إنَّ َع َلى َو ْج ِه ِه َم ْ�س َح َة َم َل ٍك» ،قال ابن الخطاب  :هو يو�سف هذه
َج ِري ٌرَ :ف َح ِمدْتُ َ
اهلل ع َّز َ
		
وج َّل على ما الأمة.
�أ ْب َال ِني.رواه �أحمد(.)2

�إر�شادات احلديث
ال�صال ِةَ ،و�إِيتَا ُء
 1يبايع جري ٌر
النبي في هذا الحديث على ثالثة �أ�صول مهمة من �أ�صول الإ�سالم ،وهي� :إِ َق ُام َّ
َّ
ال َّز َكا ِةَ ،وال ُّن ْ�ص ُح ِل ُك ِّل ُم ْ�س ِل ٍم ،وهذا يدل على عظمتها واالهتمام بها.
الكريم فــي �آيــات كثيــرة ،قـال تعالـى:
النبي �أ�صحا َبه على �إقام ال�صالة ،وهذا هو تعبير القر� ِآن
 2يبايع ُّ
ِ
()4
()3
ﱪ  .قال العلماءَ :ع َّب َر ب�إقامة ال�صالة ولم ُي َع ِّبر بفعلها �أو ب�إتيانها؛
ﱪ ،ﱫ
ﱫ
لأنه ال يكفي في ال�صالة مج َّرد الإتيان ب�صورتها الظاهرة ،و�أ َّما �إقامتها ،فذلك َيت ََ�ض َّمنُ ثالث َة �أمور:
(� )1أخرجه البخاري ( ،)3611وم�سلم (.)2475
(� )2أخرجه �أحمد  ،359/4والن�سائي يف الكربى  ،)8304(82/5واحلاكم يف امل�ستدرك  ،422/1و�صححه ابن خزمية  ،)1798( ،)1797(150 -149/3وابن حبان
 ،)7199(173/16وابن كثري يف البداية والنهاية .78/5
(� )3سورة البقرة الآية رقم ()3
(� )4سورة البقرة الآية رقم ()43
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3
4
5

6

7

�أ �إقامتَها ظاه ًرا ،وذلك ب�إتمام �أركانها وواجباتها و�شروطها ،مع الحر�ص على �سننها القولية والفعلية.
ب �إقامتَها باط ًنا ،وذلك بالخ�شوع فيها وح�ضور القلب ،وتد ُّبر ما يقوله ويفعله وي�سمعه من �إمامه.
ج المحافظ َة عليها ،واال�ستمرا ُر على �أدائها على الدوام.
يب
أخيرِ ،ب ِط ِ
�إيتاء الزكاة ُر ْكنٌ من �أركان الإ�سالم ،ومعناه :دفع ال�صدقة الواجبة �إلى م�ستحقيها في وقتها دون ت� ٍ
َنف ٍْ�س.
الن�صيحة كلمة جامعة معناها� :إرادة الخير للمن�صوح ،وهي نقي�ض الغ�ش والمخا َدعة ،فمن ت ََحقَّقَ معناها لم يكن في
قل ِبه وال َع َم ِله غ�ش لأخيه الم�سلم؛ ب�أن ُيدخل عليه ما ُيف�سد عقيدتَه �أو ِف ْك َر ِه �أو ع َم َله� ،أو َنف َْ�سه� ،أو ما َله� ،أو ِع ْر َ�ضه.
يكون الن�صح للم�سلم وفق ما ورد في حديث «ال ي�ؤمن �أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�سه» بحيث ي�سره ما
ي�سرهم ،وي�سو�ؤه ما ي�سو�ؤهم ،ويوجهه �إلى ما ينفعه في �أمور ال ُّدنيا؛ فيد ُّله على ما َيعلم �أن فيه الخير ،وبخا�صة
ا�س َت ْن َ�ص َح َك َفا ْن َ�ص ْح له»( ،)1فين�صحه فيما يتعلق ب�أمر زواجه �أو
�إذا طلب منه الن�صيحة ،كما في قوله « :و�إذا ْ
وظيفته �أو درا�سته �أو غير ذلك بما يعلم �أن فيه الخير،فيما يتعلق ب�أمر دينه �أو دنياه.
نقي�ض الن�صح الغ�ش والمخادعة والإ�ضرار وهذا يت�ضمن ما ال يح�صى من المعامالت المح َّرمة التي ال يجوز
للم�سلم �أن يفعلها تجاه �أخيه الم�سلم من تزيين ال�شرك �أو الباطل �أو ن�شر البدعة �أو التعامل بالكذب و�أخذ الر�شوة،
وغير ذلك من �صور الإ�ضرار والإف�ساد.
على الم�سلم �أن يجاهد نف�سه على قبول الن�صيحة؛ بل الفرح بها؛ �إذ هي في الأ�صل واجب قام به النا�صح ،ودليل
على الأخوة ومحبة الخير للمن�صوح ،ولأنها �إر�شاد �إلى خير �أو تحذير من �شر ،وفي �أئمتنا قدوة لنا ،قال عمر بن
النا�س � َّإلي َمن َر َف َع � َّإلي عيوبي (.)2
أحب ِ
الخطاب ُّ � :

			
(� )1أخرجه م�سلم (.)2162

(� )2أخرجه البخاري ( ،)2314وم�سلم (.)2585
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 .1اربط بين �سورة الع�صر وهذا الحديث ،من حيث الأهمية والأثر الدنيوي والأخروي.
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

 .2تت�أكد الن�صيحة لمن ق�صر في واجب �أو وقع في محظور ،وتكون �أكثر �إذا كانت غير مبا�شرة ،وفي وقتنا
الحا�ضر توفرت و�سائل كثيرة يمكن �أن ت�ستخدم في الن�صيحة غير المبا�شرة ،بالتعاون مع زمالئك عدد
بع�ض هذه الو�سائل ،مع ذكر �أمثلة تطبيقية على واحدة منها.
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

اقترن ذكر الزكاة بال�صالة في �آيات كثيرة ،اجمع ما ال يقل عن خم�س �آيات قرن فيها بين ال�صالة
والزكاة ،ثم بين دالالت هذا االقتران.
............................................................... -1

............................................................... -2

............................................................... -3

............................................................... -4

............................................................... -5

1

ب ِّين مكانة ال�صالة من الدين.

2

ما الفرق بين قولنا �إقامة ال�صالة و�أداء ال�صالة؟

 3ما المراد بالزكاة؟ وما منزلتها؟
4

52

ما المراد بالن�صيحة؟ وما نقي�ضها؟

L-GE-CBE-TRHS-HDTH2-U2-L4

الحديث الرابع)..................( :
�أهداف الدر�س
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يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

تقدِّ ر �أهمية الو�ضوء وال�صالة.
تعدِّ د بع�ض ف�ضائل احلمد والت�سبيح.
تبي �أثر ال�صدقة على الإميان.
ِّ
تبي املراد بال�صرب.
ِّ
تعدد �أنواع ال�صرب.
تبي متى يكون القر�آن حجة للإن�سان �أو حجة عليه.
ِّ

جوامع ال َك ِلم ،فالجملة الواحدة منه
�أوتي النبي
الآتي �أ�صو ًال للعبادات وبيان ًا للحكمة منها في كلمات موجزة:
عن �أَبي مَال ٍِك الأَ ْ�ش َعرِيِّ

قا َل :قا َل ُ
هلل
ر�سول ا ِ

النبي
تحمل معاني عظيمة ،وقد جمع ُّ

في الحديث

ُّ :
ل َت ْملأُ ا ْلمِي َزا َن،
«الطهُو ُر َ�ش ْط ُر الإِي َمانِ َ ،وا ْل َح ْم ُد ِ ِ

ال�ص َد َق ُة ُب ْره ٌ
ال�ص ْب ُر
هلل َوا ْل َح ْم ُد ِ ِ
َو ُ�س ْب َحا َن ا ِ
َانَ ،و َّ
ال�صال ُة ُنو ٌرَ ،و َّ
ال�س َماوَاتِ َوالأَ ْر ِ�ضَ ،و َّ
ل َت ْملآَنِ �أو َت ْملأُ ما بين َّ
ِ�ض َياءٌَ ،وا ْل ُق ْر�آ ُن ُح َّج ٌة َل َك �أو َعلَ ْي َكُ ،ك ُّل النا�س َي ْغدُو َف َبا ِي ٌع َن ْف َ�س ُه َف ُم ْع ِت ُقهَا �أو مُو ِب ُقهَا» (.)1
تعاون مع زمالئك في اختيار عنوان منا�سب للحديث ،ود ِّونه في �أعلى ال�صفحة.

( )1رواه م�سلم (.)223
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ترجمة راوي احلديث
ا�سمه ون�سبه

معامل من حياته

وفاته

�أب���و م��ال��ك الأ���ش��ع��ري
م�شهور بكنيته فال يكاد
ُيعرف �إ َّال بها ،ولذلك
اخ���ت���ل���ف ف����ي ا���س��م��ه
على ع�� َّدة �أق���وال(.)1

 -1وفد من اليمن مع الأ�شعريين .
� -2شهد مع النبي غزوة حنين ،وعقد له النبي فيها لواء فرقة
من الخ َّيالة لمطاردة بني هوازن حين فرت من المعركة.
حري�صا على تعليم قومه �صفة الطهارة وال�صالة كما تعلمها من
 -3كان
ً
النبي  ،فكان يجمعهم ويبين لهم ذلك عمل ًّيا.
ِّ
� -4شهد فتوح ال�شام وبها توفي.

توفي بالطاعون
����س���ن���ة ث��م��ان��ي
ع�شرة(18هـ).

�إر�شادات احلديث
1

2

3

4

5

دل الحديث على �أن التطهر من الحدث الأ�صغر والأكبر(�شطر) ن�صف (الإيمان) ال�صالة ،مما يعني �أن الطهارة
من �أهم �شروط ال�صالة ،وي�ستوجب ذلك الحر�ص التام على �أدائها وب�أح�سن �صورة.
ل) :الثنا ُء على اهلل تعالى ب�أو�صاف الكمال الالئقة به؛ كالثناء عليه ب�أ�سمائه الح�سنى و�صفاته العال،
(ا ْل َح ْم ُد ِ ِ
وي�أتي الحم ُد بمعنى ال�شكر الخال�ص هلل تعالى وحده؛ فقول القائل بعد الأكل �أو ال�شرب (الحمد هلل) معناه :ال�شكر
وحده ال �شريك له.
هلل على نعمته َ
المدح ولذلك َمد ََح نف�سه في كتابه بما ذكره عن نف�سه من ال�صفات
اهلل تعالى يحب الح ْمدَ ،ولذلك َح ِم َد َن ْف َ�س ُه ،ويحب َ
يحب من عباده �أن يحمدوه ويمدحوه بما تف�ضل به عليهم من ال ِّنعم الظاهر ِة والباطن ِة،
الح�سنى وما �أنعم به على عباده ،وهو ُّ
وح ُّب ُه َ
لذلك لي�س لحاجته �إليه ج َّل في عاله؛ و�إنما هو كمحبته لإيمان عباده وطاعتهم و ِب ِّرهم و َت ْق َواهُ م؛ وفي ال�صحيحين عن
ُ
َ ْ ُ ()2
هلل ع َّز وج َّلِ ،منْ �أَ ْج ِل َذ َ
لك َمد ََح نف َ�سه».
النبي قالَ « :ل ْي َ�س َ �أ َح ٌد �أَ َح َّب �إلي ِه ا ْل َمد ُْح من ا ِ
ابن َم ْ�س ُعو ٍد �أن َّ
الم�ؤمن ينزه اهلل ِّ
أحكام ِه،
نق�ص في �أ�سما ِئ ِه �أو �صفا ِت ِه �أو �أفعا ِل ِه �أو � ِ
وع َظ َم ِت ِه؛ فينزهه عن كل ٍ
كل َما َال يليقُ بجال ِل ِه َ
ُ
نق�ص ،ولي�س َكمِ ْث ِل ِه �شي ٌءَ ،
�صفات
وينزهه عن ُم�شابهة المخلوقين؛ فهو
وذلك يت�ض َّمنُ �إثباتَ
ِ
الكامل الذي ال يعتريه ٌ
الكمال ل ُه ج َّل وعال.
ِ
النبي في هذا الحديث بع�ض الف�ضائل لهاتين الكلمتين:
َذ َك َر ُّ
ل َت ْملأُ ا ْلمِ يزَ انَ ومعناه� :أنها َت ْث ُق ُل بميزان العبد يوم القيامة؛ حتى �إنها لتملأ ميزانه عندما توزن
�أ فا ْل َح ْم ُد ِ ِ

( )1قال ابن حجر( :تهذيب التهذيب  :)239/12قيل :ا�سمه احلارث بن احلارث ،وقيل :عبيد اهلل ،وقيل :عمرو ،وقيل :كعب بن عا�صم ،وقيل :كعب بن كعب ،وقيل :عامر
ابن احلارث بن هانئ بن كلثوم.
( )2رواه البخاري ( ،)4358وم�سلم (.)2760
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6

7

8

9

10

11

الح�سنات ،وهذا الخبر يت�ضمن الحثَّ على الإكثار منها.
ال�س َما َو ِات َوالأَ ْر ِ�ض ومعناه� :أن هاتين الكلمتين ُ
يعظ ُم ثوا ُب ُه َما
هلل َوا ْل َح ْم ُد ِ ِ
ب َو ُ�س ْب َحانَ ا ِ
ل َت ْملآَ ِن �أو َت ْملأُ ما بين َّ
حتى يملأ ما بين ال�سماء والأر�ض.
ال�صال ُة ُنو ٌر ِل ْل ُم� ِؤم ِن في ال ُّدنيا والآخرة:
َّ
أن�س بمناجاة اهلل تعالى ،فهي تني ُر طريقه �إلى اهلل تعالى ،وتني ُر
�أ ففي ال ُّدنيا :يكت�سب بها الطم�أنين َة وال�سعاد َة وال َ
قل َبه و ُتك�سبه الب�صيرة ،وتارك ال�صالة مظلم القلب فاقد للب�صيرة وال�سعادة الحقيقية.
قبره ،وت�ضييء له الطريق على ال�صراط حتى ينج َو ب�إذن اهلل تعالى.
ب وفي الآخرة :ت�ضيئ له في ِ
ل َع َّز َو َج َّل َّ
دل
ال�صدَ َق ُة ُب ْرهَ ا ٌن ودلي ٌل على ِ�ص َّح ِة الإيمان� ،إذ �إن المال تحبه النفو�س و َتبخ ُل به؛ ف�إذا َ�س َم َح ْت ب�إخراجه ِ ِ
َّ
ذلك على �صحة �إيمانها باهلل َو َو ْع ِد ِه َو َو ِع ِيد ِه.
ال�ص ْب ُر ِ�ض َيا ٌء ،والمعنى� :أنه �ضيا ٌء في ال ُّدنيا والآخرة:
َّ
ال�صبر
�أ في الدنيا :ب�أن ينير ل�صاحبه الطريقَ �إلى اهلل تعالى ،ويعي َنه على الموا�صلة فيه؛ ف�إنه بالجزع و َت ْر ِك
ِ
على الطاعة يقع المر ُء في ُظلمة الذنوب والمعا�صي.
ال�صراط؛ ف�إن ال�صب َر متع ِّلق بجميع الطاعات � ْإذ ال ُت ُ
فعل �إال بال�صبر
ب وفي الآخرة :ي�ضيي ُء للم�ؤمن الطريقَ على
ِ
عمل
على طاعة اهلل ،كما �إنه متع ِّلق بترك جميع الذنوب؛ �إذ ال ُت ْت َر ُك �إال بال�صبر عن مع�صية اهلل ،وعلى َق ْد ِر ِ
الم�ؤمن يكون نو ُره على ال�صراط.
الم�ؤمن محتا ٌج �إلى ال�صبر في جميع �أحواله ف�إنه بين ثالثة �أمور:
يجب علي ِه ُ
هلل َع َّز َو َج َّل.
ال�ص ْب ِر َع َلى طاع ِة ا ِ
�أ �أَ َو ِام ُرُ :
تنفيذها �أو ُي ُّ
�ستحب؛ فهو ُمحتا ٌج فيه �إلىَّ :
هلل َع َّز َو َج َّل.
ال�ص ْب ِر عن مع�صي ِة ا ِ
ب َم َنا ٍِهُ :
يجب علي ِه تج ُّنبها �أو ُي ُّ
�ستحب؛ َف ُهو ُمحتا ٌج في ِه �إلىَّ :
هلل ا ْل ُم�ؤْ ِل َم ِة.
ال�ص ْب ِر َع َلى �أقدا ِر ا ِ
ج م�صائبَ :ت ْعت َِر ُ�ض طري َقهُ؛ َف ُهو ُمحتا ٌج فيها �إلىَّ :
ٌ
ٌ
ون�صف �شكر.
ن�صف �صبر،
إيمان»( ،)1وقال العلماء :الإيمانُ
«ال�ص ْب ُر ِن ْ�ص ُف ال ِ
وهذه الثالث ُة هي �أنوا ُع ال�صبرَّ ،
ا ْل ُق ْر�آنُ الكريم �إما �أن يكون ُح َّج ًة للإن�سان �أو َع َل ْيه ،فمن قر�أه وانتفع به وعمل بما فيه ف�إنه يكون يوم القيامة ُح َّج ًة
له و�شفي ًعا له عند اهلل تعالى ،ومن �أعر�ض عنه فال هو يقر�ؤه �أو ال يعمل به ف�إنه يكون يوم القيامة ُح َّج ًة عليه عند
اهلل تعالى؛ وفي هذا حث على قراءة القر�آن الكريم والعمل به.
دل الحديث على �أن الإن�سان في �سعي وحركة ،فكل حركة �إما �أن تكون في فكاك نف�سه من عذاب الآخرة� ،أو �سب ًبا
ﱪ( ،)2فمن كان �سعيه في طاعة اهلل
في هالكه ،كما قال تعالى :ﱫ
تعالى فقد باع نف�سه هلل و�أعتقها من عذابه ،ومن كان �سعيه في مع�صية اهلل تعالى فقد باع نف�سه للهوى وال�شيطان،
إن�سان م�س�ؤول عن نف�سه ،ويتحمل
و�أهلكها بالآثام ،و�أ�سلمها للهوان وعقوبة الد َّيان ،وفي ذلك تنبي ٌه �إلى �أن ك َّل � ٍ
عاقبة عمله وحده بعمله ال�صالح� ،أو ُيهلكها بعمله ال�سيئ.

(�)1أخرجه الطرباين  ،104/9واحلاكم  ،446/2و�صححه ،و�صححه ابن حجر  ،22/2وفتح الباري .48/1
(� )2سورة االن�شقاق الآية رقم (. )6
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�أذكر خم�سة مواطن ي�شرع فيها الت�سبيح وخم�سة مواطن ي�شرع فيها التحميد.
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.................................................... .1
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.................................................... .2
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.................................................... .3

.................................................... .4

.................................................... .4

.................................................... .5

.................................................... .5

الم�س�ؤولية الفردية :تم ت�أكيد هذه الحقيقة في �آيات كثيرة وب�أ�ساليب متنوعة ،بالرجوع �إلى جزء عم ،ا�ستخرج
ما ال يقل عن (� )7آيات حول الم�س�ؤولية الفردية.
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ُّ :
«الط ُهو ُر َ�ش ْط ُر ا ِلإي َم ِان»؟

1

ما معنى قول النبي

2

ما �أثر ال�صدقة على الإيمان؟

3

ما المراد بال�صبر؟ وما �أنواعه؟

4

متى يكون القر�آن حجة على �صاحبه؟
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الحديث الخام�س)..................( :
�أهداف الدر�س
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يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

تبي �صور الرحمة يف العفو عن حديث النف�س.
ِّ
تفرق بني حديث النف�س الذي يعفى عنه ،والذي يحا�سب عليه.
هم بفعل مع�صية يف احلل ومن هم بفعلها يف احلرم.
تف ِّرق بني من َّ
تعدد و�سائل ال�سالمة من الو�ساو�س ال�سيئة.

لرحمة اهلل بعباده �صو ٌر كثيرة؛ اذكر ثال ًثا منها.
من �صور رحمة اهلل بهذه الأمة :العف ُو عما يحدث الإن�سان به نف�سه مالم يعمل به؛ كما جاء في الحديث:

عن �أبي هريرة

قال :قال النبي

�ِ « :إ َّن َ
اهلل َت َجا َو َز َعنْ �أُ َّمتِي َما َح َّد َثتْ ِب ِه �أَ ْن ُف َ�سهَا ،ما َل ْم َت ْع َم ْل �أو

َت َت َك َّل ْم»(. )1

 �أحكام حديث النف�س  -خلق العفو والتجاوز ) اختر عنوا ًنا منا�س ًبا للحديث من(رحمة اهلل ب�أمة محمد
العناوين ال�سابقة ،واكتبه في �أعلى ال�صفحة.

(� )1أخرجه البخاري ( ،)4968وم�سلم (.)127
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ترجمة راوي احلديث
ا�سمه ون�سبه

منــاقــبـــه

معامل من حياته

وفاته

� -1س��ئل �أب��و هُ َر ْي�� َر َة:
ِل َم ُك ِّني َ��ت �أَ َب��ا هُ َر ْي َر َة؟
فقالُ :ك ْنتُ �أَ ْر َعى َغ َن َم
�أَ ْه ِلي فكانت لي هُ َر ْي َر ٌة
َ�ص ِغي َر ٌةَ ،ف ُك ْنتُ �أَ َ�ض ُع َها
ِبال َّل ْي ِ��ل ف��ي َ�ش َ��ج َرةٍ،
ف�إذا كان ال َّن َها ُر َذهَ ْبتُ
به��ا َم ِع��ي َف َل ِع ْب��تُ بها،
()1
َف َك َّن ْو ِن��ي �أَ َبا هُ َر ْي َر َة.

دع��ا اهلل �أن يرزق��ه ِع ْل ًما ال ُي ْن َ�س��ى،
ف�أ َّمن النب ُّ��ي على دعائه .قال
قي� ٌ��س المد ِن ُّي :ج��ا َء َر ُج ٌل �إل��ى َز ْي ِد
اب ِ��ن ثاب ٍ��ت َف َ�س���أل ُه عن �ش��يءٍ ،
فق َ
ـال ل ُه َز ْيـ ٌد :علي َـك ب�أبي هُ ـ َر ْي ـ َر َة؛
ف�إِ ِّن��ي َب ْي َن َم��ا �أنا و�أبو هُ َر ْي�� َر َة وفال ٌن
هلل
��وم َندع��و ا َ
ف��ي الم�س��جد ذاتَ ي ٍ
ُ
ر�س��ول اهلل
ونذك ُر ر َّب َناَ ،خ َر َج َع َل ْي َنا
حتَّ��ى جل���س �إ َل ْي َن��اَ ،ف َ�س�� َك ْت َنا،
«ع��ودُوا ِل َّل ِ��ذي ُك ْنت ُْ��م َفي�� ِه»،
فق��الُ :
و�صاح ِب��ي
ق��ال َز ْي�� ٌدَ :ف َد َع�� ْوتُ �أن��ا
ِ
ُ
هلل
َقب َ��ل �أبي هُ َر ْي َر َةَ ،و َج َع َل
ر�س��ول ا ِ
ي� ِّؤم��نُ َعل��ى د َُعا ِئ َن��اُ ،ث َّ��م َد َعا
هم �إني �أَ�س���أ ُل َك
�أبو هُ َر ْي َر َة فقال :ال َّل َّ
��ذان،
�صاحب َ
��اي َه ِ
ِم ْث َ��ل م��ا َ�س���أَ َل َك ِ
و�أ�س� َ
ألك ِع ْل ًما ال ُي ْن َ�سى ،فقال ر�سول
َ
ر�س��ول
اهلل �« :آَ ِمينَ »َ ،ف ُق ْل َنا :يا
هللَ ،و َن ْح��نُ ن�س��� ُأل َ
اهلل ِع ْل ًم��ا ال
ا ِ
ُي ْن َ�س��ىَ ،
«�س�� َب َق ُك ْم ِب َها ا ْل ُغ َال ُم
فقالَ :
()2
ال َّد ْو ِ�س ُّي».

 -1ه��و �أحف��ظ ال�صحاب��ة لحدي��ث
النب��ي  ،قال البخ��اري :روى عنه
نح��و الثمانمائة من �أه��ل العلم ،وكان
�أحفظ من َر َوى الحديث في ع�صره.
� -2أراد م��روان ب��ن الحك��م الأُم��وي
�أثن��اء �إمارت��ه على المدين��ة �أن يختبر
حف��ظ �أبي هري��رة  ،فدع��اه يو ًما
و�أقع��د كا ِت َب�� ُه َخ ْل َ
��ف ال�س��رير ،وجع��ل
وج َع�� َل الكات ُ��ب يكت��ب ،ث��م
ي�س���ألهَ ،
ان�ص��رف �أب��و هري��رة  ،حت��ى �إذا
كان عن��د ر�أ���س ا ْل َح�� ْو ِل دع��ا ب��ه م��رة
�أخ��رى ،ف�أقع��د كاتب��ه وراء الحجاب،
َف َج َع�� َل ي�س���أله ع��ن ذلك ،فم��ا َزا َد وال
َن َق َ�ص ،وال قدَّم وال � َّأخر.

توف��ي �س��نة  57ف��ي
ق�صره بالعقيق قرب
المدين ـ��ة النبويـ��ة،
وح ِمل �إل��ى المدينة
ُ
و�صل��ي علي��ه به��ا.
وكان عمره قرابة
� 78سنة.

(� )1أخرجه الرتمذي  ،)3840(686/5وقال ابن حجر يف الإ�صابة � :426/7أخرجه الرتمذي ب�سند ح�سن.
(� )2أخرجه الن�سائي ( ،)5870واحلاكم يف امل�ستدرك ( ،)6158والطرباين ( ،)1228وقال احلافظ يف الإ�صابة (� :)438/7أخرجه الن�سائي ب�سند جيد.
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�إر�شادات احلديث
1

2

3

4

5

6

حدثت به
اخت�ص َها ب�أن ال ي�ؤاخذها بما َّ
في الحديث بيانُ رحمة اهلل بهذه الأمة وتف�ضيلها على �سائر الأمم؛ فقد َّ
�أنف�سها.
حديث النف�س هي خواطر وهواج�س ترد على القلب بدون اختيار وال ت�ستقر فيه وال ي�ستمر عليها ،فهذه دل الحديث
على �أنه ال �إثم فيها ،و�إن كانت بق�صد منه واختيار وا�ستقرت في قلبه وعزم على العمل بها ،فهذه يحا�سب عليها.
يدخل في هذا الحديث �أعمال القلوب مثل :ال�شك �أو التكذيب باهلل �أو باليوم الآخر ،وغيرها من االعتقادات الباطلة� ،أو
الح�سد والبغ�ض و�سوء الظن ،فهذه �إن كانت في مرحلة الخواطر والهواج�س فال �إثم فيها ،ويجتهد الم�سلم في مدافعتها
والبعد عنها ،و�أما �إذا و�صلت �إلى درجة العزم والق�صد وا�ستقرت في نف�سه ،فال يعفى عنها ولو لم يتكلم بها.
ِمن رحمة اهلل بعباده �أن ع َفا لهم عن ا ْل َه ِّم بال�سيئات ،بل �إنه ُيثيبهم �إذا تركوها خو ًفا منه ورجا ًء لثوابه؛ ف َيكت ُُب َل ُه ْم
وها له َح َ�س َن ًة� ،إنما َت َر َك َها من َج َّر َاي»( ،)1يعني
بذلك ح�سن ًة كامل ًة ،كما في حديث �أبي هريرة َ «:و ِ�إنْ َت َر َك َها َفا ْك ُت ُب َ
خو ًفا من اهلل تعالى ،ثم �إذا فعلوا الذنب ف�إنه ال ي�ضاعفه عليهم بخالف الح�سنات ،ثم �إنه يدعوهم بعده �إلى التوبة
رحيم.
منه فال ُي�ؤَ ِّي ُ�س ُه ْم ِمنْ َف�ض ِل ِه ،وال ُي َق ِّن ُط ُه ْم ِمنْ َرحم ِت ِه؛ فيا له من ٍّ
رب ٍ
الو�ساو�س والخواطر باب يحاول ال�شيطان الت�أثير على الإن�سان من خالله -خا�صة في الأمور الغيبية ،-وعالج
ذلك يكون باللجوء �إلى اهلل تعالى واال�ستعاذة من ال�شيطان الرجيم
( ،)2ومع اال�ستعاذة ،عدم اال�ستر�سال مع الو�ساو�س بل قطعها و�صرف العقل عن
«فلي�ستعذ باهلل ولينته» ( ،)3وليكثر الم�سلم من ذكر اهلل فهو الح�صن الح�صين من
التفكير فيها ،كما قال
ت�سلط ال�شياطين.
ُي�ستد ُّل بالحديث على بع�ض الأحكام الفقهية؛ منها:
�أ ال َو ْ�س َو َ�س ُة في ال�صالة ال ُتبطلها؛ ف َمنْ ح َّدث َنف َْ�س ُه في ال�صالة ب�شيء ف�إن �صالته �صحيحة؛ ما َل ْم يتك َّلم بذلك
عامدً ا.
ِ
ب ال يجزئ في القراءة في ال�صالة �أن ُي َحدِّ َث الإن�سانُ َنف َْ�س ُه بالتكبير �أوقراء ِة الفاتحة �أو �أذكار ال�صالة؛ لأن ذلك
لي�س بقراءة �إنما هو َحديثُ َنف ٍْ�س ،و�أق ُّل ال ِقراء ِة �أن ُي َح ِّر َك الإن�سانُ َ
بذلك ل�سا َنه َ
و�ش َف َت ْي ِه.
يكتب طال َقها؛
ج َمنْ ح َّدثت ُه نف�سه بطالق زوجته �أو َنوى طال َقها� ،أو ط َّلقها في نف�سه من غير �أن يتكلم بذلك� ،أو َ
فال يق ُع طال ُقه.
د َمنْ َح َل َف في نف�سه� ،أو َن َذ َر في نف�سه �أن يفعل �شي ًئا �أو �أن يترك �شي ًئا؛ فال يلزمه �شيء من ذلك ما َل ْم يتك َّل ْم ِب ِه
�أو يك ُت ْبهُ.

(� )1أخرجه م�سلم (.)129
(� )2سورة امل�ؤمنون الآيات رقم (.)98-97
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(� )3أخرجه البخاري ( ،)3276وم�سلم (.)134

رحمة اهلل تعالى ب�أمة محمد ومحبته لها ،مظاهرها كثيرة ،بالتعاون مع زمالئك وبالعودة �إلى
عدد من ال�سور(البقرة�-آل عمران-التوبة -الأعلى -القدر) اذكر بع�ض مظاهر هذه الرحمة:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

َم ِّيز ال�صور التي تدخل في حديث النف�س المعفو عنه ،وال�صور التي ال تدخل فيه مما ي�أتي:
رج ٌل ر�أى �آخر يخرج من بيت مهجور فظن �أنه ما دخل �إليه �إال لفعل محرم ،وحدث نف�سه بذلك
دون �أن يتكلم.
�شاب ر�أى ما يغريه لفعل الفاح�شة وحدثته نف�سه بفعلها �إال �أنه امتنع خو ًفا من اهلل.
ٌّ
امر�أ ٌة ر�أت �أُخرى ترتدي مالب�س �أف�ضل من مالب�سها ،فوقع في قلبها الح�سد والكره لها دون �أن
تحدث بذلك لأحد.

1

ما المراد بحديث النف�س؟ وهل ي�ؤاخذ به الإن�سان؟
؟ وعلى �أي �شيء يدل هذا العدد؟

2

كم عدد الرواة عن �أبي هريرة

3

اذكر ثالث ًة من التطبيقات الفقهية للعفو عن حديث النف�س.
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الحديث ال�ساد�س)..................( :
�أهداف الدر�س
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يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

ِّ
تعظم القر�آن الكرمي.
تبي ف�ضل تعلم القر�آن وتعليمه.
ِّ
تعدد �صور امل�شاركة يف تعليم القر�آن.
تبي �أهمية تدبر القر�آن الكرمي وفهم معانيه.
ِّ
حتر�ص على العمل بالقر�آن الكرمي وتعليمه.

القر�آن كالم اهلل ،له مكانة عظمى في حياة الم�سلمين ،ففيه الهدى والنور ،وبه ت�ستقيم الحياة ،ف�إذا كانت هذه
وع َّل َمه؟ يب ِّين ذلك الحديث الآتي:
مكانته؛ فما مكان ُة من تع َّلمه َ

بن عفا َن
عن ُع ْث َما َن ِ

بي
�أ َّن ال َّن َّ

قا َلَ :
«خ ْي ُر ُك ْم َمنْ َت َع َّل َم ا ْل ُق ْر�آ َن َو َع َّل َم ُه» (.)1

�ضع عنوا ًنا منا�س ًبا للحديث ،واكتبه في �أعلى ال�صفحة.

(� )1أخرجه البخاري (.)4739
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ترجمة راوي احلديث
ا�سمه ون�سبه

منــاقــبـــه

عثم��ان ب��ن عف��ان بن � -1أح ـ ـ ـ��د الع�ش ـ ـ ـ��رة
�أب��ي العا���ص ب��ن �أمية المب�شري ـ ـ��ن بالجن��ة.
القر�شي.
 -2ثال��ث الخلفـ ـ ـ ـ ـ��اء
ا لـ ـ ــرا�شـ ـ ـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ـ��ن.
 -3كـ ـ��ان النب��ي
ُي ِجلُّـ��ه وي�ستحـ��ي منـ��ه
�أكث��ر مم��ا ي�س��تحي من
غي��ره ،فلما قي��ل له في
ذلك قال�« :أال �أَ ْ�س��ت َِحي
م ـ��ن َر ُج ـ ٍ��ل ت َْ�س َتح ـ��ي
من ـ��ه ا ْل َم َل ِئ َك ـ ـ�� ُة» (.)1

معامل من حياته

وفاته

� -1أ�س��لم ف��ي �أول الإ�س�لام ،وكان يق��ول� :إن��ي ُقـتــل �سنة خمـ�س
لرابع �أربعة في الإ�سالم.
وثالثيـن(35هـ).
ُ -2ل ِّقب بذي النورين لزواجه من ابنتي الر�سول
رقي��ة ثم �أم كلث��وم ،قال العلماء :ال ُيعرف
نبي غي ُر عثمان .
�أح ٌد تزوج بنتي ٍّ
المتوجه �إلى
 -3ج َّهز ن�صف جي�ش الع�سرة
ِّ
تبوك من ماله.
 -4بويع بالخالفة �سنة �أربع وع�شرين.

�إر�شادات احلديث
1

2

القر�آن الكريم هو كالم اهلل تعالى ،المنزَّل على محمد  ،المتع َّبد بتالوته ،والذي �أعجز الب�ش َر �أن ي�أتوا ب�سور ٍة
َ
تم�سكنا به هُ ِدينا ،و�إن ف َّرطنا
منهاج حيا ِتنا ،وطريقَ ِع ِّزنا،
مثله� ،أَنزله اهلل تعالى ليكون َ
و�سبيل رِفعتنا ومجدنا� ،إن َّ
فيه ُخ ِذ ْلنا وهُ ِزمنا؛ فلذلك كان لتعلمه وتعليمه مكانة عالية وف�ضائل عظيمة ،منها ما �أخبر بها النبي في هذا
النا�س و�أف�ضلهم َمنْ َي َت َع َّل ُم القر�آنَ �أو ُيعلمه.
الحديث؛ فخي ُر ِ
ِل َت َعلُّ ِم القر�آن ف�ضائ ُل كثير ٌة غير ما ورد في هذا الحديث؛ منها:
�أ �أن تعلُّ َم القر�آن الكريم خي ٌر من �أح�سن �أموال الدنيا :فعن ُع ْق َب َة بن َع ِام ٍر قال :قال ر�سول اهلل �« :أَ َفال
هلل ع َّز وج َّل َخ ْي ٌر ل ُه ِمن َنا َق َت ْي ِنَ ،و َث ٌ
الث َخ ْي ٌر ل ُه ِمن
َاب ا ِ
َي ْغدُو � َأح ُد ُك ْم �إلى ا ْل َم ْ�س ِج ِد َف َي ْع َل ُم �أو َي ْق َر�أُ �آ َي َت ْي ِن ِمنْ ِكت ِ
()2
الثَ ،و�أَ ْر َب ٌع َخ ْي ٌر ل ُه ِمنْ �أَ ْر َب ٍعَ ،و ِمنْ �أَ ْع َدا ِد ِهنَّ من ا ِلإ ِب ِل».
َث ٍ

(� )1أخرجه م�سلم (.)2401
(� )2أخرجه م�سلم (.)803
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َ
هلل َف َل ُه ِب ِه
حرف منه بع�شر ح�سنات :فعن ابن َم ْ�س ُع ٍود �أن النبي
ب �أن ك َّل ٍ
َاب ا ِ
«:منْ َق َر�أَ َح ْر ًفا ِمنْ ِكت ِ
قال َ
ٌ ()1
َح َ�س َن ٌةَ ،وا ْل َح َ�س َن ُة ِب َع ْ�ش ِر �أَ ْم َثا ِل َهاَ ،ل �أَ ُق ُ
ول� :ألم َح ْر ٌفَ ،و َل ِكنْ �أَ ِل ٌفَ ،ح ْر ٌف َوال ٌم َح ْر ٌفَ ،و ِمي ٌم َح ْرف».
َاب �أَ ْق َو ًاما،
النبي
ج ال ِّرفع ُة في الدنيا والآخرة :فعن ُع َمر ِبن
َق َال�« :إِنَّ ا َ
هلل َي ْر َف ُع ِب َه َذا ا ْل ِكت ِ
ِ
الخطاب �أنَّ َّ
َو َي َ�ض ُع ِب ِه � َآخ ِرينَ » (.)2
مما يدخل في تعلم القر�آن:
( ،)3ويدخل في ذلك تعلم
�أ تعلم تالوته على الوجه ال�صحيح الذي �أُمر بها الر�سول
�أحكام التجويد الرئي�سة.
ب تعلم �أحكامه وت�شريعاته و�آدابه
يدخل في هذه الخيرية كل من �شارك في تعليم القر�آن؛بنف�سه �أو ماله �أو جاهه �أو ر�أيه وفكره ،فف�ضل اهلل وا�سع
و�أبواب الخير مفتوحة للجميع كل بح�سب ما يح�سن وي�ستطيع.
حفظ ما تي�سر منه ،وال ينبغي للم�سلم �أن ين�صرف عن حفظ
الكريم:
ِم ْن َت َعلُّ ِم القر� ِآن
الحر�ص على حفظه� ،أو ِ
ُ
ِ
القر�آن بالكلية؛ ف�إن عجز عن ِحف ِْظ ِه َح ِف َظ ِم ْن ُه ما َت َي َّ�س َر كجزء �أو جزئين �أو �أكثر ،وقد جاء في ف�ضل حفظه �أحاديث
ال�س َف َر ِة ا ْل ِك َر ِام
بي
ِمن �أ�صحها حديثُ َعا ِئ َ�ش َة
َق َال«َ :م َث ُل ا َّلذي َي ْق َر�أُ ا ْل ُق ْر�آنَ َوهُ َو َحا ِف ٌظ َل ُه َم َع َّ
�أنَّ ال َّن َّ
ا ْل َب َر َر ِةَ ،و َم َث ُل ا َّلذي َي ْق َر�أُ َوهُ َو َي َت َع َاه ُد ُه َوهُ َو َع َل ْي ِه َ�ش ِدي ٌد َف َل ُه �أَ ْج َر ِان» (.)4
ينبغي علينا ونحن نتلو كتاب اهلل تعالى �أن نت�أمله ونتدبره ونتعرف على معانيه الجليلة ،قال اهلل تعالى:
( ،)5ف�أخبر �أن الذي ال يتدبر القر�آن وال يتعرف على معانيه كا ْل ُم ْق َفل
َق ْل ُبهُ ،وفي هذا �إنكار على َمن هذه حاله.
على الم�سلم حين يتعلم القر�آن �أن َي َت َم َّث َل ُه في حياتهَ ،
ويعمل ب�أمره ونهيه؛ فهو �إنما �أنزل للعمل به ،قال �سع ُد بن ه�شام
الت�" :أَ َل ْ�س َت َتقْر ُ�أ القر�آنَ ؟" َ
قالَ :ب َلىَ .قا َل ْت:
هلل َ .ق ْ
�سول ا ِ
لعائ�شة  :يا � َّأم الم�ؤمنين� ،أنبئيني َعنْ ُخ ُل ِق َر ِ
أوام ِر ِهُ ،م ْنت ٍَه عن نواهِ يهِ ،ملتزم ب�آدابه ,وما ي�شتمل عليه
هلل
َكانَ القر�آنَ "� .أي �أنه ممتثل ل ِ
"ف�إنَّ ُخ ُلقَ َن ِب ِّي ا ِ
()6
من المكارم والمحا�سن.

( )1رواه الرتمذي
(� )2أخرجه م�سلم (.)789
(� )3سورة املزمل الآية رقم (.)4
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(� )4أخرجه البخاري ( ،)4653وم�سلم (.)798
(� )5سورة حممد الآية رقم (.)24
( )6النهاية يف غريب احلديث والأثر .70/2

بعد �أن علمت ف�ضل حفظ القر�آن الكريم وتالوته ,ليكن م�شروعك القادم هو حفظ كتاب اهلل� ,ضع خطة
لحفظ ومراجعة القر�آن الكريم.
َ�ص ِّمم جدو ًال لمتابعة �سير برنامجك في الحفظ والمراجعة ،واعر�ضه على معلمك.

در�س القر�آن الكريم في المدر�سة من �أهم الدرو�س ,حتى ن�ستثمره ب�صورة �أف�ضل ,اعقد حلقة نقا�ش مع
زمالئك تدور حول العنا�صر الآتية:
�صور من تهاون بع�ض الطالب به:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

كيفية اال�ستفادة الكاملة منه:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

�أفكار لجعل الدر�س �أكثر ت�شوي ًقا للطالب:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

�أنعم اهلل على وطننا المملكة العربية ال�سعودية بخدمة كتاب هلل والعناية به في مجاالت متعددة،
وب�صور �شتى ،ونماذج متميزة ،اختر �أحد من�صات التوا�صل االجتماعي لتبرز من خاللها نماذج من
خدمة المملكة العربية ال�سعودية لكتاب اهلل.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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1

ب ِّين منزلة القر�آن الكريم ومكا َنتَه عند الم�سلمين.

2

اذكر ثال ًثا من ف�ضائل تعلم القر�آن الكريم وتالوته.

3

اذكر ثالث �صور للم�شاركة في تعليم كتاب اهلل.

4

َب ِّين �أهمية تدبر القر�آن والعمل به.
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�أهداف الدر�س
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يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

ت�صف املجتمع امل�سلم يف تعاونه وترابطه.
حتر�ص على تفريج كربات امل�سلمني.
تبي املراد ب ُكرب الدنيا.
ِّ
تبي املراد بالتي�سري على املع�سر.
ِّ
حتر�ص على ال�سرت على امل�سلم.
ِمن �صفات المجتمع الم�سلم( :الأُ ُخ َّوة والتعاون) ،ولهذه ال�صفة مظاهر كثيرة منها :ما ورد في الحديث الآتي:

�شدة

عن �أبي هُ َر ْي َر َة قال :قا َل ُ
ر�سول ا ِ
هلل َ « :منْ َن َّف َ�س
عن ُم�ؤْمِ ٍن ُك ْر َب ًة من ُك َربِ الدُّ ْن َيا َن َّف َ�س ُ
اهلل عن ُه ُك ْر َب ًة

خفف و�أزال

هلل
من ُك َربِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َمةَِ ،و َمنْ َي َّ�س َر على ُم ْع�سِ رٍ َي َّ�س َر ا ُ
هلل في
عليه في الدُّ ْن َيا َوالآخِ َرةَِ ،و َمنْ َ�س َت َر ُم ْ�س ِل ًما َ�س َت َر ُه ا ُ
هلل في َع ْونِ ا ْل َع ْبدِ ما كا َن ا ْل َع ْب ُد في
الدُّ ْن َيا َوالآخِ َرةَِ ،وا ُ
َع ْونِ �أَخِ يهِ» (.)1
ما �أبرز مظاهر الأخوة في المجتمع الم�سلم؟ ك ِّون من �إجابتك عبارة تنا�سب �أن تكون عنوا ًنا للدر�س ،واكتبها في
�أعلى ال�صفحة.

(� )1أخرجه م�سلم (.)2699
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ترجمة راوي احلديث
معامل من حياته

عن �أبي هريرة  ،قال� :إنكم تقولون� :إن �أبا هريرة يكثر الحديث عن ر�سول اهلل  ،وتقولون
ما بال المهاجرين ،والأن�صار ال يحدثون عن ر�سول اهلل  ،بمثل حديث �أبي هريرة ،و�إن �إخوتي
من المهاجرين كان ي�شغلهم �صفق بالأ�سواق ،وكنت �ألزم ر�سول اهلل على ملء بطني ،ف�أ�شهد
�إذا غابوا ،و�أحفظ �إذا ن�سوا ،وكان ي�شغل �إخوتي من الأن�صار عمل �أموالهم ،وكنت امر�أ م�سكينا من
م�ساكين ال�صفة� ،أعي حين ين�سون ،وقد قال :ر�سول اهلل في حديث يحدثه�« :إنه لن يب�سط �أحد
ثوبه حتى �أق�ضي مقالتي هذه ،ثم يجمع �إليه ثوبه� ،إال وعى ما �أقول» ،فب�سطت نمرة علي ،حتى �إذا ق�ضى ر�سول اهلل
()1
مقالته جمعتها �إلى �صدري ،فما ن�سيت من مقالة ر�سول اهلل تلك من �شيء.

�إر�شادات احلديث
1

2

3

4

5

ف�ضل ق�ضاء حاجات الم�سلمين وتفريج كربهم ،ونفعهم بما تي�سر؛ من علم �أو جاه �أو مال �أو ن�صح �أو داللة� ،أو الدعاء
لهم بظهر الغيب.
م�صاهرة �أو غيرهما ،وفي هذا الحديث
ل�سبب من �أ�سباب الدنيا من قرابة �أو
َ
كثير من النا�س يتعاونون فيما بينهم ٍ
ما يحثُّ
الم�سلم على �أن تكون َمعونتُه لأخيه ال لأجل �أ�سباب الدنيا وعالقاتها ،بل لأجل الإ�سالم الذي يربط بينهما
َ
ب�أعظم رباط و�أو َث ِقه.
بات الحقيقي ِة وال�شدائد المتتابعة؛ فمنها :ا ْل ُكر َب ُة عند المح�شر ،وا ْل ُكر َب ُة عند تطاير ال ُكتب
يوم القيامة هو يوم ال ُك ُر ِ
ُ
ال�صراط ،و�إنها ل ُك ُربات �شديدة؛ �إال �أن اهلل تعالى ُي َي ِّ�س ُرها
ف�آخ ٌذ كتا َبه ِبيمي ِن ِه و�آخ ٌذ كتا َبه ِ
ب�شما ِل ِه ،وا ْل ُكر َب ُة عند ِّ
النبي في هذا الحديث.
على عباده الم�ؤمنين ،ومن �أ�سباب تي�سيرها ما وعد به ُّ
ُي�ستحب للم�سلم �إذا كان له ح ٌّق عند �أخيه الم�سلم ،وكان �أخوه ُم ْع ِ�س ًرا ال ي�ستطيع الوفاء بالحق في موعده؛ �أن يي�سر
عليه؛ ومن �صور التي�سير:
�أ ا ْل َع ْف ُو عن جميع الحق الذي له عليه �أو بع�ضه.
يتي�س َر �أم ُره.
ب ترك مطالبته حتى َّ
ج تق�سيط ِّ
الحق الذي عليه.
الترغيب في ال�ستر على من قد يقع في بع�ض الذنوب والمعا�صي ،خا�صة من وقعت منه زلة �أو لم يعرف بال�شر
والمنكرات.

(� )1أخرجه البخاري (.)2492( ،)2047
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6

7

8

ن�شر وتداول الف�ضائح والأ�سرار؛ مخالف لتعاليم ال�شريعة ،بل بع�ضها مما يكون تحري ًفا �أو كذ ًبا �أو تهوي ًال ،والواجب
الكف عن ذلك وترك تناقله ون�صح فاعله.
َّ
دل الحديثُ على ف�ضل �إعانة الم�ؤمن في كل ما ينفعه ويفيده من �أمر الدنيا والآخرة ،و�أن َمن كان في عون �أخيه
ف�إن اهلل تعالى يجازيه على ذلك ب�أن ُي ِعي َن ُه في وقت حاجته ،وهذا العون من اهلل تعالى ُ
ي�شمل العونَ في الدنيا بتذليل
وقت يحتاج فيه �إلى عون اهلل تعالى.
العقبات وت�سهيلها له ،كما ي�شم ُل العونَ في الآخرة والإن�سانُ في �أ�شدِّ ٍ
النبي في هذا الحديث �صو ًرا ُم َت َن ِّو َع ًة من تعاون الم�ؤمنين فيما بينهم وتكا ُت ِف ِهم ،والمذكور هنا تف�صي ٌل لمبد�أ
َذ َك َر ُّ
حديث �آخ َر ،وهو قوله « :ا ْل ُم�ؤْ ِمنُ ِل ْل ُم�ؤْ ِم ِن
عام قرره اهلل تعالى في كتابه
( ،)1والنبي في ٍ
«،مث ُل ال ُم� ِؤم ِنين في َت َواد ِِّه ْم َو َت َر ُاحمِ ِه ْم َو َت َع ُ
اط ِف ِه ْم َم َث ُل
َكا ْل ُب ْن َي ِان َي ُ�ش ُّد َب ْع ُ�ض ُه َب ْع ً�ضا» ،و�شبك بين �أَ�صابعه.متفق عليه (ِ )2
ا ْل َج َ�س ِد؛ �إذا ْ
ال�س َه ِر َوا ْل ُح َّمى» (.)3
ا�ش َت َكى منه ُع ْ�ض ٌو َتدَ َاعى َل ُه َ�سا ِئ ُر ا ْل َج َ�س ِد ِب َّ

هذا الحديث �أحد �أدلة القاعدة ال�شرعية(الجزاء من جن�س العمل) ا�ستح�ضر �شواهد �أخرى من
الكتاب وال�سنة ،لهذه القاعدة ،وبين ت�أثير هذه القاعدة الإيمانية والعملية.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

(� )1سورة احلجرات الآية رقم (.)10
(� )2أخرجه البخاري ( ،)2314وم�سلم (.)2585

(� )3أخرجه البخاري ( ،)5665وم�سلم (.)2586
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هذه الأعمال الجليلة ذات الآثار الإيجابية على الفرد والمجتمع ،تي�سرت �سبل الم�ساهمة فيها،
من خالل م�ؤ�س�سات وم�شاريع ر�سمية متنوعة ،اختر واحدًا مما ي�أتي:
 -1اختر �إحدى الم�ؤ�س�سات التي تقوم ب�أحد هذه الأعمال الواردة في الحديث ،وبين كيف يمكن
للطالب �أن ي�شارك معهم وي�ساهم في عملهم.
� -2أو تحدث عن الدور الإيجابي لإحدى هذه الم�ؤ�س�سات.
� -3أو اقترح �أفكار ًا وم�شاريع ت�ساعد في تطبيق معاني هذا الحديث في المجتمع.

وفي تاريخ الم�سلمين ق�ص�ص كثيرة ُتع ُّد نماذج ُيحتذى بها في تفريج
ا�شتهر في ع�صر ال�صحابة
الكربات والتي�سير على المع�سرين� ،أورد �أحد هذه النماذج.
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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«َ :منْ َن َّف َ�س عن ُم�ؤ ِْم ٍن ُك ْر َب ًة من ُك َر ِب ال ُّد ْن َيا» ،ذاك ًرا �صورتين لذلك.

1

َب ِّين المراد بقوله

2

ما الم�ستحب لمن له دين على مع�سر؟
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يتوقع منك بعد الدر�س �أن:
على ما �سواهما.

حتر�ص على تقدمي حمبة اهلل ور�سوله
تعدِّ د ثمرات حمبة اهلل ور�سوله .
مت ِّثل للأ�سباب اجلالبة ملحبة اهلل ـ تعالى ــ.
مت ِّثل للأ�سباب اجلالبة ملحبة النبي .
تعدِّ د ً
بع�ضا من مظاهر حمبة امل�ؤمنني والوالء لهم.
تقدِّ ر نعمة الهداية للإ�سالم.

الإيمان باهلل نعمة عظيمة ُينعم اهلل بها على من �شاء من عباده ،ورغم ما في الإيمان من حجب النف�س عن بع�ض مراداتها,
�إال �أنه يت�ضمن ل َّذ ًة وحالوة يجدها الم�ؤمن في قلبه ،فمتى يجد الم�ؤمن حالوة الإيمان؟ تجد الإجابة في الحديث الآتي:

مالك �أ َّن ال َّن ِب َّي قالَ « :ث ٌ
هلل
بن ٍ
عن �أَ َن ِ�س ِ
الث َمنْ ُكنَّ فِي ِه َو َج َد ِبهِنَّ َحال َو َة الإِي َمانِ َ :منْ َكا َن ا ُ
َو َر ُ�سو ُل ُه �أَ َح َّب �إ َل ْي ِه مِ َّما �سِ وَاهُ َماَ ،و�أَ ْن ُيحِ َّب ا ْل َم ْر َء ال ُيحِ ُّب ُه �إ َّال ِلَِ ،و�أَ ْن َي ْك َر َه �أَ ْن َي ُعو َد في ا ْل ُك ْف ِر َب ْع َد �أَ ْن
هلل مِ ْن ُه َك َما َي ْك َر ُه �أَ ْن ُي ْق َذ َف في ال َّنارِ».
�أَ ْن َق َذ ُه ا ُ

()1

تعاون مع زمالئك في اختيار عنوان منا�سب للحديث ,واكتبه في �أعلى ال�صفحة.

(� )1أخرجه البخاري ( ،)16وم�سلم (.)43
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ترجمة راوي احلديث
ا�سمه ون�سبه

منــاقــبـــه

�أ َن ُ���س ب��نُ َما ِل��ك ب ِ��ن
��اري
ال َّن ْ�ض��ر ال َّن َّجـ ـ ـ ـ ـ ُّ
أن�صاري.
الخزرجي ال
ُّ
ُّ

دع ـ ـ��ا لـ ـ��ه ال ـنـ ـب ـ�� ُّي
فق��ال« :ال َّله َّ��م
�أَ ْك ِث�� ْر َما َل�� ُه َو َو َل�� َدهُ،
َو َبـ ـ��ا ِر ْك لـ��ه ِفـ ـ��ي َما
َ َ َ ُ ()1
�أ ْعط ْيته».
�أ-فك ـ��ان لـ��ه مـ ـ��ن
ل�صلب��ه غي��ر
الول ـ��د ُ
�أحف��اده �أكث ـ ـ��ر م��ن
مئة وع�شرين.
ب -وكان م��ن �أكث��ر
الأن�صار ما ًال؛ حتى
�إن ب�ستانـ ـ��ه ك ـ ـ ـ��ان
يحمـ��ل الثم��ر في كل
عام مرتين.

معامل من حياته

وفاته

م ــات �سنة ثـالث
َ
هاج��ر النب�� ُّي �إلى المدين�� َة � ْ
َ -1ل َّم��ا َ
أتت به �أ ُّمه �أ ُّم ُ�س��ل ْيم وت�سعين(93هـ)
�إل��ى النب ِّ��ي ليخدم��ه ،وكان عم��ره ع�ش��ر �س��نين ،وقـد جاوز ا ْلمِ َئ َة.
فخدم ر�سول اهلل والزمه ع�شر �سنين حتى توفي.
-2غزا �أن�س مع النبي ثماني غزوات.
-3من المكثرين للرواية عن النبي .
حري�صا على ا ِّتباع ال�س��نة ،قال �أبو هريرة  :ما ر�أيتُ
 -4كان ً
�أحدًا �أ�شبه �صال ًة بر�سول اهلل من ابن �أم �سليم يعني � ًأن�سا.
-5جاءه يو ًما الم�س��� ُ
ؤول عن ُب�س��تا ِن ِه َ
فقال له :عط�شت � ُ
أر�ضنا،
أن���س فتو�ض�أ ،ولب���س ردا َء ُه ،ثم
وكان الوقت �صي ًفاَ ،
فقام � ٌ
َخ�� َر َج �إل��ى ا ْل َب ِّر َّي ِة ،ثم �ص َّل��ى ركعتين ،ثم د ََعا ،فثارتْ �س��حاب ٌة
وغ�ش��يت � َ
أر�ض��هَ ،وم َط�� َرتْ حتى م�ل�أت ك َّل �ش��يءٍ ،فل َّما َ�س�� َكنَ
بع�ض �أه ِل ِه َ
أن���س َ
فقال :انظر �أين بلغت ال�س��ماء؟
ا ْل َم َط�� ُر بعثَ � ٌ
()2
فنظر ،ف�إذا هي َل ْم َت ْع ُد � َ
أر�ض ُه �إِ َّال ي�سي ًرا.
� -6أقام بعد النبي بالمدينة ثم �ش��هد الفتوح الإ�س�لامية ،ثم
�سكن الب�صرة ومات بها ،وكان �آخر ال�صحابة موتا بالب�صرة.

�إر�شادات احلديث
1

2

َّ
ُ
الحديث على �أن للإيمان حالو ًة ول َّذ ًة ُت ْث ِم ُر ا�ستلذاذ الطاعات وتحمل الم�شقات في ر�ضى اهلل تعالى ور�سوله
دل
و�إيثار ذلك على عر�ض الدنيا ولذاتها.
على ِّ
كل محبوب من
هلل ور�سو ِل ِه
هلل َو َر ُ�سو ُل ُه �أَ َح َّب �إ َلى الم�ؤمن ِم َّما ِ�س َواهُ َما:
معنى �أن يكون ا ُ
تقديم محب ِة ا ِ
ُ
النف�س والأوالد والوالدين والزوجات ،وهذا من �أعظم الواجبات التي ال ي ْك ُم ُل الإيمان بدونها.

(� )1أخرجه البخاري ( ،)5984وم�سلم (.)2480
( )2الطبقات الكربى  ،21/7والإ�صابة يف متييز ال�صحابة  ،128/1و�سري �أعالم النبالء  ،401 -400/3قال الذهبي :هذه كرامة ب ِّي َن ٌة ثبتت ب�إ�سنادين.
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،

3

4

5

6

7

أحب �إليه من كل
يجب على الم�سلم �أن يجتهد في تنمية محبته هلل تعالى؛ لي�صل �إلى درجة �أن يكون ا ُ
هلل تعالى � َّ
محبوب ،ومن الأ�سباب الجالبة لمحبة اهلل تعالى:
وتمام نعمته؛ �إذ كل ما تراه وتنعم به هو مح�ض ف�ضله وعطائه لك.
�أ ا�ست�شعار ف�ضله عليك ،وكثر ِة �آالئه ِ
ب كثرة ِذكره ب�أنواع الذكر المختلفة؛ بالقلب والل�سان والجوارح.
ج كثرة ُ�شكره ،ون�سبة ِّ
كل النعم �إليه.
د الإكثار من قراءة القر�آن الكريم بالتدبر ،واال�ستما ُع �إليه.
هـ التف ُّكر في مخلوقاته التي تراها وت�سمعها.
و مجال�سة ال�صالحين ا ْل ُم ِح ِّبين هلل تعالى ،واال�ستما ُع �إلى كلماتهم ومواعظهم.
ز تعويد النف�س على �إيثار ما يحبه اهلل وتقدي ُمه على ما ُتحبه النف�س ويرغبه ا ْل َخ ْلقُ .
أحب �إليه من ِّ
كل
يجب على الم�سلم �أن يجتهد في تنمية َم َح َّب ِت ِه ِلل َّن ِب ِّي ؛ لي�صل �إلى درجة �أن يكون ال َّن ِب ُّي � َّ
مخلوق ،ومن الأ�سباب الجالبة لمحبة ال َّن ِب ِّي :
�أ ال َّت َع ُّر ُف على حياة النبي ؛ فمن ال يعرف �سيرته وال حياتَه فكيف يزداد له ُح ًّبا؟
ب ال َّت َع ُّر ُف على جوانب العظمة في حياته مثل :قوة �إيمانه بربه ،وحر�صه على الدعوة ،و�شجاعته ،ورحمته ب�أمته.
ج متابع ُة �سنته في كل ما يمكن من العبادات والمعامالت والأخالق.
د اال�ستجاب ُة لأمره ونهيه.
هـ . ..............................................................................
و . ..............................................................................
َ
و�صول له �إلى رحم ِة اهلل
�إنما كانت مح َّب ُة النبي بهذه المنزلة العظيمة «لأنه ال نجا َة لأحد من عذاب اهلل ،وال
الر�سول ؛ بالإيمان به ومحبته ومواالته وا ِّتباعه ،وهو الذي ينجيه اهلل به من عذاب الدنيا والآخرة،
�إال بوا�سطة
ِ
أعظم النعم و�أنف ُعها نعمة الإيمان ،وال تح�صل �إال به ،وهو �أن�صح و�أنفع ِّ
أحد من نف�سه وماله؛ ف�إنه الذي ُيخرج
لكل � ٍ
ف� ُ
ً ()1
نف�سه و�أه ُله فال ُيغنونَ عنه من اهلل �شيئا».
اهلل به من الظلمات �إلى النور ،ال طريق له �إال هو ،و�أما ُ
ي�ستحب للم�سلم �أن ين ِّمي َع َال َق َت ُه ب�إخوانه في اهلل تعالى ،وذلك من خالل الحر�ص على �أ�سباب هذه المح َّبة ،ومنها:
ُّ
ب ق�ضاء حوائجهم.
		
�أ التعاون معهم على البر والتقوى.
د التزام الأدب في التعامل معهم.
ج الدعاء لهم في وجوههم وفي ظهر الغيب.
و . .................................................................
		
هـ . ........................................................
الإيمان �أعظم نعمة �أنعم اهلل بها على العبد ،وال�شرك والكفر �أعظم م�صيبة ونقمة تح�صل للإن�سان؛ فواجب
الم�سلم �أن يحمد اهلل تعالى على نعمة الهداية؛ ويفرح بها؛ ويحافظ عليها ،ويكره �أن يفقدها ،و�أن يبغ�ض الوقوع في
الكفر كراهيته للموت ب�أ�سو�أ طريقة(الحرق بالنار).

( )1ما بني القو�سني من كالم �شيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل يف جمموع الفتاوى .426/27
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8

9

10

كراهية الكفر تقت�ضي بذل كل الأ�سباب الممكنة التي تحافظ على الإيمان ،والحذر والبعد عن كل الأ�سباب الم�ؤدية
�إلى الكفر.
الحب والكره غريزتان فطريتان في الإن�سان ،توجيههما وا�ستثمارهما �إيجابيا -وفق �شرع اهلل -يورث مكا�سب
عظيمة ،والعك�س بالعك�س.
دل الحديث على تفا�ضل �أهل الإيمان فيه ،وزيادة الإيمان ونق�صه ،وعلى �أهمية �أعمال القلوب في تح�صيل الفوائد
الدنيوية والأخروية.

الحب والعالقات التي تقوم عليه الأوا�صر بين النا�س ،متنوعة الدوافع والنتائج ،ولكن تظهر
النتائج الحقيقية يوم القيامة.
بالتعاون مع زمالئك ،اجمع عددًا من الآيات التي تتحدث عن نتائج العالقات يوم القيامة ،واكتب
خال�صة لما تدل عليه.

اذكر موق ًفا لبع�ض ال�صحابة

في تقديم محبة اهلل ور�سوله

على من �سواهما:

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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1

َب ِّين المراد بحالوة الإيمان .ومتى يجدها الم�ؤمن؟

2

اذكر ثالث ًة من الأ�سباب الجالبة لمحبة اهلل تعالى.

3

اذكر �أربع ًة من الأ�سباب الجالبة لمحبة النبي

4

م ِّثل بثالثة �أمثلة لمظاهر محبة الم�ؤمن في اهلل.

.
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�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

ت�ستنبط حكم الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
تو�ضح �أهمية الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف املجتمع.
تعدِّ د �شروط �إنكار املنكر.
تبي مراتب الإنكار.
ِّ
مت ِّثل لآداب �إنكار املنكر.
تعدِّ د درجات �إنكار املنكر.
ت�أتي ب�أمثلة لدرجات الإنكار.
والنهي عن المنكر ،فما المراد به؟ وما مراتبه؟ وما �صلته بالإيمان؟
من �شعائر الإ�سالم :الأم ُر بالمعروف
ُ
اقر�أ الحديث الآتي لتعرف الإجابة:

عن �أبي �سعيدٍ الخدريِّ

هلل
قا َل� :سمعتُ ر�سو َل ا ِ

ُ
يقولَ « :منْ َر َ�أى مِ ْن ُك ْم ُم ْن َك ًرا َف ْل ُي َغ ِّي ْر ُه ِب َيدِ هِ،

َف�إِ ْن َل ْم َي ْ�س َتطِ ْع َف ِبل َِ�سا ِنهَِ ،ف�إِ ْن َل ْم َي ْ�س َتطِ ْع َف ِب َق ْل ِبهَِ ،و َذل َِك �أَ ْ�ض َع ُف الإِي َمانِ » (.)1

تعاون مع زمالئك في اختيار عنوان للدر�س ،واكتبه في �أعلى ال�صفحة.

(� )1أخرجه م�سلم (.)49
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ترجمة راوي احلديث
ا�سمه ون�سبه

معامل من حياته

وفاته

�أبـ ــو �سعيــد َ�س ْعـ ـ ُد ب ــنُ  -1من علماء ال�صحابة وفقهائهم ،قال حنظلة بن �أبي �سفيان عن �أ�شياخه :ت ــوف ــي �سن ــة �أرب ــع
أ�صحاب ر�سول اهلل
الخدْري َل ْم يكن �أح ٌد من � ِ
أحداث(ِ �)1
مالك بن ِ�س َنان ُ
�أفقه من �أبي �سعيد و�سبعين (74هـ)
الخزرج ُّي الأن�صاريُّ  .الخدري ،وفي لفظ :كان من �أفقه � ِ
أحداث ال�صحاب ِة ،الإمام المجاهد مفتي بالمدينة النبوية.
المدينة.
ومن المكثرين من الرواية عن
ر�سول اهلل
اظ ِ
 -2من كبار ُح َّف ِ
حديث ِ
النبي .
يوم الخندق و�أنا ابن ثالث ع�شرة،
 - 3قالُ :ع ِر�ضت على ر�سول اهلل
فردَّني .قال :وخرجت مع ر�سول اهلل في غزوة بني الم�صطلق .و�أنا ابن
خم�س ع�شرة �سنة.
 -4غزا مع ر�سول اهلل اثنتي ع�شرة غزوة.
� -5شهد بيعة الر�ضوان.

�إر�شادات احلديث
1

2

3
4

من مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية الكبرى المحافظة على المعروف الذي دعت �إليه ،وتكثي ُره في الأ�سرة والمجتمع،
ودف ُع المنكر الذي َن َه ْت عنه ،وتقلي ُل ُه في الأ�سرة والمجتمع؛ فلذلك كان ِمن �شعائرها العظيمة :الأم ُر بالمعروف
والنهي عن المنكر للق�ضاء عليه وتقلي ِله.
وتكثيره،
للمحافظة عليه
ِ
ُ
القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من �أ�سباب خيرية هذه الأمة قال �سبحانه:
(.)2
الإنكار بالقلب فر�ض عين في كل حال ،و�أما الإنكار بالل�سان واليد ففر�ض كفاية ،وبح�سب القدرة.
فيجب �إنكاره �إذا ُفعل ،و�إن كان مكروهً ا في�ستحب �إنكاره
ا ْل ُم ْن َك ُر :هو ك ُّل ما َق َّب َح ُه ال�شر ُع و َنهى عنه ،ف�إن كان ً
حراما ُ
�إذا ُفعل ،و�أما المعروف فهو :ا�سم جام ٌع لما ُعرف ُح ْ�سنه ،من طاعة اهلل والتق ُّر ِب �إليه ،ف�إن كان واج ًبا فيجب
في�ستحب الأم ُر به �إذا ُترك.
الأم ُر به �إذا ُترك ،و�إن كان ُم�ست ََح ًّبا،
ُّ

( )1يعني� :صغار ال�صحابة .
(� )2سورة �آل عمران الآية رقم (.)110
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َّ 5
دل الحديثُ على ال�شروط التي يجب توافرها في المن َكر حتى يجب �إنكا ُره ،وهي:
الفعل من َك ًرا؛ فال يجوز الإنكا ُر بمج َّر ِد الظنِّ واالحتمال.
ال�شرط الأول� :أن ُيتحققَ كونُ هذا ِ
وقت الإنكار.
ال�شرط الثاني� :أن يكون هذا المن َك ُر واق ًعا في الحال ،و�صاح ُبه مبا�شر له َ
التج�س ُ�س ِمن �أجل الإنكار.
م�سموعا؛ فال يجوز
م�شاهدً ا �أو
ال�شرط الثالث� :أن يكون المن َك ُر ظاه ًرا َ
ً
ُّ
نوعان:
 6الإنكا ُر باليد معناه :الإنكار بال ِف ْعل ،وهو ِ
الحاكم كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر �أو ُّ
غيرهما،
مخت�ص بالحاكم ومن ُي ِني ُب ُه
النوع الأول :ما هو
ُ
ٌّ
ال�شرط ِة �أو ِ
يترتب عليه اال ْف ِت َياتُ على
وهذا في المنكرات الظاهرة؛ فال ين ِك ُرها باليد ِ�سوى َمن هو مخ َّول من ال�سلطة؛ وذلك لئ َّال َ
ال�سلطان في واليته� ،أو يترتب عليه منك ٌر �أكب ُر منه.
النوع الثاني :ما ال يخت�ص بالحاكم ،وذلك كالمن َكر الذي يكون في ِّ
محل والية الإن�سان َك َب ْي ِت ِه و�إدار ِت ِه ،ف�إذا وقع
بيد ِه ،وهكذا المن َكرات الظاهر ُة التي تفوت؛ َك َمن ر�أى من ي�ؤذي امر�أ ًة �أو
من َك ٌر �أزاله بل�سا ِن ِه ،ف�إن لم َيز ُْل �أزاله ِ
�صب ًّيا �أو يري ُد اختطا َفهما ،ف�إنه ينكر عليه بل�سانه ،ف�إن �أبى ف ِب َي ِد ِه.
 7الإنكا ُر بالل�سان معناه� :أن يتكلم الم�سلم مع فاعل المنكر ِب َح َ�س ِب ما يقت�ضي ِه ُ
الحال ،و�أن يكون ذلك ِب ِر ْف ٍق؛ فمن ر�آه
مق�ص ًرا في فعل الواجبات � َأم َر ُه بها ِب ِر ْف ٍق و�أَد ٍَب.
ِّ
غ�ض المن َك ِرُ ،
 8الإنكا ُر بالقلب معناهُ :ب ُ
وترك الم�شارك ِة فيه ب�أي وج ٍه من الوجوه ال بالت�شجيع وال بالكتابة وال بالح�ضور
وجب عليه ُ
ترك هذا المو�ضع
وال�سكوت عليهم ،بل �إذا وقع المن َك ُر
مع �أهله
ِ
بمو�ضع وال ي�ستطيع �إنكا َره َب َي ِد ِه وال ِب ِل�سا ِن ِه َ
ٍ
�إن ا�ستطاع.
 9على الآمر بالمعروف وال َّناهي عن المن َكر �أن يلتزم ب�شروط �أه ُّمها:
ينك ُر �أو ي�أم ُر َت َ�ش ِّف ًّيا� ،أولإهان ِة ال�شخ�ص� ،أو لأنه من
إخال�ص هلل تعالى واال�ستجاب ُة لأمره في الأمر والنهي؛ فال ِ
�أ ال ُ
غر�ض من �أغرا�ض ال ُّدنيا.
غير جماعته� ،أو لأي ٍ
ب ال ِع ُلم ،فال يجوز الإنكار بغير علم.
ال�ص ْبـ ُر ،في�صبر �إذا �أمـر و�إذا نهى؛ لأنـه قـد يواجـه باال�ستنكـار �أو الأذى ،فـال ينبغـي له �أن يثـور ويرتكب منك ًرا
ج َّ
�أعظم مما �أراد �إنكاره.
د ال ِّرفقُ في الأمر والنهي؛ ف�إن ال ِّرفقَ ما كان في �شيء �إال َزا َنهُ ،وما ُنزع ِمن ٍ
�شيء �إال َ�شا َنهُ.
� 10إنكار المنكر عبادة تحتاج �إلى الحكمة ليح�صل المق�صود منها؛ وهو زوال المنكر �أو تخفيفه� ،إذ �إنكار المنكر �أربع
� :إِ ْن َكا ُر ا ْل ُمن َك ِر �أَ ْرب ُع َد َر َج ٍات :الأُولى� :أَنْ َي ُز َول ْ
درجات قال الإما ُم ابنُ الق ِّيم
ويخ ُل َف ُه ِ�ض ُّد ُه .الثاني ُة� :أَنْ َي ِق َّل َو�إِنْ
وعت َِان،
لم َي ُز ْل ِب ُج ْم َل ِت ِه .الثالث ُة� :أَنْ َي ْخ ُل َف ُه ما هو ِم ْث ُلهُ .ال َّرابع ُة� :أَنْ َي ْخ ُل َف ُه ما هو َ�ش ٌّر منهَ .فال َّد َر َجت َِان الأُو َل َي ِان َم ْ�ش ُر َ
ٌ ()1
والثال َث ُة َم ْو ِ�ض ُع ْاج ِت َه ٍادَ ،وال َّرابع ُة ُم َح َّر َمة.
(� )1إعالم املوقعني .4/3
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للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فوائد كثيرة على الفرد والمجتمع ،تعاون مع زمالئك في
ا�ستنتاج فوائد ٍّ
كل منهما:
فوائد النهي عن المنكر
فوائد الأمر بالمعروف
�أ........................................................... .
�أ........................................................... .
ب ........................................................... .ب........................................................... .
ج........................................................... .
ج........................................................... .
د........................................................... .
د........................................................... .
هـ ........................................................... .هـ........................................................... .

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر �شعيرة من �أعظم ال�شعائر ,وقد �أولت بالدنا المباركة هذه ال�شعيرة عناية
خا�صة ,وذلك بت�أ�سي�س جهاز (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)
قم بزيارة موقع الهيئة على الإنترنت ( )www.hesbah.gov.Saود ِّون �أبرز �إنجازاتها خالل ذلك اليوم:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

1

َب ِّين المراد بالمعروف والمراد بالمنكر ،وم ِّثل لكل منهما.

2

ما ال�شروط التي يجب توفرها في المنكر لي�صح الإنكار؟

3

لإنكار المنكر �أربع درجات؛ ما هي؟ مع التمثيل الثنتين منها.
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�أهداف الدر�س
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يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

تبي حقيقة التوكل.
ِّ
ت�ضرب ثالثة �أمثلة على التوكل.
ت�ستنتج عالقة الأخذ بالأ�سباب بالتوكل.
تبي �أ�سباب قوة التوكل.
ِّ
تعدِّ د ثمرات التوكل على اهلل.
ِر ْز ُق ِّ
كل واحد من العباد مكتوب له ،وح�صول الرزق متوقف بعد التوكل على اهلل ال َّر َّزاق ،على ال�سعي وفعل الأ�سباب
الممكنة ،وقد �ضرب لنا النبي في هذا مث ًال؛ فما هو؟

بن الخطابِ
عن ُع َم َر ِ
تذهب �أول النهار
جائعة

النبي
�أنه �سم َع َّ

ُ
يقول:

هلل َح َّق َت َو ُّك ِل ِه َل َر َز َق ُك ْم َك َما َي ْر ُز ُق
« َل ْو �أَ َّن ُك ْم َت َت َو َّك ُلو َن َعلَى ا ِ
َّ
ا�صاَ ،و َت ُرو ُح ِب َطا ًنا» .
الط ْي َرَ ،ت ْغدُو خِ َم ً
()1

ترجع �آخر النهار
ممتلئة البطون

(� )1أخرجه �أحمد ،52 ،30/1والرتمذي ( ،)2344وابن ماجه ( ،)4164و�صححه ابن حبان  ،)730(509/2وال�ضياء يف الأحاديث املختارة  ،)227(333/1واحلاكم يف
امل�ستدرك  ،354/4والألباين يف ال�سل�سلة ال�صحيحة (.)310
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ترجمة راوي احلديث
ا�سمه ون�سبه

منــاقــبـــه

معامل من حياته

وفاته

ْ�ص ُع َم ُر بنُ
�أبو حف ٍ
ا ْل َخ َّطـاب ب ِـن ُن َف ْي ٍل
ا ْل َع َد ِو ُّي ا ْل ُق َر ِ�ش ُّي
يلقب بـ :الفاروق.

 -1قـال النـ ــبي �« :إِي ًها
يــا ا ْبـ ــنَ ا ْل َخ َّطابِ َ ،وا َّل ـ ـ ِـذي
َنفْ�س��ي ِب َي ـ��دِ ِه مـ ـ ـ��ا َل ِق َي َ��ك
َّ
ال�ش ْي َطانُ َ�سا ِل ًكا َف ًّجا َق ُّط �إ َّال
َ َ ()1
َ�س�� َل َك َف ًّجا غي��ر ف ِّجك» .
 -2اتف��ق ال�صحاب��ة
عَ ل��ى �أن��ه �أف�ض��ل ال�صحابة
َ
قال ُم َح َّم ِد
بعد �أبي بكر
ُبن ا ْل َح َن ِف َّي�� ِة :قلت لأَ ِبي� :أَيُّ
هلل
ر�سول ا ِ
النا���س َخ ْي ٌر َب ْع َد ِ
؟ قال� :أب��و َب ْكر ،قلت:
ُث َّم َم��نْ ؟ قالُ :ث َّ��م عُ َم ُر (.)2

� -1أ�سلم عمر بعد �أربعين رج ًال و�إحدى ع�شر امر�أة.
هلل
 -2كان �إ�سالمه ع ًّزا َظ َه َر ِب ِه الإ�سالم ،قال عب ُد ا ِ
ابنُ َم ْ�س ُع ٍود «َ :ما ِز ْل َنا �أَ ِع َّز ًة ُم ْن ُذ �أَ ْ�س َل َم ُع َم ُر» (.)3
وقال � ً
هلل َما ْا�ست ََط ْع َنا �أَنْ ُن َ�ص ِّل َي ِع ْندَ
أي�ضا َ « :وا ِ
ا ْل َك ْع َب ِة َظ ِاه ِرينَ حتى �أَ ْ�س َل َم ُع َم ُر» (.)4
 -3نزل القر�آن الكريم بر�أي عمر في عدة مواقف
وت�سمى( :موافقات عمر) ،منها:
�أ -م�ش ــروعيــة ال�صالة عن ــد مقــام �إبــراهيم .
ب -قتل �أ�سارى بدر.
ج -ترك ال�صالة على المنافقين.
 -4بويع بالخالفة �سنة ثالث ع�شرة ،وبقي فيها ع�شر
�سنوات ون�صف ال�سنة.
ٍ

ُقـ ـ ـت ــل �سن ــة ث ـ ــالث
وع�ش��رين(23هـ) ،قتل��ه
�أبـو ل�ؤل ـ�ؤة المجو�سي وهو
ي�صلي الفجر.

�إر�شادات احلديث
1

2

3

القلوب �أهَ ِّم َّي ٌة كبيرة في �صالح العبد ُ
وطم�أنين ِته وراح ِته ،ولها ِ�ص َل ٌة كبيرة ب�أعمال الجوارح ،ومع هذا فكثي ٌر من
لأعمال
ِ
النا�س ال َّ
ُ
الحديث
يتفطن لذلك ،وال ي�ست�شعر �أهمية �أعمال القلوب ،والتي من �أهمها ال َّت َو ُّك ُل على اهلل تعالى ،وقد ب َّين هذا
َ
وارتباطه الكبي َر بحياة الإن�سان و�أعما ِل ِه الظاهرة وت�أثي َره فيها؛ فحريٌّ بالم�سلم العناية بذلك.
�أهم َّي َة ال َّت َو ُّك ِل،
َح ِقي َق ُة ال َّت َو ُّك ِل هي :اعتما ُد ا ْل َق ْل ِب على اهلل تعالى في جلب الخير ودفع ُّ
ال�ض ِّر؛ مع الأخذ بالأ�سباب الم�شروعة فلي�س
ال َّت َو ُّكل َ
ترك الأ�سباب؛ و�إنما ال َّت ـ ـ َو ُّك ُل َع َم ُل ا ْل َق ْل ِب وتعلُّ ُق ُه باهلل تعالى و ِث َق ُت ُه ِب ِه في ح�صول المراد؛ فال ُ
يتعلق بالمخلوقين
تح�صيل النف ِع �أو دفع ال�ضر ،و�إنما يتعلق باهلل تعالى وحده.
وال يرجوهم في
ِ
ال َّت َو ُّك ُل لي�س مج َّرد كالم يقوله المرء� ،إنما هو عمل بالقلب ويقين فيه ال يخالطه �شك وال ارتياب ب�أن اهلل تعالى
مالك ِّ
ٌ
النا�س على
لكل �شيء ،وقاد ٌر على كل �شيءٍ  ،وهو �إذا �أرا َد �أ ْن َجزَ لك ما ُّ
تحب ،و َد َف َع عنك ما تَكر ُه؛ و�إن َت َمالأَ ُ

(� )1أخرجه البخاري ( ،)3480وم�سلم (		.)2396
			
(� )3أخرجه البخاري (.)3650

(� )2أخرجه البخاري (.)3468
( )4رواه احلاكم  90/3وقال� :صحيح الإ�سناد ،والطرباين يف املعجم الكبري .162/9
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4

5

6

7

8

خالف ذلك؛ ولهذا َ
«حقَّ َت َو ُّك ِل ِه»؛ َّ
فدل على �أن من النا�س من ي َّدعي ال َّت َو ُّك َل ولي�س متو ِّكال على
النبي في الحديثَ :
قال ُّ
الحقيقة؛ لأنه قد ُ
يقول ذلك بل�سانه ،وقل ُبه غي ُر متي ِّق ٍن به.
النبي في هذا الحديث �إلى �أهمية فعل الأ�سباب و�أ َّنها ال تنافي التو ُّك َل على اهلل تعالى؛ بل �إنها من ال َّت َو ُّك ِل،
�أ�شار ُّ
وذلك في ال�صورة التي َذ َك َرها عن الطير� :أنها تغدو لطلب الرزق؛ فيرزقها اهلل تعالى ،ولم َت ْبقَ في �أوكارها منتظر ًة
�أن ي�أت َيها ُ
وغيره مما يطلبه ،واهلل تعالى يتولى رز َق ُه وتوفي َقهُ.
الرزق ،فالم�سلم يبذل ما يمكنه من الأ�سباب لل ِّرزق ِ
أ�سباب ِم ْنها:
ِل ُق َّو ِة التَّو ُّك ِل � ٌ
�أ معرف ُة العبد باهلل و�أ�سمائه و�صفاته ومعانيها والعمل بمقت�ضاهاَ ،ك ِع ْلمِ ِه ب�أن اهلل تعالى هو ا ْل ُم ِع ُّز ا ْل ُم ِذ ُّل الخاف�ض
الراف ُع المعطي ا ْلمِ ان ُع.
ب ِع ْل ُم العبد بتفرد الحق تعالى وحده بملك الأ�شياء ك ِّلها ،و�أنه لي�س له م�شارك في َذ َّر ٍة من الكون.
ج
ُ
االرتباط باهلل تعالى ،بالعبادة والذكر والدعاء واال�ستعانة به.
أ�سبابِ ،م ْنها:
ِل َ�ض ْع ِف التَّو ُّك ِل � ٌ
�أ �ضعف الإيمان و�ضعف ال�صلة باهلل تعالى واالرتباط به.
الم�شاه َدة.
ب االرتباط بالأ�سباب المادِّية
َ
ج الجه ُل ِب َمعنى التَّو ُّك ِل ،و� َأه ِّم َّي ِت ِه.
الم�ؤمن يتو َّك ُل على اهلل تعالى في جميع �ش�ؤونه وفي ِّ
كل ٍ
عمل ِمنْ �أعمال الدِّ ين وال ُّدنيا؛ فمِ ن ذلك :التَّو ُّك ُل عليه تعالى
أوام ِر ِه ،ونُ�صر ِة ِدي ِن ِه.
في تحقيق َم َحا ِّبه والو�صول �إلى مر�ضاته وتنفيذ � ِ
ِلل َّت َو ُّك ِل على اهلل تعالى ثما ٌر يا ِن َع ٌة ،و�آثا ٌر حميد ٌة ،وفوائ ُد جليل ٌة من �أهمها:
�أ ال ِّر�ضى عن اهلل تعالى وق�ضا ِئه و َق َد ِر ِه ،وهو �أَ َج ُّل َث َم َرا ِته .ب ُطم�أنين ُة النف�س.
ُ
د
ارتباط العبد بر ِّبه و�صدق التوجه �إليه.
						
ج َن ْي ُل المطلوب.

اكتب بع�ض الآيات الكريمة التي تحث على التوكل.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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يقع من بع�ض النا�س �أعمال تنافي التوكل ،اذكر ثالثة منها ،مع ذكر البديل ال�شرعي لها.
�أعمال تنافي التوكل

البديل ال�شرعي

................................................................1 ................................................................1
................................................................2 ................................................................2
................................................................3 ................................................................3

1

ما حقيقة التوكل على اهلل؟

2

هل ينافي الأخذ بالأ�سباب التوكل على اهلل؟ ِّ
و�ضح ذلك.

3

كيف يتم تح�صيل قوة التوكل على اهلل؟

4

ما ثمرات التوكل على اهلل؟

83
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�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

تقدِّ ُر قيمة العمل والتك�سب.
ت�ستنتج حكم العمل والتك�سب.
تبي متى يكون عمل امل�سلم ونفقته عبادة.
ِّ
تقدِّ ر نعمة املال.

�س�ؤال النا�س َم َذ َّلة ،وطلب الرزق �شرعه اهلل و�أمر به ،فال يحتقر الإن�سان �أي �سبب مباح في طلب الرزق؛ لأن فيه غنية
عن الت ََّ�س ُّو ِل و�س� ِؤال النا�س كما جاء في هذا الحديث:
عن �أبي هُ َر ْي َر َة

هلل
�أَ َّن َر ُ�سو َل ا ِ

قالَ « :وا َّلذِ ي َن ْف�سِ ي ِب َيدِ ِه لأَ ْن َي�أْ ُخ َذ � َأح ُد ُك ْم َح ْبلَ ُه َف َي ْح َتطِ َب

على َظ ْه ِرهِ؛ َخ ْي ٌر َل ُه مِ نْ �أَ ْن َي ْ�أت َِي َر ُج ً
ال َف َي ْ�س�أَ َل ُه؛ َ�أ ْع َطا ُه �أ ْو َم َن َع ُه».

()1

ما المو�ضوع الرئي�س للحديث؟ اكتبه بعبارة مخت�صرة واجعله عنوا ًنا للحديث.

(� )1أخرجه البخاري ( ،)1401وم�سلم (.)1042
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ترجمة راوي احلديث
منــاقــبـــه

هلل ،من
�شهد النبي لأبي هريرة بالحر�ص على العلم ،ففي �صحيح البخاري  :قال �أبو هُ َر ْي َر َة  :قلت :يا َر ُ�س َول ا ِ
�أَ ْ�س َع ُد النا�س ِب َ�ش َف َاع ِت َك يوم ا ْل ِق َيا َم ِة؟ فقال« :لقد َظ َن ْنتُ يا �أَ َبا هُ َر ْي َر َة �أَنْ َل َي ْ�س�أَ َل ِني عن هذا الحديث �أَ َح ٌد �أَ َّو ُل ِم ْن َك؛ ِل َما ر�أيت
خال�صا من قلبه»(.)1
من ِح ْر ِ�ص َك على الحديث� ،أَ ْ�س َع ُد النا�س ِب َ�ش َف َاع ِتي يوم ا ْل ِق َيا َم ِة من قالَ :ل ِ�إ َل َه �إال اهلل ً

�إر�شادات احلديث
1

2

3

4

5

يربي الإ�سالم في الم�سلم عزة النف�س والإيجابية وال ير�ضى له الذل �أو �أن يكون عالة على الآخرين في�أمر بالعمل
وال�سعي ويحذر من البطالة و�س�ؤال النا�س
(.)2
الك�سب عباد ًة يثاب عليها الم�سلم �إذا اجتمع في ذلك �أمران:
يكون
ُ
�أ �إح�سان النية؛ ب�أن ينوي ك�سب الحالل للإنفاق على نف�سه َومن تحت يده ،واال�ستجابة لأمر اهلل تعالى له بالإنفاق،
و�إعفاف نف�سه عن �س�ؤال النا�س ،ونفع نف�سه والم�سلمين بالعمل الذي يعمله ،ونحو ذلك.
حراما ،وال يرتكب في عمله الحرام من
الحرام
الطيب ،وت ََج ُّن ُب
الحالل
ب تح ِّري
ِ
ِ
ِ
الخبيث؛ فال يكون �أ�صل العمل ً
ِ
الغ�ش والكذب والتدلي�س والقمار وغير ذلك.
يك�س َب َ
المال ليت�صدق منه بما تي�س َر له مما هو زائد عن
ِمن
ِ
المقا�صد ا ْل َح َ�س َن ِة التي ينويها الم�سلم في َك�سبه� :أن ِ
المق�ص ِد كما في رواي ٍة لم�سلم« :لأَنْ َي ْغ ُد َو �أحدُكم َف َي ْح ِط َب
النبي �إلى هذا
َ
حاجته وحاجة َمن يعولهم ،وقد ن َّبه ُّ
على َظ ْه ِر ِه؛ َف َيت ََ�ص َّد َق ِب ِه َو َي ْ�س َت ْغ ِن َي ِب ِه من النا�س؛ َخ ْي ٌر َل ُه ِمنْ َ�أنْ َي ْ�س َ�أ َل َر ُج ًال َ�أ ْع َطا ُه �أو َم َن َع ُه َ
ذلك ،ف�إن ا ْل َي َد ا ْل ُع ْل َيا
ُ ()3
ال�س ْف َلىَ ،وا ْب َد�أْ ِب َمنْ َت ُعول».
�أَ ْف َ�ض ُل من ا ْل َي ِد ُّ
ينبغي للم�سلم �أن يحر�ص على العمل الذي يك�سب منه الرزق الحالل و�إن كان هذا العم ُل ي�سي ًرا ودخ ُله ً
قليل؛ وال
يقعد عاط ًال عن العمل َي َت َك َّف ُف الآخرين ،والقلي ُل يكون كثي ًرا �إن �شاء اهلل تعالى ولكن بال�صبر والمثابرة مع التوكل
وطلب البركة منه ،وكثي ٌر ممن نراهم من ذوي المنا�صب العالية �أو التجارة الكبيرة والدنيا الوا�سعة
على اهلل تعالىِ ،
لم ي�أ ِتهم ذلك َب ْغ َت ًة ،و�إنما بد�ؤوا � َ
وو�س َع
أول �أمرهم بالقليل ،و�صبروا وثابروا َ
وج ُّدوا واجتهدوا؛ حتى فتح اهلل عليهم َّ
لهم في �أرزاقهم.
َّ
والنبي يق�سم
أكيدها،
دل الحديث على جواز ا ْل َح ِل ِف من غير
ا�ستحالف في الأمور ا ْل ُم ِه َّم ِة �إذا �أراد الإن�سان ت� َ
ٍ
ُّ
على �أهمية العمل ولو بال�شيء الي�سير ،وذلك لأهمية هذا المو�ضوع للفرد والأ�سرة والمجتمع ،و�إق�سا ُم ُه بقوله:
النبي كثي ًرا ما يق�سم بذلك.
« َوا َّل ِذي َنف ِْ�سي ِب َي ِد ِه» هو َق َ�س ٌم باهلل تعالى ،وكان ُّ

(� )1أخرجه البخاري (.)6201
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اكتب بع�ض الأمثلة على طرق الك�سب التي يبيحها الإ�سالم ،وطرق �أخرى ينهى عنها الإ�سالم.

م

طرق الك�سب المباحة

طرق الك�سب المحرمة

1
2
3
4
5
6

بالتعاون مع مجموعتك اذكر بع�ض الأفكار التي ت�ساعد ال�شباب على التجارة وتمكينهم لريادة الأعمال.
�أ ـ ..........................................................................................................................................
ب ـ ..........................................................................................................................................
ج ـ ..........................................................................................................................................
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1

ما حكم العمل والتك�سب؟

2

ما موقف الإ�سالم من ال َبطالة و�س�ؤال النا�س؟

3

متى يكون عمل الم�سلم وك�سبه عباد ًة ي�ؤجر عليها؟

4

لماذا حلف النبي

في هذا الحديث؟
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�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

تبي حكم �س�ؤال النا�س.
ِّ
تعدِّ د ثال ًثا من م�ساوئ امل�س�ألة.
ِّ
تو�ضح كيفية التعامل مع م�صيبة الفقر
تذكر ثال ًثا من فوائد ال�صرب عن امل�س�ألة.
الم�صائب واالبتالءات متنوعة ،وموقف النا�س منها مختلف؛ فمنهم من ي�سلك طرق ًا م�شروعة و�صحيحة ،ومنهم من
ي�سلك طرق ًا ال تحقق هدفه وقد تجلب له ال�ضرر ،ومن الم�صائب التي يبتلى بها بع�ض النا�س :الفقر والحاجة؛ فما الموقف
ال�صحيح في التعامل مع هذه الم�صيبة؟
اقر�أ هذا الحديث لتجد الجواب:
َف�أَ ْع َطا ُه ْمُ ،ث َّم َ�س َ�أ ُلو ُه َف�أَ ْع َطا ُه ْم

هلل
ا�سا من الأَ ْن َ�صا ِر َ�س�أَ ُلوا َر ُ�سو َل ا ِ
عن �أبي َ�سعِيدٍ ا ْل ُخ ْدرِيِّ �أَ َّن َن ً
هللَ ،وم َْن
حتى َن ِف َد ما عِ ْن َدهُ ،فقال« :مَا َي ُكو ُن عِ ْندِ ي مِ ْن َخ ْي ٍر َفلَ ْن �أَدَّخِ َر ُه َع ْن ُك ْمَ ،وم َْن َي ْ�س َت ْعف ِْف ُي ِع َّف ُه ا ُ
ال�ص ْبرِ» (.)1
هلل ،ومَا �أُ ْعطِ َي �أَ َح ٌد ع ََطا ًء َخ ْي ًرا َو�أَ ْو َ�س َع من َّ
هللَ ،وم َْن َي َت َ�ص َّب ْر ُي َ�ص ِّب ْر ُه ا ُ
َي ْ�س َت ْغ ِن ُي ْغ ِن ِه ا ُ
تعاون مع زمالئك في اختيار عنوان منا�سب للحديث واكتبه في �أعلى ال�صفحة.

(� )1أخرجه البخاري ( ،)1400وم�سلم (.)1053
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ترجمة راوي احلديث
معامل من حياته

َل ِّخ ْ�ص من ترجمة �أبي �سعيد ال�سابقة في الحديث(� )9أهم �أربع نقاط في ترجمته

:

..................................................................................................................... 1
..................................................................................................................... 2
..................................................................................................................................................... 3
..................................................................................................................................................... 4

�إر�شادات احلديث
1

2

3

4

5

6

ُ
النبي
والكرم وال�سخا ُء
النبي وهي :الجو ُد
في الحديث بيا ٌن ِل َخ ْ�ص َل ٍة من ِخ ِ
ُ
�صال ِّ
والبذل والعطا ُء؛ فلم يكن ُّ
ي ُر ُّد �أحدً ا �س�أله �شي ًئا من ُحطام ال ُّدنيا ،وقد َج َب َل ُه اهلل تعالى على هذه ا ْل َخ ْ�ص َل ِة الكريم ِة ،و�أقبل علي ِه النا�س ب�سبب َك َر ِمه
دام يوجد عنده �شي ٌء من مال اهلل تعالى.
ي�س�ألونه ،وهو ال ي�أ ُلو �أن ُيعط َيهم ما َ
يجوز للم�سلم �أن ي�س� َأل َ
وعدم قدرته على تح�صيل ذلك بنف�سه والتعفف،
المال �أو
َ
الطعام �أو غ ْي َرهما عند احتياجه �إلى ذلكِ ،
وترك �س�ؤال النا�س �أف�ضل.
غني عن ِّ
ا ُ
كل َمن �سواه ال حاجة له في �أحد من المخلوقين ،والعب ُد هو الفقي ُر
هلل تعالى هو الغن ُّي بذاته ال ِغ َنى التا ُّم ،فهو ٌّ
(.)1
الفق َر التام لربه جل وعال
و�ص َل ِة �إلي ِه ِمنْ ترك �س�ؤال
قوله «َ :منْ َي ْ�س َت ْع ِف ْف ُي ِع َّف ُه اهللُ» يعنيَ :من َ�س َل َك طريقَ ال َّت َع ُّف ِف وابتغاه ِب ِف ْع ِل الأ�سباب ا ْل ُم ِ
و�ص َل ِة �إليها وذلك َ
زق متو ِّك ًال
بط َل ِب ال ِّر ِ
راف ِل َما في �أيديهم ،و�س َل َك ما ي�ؤدِّي �إلى ا ْل ِع َّف ِة ِب ِف ْع ِل الأ�سباب ا ْل ُم ِ
واال�س ِت ْ�ش ِ
النا�سْ ،
على اهلل تعالى؛ ف�إن اهلل ُي ِعي ُن ُه وي�س ِّه ُل عليه �أ�سباب ا ْل ِع َّف ِة التي طلبها� ،أ َّما َمن ال َي�س ُل ُك هذا ال�سبيل فيو�شك �أن ال ُي ِعي َن ُه
اف َنف ٍْ�س لم ُي َبا َر ْك له
النبي
ِل َحكيم ِبن ِحزا ٍم َل َّما َ�س�أَ َل ُه ا ْل َم َال �أكث َر ِمن م َّرة«َ :منْ �أَ َخ َذ ُه ِب ِ�إ ْ�ش َر ِ
وال يو ِّف َقهُ ،وقد قال َّ
فيه ،وكانَ َكا َّل ِذي َي�أْ ُك ُل وال َي ْ�ش َب ُع»(.)2
التام به عن
يتعجل في ح�صول الم�أمول �أو في دفع المكروه ،وال في ح�صول ال ِّرزق واال�ستغنا ِء ِّ
ال ينبغي للم�سلم �أن َّ
الآخرين؛ ف�إنه ال ُب َّد له من ال�صبر َ
طال زما ُنه �أو َق ُ�ص َر ،ف�إن اهلل تعالى تك َّفل له �إذا ا�ستغنى به �أن ُي ْغ ِن َي ُه ولم يحدِّ ْد له
النبي في الحديث �إلى �أنه ال ُب َّد له من ال�صبر حتى َي ِ�ص َل �إلى مطلوبه.
وقتًا مع َّي ًنا ،وقد �أ�شار ُّ
َّ
دل الحديث على �أن الإن�سان قد ال ي�ستطيع �أن ي�ص ِب َر ابتدا ًء؛ ولكنه ي�ستطيع �أن َيت ََ�ص َّب َر ،والمعنى� :أنه يت َك َّل ُف ال�ص ْب َر
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7

٨

٩

عط َي �أح ٌد كعطائه ،وذلك
وهو عليه ثقيل ،ومن َف َع َل ذلك �أعانه اهلل تعالى ورزقه ال�ص ْب َر ،و�إذا ح�صل له هذا فما �أُ ِ
بال�صبر ،وفي الآخرة يقول اهلل تعالى:
ال�ص ْب َر منفع ُت ُه عظيم ٌة في ال ُّدنيا حيث ال ُي ْمكنُ للإن�سان �أن يعي�ش �إال
ِ
لأن َّ
الثواب �ص ًّبا ِبال ِح َ�س ٍاب.
( ،)1والمعنى :ي� َؤجرون ِبال َع َد ٍد ،ف ُي َ�ص ُّب عليهم ُ
ماع َّي ٌة َو ِخي َم ٌةَ ،و ِمنْ َذ ِلك:
اج ِت ِ
ا�س َ �أ ْم ٌر َخ ِطي ٌر َل ُه َعوا ِق ُب ا ْق ِت ِ
واالع ِتيا ُد َعلى َم ْ�س�أَ َل ِة ال ّن ِ
ِا ْن ِت�شا ُر الت ََّ�س ُّو ِل ْ
�صاد َّي ٌة َو ْ
ماد َعلى ال َآخ ِرينَ َ ،وهُ َو ِم ّما ُيخا ِل ُف ما
االع ِت ِ
تاج وال َع َم ِلَ ،و ْ
�أ َت ْع ِو ُيد ا ْل ُم ْج َت َم ِع َعلى ا ْل ِبطا َل ِة َوال َك َ�س ِل َو َت ْر ِك الإ ْن ِ
جا َء ْت ِب ِه َّ
الم َّية.
ال�ش ِري َع ُة ال ْإ�س ِ
مام ال ّنا�س.
رام ِة الإ ْن ِ
ال�س� ِؤال � ْإهدا ًرا ِل َك َ
�سان �أَ َ
ب �أَنَّ ِفي ُّ
هلل ا َّل ِذي َ�ضمِ نَ الأَ ْر َ
زاق ِل َجمِ ي ِع َ
الخ ْلق.
ج �أَنَّ ِفي ِه َد ِل ًيل َعلى َ�ض ْع ِف ال ِّث َق ِة ِبا ِ
الح ُ�ص ِول َعلى ا ْلمال.
قاتَ ،واال ْن ِح ِ
ال�س ِر ِ
د �أ َّن ُه َط ِري ٌق �إ َلى ا ْر ِت ِ
ال�س ِل ِيم ِمنْ �أَ ْج ِل ُ
كاب َ
راف َع ِن ا ْل َم ْن َه ِج َّ
الجرا ِئ ِم َو َّ
الحاج ِة ا ْل ُم َت َع ِّففِينَ ا َّل ِذينَ َل
حاب
قات َوال َّز َك ِ
ال�ص َد ِ
وات ت َْ�ض ِيي ًعا ِل َحقِّ �أَ ْ�ص ِ
َ
هـ �أَنَّ ِفي � ْإعطا ِء َه ُ�ؤال ِء ال ُمت ََ�س ِّولِينَ ِمنَ َّ
ا�س �إ ْلحا ًفا.
َي ْ�س َ�أ ُلونَ ال َّن َ
أكل
ِمن ال َّت َع ُّف ِف الواجب على الم�سلم :ال َّت َع ُّف ُف عن المال الحرام ِمن �أي طريق كان؛ ك� ِ
ا�سم الهدايا ،و� ِ
أخذ ال َّر�شاوى ِب ْ
أخذ الزكا ِة وهو ال ي�ستح ُّقها،
الغ�صب �أو
أكل مال اليتيم بغير حق ،وال�سرقة �أو
القر�ض الذي ال ينوي �أداءه؛ و� ِ
ِ
الربا ،و� ِ
ِ
وغير ذلك مما يجب �أن َي َت َن َّز َه عنه الم�سلم.
ِ
ال�س َعة وا ْل ِغ َنى ،وهلل تعالى في
قد َيب َت ِلي ا ُ
هلل تعالى َ
عبده بالفقر م َّدة حيات ِه ك ّلها �أو في بع�ضها ،وقد يكون ذلك بعد َّ
ذلك ا ْل ِح ْكمِ ُة البالغة؛ فهو َيبتلي عباده ليختبر َ�ص ْب َرهم ُ
ال�س َخ ُط على ق�ضاء اهلل
و�ش ْك َرهم؛ ولي�س ِمن �صفة الم�ؤمن َّ
الخروج مما هو فيه ،ولهذا � َ
أر�ش َد
أ�سباب المباح َة التي ُت�س ِّه ُل عليه
تعالى؛ بل َي ِج ُب عليه ال�صب ُر ،وله �أن يبذل ال َ
َ
وان؛ �إذ ال َت َع ُّف َف ِمن غير َ�ص ْب ٍر.
النبي لل�صبر َ
أمره بال َّت َع ُّف ِف فهما ِ�ص ْن ِ
بعد � ِ
ُّ

�س�ؤال النا�س لي�س مقت�ص ًرا على طلب المال ،تعاون مع زمالئك في ذكر �صور �أخرى من �صور �س�ؤال
النا�س.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

(� )1سورة الزمر الآية رقم (.)10
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يريد �أن ي�س�أله ما ًال ف�سمعه يخطب« :من ي�ستغن
جاء �أبو �سعيد الخدري �إلى ر�سول اهلل
ً ()1
يغنه اهلل ومن ي�ستعفف يعفه اهلل» ,قال :فرجعت ولم �أ�س�أله �شيئ ًا ،ف�أنا اليوم �أكثر الأن�صار ماال .
من اال�ستعفاف عن الم�س�ألة ف�أعفه اهلل و�أغناه
طبق �أبو �سعيد الخدري ما �سمعه من النبي
من ف�ضله ،ويوجد في الواقع اليوم كثير ممن �أغناه اهلل بعد �أن عف و�صبر ،اذكر ق�صة لأحد ه�ؤالء
مبي ًنا �أثر ال�صبر:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

1

َب ِّين الحكمة من النهي عن الم�س�ألة.

2

ل�س�ؤال النا�س �آثا ٌر �سيئة على الإن�سان ,اذكر �أربعة منها.

3

ما المراد باال�ستعفاف؟ وكيف يمكن تحقيقه؟

4

ما العالقة بين ال ِع َّفة وال�صبر؟

5

ما ثمرات ال�صبر؟

(� )1صححه ابن حبان برقم.) 3398 ( :
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�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

ُت َقدِّ ر قيم َة العدل.
تبي حكم العدل بني الأوالد (الذكور والإناث).
ِّ
تف ِّرق بني العدل بني الأوالد يف باب النفقة ويف باب الهبة.
تعدِّ د مفا�سد ترك العدل بني الأوالد.
تبي الأمور التي ي�شملها العدل بني الأوالد.
ِّ

أحد الأوالد في المعاملة؟
ما الذي يحدث �إذا َم َّيزَ الوالدان � َ
ما �أثر الهبة لأحد الأوالد دون بقية �إخوانه؟
وهل ُت ِق ُّر ال�شريع ُة هذا العمل؟
اقر�أ الحديث الآتي لتجد الإجابة:

عن ال ُّن ْع َما َن بن َب�شِ يرٍ

اح َة :ال �أَ ْر َ�ضى
قا َلَ :ت َ�ص َّد َق َعلَ َّي �أبي ِب َب ْع ِ
�ض َما ِلهِ ،فقالت �أُ ِّمي َع ْم َر ُة ِبنْتُ َر َو َ
ِل ُي ْ�ش ِه َد ُه َعلَى َ�ص َد َقتِي ،فقا َل ل ُه َر ُ
�سول ا ِ
هلل
النبي
َ .فا ْن َطلَ َق �أَبِي �إ َلى ِّ

ح َّتى ُت ْ�ش ِه َد َر ُ�سو َل ا ِ
هلل
هللَ ،و ْاعدِ ُلوا في �أَ ْوال ِد ُك ْم»َ ،ف َر َج َع �أَبِي َف َر َّد ِت ْل َك
�« :أَ َف َع ْلتَ هذا ِب َو َلدِ َك ُك ِّل ِه ْم؟»َ ،قا َلَ :ال ،قا َل« :ا َّت ُقوا ا َ
ال�ص َد َق َة.
َّ

()1

ما نتيجة الت�سوية بين الأوالد في الهبة؟ اجعل من �إجابتك عبارة تنا�سب �أن تكون عنوا ًنا للدر�س.

(� )1أخرجه البخاري ( ،)1400وم�سلم (.)1053
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ترجمة راوي احلديث
ا�سمه ون�سبه

منــاقــبـــه

النعمـان بن -1هو و�أبوه �صحاب َّيان.
�سعد  -2هو �أول مولود ولد في
ابن ٍ
َب ِ�شير ِ
الأن�صاري الأن�صار بعد قدوم النبي
 ،ولـ ـ ــد ف ــي ال�سنـ ــة
الخزرجي.
الثاني��ة مـ��ن الهجرة قبل
غزوة بدر.
 -3قال �سماك بن حرب:
ك ــان مــن �أخط ــب م ــن
�سمعت من �أهــل الدني ــا
يتكلم.

معامل من حياته

وفاته

 -1هو معدود في �صغار ال�صحابة  ،كان عمره توفي �سنة65هـ
.
يوم وفاة النبي ثمان �سنين و�سبعة �أ�شهر.
 -2ولي �إمرة الكوفة في عهد معاوية  ،وبقي عليها
ت�سعة �أ�شهر ،ثم عزله معاوي ُة عنها.
 -3و َّاله معاوي ُة الق�ضا َء في ِد َم ْ�شقَ .
 -4و َّاله معاوي ُة على ِح ْم ٍ�ص ،وبقي �أمي ًرا عليها
حتى مات معاوي ُة  ،وولدُه يزيد.

�إر�شادات احلديث
1

2

3

4

ال َع ُ
ل تعالى،
دل ِ�س َم ٌة ُت َم ِّي ُز هذه ال�شريع َة المبارك َة ا ْل ُم َن َّز َل َة من الحكيم العليم؛ فال َع ْد ُل فيها ُم ْ�س َت َم ٌّد من ِ�ص َف ِة ال َع ْدل ِ ِ
فهو تعالى َع ْد ٌل في �أحكامه وت�شريعاتهِ ،ومن ذلك ما في هذا الحديث من الأمر بال َع ْدل بين الأوالد.
َّ
النبي معناه ،وذلك ب�أن ي� ِّسو َي في العط َّية
دل الحديثُ على وجوب العدل في ا ْل ِهبة والهد َّية بين الأوالد ،وقد َب َّينَ ُّ
يعطي جمي َع �أوالده مث َله ،و�إذا كانوا ذكو ًرا و�إنا ًثا فقد ذهب بع�ض
بين �أوالده؛ ف�إذا �أعطى واحدً ا َ
وج َب عليه �أن َ
مثل ِّ
وذهب �آخرون �إلى �أن للذكر َ
العلماء �إلى الت�سوية بينهم � ً
حظ الأنثيين كق�سمة الميراث ,وهذا هو الأرجح.
أي�ضاَ ،
دل الواجب بين الأوالد :ال َع ُ
دل في ال َّن َف َق ِة ،وهو يختلف عن ال َع ْدل الواجب في ا ْل ِهبة؛ حيث �إنه ال يقت�ضي
ِمن ال َع ِ
الم�ساوا َة بين الأوالد ،ف�إن معناه� :إغنا ُء ِّ
واحد من الأوالد بما َيحتاج �إليه من الطعام واللبا�س والتعليم وغيرها
كل ٍ
واحد عن الآخر ،فالكبي ُر تختلف نفقته عن ال�صغير ،والذك ُر
من الحاج َّيات ال�ضرور َّية للحياة ،وهذا َيختلف فيه ك ُّل ٍ
وال�صحيح عن المري�ض ،وهكذا.
عن الأنثى،
ُ
أحكام ال�شريع ِة ك ِّلها ،وهو ال يقت�ضي الم�ساوا َة في ِّ
مفهوم الم�ساواة،
العدل غي ُر
كل �شيء؛ ف�إن
مفهوم ِ
َ
ِ
ال َع ْد ُل جا ٍر في � ِ
كل �شيء في مو�ضعه المنا�سب ،و�إعطا ُء ِّ
فال َع ْد ُل و�ض ُع ِّ
أحد ما ي�ستح ُّقهُ ،ولو كان العدل هو الم�ساواة لكان ُظل ًما
كل � ٍ
في بع�ض �أحواله ،فال�شريعة مبناها على العدل ال الم�ساواة ،والم�سا َواة قد تكون عد ًال في مو�ضع ُ
وظل ًما في مو�ضع
ُ
اختالف �أحوال َّ
الذكر والأنثى في الميراث وال ِقوامة وال َّن َف َق ِة وغيرها ،وهذا هو ال َع ْد ُل
�آخر ،و�أو�ضح مثال على ذلك:
الذي جاءت به ال�شريعة ،ولو كانت على �سبيل الم�ساواة لكان في ذلك ُظل ٌم لأحدهما على ح�ساب الآخر.
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5

6

7

8

9

10

11

جاءت ال�شريعة المباركة بالأمر بال َع ْد ِل بين الأوالد تفاد ًيا لما قد ين�ش�أ بينهم من التحا�سد والتباغ�ض؛ بل قد يترتب
ب�سبب َما يرون من ُظلمه لهم بترك ال َع ْد ِل بينهم،
على ترك ال َع ْد ِل بينهم ن�شو ُء ال ُبغ�ض وا ْل ِحق ِْد على الوالد نف�سه؛ ِ
مع �أنهم قد ال ُيظهرون ذلك خو ًفا �أو حيا ًء ،وقد ن َّبه ال َّت ْر َب ِو ُّيونَ على �أن �أ�ش َّد العوامل �إثار ًة ِل ْل َح َ�س ِد في نفو�س الأطفال
ُ
�سمع ِم ْنهُ.
أخت� ،أو العك�س ،والموازن ُة بين
هو:
تف�ضيل � ٍأخ على � ٍأخ �أو � ٍ
ِ
الواحد وال ِ
آخر � َ
أمام َع ْي ِن ْي ِه �أو على َم ٍ
ترك ِب ِّر ِه؛ ومن ذلكُ :
ينبغي على ال ِأب �أن َيت ََج َّن َب ك َّل ما يمكن �أن ي�سبب ال ُع ُق َ
ترك
وق عند �أوالده ،و ُي َه ِّي َجهم على ِ
النبي الأم َر بالعدل بقوله لب�شير بن �سعد كما في رواي ٍة لم�سلم�« :أَ َي ُ�س ُّر َك َ�أنْ
ال َع ْد ِل في ا ْل ِه َب ِة ،ولهذا ع َّل َل ُّ
َ ً ()1
قالَ :ب َلىَ ،
َي ُكو ُنوا �إِ َل ْي َك في ا ْل ِب ِّر َ�س َوا ًء؟»َ ،
قال« :فال �إِذا».
دين مراعا َة ال َع ْد ِل بين الأوالد في ِّ
َّ
كل �شيء؛ وال َيخت�ص ذلك ِبا ْل ِه َب ِة التي هي
دل الحديثُ ب ُع ُم ِوم ِه على �أن على الوا ِل ِ
ال�س َب ِب»؛ فعلى هذا ينبغي
موم ال َّل ِ
فظ َال ِب ُخ ِ
�صو�ص َّ
�سبب ورود الحديث؛ ف�إن القاعد َة الأ�صول َّي َة ُت َق ِّر ُر ب�أن «العبر َة ب ُع ِ
العموم:
وغير ذلك ،وي�ؤ ِّي ُد هذا
الوالدين ال َع ْد ُل في :التَّربي ِة ،و�إظها ِر ا ْل َم َح َّب ِة
على
ِ
والحنان ،وا ْل ُم�ساعد ِة ،وال َّن َف َق ِةِ ،
َ
ِ
النبي �« :أَ َي ُـ�سـ ُّر َك �أَنْ َي ُكو ُنوا �إِ َل ْي َك ِفي ال ِب ِّر َ�س َوا ًء؟».
التعلي ُل ا َّلذي ع َّل َل به ُّ
ات �أوال ِد ِه ،و َيت ََج َّن َب ما قد ي�ؤ ِّثر عليها ،وذلك لأن �إظهار ا ْل َم ْي ِل لبع�ض الأوالد ي�ؤ ِّثر
ينبغي على الوالد �أن يراعي َنفْ�س َّي ِ
في نف�س المظلوم ،وقد يت�سبب في �سلوكه َم ْ�س َل ًكا ُعدوان ًّيا �ض َّد �إخوانه� ،أو والديه� ،أو الوقوع في مناف�سات �س ِّيئ ٍة� ،أو
و�ضعف �شخ�صيت ِه وثق ِت ِه ِب َنف ِْ�س ِه ب�سبب ما َي ْ�ش ُع ُر ِب ِه ِمن ُّ
إهمال والإق�صاءِ،
َيت ََ�س َّب ُب في انعزاله عن الأ�سرة
ِ
الظ ِلم �أو ال ِ
م�شاكل هي في ِغ ًنى عنها.
وهذا ِب َد ْو ِر ِه ي�ؤ ِّث ُر في ا�ستقرا ِر الأُ ْ�س َر ِة ،ويو ِق ُع َها في
َ
َ
َّ
النبي ب�شي َر بن
دل الحديث على �أن ا ْل ِه َب َة لبع�ض الأوالد دون بع�ض غي ُر �صحيح ٍة ،و�أنه يجب ر ُّدها،
ولذلك َ�أ َم َر ُّ
الما»...قالَ « :فا ْر ِج ْعهُ»( ،)٢ويجوز �إم�ضا�ؤها �إذا
�سعد بر ِّد ال َع ِط َّية؛ كما في رواي ٍة قال�ِ « :إ ِّني َن َح ْلتُ ا ْب ِني َه َذا ُغ ً
�أَ َ
نف�س منهم.
عطى َب ِق َّي َة �إخوانه مث َله� ،أو ا�ست�أذ َنهم ف�أذنوا له عن ِط ِ
يب ٍ
قام به الولد ،مثل �أن يكافئ
يجوز التف�ضيل بين الأوالد �أو �إعطاء بع�ضهم دون بع�ض �إذا كان ذلك في مقا ِب ِل ٍ
عمل َ
الأب َمن ُ
يعطي جائز ًة لمن يحفظ القر�آن� ،أو يفا�ضل بينهم في الجوائز
يعمل معه من �أبنائه في تجارته� ،أو �أن َ
بح�سب اجتهاد ٍّ
كل منهم في درا�سته.
وتحريم المفا�ض َل ِة بينهم في ا ْل ِه ِب ِة �أو تخ�صي�ص ب ْع ِ�ض ِهم
ال َف ْر َق بين ال ِأب وال ِّأم في وجوب ال َع ْد ِل بين الأوالد مط َل ًقا،
ِ
بها؛ َ
النبي في
وذلك لأن
َ
خطاب ال َّن ِب ِّي عا ٌّم َيدخل فيه ال ُأب والأ ُّم وال ُم َخ ِّ�ص َ�ص له ،وال ِع َّلة التي َذ َك َرها ُّ
َّخ�صي�ص ُمت ََح ِّق َق ٌة في ال ِّأم ك َما هي في الأَ ِب وال َف ْر َق.
التف�ضيل والت
منع ال ِأب ِمنَ
ِ
ِ

(� )1أخرجه م�سلم (.)1623
(� )2أخرجه البخاري ( ،)2446وم�سلم (.)1623
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قارن بين �أثر العدل بين الأوالد و�أثر ترك العدل بينهم كما في الجدول الآتي:
وجه المقارنة

�أثر العدل بين الأوالد

�أثر ترك العدل بين الأوالد

�سلوك الطفل
ال�صحة النف�سية له
االتزان العاطفي
ظهور ال�صفات
ال�سلبية
بر الأوالد بوالديهم

تتعدد �صور عدم العدل بين الأوالد ،تعاون مع زمالئك في ذكر تلك ال�صور:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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1

ما حكم العدل بين الأوالد؟

2

ما الفرق بين العدل بين الأوالد في باب النفقة وفي باب الهبة؟

3

عدِّ د مفا�سد ترك العدل بين الأوالد.

4

ب ِّين الأمور التي ي�شملها العدل بين الأوالد.

5

ما ال�صور التي يجوز فيها التف�ضي ُل بين الأوالد �أو �إعطا ُء بع�ضهم دون بع�ض؟

الحديث الرابع ع�شر)..................( :
�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

تعدِّ د �أنواع الت�شبه.
تبي حكم كل نوع من �أنواع الت�شبه.
ِّ
تعدِّ د درجات القدوات.
تبني �ضابط الت�شبه.

من �أَ َح َّب �أحدً ا بقلبه ظهر �أثر محبته على جوارحه ،وحر�ص على تقليده والت�شبه به ،فحق �أن ين�سب �إليه كما ب َّين ذلك
النبي في الحديث الآتي:

عن عبدِ ا ِ
بن الخطابِ
بن عم َر ِ
هلل ِ

ول ا ِ
قا َل :قا َل َر ُ�س ُ
هلل

َ « :منْ َت َ�ش َّب َه ِب َق ْو ٍم َف ُه َو مِ ْن ُه ْم»(.)1

تعاون مع زمالئك في اختيار مو�ضوع للحديث ،واكتبه في �أعلى ال�صفحة.

(� )1أخرجه �أحمد  ،50/2و�أبو داود ( ،)4031وابن �أبي �شيبة يف م�صنفه � ،)33016(471/6أخرجه �أبو داود ب�سند ح�سن ،و�صححه الألباين يف �إرواء الغليل 109/ 5
( ،)1269ويف �صحيح اجلامع (.)2831

97

ترجمة راوي احلديث
ا�سمه ون�سبه

منــاقــبـــه

عب ـ ـ��د اهلل ب ـ ـ ـ ــن  -1ر�أى ر�ؤيا َف َق َّ�ص َها َع َلى
عم َر بــن الخطاب �أُ ْخ ِت ِه َحف َْ�ص َة َز ِوج النب ـ ِّـي
َ ،ف َق َّ�ص ْت َهـ��ا َحف َْ�ص�� ُة
ال َع َد ِوي .
هلل
عل��ى
ر�س��ول ا ِ
ِ
فق َ
��ال النب ُّ��ي ِ « :ن ْع َم
هلل ل��و كان
ال َّر ُج�� ُل عب�� ُد ا ِ
ُي َ�ص ِّل��ي ِمنَ ال َّل ْي ِ��ل»َ ،ف َكانَ
َب ْع�� ُد َال َي َن ُام م��ن ال َّل ْي ِل �إ َّال
ً ()1
َق ِليال.

معامل من حياته

وفاته

� -1أ�سلم وهو �صغير بمكة ،ثم هاجر مع �أبيه قبل �أن مات بمكة �سنة ثالث
يحتلم.
و�سبعين (73هـ).
في غزوة �أحد وكان عمره
النبي
 -2ا�ست�صغره ُّ
وعر�ض عليه في غزوة
�أربع ع�شرة �سنة قبل �أن يحتلمُ ،
الخندق � َ
أول غزوة
الخندق ف�أجازه ،فكانت غزو ُة
ِ
النبي .
غزاها مع ِّ
النبي بيعة ال ِّر�ضوان تحت ال�شجرة.
ِ
�-3شهد مع ِّ
َ
والعراق والب�صر َة
ال�شام
�-4شهد فتح م�صر ،و َق ِد َم
َ
وفار�س غاز ًيا.
َ
-5كان من ع َّباد ال�صحابة وعلما ِئهم وفقها ِئهم،
بقي �ستين �سنة يفتي النا�س.
 -6كان كثير المحبة وال�شوق �إلى النبي حتى �إنه ما
ذكره �إال بكى ،قال محمد ال ُع َمري :ما �سمعتُ ابنَ عم َر
()2
ر�سول ا ِ
ذا ِك ًرا َ
تبكيان.
هلل �إال اب َتدَ رَتْ َعينا ُه
ِ

�إر�شادات احلديث
1

2

3

4

جاءت �شريعة الإ�سالم بتكريم الإن�سان والرقي به؛ في معتقداته و�سلوكه ومظهره؛ و�سنت الت�شريعات التي تحافظ على
هذه المكت�سبات.
(من ت�شبه بقوم) الت�شبه :التقليد والمحاكاة ،و�ضابطه �أن يفعل المت�شبه ما يخت�ص به المت�شبه به؛ ولو من غير ق�صد،
وفي غير ما يخت�ص به �إذا كان قا�صدًا الت�شبه به.
في هذا الحديث ترغيب وترهيب ،ترغيب باالقتداء والت�شبه بال�صالحين،وترهيب من االقتداء بالفا�سقين -على اختالف
درجاتهم.-
حكم الت�شبه يكون بح�سب المت�شبه به ونوع الت�شبه ودرجته ،لأن الت�شبه يكون في المعتقد والعبادات وال�سلوكيات والمظهر،
فقوله(فهو منهم) ينزل على ما تقت�ضيه الأدلة الأخرى.

(� )1أخرجه البخاري ( ،)1070وم�سلم (.)2478
( )2الطبقات الكربى  ،168/4و�سري �أعالم النبالء .214/3
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5

6

الفتيات َت�ش ُّبهًا بال ِّرجال ،وهذا ٌ
�سلوك
وترج ُل
ال�شباب َو َت َم ُّي ُعه ُْم َت�ش ُّبهًا
الت�شبه بالجن�س الآخر ،والمراد به َت َخ ُّن ُث
ِ
ِ
بالفتياتُّ ،
ِ
وتق�صير ِّ
الحقيقي في الحياة،
واحد من الجن�سين عن �أداء َد ْو ِر ِه
�شرعاِ ،ل َما فيه من ال�شذوذ وانعكا�س ال ِف َطر،
ُم َح َّرم ً
كل ٍ
ِ
ِّ
وج َع َل ُه من كبائر الذنوب،
و ِل َما يترتب عليه من الآثار ال�سيئ ِة على الفرد والمجتمع ،ولذلك �شدَّد الإ�سالم في النهي عنهَ ،
ُ
قالَ « :ل َعنَ
ا ْل ُم َت َ�ش ِّب ِهينَ من ال ِّر َج ِال ِبال ِّن َ�ساءَِ ،وا ْل ُم َت َ�ش ِّب َه ِات من ال ِّن َ�سا ِء
هلل
ا�س
ر�سول ا ِ
ففي حديث ابن َع َّب ٍ
()1
ِبال ِّر َج ِال».
والتخ�ص�صات الدقيقة،
ال َيمن ُع الإ�سالم من الت ََّ�ش ُّب ِه بالآخرين فيما �أح�سنوا فيه من �أنواع العلوم الع�صرية النافعة،
ُّ
واالبتكارات وال�صناعات وغيرها؛ بل ذلك مما ُي َر ِّغ ُب فيه الإ�سالم ،والم�ؤمنون �أولى به من غيرهم.

(� )1أخرجه البخاري (.)5546
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قد يجانب بع�ض ال�شباب والفتيات ال�شرع ,فيقع فيما حرم اهلل من الت�شبه المحرم ,عالج هذه الظاهرة من
خالل ما ي�أتي:
و�صف الم�شكلة........................................................................................................................ :
................................................................................................................................................

الأ�سباب التي تدعو �إلى ذلك

............................................................. 1

............................................................... 2

............................................................... 3

............................................................... 4

الحل ــول المقترح ــة
حلول على م�ستوى الفرد

100

حلول على م�ستوى المجتمع

............................................................. 1

............................................................... 1

............................................................... 2

............................................................... 2

............................................................... 3

............................................................... 3

بالتعاون مع زمالئك �أورد �صو ًرا و�أمثلة على ما ي�أتي:
الت�شبه بالكافرين

الت�شبه بالف�ساق

ت�شبه الرجال بالن�ساء

1

محرما؟
ما �أنواع الت�شبه؟ ومتى يكون
ً

2

هل تنتفي حرمة الت�شبه �إذا لم يق�صده المت�شبه؟ ِّ
و�ضح ذلك.

3

ما وجه الترغيب في هذا الحديث؟

ت�شبه الن�ساء بالرجال
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الحديث الخام�س ع�شر)..................( :

�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

ت�ستنتج مو�ضوع احلديث.
اب ا ْل َب َق ِر».
ِّ
تبي املراد بقوله  «:قوم معهم �سياط َك�أَ ْذ َن ِ
تبي املراد بقوله «:ون�ساء كا�سيات عاريات ».
ِّ
تبي املراد بقوله  «:مائالت مميالت».
ِّ
تبي املراد بقوله  «:ر�ؤو�سهن ك�أ�سنمة البخت» ..
ِّ
ِّ
تو�ضح حكم من فعل هذين ال�صنفني.
ت�ستنتج من احلديث العالقة بني ال�صنفني.
ُظلم النا�س و�إغوا�ؤُهم و�إيقاعهم في الرذيلة فيه اعتداء على حق اهلل وحق النا�س ،ولذا كان هذان الطريقان من �أ�شنع
الأعمال و�أكثرها َت َع ِد ًّيا ،ت ََح َّققْ ِمن وجودهما في ال�صنفين المذكورين في الحديث الآتي:

عن �أبي هُ َر ْي َر َة

ُ
ر�سول ا ِ
هلل
قا َل :قا َل

ِ :
«�ص ْن َفانِ من

�أَهْ لِ ال َّنا ِر َل ْم �أَ َرهُ َماَ :ق ْو ٌم َم َع ُه ْم �سِ َي ٌ
اط َك�أَ ْذ َنابِ ا ْل َب َق ِر َي ْ�ض ِر ُبو َن
نوع من �أنواع الإبل

يالت َمائ ٌ
النا�سَ ،ون َِ�سا ٌء َكا�سِ َي ٌات عَا ِر َي ٌات ،مُمِ ٌ
ؤو�س ُهنَّ
ِالت ،ر� ُ
ِبهَا َ
ِيحهَا،
ك�أ�سنم ِة ا ْل ُب ْختِ ا ْل َما ِئلَةِ ،ال َيد ُْخ ْل َن ا ْل َج َّن َة ،وال يَجِ ْد َن ر َ
وج ُد من مَ�سِ ي َر ِة َك َذا َو َك َذا»(.)1
ِيحهَا َل ُي َ
َو�إِ َّن ر َ

تعاون مع زمالئك في اختيار مو�ضوع للحديث ،واكتبه في �أعلى ال�صفحة.
(� )1أخرجه م�سلم (.)2128
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ترجمة راوي احلديث
معامل من حياته

لقد �أكثر � ُ
أهل البدع والم�ست�شرقون من الطعن في رواية �أبي هريرة
خالل معرفتك ال�سابقة بترجمته :كيف يمكنك الرد عليهم؟

للأحاديث .من

........................................................................................................................... 1
........................................................................................................................... 2
........................................................................................................................... 3
........................................................................................................................... 4

�إر�شادات احلديث
1
2
3

4

5

6

7

هذا الحديث من معجزات النبي حيث �أخبر عن �شيء لم يره وح�صل ما �أخبر به.
«�صنفان من �أهل النار» دليل على �أن هذه الأعمال من كبائر الذنوب.
جاءت ال�شريعة الإ�سالمية بالعدل والرحمة واحترام كرامة الإن�سان ،ونهت عن الظلم والق�سوة ،وي�ؤكد ذلك الوعيد
ال�شديد -الوارد هنا -لمن يكون م�شاركا في الظلم �أو معينا للظالم،و�إن كان ب�شيء ي�سير.
معنىَ « :و ِن َ�سا ٌء َك ِا�س َياتٌ َعا ِر َياتٌ » :قال ُ
بع�ض العلماءِ :كا�سياتٌ من ِن َع ِم اهلل عارياتٌ من ُ�شكرها ،لم يقمن بطاعة اهلل،
ولم يتر ْكنَ المعا�صي وال�سيئات مع �إنعام اهلل عليهن بالمال وغيره ،وقال ُ
بع�ض العلماءِ :كا�سياتٌ ِك�سوة ال َت ْ�س ُت ُرهُ نَّ
�إما ِلر َّقتها �أو ِل ِق َ�ص ِرها ،فال يح�صل بها المق�صود ،ولهذا َ
الك�سوة التي عليهن لم َت ْ�س ُت ْر عورا ِتهِنَّ ،
قال«َ :عا ِر َياتٌ » ،لأن ِ
وكال المعنيين �صحيح؛ فالمعنى الأول عا ٌّم ،والمعنى الثاني خا�ص بنوع من المعا�صي ،قد يكون هو �أكث ُر ِفعلهن.
معا�ص و�سيئات كالالئي يتعاطين الفاح�شة،
معنىُ « :ممِ يالتٌ َمائِالتٌ »«َ :مائِالتٌ » عن ا ْل ِع َّفة واال�ستقامة� ،أي :عندهنَّ ٍ
غير ِهنَّ بدعو ِت ِهنَّ �إلى ال�ش ِّر والف�ساد والمعا�صي
يق�صرن في �أداء الفرائ�ضِ ،من ال�صلوات وغيرها ،و« ُممِ يالتٌ » ِل ِ
�أو ِّ
ب�أفعا ِل ِهنَّ و�أقوا ِل ِهنَّ .
قوله «ر�ؤو�سهن ك�أ�سنمة البخت المائلة» �أنهن يعظمن ر�ؤو�سهن بما يجعلن عليها من �شعر �أو لفائف وغير ذلك
حتى تكون مرتفعة مثل �أ�سنمة البخت ،ت�شب ًها بعمائم الرجال.
في الحديث تحذير للن�ساء من الت�ساهل في الحجاب� ،أو عمل �أو �إظهار ما يدعو الرجال لالفتتان بها ،وكذلك
الت�شبه بالرجال.
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8

9

( ال يدخل��ن الجن��ة) ه��ذا م��ن �أحادي��ث الوعي��د ،وقاع��دة �أه��ل ال�س��نة :التعام��ل م��ع جمي��ع الن�صو���ص
قول��ه
والتوفي��ق بينه��ا ،وق��د دل��ت الن�صو���ص القطعي��ة عل��ى �أن الخل��ود ف��ي الن��ار يك��ون بذن��ب ال�ش��رك والكف��ر
.)1(9¨§¦¥¤£¢¡~{|}zyxwvutsr:وما �سواه من
الذنوب ال يوجب الخلود،ولكن هذا الوعيد ال�شديد يدل على عظمة الذنب.
عظم نعيم الجنة  -جعلنا اهلل من �أهلها-حيث توجد رائحتها الطيبة من م�سافة بعيدة.

(� )1سورة الن�ساء الآية رقم (.)48
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قد تظهر بع�ض الن�ساء بلبا�س غير �شرعي ،تناق�ش مع زمالئك في تو�ضيح �أ�سباب الم�شكلة و�إيجاد الحلول
والبدائل المنا�سبة من خالل المنظم البياني الآتي:

و�صف الم�شكلة........................................................................................................................ :
................................................................................................................................................

الأ�سباب التي تدعو �إلى ذلك

............................................................... 1

............................................................... 2

............................................................... 3

............................................................... 4

الحل ــول المقترح ــة
حلول على م�ستوى الفرد

حلول على م�ستوى المجتمع

............................................................... 1

............................................................... 1

............................................................... 2

............................................................... 2

............................................................... 3

............................................................... 3
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1

هل ال�صنفان المذكوران في الحديث ،مخلدان في النار؟ ولماذا؟

2

ما معنى معهم �سياط ك�أذناب البقر؟

3

ما المعنى المراد بقوله :مائالت مميالت؟

4

َّ
دل الحديث على �صفة من �صفات الجنة ،ما هي؟

5

في الحديث �إ�شارة �إلى معجزة من معجزات الر�سول

،ما هي؟

الحديث ال�ساد�س ع�شر)..................( :
�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

تبي �أثر الإخال�ص على �سالمة القلب من الغل واحل�سد.
ِّ
حتدِّ د املراد بوالة الأمر.
ِّ
تو�ضح ما تت�ضمنه الن�صيحة لوالة الأمر.
تبي �أثر ترك لزوم جماعة امل�سلمني.
ِّ
ِّ
تو�ضح معنى «ف�إن دعوتهم حتيط من ورائهم».

ا ْل ِغ ُّل وا ْل ِح ْق ُد وا ْل َح َ�س ُد �أخال ٌق َمذموم ٌة َّ
حذر منها ال�شرع الكريم؛ لما ت�شتمل عليه من مر�ض القلب ،و�إ�ضما ِر ال�سو ِء
َ
خ�صال ال تجعل لل ِغ ِّل مكا ًنا في قلب الم�ؤمن:
ثالث
النبي
ٍ
والبغ�ضاء للم�ؤمنين ،وفي هذا الحديث يذ ُك ُر ُّ

عن ُج َب ْي ِر بن ُم ْطع ٍِم

قا َل :قا َل ُ
هلل
ر�سول ا ِ

َ « :ث ٌ
ال�ص
الث ال َيغ ُِّل َعلَ ْيهِنَّ َق ْل ُب ُم�ؤْمِ ٍن� :إِ ْخ ُ

ينَ ،و ُل ُزو ُم َج َما َع ِت ِه ْم؛ ف�إ َّن د َْع َو َت ُه ْم ُتحِ ُ
يح ُة ِل ُوال ِة ا ْل ُم ْ�سلِمِ َ
يط مِ ن َو َرا ِئ ِه ْم» (.)1
ا ْل َع َملِ ِلَِ ،وال َّن ِ�ص َ

تعاون مع زمالئك في اختيار مو�ضوع للحديث ،واكتبه في �أعلى ال�صفحة.

(� )1أخرجه �أحمد  ،82/4وابن ماجه ( ،)3056والدارمي يف املقدمة ( ،)227واحلاكم يف امل�ستدرك  ،162/1و�صححه الألباين يف �صحيح الرتغيب والرتهيب (.)92
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معامل من حياته

ا�سمه ون�سبه

ُج َب ْي��ر ب��ن ُم ْط ِع��م ب��ن -1كان ِمن ُح َل َما ِء قري�ش و�سادا ِتهم.
النوفلي ال ُقر�شي -2جا َء �إلى النبي يكلمه ِفي �أُ َ�سا َرى َب ْدرٍف�سمعهَ « :ي ْق َر�أُ في ا ْل َمغ ِْر ِب
َع ِد ّي
ُّ
()1
َ
عم ال َّن ِب ِّي ِ .ب ُّ
الطورِ» ،قالَ :و َذ ِل َك �أ َّو َل َما َو َق َر الإِي َمانُ في َق ْل ِبي .وفي رواية قال:
ابنُ ِّ
فل َّما َب َل َغ هذه الآ َي َة:

وفاته

توفـ ــي �سنة ت�س ـ ــع
وخم�سين(59هـ).

(َ .)2كا َد َق ْل ِبي �أَنْ َي ِطي َر .قال ابن كثير:
فكان �سماعه هذه الآية من هذه ال�سورة من جملة ما حمله على الدخول
في الإ�سالم(.)3
� -3أ�سلم قبل فتح مكة.
أحد من يتحاكم �إليه النا�س في ق�ضاياهم.
 -4كان � َ

�إر�شادات احلديث
1

2

إخال�ص العمل هلل تعالى هو �أن يعمل الم�سلم َ
العمل يريد به وج َه اهلل تعالى وثوا َبه ،وهذا من �أعظم الأعمال؛ ف�إن
� ُ
أعظم
اهلل تعالى ال يقبل عم ًال يعمله الم�سلم وقد �أ�شرك فيه مع اهلل تعالى غي َره؛ وذلك لأن الإ�شراك باهلل تعالى � ُ
�ص هلل تعالى؛ �إذ كيف ُي ُ
�شرك به وهو وحده الذي خلقَ و َر َز َق.
ال ُّذنوب ،وهو تن ُّق ٌ
عطي �إال هلل ،وال َيمنع �إال هلل ،وال يتكلم �إال هلل ،وال يعمل عم ًال �إال
�إذا �أخل�ص الم�سلم جميع �أعماله هلل تعالى؛ فال ُي ِ
أعظم الأثر في �سلوكه ،حيث يبقى قل ُبه �سلي ًما من ا ْل ِغ ِّل على �أحد؛ لأنه يتعامل مع النا�س بح�سب
هلل؛ كان لذلك � ُ
ال�شرع؛ فال يرجوهم وال يخافهم ،وكلما ازداد �إخال�صه في جميع �أعماله هلل تعالى ق َّل عنده النظ ُر �إلى الدنيا
وحظوظها ،و�أَ ْخ َر َج ذلك بقايا ا ْل ِغ ِّل وا ْل ِحق ِْد التي قد ي�شتمل عليها القلب.

(� )1أخرجه البخاري ( ،)2885( ،)3798وم�سلم (.)463
(� )2سورة الطور الآيات رقم (.)37-36-35
( )3تف�سري ابن كثري .245/4
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4

5

ُوال ُة �أمر الم�سلمين هم:
ولي �أمره ,وولي �أمر الم�سلمين في
�أ الخلفاء والملوك والر�ؤ�ساء والأمراء ،وك ُّل من تولى والية في
ٍ
مو�ضع فهو ُّ
المملكة العربية ال�سعودية هو خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود -يحفظه اهلل.
ب العلما ُء الر َّبان ُّيون من �أهل ال�سنة والجماعة ،الم�ستم�سكون بكتاب اهلل تعالى و�سنة ر�سوله  ،العاملون بما
عندهم من ال ِع ْلم.
وقد تجتمع ال�صفتان في �شخ�ص؛ كما هو الحال في الخلفاء الرا�شدين حيث جمعوا بين ال ِع ْلم والخالفة.
تت�ضمن الن�صيحة لح َّكام الم�سلمين �أمو ًرا � َأه ُّمها:
ال�س ْم ُع َو َّ
الط َاع ُة َل ُه ْم ِفي َغ ْي ِر َم ْع ِ�ص َي ٍة.
�أ َّ
وعدم ال�سكوت عن بيان الحق لهم ِب ِّ
كل �سبيل َح َ�س ٍن م�شروع؛ كما يفعل ذلك
ب � ْأم ُرهُ م بالمعروف وتَزْ ِيي ُن ُه لهمُ ،
ا ْل ِب َطا َن ُة ال�صالحة النا�صحة.
مداه َن ِتهم في ذلك ،وا ْل َح َذ ُر ِمن تَزْ ِيي ِن ِه لهم وح ِّثهم عليه؛ كما يفعل
ج َن ْه ُي ُهم عن المنكر
وعدم َ
ُ
وتقبيحه لهمُ ،
ال�سوء.
ذلك ِب َطا َن ُة ُّ
التحري�ض عليهم.
الخروج عليهم� ،أو
د الوفا ُء ِب َب ْي َع ِت ِه ْم وت ََج ُّن ُب
ِ
ِ
تت�ضمن الن�صيحة لعلماء الم�سلمين �أمو ًرا � َأه ُّمها:
�أ ُمتابعتهم على ما عندهم من العلم والن�صح ،واال�ستجابة لهم فيما ي�أمرون به وينهون عنه من �شريعة اهلل تعالى.
وطلب العلم على �أيديهم.
ب ح�ضور مجال�سهم ُ
والطعن في �أعرا�ضهم.
عدم َت َت ُّب ِع ز َّال ِتهم و َت َن ُّق ِ�ص ِهم
ج ُ
ِ
د ُن�صحهمِ -ب ِّ
كل �سبيل َح َ�س ٍن م�شروع -فيما َظ َه َر �أنهم �أخط�ؤوا فيه من العلم.
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إ�سالم دائ ًما لالجتماع و َن ْب ِذ
 6ال تقوم للنا�س قائم ٌة وال تنتظم لهم كلم ٌة �إال باالجتماع و َن ْب ِذ ال ُفرق ِة ،ولهذا يدعو ال ُ
فواجب على ِّ
ال ُفرق ِةِّ ،
لزوم جماع ِة الم�سلمين ،والحذ ُر
وتفريق َكلمتهم،
ويحذ ُر من َ�ش ِّق َع َ�صا ا ْل ُم�سلمينَ
ِ
كل م�سلم ُ
ٌ
(.)1
من مجانبتها ،قال تعالى:
 7للخروج على جماعة الم�سلمين وحكامهم ومفارقتهم �سيئات على المجتمع؛ من � َأه ِّمها:
ب ت�سلُّط الأعداء.
			
�أ تف ُّرق الكلمة وان�شقاق ال�صف.
�ضعف الأمن ُّ
د
ُ
خوف و َفزَ ع.
				
ج انت�شا ُر ال ِفت َِن.
والطم�أنينة ،وانقال ُبها �إلى ٍ
هـ  .....................................................................و ........................................................................
مناف ِل ْل ِغ ِّل وال ِغ ِّ�ش؛ َف َمنْ َن َ�ص َح لهم فقد َ
برئ من ا ْل ِغ ِّل؛ لأن النا�صح
ُ 8م َنا�صح ُة �أئمة الم�سلمين ولزوم جماعتهم ٍ
للم�سلمين و�أئمتهم يحب لهم ما يحب لنف�سه ويكره لهم ما يكره لها.
 9منا�صحة والة �أمر الم�سلمين ،و�أمرهم بالمعروف ،ونهيهم عن المنكر ،يكون �س ًّرا ،كما دلت على ذلك الأدلة ،و�سار عليه
�سلف الأمة.
 10معنى قو ِل ِه « :ف�إنَّ َد ْع َو َت ُه ْم ُت ِح ُ
معان منها:
يط ِمن َو َرا ِئ ِه ْم»(َ )2يحتم ُل عدة ٍ
�أ المرا ُد ِب َد ْع َو ِت ِه ْم :دُعا�ؤُهم ،والمعنى� :أن من لزم جماعة الم�سلمين ولم يخرج عليها؛ انتفع بدعوات الم�سلمين؛
كقولهم :اللهم اغفر لل ُم�ؤمنين وا ْل ُم�ؤمنات ،وا ْل ُم�سلمين وا ْل ُم�سلمات ،و�أ َّما َمن َخ َر َج ِمن جماعتهم فال يناله
َب َر َك ُة دعا ِئهم.
ً
محفوظا
ب دعو ُة الإ�سالم ،والمعنى� :أن من لزم جماعة الم�سلمين فقد �صا َر واحدًا منهم؛ ونا َله بركة اجتماعهم ،و�صار
وح ْ�ص ٍن َح�صين ِمن ا ْل ِف َت ِنِ ،ومن َك ْي ِد ال�شياطين.
باالنت�ساب لهم؛ فهو في ُ�سو ٍر مني ِع ِ

(� )1سورة �آل عمران الآية رقم (.)103
(� )2أخرجه البخاري ( ،)6645وم�سلم (.)1849
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ا�ستخــدم مه ــارة التحلي ــل ،لتحدي ــد ال�صف ــة التي تجمع بين الأعم ــال الثالثة الآتية وم ــا النتيج ــة المترتبة عليها؟
		�إخال�ص العمل هلل  -الن�صيحة لوالة الأمر  -لزوم الجماعة
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

ب ِّين ما ي�ضاد الأعمال الثالثة الواردة في الحديث .وماذا يترتب عليه؟
العمــــل

ما ي�ضــــاده

ما يترتب عليه

�إخال�ص العمل هلل
الن�صيحة لوالة الأمر
لزوم اجلماعة

111

رة
حق

وا

ال
نُ
َر ُه

ن
اء

ها
وع

1

َب ِّين �أثر الإخال�ص على �سالمة القلب من الغل والح�سد.

2

ما المراد بوالة الأمر؟

3

ما الذي تت�ضمنه الن�صيحة للأمراء؟

4

ما الذي تت�ضمنه الن�صيحة للعلماء؟

5

َب ِّين مفا�سد ترك لزوم جماعة الم�سلمين.

6

يح

َب
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ما المراد بقوله

 « :ف�إن دعوتهم تحيط من ورائهم»؟

الحديث ال�سابع ع�شر)..................( :
�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

تعظم �ش�أن الدم املع�صوم.
تبي �أق�سام املع�صومني.
ِّ
حتدِّ د من يدخل �ضمن و�صف املعاهد.
تبي حكم االعتداء على املعاهدين.
ِّ
تعدد �أ�سباب التهاون بحقوق املعاهدين.

المعاهد غي ُر مع�صوم ،و�أنه يجوز قتله و�إيقاع الأذ َّية به ،فما موقف الإ�سالم من ذلك؟
يظن بع�ض النا�س �أن دم الكافر
َ
اقر�أ الحديث الآتي لتتعرف على ذلك:

هلل بن َع ْمرٍو
عن عبد ا ِ
من مَ�سِ ي َر ِة �أَ ْر َبع َ
ِين عَا ًما».

�أن ال َّن ِب َّي

وج ُد
ِيحهَا ُت َ
قالَ « :منْ َق َت َل ُم َعا َهدًا َل ْم َي ِر ْح َرائ َِح َة ا ْل َج َّنةَِ ،و ِ�إ َّن ر َ

()1

تعاون مع زمالئك في اختيار مو�ضوع للحديث ،واكتبه في �أعلى ال�صفحة.
(� )1أخرجه البخاري (.)2995
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ترجمة راوي احلديث
ا�سمه ون�سبه

مناقبه

َع ْب ُد اهلل بنُ َع ْمرو �أثن��ى علي��ه النب��ي
العا�ص بن َوا ِئل
ووالديه فقال:
ابن ِ
َّ
ال�س ْه ُّ
عبد
مي ا ْل ُق َر ِ�ش ُّيِ « .ن ْع َم �أَ ْه ُل ا ْل َب ْي ِت ُ
هلل،
هلل ،و�أب��و ِ
ا ِ
عبد ا ِ
و�أُم عبداهلل»)1(.
ِ
َ ُّ

معامل من حياته
� -1أ�سلم وهاجر بعد ال�سنة ال�سابعة للهجرة ،قبل �إ�سالم �أبيه

وفاته
.

� -2أحد كبار فقهاء ال�صحابة  وعلمائهم.
-3كان حري�صا على العلم ,فقد كان يكتب الحديث في زمن النبي
وجمع ذلك في �صحيفة كان ي�سميها (ال�صادقة) وكان يعتني بها ويحافظ
عليها.

توفي �سنة ثالث
و�ستين(63هـ)

�إر�شادات احلديث
1

2

3

4

هد :ا ْل َو ْع ُد المو َّثق الذي َت ْلزَ ُم مراعا ُته ،وا ْل ُمراد با ْل ُم َعاهَ ِد هنا :ك ُّل َكا ِف ٍر َج َرى بينه وبين الم�سلمين ُ�ص ْل ٌح
�أ�ص ُل ا ْل َع ِ
و�أَ َمانٌ� ،سوا ٌء �أكان في َب َل ِد ِه � ْأم في بال ِد الم�سلمين � ْأم كان في � ِّأي َب َل ٍد �آخ َر ،و�سوا ٌء �أكانت �إقامته في بالد الم�سلمين
ى(الذ ِّم ُّي) ك�أهل ِّ
دائم ًة و ُي�س َّم ِّ
أمان و ُي�س َّمى
الذ َّمةْ � ،أم م�ؤقت ًة بوقت طويل �أو ق�صيرْ � ،أم كانَ زائ ًرا دخل بالد الم�سلمين ب� ٍ
هد.
ُّول �صور ٌة ِمنْ ُ�ص َو ِر ا ْل َع ِ
ال�س َف ِ
اليوم بين الد ِ
ارات َ
(ا ْل ُم�س َت� َأمن) ،و َت َباد ُُل َّ
يجب على جميع الم�سلمين الوفاء لأهل العهد بعهدهم� ،سوا ٌء �أكان الذي َع َقدَ معه العهد �أو الأمان �إمام الم�سلمين
( ،)2والم�سلمون هم �أوفى النا�س
�أم كان من �آحاد الم�سلمين ،قال تعالى:
طالب
بعقودهم وعهودهمَ ،و َل َّما �أَ َجارَتْ �أُ ُّم هَ ا ِن ٍئ ِب ْنتُ �أبي َطا ِل ٍب
َر ُج ًال ُم ْ�ش ِر ًكا َع َام ال َفت ِْح ،و�أَ َرا َد عل ُّي بنُ �أبي ٍ
» )3(.
�أنْ َي ْق ُت َل ُهَ ،ذهَ َب ْت ِل َّل َّن ِب ِّي ف�أَ ْخ َب َر ْت ُهَ ،ف َق َال َ « :ق ْد �أَ َج ْر َنا َمنْ �أَ َج ْر ِت يا �أُ َّم هَ ا ِن ٍئ
َّ
دل الحديثُ على احترام الإ�سالم للنفو�س البريئة،
إرهاب الآمنينَ
وتحريم االعتدا ِء عليها بغير وجه حقٍّ  ،وعلى �أن � َ
ِ
من ا ْل ُم َع َاهدين وا ْل ُم�ست� َأمنين لي�س من دين الإ�سالم في �شيء؛ فكيف ب�إرهاب الم�سلمين؟
دل الحديث على �أن قتل المعاهد كبيرة من كبائر الذنوب ،وكذا كل عمل ي�ؤدي �إلى خفر الذمة.

(� )1أخرجه �أحمد  ،161/1ويف ف�ضائل ال�صحابة له  ،)1747(913/2وابن �أبي عا�صم يف الآحاد واملثاين .100/2
(� )2سورة املائدة الآية رقم (.)1
(� )3أخرجه البخاري ( ،)3000وم�سلم (.)336
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5

التهاون بحقوق المعاهدين يعود �إلى �أ�سباب متعددة منها:
�أ الجه ُل ب�شرع اهلل ،والتهاونُ بمحارم الدين.
ب الت�ساه ُل بحقوق والة �أمر الم�سلمين وما �أبرموه من ال ُعهود.
ج البع ُد والإعرا�ض عن تل ِّقي ال ِع ْلم عن علماء ال�شريعة الرا�سخين المتبعين لكتاب اهلل تعالى و�سنة ر�سوله

.

................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
6

7

وجه من �أوجه االعتداء ،وهذا من الغدر المح َّرم في ال�شريعة،
ال يجوز االعتداء على ا ْل ُم َع َاهدين وا ْل ُم�ست� َأمنين ب�أي ٍ
يوم ا ْل ِق َي َام ِةَ :ر ُج ٌل
وقد ثبت في حديث �أبي هُ َر ْي َر َة �أن النبي
قالَ « :ق َال ا ُ
هلل َت َعا َلىَ :ثال َث ٌة �أ َنا َخ ْ�ص ُم ُه ْم َ
َخ�صم ُه َخ�صم ُتهُ»)2(.
�أَ ْع َطى ِبي ُث َّم َغ َد َر.»..رواه البخاري( ،)1ول َ
أحمد ِ
وابن ماجهَْ « :و َمنْ كنتُ ْ َ َ ْ
ي�شرع الإح�سان �إلى ا ْل ُم َع َاهدين بالكلم ِة َّ
الط ِّيبة ،ومن ذلك :دعوتهم �إلى الإ�سالم بالحكمة والموعظة الح�سنة،
و�إظها ِر محا�سنه ،وال ينافي ذلك عقيد َة البراء ِة من الم�شركين ،قال تعالى:
(.)3

(� )1أخرجه البخاري (.)2150
(� )2أخرجه �أحمد  ،358/2وابن ماجه (.)2442
(� )3سورة املمتحنة الآية رقم (.)8
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1

ب ِّين �أق�سام المع�صومين.

2

المعاهد؟ ولماذا؟
ما حكم قتل
َ

3

ما �صورة الإح�سان �إلى المعاهد التي ي�أمر الإ�سالم بها؟

4

ما �أ�سباب الوقوع في ظلم المعاهد و�أذيته؟

الحديث الثامن ع�شر)..................( :
�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

حتر�ص على العفة واال�ستعفاف.
حتذر الأ�سباب املو�صلة للرذيلة.
ت�ستنتج الأ�سباب املو�صلة للعفة.
ت�ستنتج �أ�سلو ًبا من �أ�ساليب النبي
تو�ضح �صور الرفق يف موقف النبي
تبني �أهمية الرتبية بالإقناع.

يف الرتبية.
مع ال�شاب.

أنواعا من الأ�ساليب؛ منها ما نلم�سه في
للدعوة �إلى اهلل تعالى �أ�ساليب متنوعة؛ ومن ت�أمل ال�سنة النبوية وجد فيها � ً
هذا الحديث:
فقا َل :يا َر ُ�سو َل ا ِ
هلل ،ا ْئذَنْ لي
عن �أبي �أُ َما َم َة قا َل� :إ َّن َفتًى �شَ ا ًّبا �أَتَى ال َّنب َِّي
بِال ِّزنَاَ ،ف�أَ ْق َب َل ا ْل َق ْو ُم علي ِه َفز ََج ُرو ُهَ ،و َقا ُلواَ :م ْه َمهْ ،فقا َل« :اُ ْد ُنهْ»َ ،ف َدنَا من ُه َقرِي ًبا ،قا َل:
َّ
كف عن هذا َف َجلَ َ�س ،قا َل�«:أَت ُِح ُّب ُه لأُ ِّم َك؟» ،قا َلَ :ال ِ
َّا�س ُي ِح ُّبو َن ُه
واهلل َج َعلَ ِني ا ُ
هلل فدا َء َك ،قا َلَ «:و َال الن ُ
لأُ َّم َها ِت ِه ْم» ،قا َل�« :أَ َفت ُِح ُّب ُه ِال ْب َن ِت َك؟» ،قا َلَ :ال ِ
واهلل يا َر ُ�سو َل ا ِ
هلل فدا َء َك،
هلل َج َعلَ ِني ا ُ
هلل
َّا�س ُي ِح ُّبو َن ُه ِل َبنَا ِت ِه ْم» ،قا َل�« :أَ َفت ُِح ُّب ُه لأُخْ ِت َك؟» ،قا َلَ :ال واهلل َج َعلَ ِني ا ُ
قالَ «:و َال الن ُ
َّا�س ُي ِح ُّبو َن ُه لأَخَ َوا ِت ِه ْم» ،قا َل�« :أَ َفت ُِح ُّب ُه ِل َع َّم ِت َك؟» ،قا َلَ :ال ِ
واهلل
فدا َء َك ،قا َلَ « :و َال الن ُ
َّا�س ُي ِح ُّبو َن ُه ِل َع َّما ِت ِه ْم» ،قال�« :أَ َفت ُِح ُّب ُه ِلخَ ا َل ِت َك؟» ،قا َل:
َج َعلَ ِني ا ُ
هلل فدا َء َك ،قا َلَ « :و َال الن ُ
َال وا ِ
َّا�س ُي ِح ُّبو َن ُه ِلخَ ا َال ِت ِه ْم» ،قالَ :ف َو�ضَ َع َي َد ُه َعلي ِه،
هلل َج َعلَ ِني ا ُ
هلل فدا َء َك ،قا َلَ « :و َال الن ُ
وقا َل«:ال َّله َّم اغْ ِف ْر َذ ْن َبهَُ ،و َط ِّه ْر َق ْل َبهَُ ،و َح ِّ�صنْ َف ْر َجهُ»َ ،فلَ ْم َي ُكنْ َب ْع ُد َ
ذلك ا ْل َفتَى َي ْل َت ِفتُ
�إلى �شي ٍء)1(.

احفظه من
الفواح�ش

تعاون مع زمالئك في اختيار مو�ضوع للحديث ,واكتبه في �أعلى ال�صفحة.
(� )1أخرجه �أحمد  ،256/5والطرباين يف املعجم الكبري  ،162/8والبيهقي يف �شعب الإميان  ،)5415( 362/4قال العراقي يف املغني عن حمل الأ�سفار  :592/1رواه �أحمد
ب�إ�سناد جيد ،وقال الهيثمي يف جممع الزوائد  :129/1رجاله رجال ال�صحيح ،و�صححه الألباين يف ال�سل�سلة ال�صحيحة رقم (.)370
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ترجمة راوي احلديث
مناقبه

ا�سمه ون�سبه

�����ام����� َة
�أب�����و �أُ َم َ
ال َب ِاه ِل ُّي ا�سمه:
������ص�����دَ ّي اب���ن
ُ
����ج َ
��ل�ان ِم���نْ
َع ْ
َق ِبي َل ِة َب ِاه َل َة.

معامل من حياته

فقد جا َء
-1كانَ
عمل الخ ْي ِر ،وما يق ِّرب �إلى ا ِ
هلل تعالى وا ْل َج َّن ِةْ ،
حري�صا على ِ
ً
هلل
� -1شهد مع ر�سول ا ِ
��ال ل ُه :يا َر ُ�س َ
وه��و يجهز َغ ْز َو ًة وق َ
هلل لي ِب َّ
هلل ا ْد ُع ا َ
ال�ش��هَا َد ِة.
َحجة ال��وداع وعمره ثالثون �إل��ى النب ِّ��ي
��ول ا ِ
فقال«:ال َّله َّ��م َ�س�� ِّل ْمه ُْم َو َغ ِّن ْمه ُْم» ،قالَ :ف َ�س�� ِل ْم َنا َو َغ ِن ْم َنا ،قالُ :ث َّم �أَ ْن َ�ش���أَ َغ�� ْزو ًا َثا ِلثاً،
�سنة.
هلل� ،إِنى �أَ َت ْي ُت َك َم َّر َت ْي ِن قبل مرتي هذه َف َ�س�أَ ْل ُت َك �أن تدع َو ا َ
هلل
َف�أَ َت ْي ُت ُه فقلت :يا َر ُ�س َول ا ِ
هلل ع َّز وج َّل �أن ُي َ�س�� ِّل َم َنا َو ُي َغ ِّن َم َناَ ،ف َ�س�� ِل ْم َنا َو َغ ِن ْم َنا يا َر ُ�س َ
لي ِب َّ
ال�ش��هَا َد ِةَ ،فد ََع ْوتَ ا َ
��ول
هلل لي ِب َّ
هللَ ،فا ْد ُع ا َ
هم َ�س ِّل ْمه ُْم َو َغ ِّن ْمه ُْم» ،قالَ :ف َ�س ِل ْم َنا َو َغ ِن ْم َنا.
ال�شهَا َد ِة .فقال«:ال َّل َّ
ا ِ
َ
ال�ص ْو ِم ف�إنه المثل له».
هللُ ،م ْر ِني ِب َع َم ٍل.
َ
قال«:ع َل ْي َك ِب َّ
ُث َّم �أ َت ْي ُت ُه فقلت :يا َر ُ�س َول ا ِ
 -2قال :فما ُر�ؤيَ �أبو �أُ َم َام َة َو َال ا ْم َر َ�أ ُت ُه َو َال َخا ِد ُم ُه �إ َّال �صيا ًما .قالَ :ف َكانَ �إذا
فَ ،نزَ َل بهم َناز ٌل)1(.
ُر�ؤيَ في دَار ِِه ْم د َُخا ٌن ِبال َّن َهارِِ ،ق َيلْ :اع َت َراهُ ْم َ�ض ْي ٌ
ِِ ْ ِ
-3كان من المكثرين في رواية الحديث عن النبي .
حري�صا على ن�شر ال ِعلم ،وكانَ ُ
هذ ِه
 -4كانَ
يقول ِل ُج َل َ�سا ِئ ِه � َإذا َح َّد َث ُه ْم� :إنَّ ِ
ً
ُ
َ
قد ب َّلغ ما �أر�سل ِب ِه �إلي َنا،
ر�سول اهلل
هلل �إ َّيا ُك ْم ،و�إنَّ
ا ْل َم َجا ِل َ�س ِمنْ َبال ِغ ا ِ
نجل�س �إلى �أبي
َف َب ِّلغوا ع َّنا �أح�سنَ ما ت�سمعونَ )2(.وقال �سليم بن عامر:كنا ُ
هلل  ،ثم ُ
يقولِ :ا ْع ِق ُلواَ ،و َب ِّل ُغوا
�سول ا ِ
� َأم َام َة َف ُي َحدِّ ُث َنا َحدي ًثا كثي ًرا َعنْ َر ِ
ع َّنا ما تَ�سمع )3(.
َ َ ْ َ ُ ونَ

وفاته
م����������������ات ف����ي
ِح��� ْم�������ص ���س��ن��ة
���س��ت وث��م��ان��ي��ن
(86هـ).

�إر�شادات احلديث
1

2

مرحلة ال�شباب �أخطر مراحل العمر ،وفيها تبد�أ المواجهة الحقيقية مع الحياة ،ويبد�أ انطالق ال�شاب �إلى المجتمع،
َف َل ُر َّب َما وقع في هذه المرحلة فري�سة لل�شيطان و�أ�صدقاء ال�سوء الذين يزينون له ال�شهوات.
الم�شكالتُ التي تواجه النا�شئة ،فتعر�ض له �أ�شياء جديدة قد ال يدرك كثي ًرا من حقائقها
في مرحلة ال�شباب تكثر
ِ
و�أبعادها؛ ومن هنا كان على ال�شاب اال�ستر�شاد بر�أي �أهل العقول والخبرة ال�سابقة لي�ضيف �إلى خبرته خبر َة َمن
َ�سبقوه من الآباء والمع ِّلمين والمر ِّبين.

(� )1أخرجه �أحمد  ،248/5وعبد الرزاق يف م�صنفه  ،)7899(308/4واحلارث بن �أبي �أ�سامة يف م�سنده (زوائدالهيثمي  ،))345( 428 /1وال ُّروياين يف م�سنده
 ،)1176(269/2والبيهقي يف ال�سنن الكربى  ،301/4والطرباين يف املعجم الكبري  ،91/8و�صححه ابن حبان .)3425( 212 -211/8
( )2الطبقات الكربى .411/7
(� )3سري �أعالم النبالء 362/3
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3

4

5

6

7

يجب على العالم وا ْل ُم َر ِّبي �أن يتح َّلى بالحكمة وال�صبر وا ْل ِح ْل ِم والأَناة ،و�إعطا ِء الفر�صة الكافية للجاهل والمخطئ
المنا�سب بعيدً ا عن ردود الأفعال التي تح ِّركها العواطف
العالج
لكي يعر�ض م�شكلتَه ب�صراح ٍة وو�ضوح ،و�أن ي�صف له
َ
َ
أحوج من غيرهم �إلى الن�صح والتوجيه،
( ،)1و ِل َي ْع َل َم �أن ال�شباب � ُ
أحوج من غيرهم �إلى كون هذا الن�صح بالأ�سلوب ال َّل ِّين ال َّرفيق ،ومن َ�س َل َك هذا الطريق من الدعاة ف�إنه
كما �أنهم � ُ
يجد له �أث ًرا ح�س ًنا ب�إذن اهلل تعالى.
في الحديث بيان �أ�سلوب من �أ�ساليب الدعوة النبوية وهو الحوار الهادئ؛ مع �إطالة ال َّن َف ِ�س مع ا ْل ُمحاور ،وتح ُّمل ما
ا�س بالم�س َّلمات رغب ًة في هدايته �إلى الحق.
قد ي�صدر منه من ٍ
جهل � َأوم َ�س ٍ
النبي يدعو �إلى ال ِّرفق في كل �شيءٍ  ،ويط ِّبق ذلك في حياته التي هي قدو ٌة ِّ
لكل الدعاة وا ْل ُم َر ِّبين ،ويتج َّلى
كان ُّ
رفقه و�شفقتُه على هذا ال�شاب في ع َّدة وقفات:
�أ �سكو ُته عنه ابتدا ًء وقد َت َف َّو َه بمن َك ٍر عظيم فلم يجابهه بالإنكار عليه.
واالقتراب ِم ْنهُ ،وفي هذا تطمينٌ له.
ب �أَ َم َر ُه ِبال ُّد ُن ِّو
ِ
َّطمين له.
ج �إعطا ُء الفر�ص ِة له بالجلو�س بين يديه وفي هذا مزي ٌد من الت ِ
د �إعطا�ؤه الفر�ص َة ِل َع ْر ِ�ض م�شكلته ِّ
و�صراح ٍة.
بكل ُو�ضوح َ
هـ محاورته بهدوء ،و�إعطا�ؤه الفر�ص َة للكالم بكل �أر َي ِح َّي ٍة.
و و�ض ُع يديه عليه �إ�شعا ًرا له بال ِّرفق وا ْل ُح ُن ِّو عليه.
ينا�سب َ
وح َ�صان ِة ال َف ْرج.
ز الدعا ُء له ِب َما
ُ
الحال من المغفرة وطهارة القلب َ
ك َّل م�سلم لديه �شيء من الفطرة وال َغيرة قاعد ًة عظيمة تجعله َي ْنفر من الوقوع في ِّ
الزنا
النبي
لقد �أَ ْع َطى ُّ
ن�شر الفاح�شة ب�أي طريق كان ،وذلك بتذكيره ب�أنه م�سلم يجب عليه �أن يحب للنا�س ما يحبه
ودواعيه ،ويبتعد عن ِ
لنف�سه؛ ويكره لهم ما يكره لنف�سه؛ فالمجتمع الم�سلم كلهم �إخوة ،فكيف ير�ضى ذلك الم�سلم لأخته وقريبته.
وتعميق مح َّبته تعالى
التربية بالإقناع لها �أثرها الكبير في �إ�صالح الجيل؛ وذلك من خالل :ربطهم باهلل تعالى،
ِ
جاههُ؛
ومخاف ِت ِه في نفو�سهم ،وتقوي ِة انتمائهم لهذا الدِّ ين العظيم ،وتوعي ِت ِهم بما لهم على المجتمع وما عليهم ُت َ
حتى تتك َّونَ َل َد ْي ِهم القناعاتُ الكافية بحقوقهم وواجبا ِتهم ،ف�إنهم �إذا اقتنعوا بالحق عملوا لأجله بجدٍّ ون�شاط ،ولم
قيب.
يحيدوا عنه �إذا غاب ال َّر ِ

(� )1سورة �آل عمران الآية رقم (.)159
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َب ِّين الفوائد التي دل عليها الحديث والتي لم يدل عليها مما ي�أتي:

120

م

المثــــال

1

كان ال�شاب الذي ا�ست�أذن في الزنا يحب اهلل ور�سوله

2

زنا المر�أة �أ�شد من زنا الرجل

3

ت�شتد المغريات في فترة ال�شباب

4

ت�صور المعتدي نف�سه مكان ال�ضحية يردعه
عن االعتداء

5

ال توجد عالقة بين طهارة القلب وح�صانة الفرج

دل عليها الحديث

لم يدل عليها الحديث

تكثر المغريات ودواعي الزنا التي يتعر�ض لها ال�شباب اليوم ،تعاون مع زمالئك بذكر �أبرزها مع بيان الموقف ال�سليم منها:
م

الموقف ال�سليم منها

دواعي الزنا

1
2
3
4
5
6
7

1

ما الأ�سباب المو�صلة للرذيلة؟

2

ما �أ�سباب ال ِع َّفة؟

3

ما الأ�سلوب التربوي الذي اتبعه النبي

4

ظهر في تعامل النبي

مع ال�شاب في توجيهه؟

مع ال�شباب عدد من �صور الرفق؛ اذكرها.
121

الحديث التا�سع ع�شر)..................( :
�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

تبي املراد بالرا�شي واملرت�شي.
ِّ
تبي املراد باللعن.
ِّ
تعظم خطر الر�شوة وحتذر منها.
مت ِّثل ل�صور الر�شوة.
تعدِّ د مفا�سد الر�شوة.

لأخذ حقوق النا�س بالباطل طرق وو�سائل عديدة ،تعاون مع زمالئك في ذكر بع�ضها:
. ............................... ,............................... ,.............................. ,............................... ,...............................
�إن من �أخطر هذه الو�سائل ما ورد فيه اللعن من ر�سول اهلل في الحديث الآتي:

عن عبد ا ِ
بن َع ْمرٍ و
هلل ِ

قالَ « :ل َعنَ َر ُ�س ُ
ول ا ِ
هلل

ال َّرا�شِ ي َوا ْل ُم ْر َت�شِ ي».

()1

تعاون مع زمالئك في اختيار مو�ضوع للحديث ،ثم د ِّونه في �أعلى ال�صفحة.

(� )1أخرجه �أحمد ،164/2و�أبو داود ( ،)3580والرتمذي ( ،)1337وابن ماجه ( )2313و�صححه ابن حبان  ،)5077( 568/11واحلاكم يف امل�ستدرك .115/4
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ترجمة راوي احلديث
معامل من حياته

َل ِّخ ْ�ص من ترجمة عبد اهلل بن عمرو
نقاط في ترجمته :

ال�سابقة في الحديث (� )١٧أهم �أربع

.................................................................................................................................................... 1
.................................................................................................................................................... 2
.................................................................................................................................................... 3
.................................................................................................................................................... 4

�إر�شادات احلديث
هلل تعالى ،وك ُّل ذنب و َر َد في ِّ
حق فاعله لعنٌ من اهلل تعالى �أو ر�سو ِل ِه فذلك
 1ال َّلعنُ هو :الطرد والإبعاد من رحم ِة ا ِ
أحد �أن يلعنَ �أحدً ا ِب َع ْي ِن ِه �أو ب َو ْ�ص ِف ِه �إال َمن َلعن ُه اهلل
ذنب عظي ٌم معدو ٌد في كبائر الذنوب ،وال يجو ُز ل ٍ
دلي ٌل على �أنه ٌ
ِب َع ْي ِن ِه �أو َو ْ�ص ِف ِه؛ وذلك لأن ال َّلعنَ ح ٌّق من حقوق اهلل تعالى؛ �إذ هو �إخبا ٌر ِبت ََح ُّق ِق هذه العقوبة
تعالى �أو ر�سوله
الإلهية �أو ا�ستحقاقها لمن َف َع َل هذا َ
الفعل.
�سلطان �أو
�صاحب الحاج ِة �إلى من ِب َي ِد ِه ق�ضا ُء حاجت ِه �أو َمن يجب عليه القيام بذلك ِمن
 2ال ِّر�شوة هي :ما يقدِّ ُمه
ٍ
ُ
قا�ض �أو ُمدير �أو َّ
و�سوا ٌء �أَ َكانَ ذلك ِب َط َل ِب ِه � ْأم ِب َغ ْي ِر َط َل ِب ِه ،مبا�شر ًة � ْأم
ٍ
موظ ٍف �أو ِ
غيرهم؛ َ�سوا ٌء �أَ َكانَ ُم ِح ًّقا � ْأم ُم ْب ِط ًالَ ،
بوا�سط ٍة ،و�سواء �أكان ما يقدِّ ُم ُه ما ًال � ْأم َم ْن َف َع ًة.
� 3أخذ ال ِّر�شوة ودفعها حرا ٌم ،وذلك من كبائر الذنوب ،وقد �أجمع العلماء على تحريم ذلك.
َ 4ي ْعمِ ُد ُ
الهد َّية� ،أو يطلبونها بهذا اال�سم ،وتغيير
بع�ض �ضعفا ِء النفو�س �إلى التالعب واالحتيال؛ فيدفعون الر�شوة با�سم ِ
اال�سم ال ُي َغ ِّير من الحقيقة �شي ًئا ،فال ِّر�شوة حرا ٌم ملعو ٌن فاع ُلها مهما تغ َّيرت �أ�سما�ؤها ِمن مكان �إلى �آخر� ،أو ِمن زمن �إلى
ِ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اظ
�آخر� ،أو ِمن لغة �إلى �أخرىِ ،ومن
القواعد ال ِف ْق ِه َّي ِة ال ُم َت َق ِّر َر ِة �ش ً
ِ
ا�ص ِد وال َم َعا ِني ،ال ِللأل َف ِ
رعا �أن«:ال ِع ْب َر َة في ال ُع ُقو ِد ِلل َم َق ِ
َوا ْل َم َبا ِني».
 5انت�شا ُر الر�شوة له �آثار �سيئة على الفرد والمجتمع ،منها:
ب ُّ
كثير من الأعمال وم�صالح النا�س.
				
�أ ف�سا ُد الذمم.
تعط ُل ٍ
د �أك ُل المال بالباطل.
			
ج ُظ ُلم �أ�صحاب الحقوق.
و . .................................................
		
هـ .................................................
ُ 6يفهم من الحديث عدم جواز لعن المعين من �أ�صحاب المعا�صي التي ثبت فيها اللعن في الكتاب وال�سنة.
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تعاني كثير من الدول خا�صة الفقيرة من انت�شار الر�شوة في موظفيها وهو ما ي�سمى بالف�ساد الإداري ،با�ستخدام
ا�ستراتيجية حل الم�شكالت ،تعاون مع زمالئك في و�ضع الحلول لها من خالل المنظم البياني الآتي:
و�صف الم�شكلة........................................................................................................................ :
................................................................................................................................................

الأ�سباب التي تدعو �إلى ذلك

............................................................... 1

............................................................... 2

............................................................... 3

............................................................... 4

الحل ــول المقترح ــة
حلول على م�ستوى الفرد

حلول على م�ستوى المجتمع

............................................................... 1

............................................................... 1

............................................................... 2

............................................................... 2

............................................................... 3

............................................................... 3

يمكنك اال�ستفادة من موقع هيئة مكافحة الف�ساد «نزاهة» على الرابط:
https://nazaha.gov.sa
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وجه ر�سالة لمن يقدم الر�شوة تحذره من �سلوك هذا الم�سلك ،و�أخرى لمن يقبل الر�شوة من الموظفين
ِّ
وغيرهم:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

1

ما المراد بالر�شوة؟ وما حكمها؟
في الحديث �أ�سلو ًبا من �أ�ساليب التربية؛ فما هو؟

2

ا�ستخدم النبي

3

ُت َع ُّد الر�شوة من كبائر الذنوب؛ فلماذا؟

4

ما �صور الر�شوة؟ وماذا ي�سميها �أ�صحابها اليوم؟

5

ما المفا�سد المترتبة على الر�شوة؟
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مالحظات
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ً
ثـالــثــا:
الثقافة الإ�سالمية
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القر�آن الكريم حقوقه� ،آداب تالوته
�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:
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ِّ
تعظم القر�آن الكرمي.
ت�ستنتج عظمة القر�آن.
تعدِّ د حقوق القر�آن.
ت�ؤدي حقوق القر�آن كما �أمر اهلل بها.
تبي �آداب تالوة القر�آن.
ِّ
تبي �صور هجر القر�آن و�أ�سباب ذلك.
ِّ

القر�آن الكرمي كتاب هداية
لقد �شرف اهلل هذه الأمة واخت�صها بالقر�آن الكريم� ،أنزله اهلل ليكون الكتاب المهيمن ،والر�سالة الخاتمة ،وال�شريعة
الباقية ،حفظه اهلل من التحريف ،وهو د�ستور الأمة الخالد الذي به �صالح الب�شرية وهدايتها لأقوم الطرق ،و�أو�ضح ال�سبل،
و�أح�سن الأخالق ،قال اهلل تعالى:
(.)1
وام ال�ضمائر ،وهو حياة القلوب وم�صدر ال�سعادة الحقيقية ،وبه ت�ستقيم م�سيرة
والقر�آن الكريم �أ�سا�س الف�ضائل ،و ِق ُ
واالرتياح ،والأمن.
المرء في الحياة في�شعر بالبهجة،
ِ

حقوق القر�آن الكرمي
للقر�آن الكريم حقوق كثيرة ،منها:
�أو ًال :الإيمان به ،وبكل ما جاء فيه ،و�أنه كالم اهلل المنزل على ر�سوله
قال تعالى:

 ،والإيمان ب�أنه محفوظ بحفظ اهلل تعالى له،
(.)2

ثان ًيا :العمل به ،بفعل �أوامره ،واجتناب نواهيه ،وتنفيذ �أحكامه ،قال تعالى:
				
(� )1سورة الإ�سراء الآية رقم (.)9
(� )2سورة الن�ساء الآية رقم (.)136
(� )3سورة الأنفال الآية رقم (.)20
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(.)3

ثال ًثا :تعلُّمه وتعليمه ،فمن حق كتاب اهلل تعالى علينا �أن نعتني بتعلمه و�إتقانه ،وقد قال النبي
«خيركم من تعلم القر�آن وعلمه» (.)1
راب ًعا :تالوته ،قال اهلل تعالى:
( ،)2وقال « :اقر�ؤوا القر�آن؛ ف�إنه ي�أتي يوم القيامة �شفيع ًا لأ�صحابه» (.)3

مرغ ًبا في ذلك:

الآداب مع القر�آن الكرمي
الآداب التي ينبغي مراعاتها وتعاهدها مع القر�آن الكريم كثيرة؛ �أهمها ما ي�أتي :
 1الإخال�ص هلل تعالى :ب�أن يريد بقراءته وجه اهلل عز وجل ،والتقرب �إليه دون �أي �شيء �آخر ،من مال� ،أو وجاهة،
�أو ارتفاع على �أقرانه� ،أو ثناء عند النا�س� ،أو غير ذلك ،قال تعالى:
(.)4
للمحدث حد ًثا �أ�صغر قراءته ب�إجماع الم�سلمين من
 2تالوته على طهارة :فت�ستحب قراءة القر�آن على طهارة ،ويجوز
ِ
غير م�س للم�صحف ،و�أما ا ْل ُج ُنب ف�إنه يحرم عليه قراءة القر�آن عند جمهور العلماء ،فعن علي  :قال( :كان
ر�سول اهلل  :يقرئنا القر�آن على كل حال ما لم يكن جن ًبا)(.)5
 3اال�ستعاذة عند بداية القراءة :وهي قول�( :أعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم) ،وهي م�ستحبة لقوله تعالى:
(.)7(،)6
 4قراءة الب�سملة :وهي قول( :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم) في �أول ِّ
كل �سورة �سوى (التوبة)؛ ف�إنها لي�س في �أولها
ب�سملة ،وفي قراءتها تنبيه �إلى ا�ستح�ضار مع َّية اهلل تعالى.
 5ترتيل القراءة وتح�سين ال�صوت بها :في�ستحب لقارئ القر�آن �أن يجتهد في تح�سين �صوته بالقر�آن وتجميله،
أحدا
وتزيينه ،فعن البراء  :قـال�« :سمعـت ر�سـول اهلل يقر�أ
( .)8في الع�شاء ،وما �سمعت � ً
�أح�سن �صوتًا منه �أو قراءة»(.)9

(�)1أخرجه البخاري (.)21
(� )2سورة فاطر الآية رقم (.)29
(� )3أخرجه م�سلم (.)42
(� )4سورة البينة الآية رقم (.)5

(� )5أخرجه �أحمد ( ،)99/2والرتمذي (.)111
(� )6سورة النحل الآية رقم (.)98
( )7ومعنى اال�ستعاذة :االلتجاء �إلى اهلل � -سبحانه
وتعالى -واالعت�صام به عز وجل.

(� )8سورة التني الآية رقم (.)1
( )9رواه البخاري يف �صفة ال�صالة ,باب القراءة يف
الع�شاء رقم (.)20

129

عظم اهلل كتابه الكريم و�أمر بتعظيمه ،وعظمه النبي
على ذلك:
م

و�أمر بتعظيمه ،ا�ستنتج من الن�صو�ص الآتية داللتها
داللته على التعظيم

الن�ص

1

}

2

}

3

}

4

}

5

}

6

}

{ (.)1
{(.)2
{(.)3
{ (.)4
{(.)5
{(.)6

�أنزل اهلل كتابه الكريم هداية للنا�س ،و�أمرهم بالإيمان به وتالوته والعمل بمقت�ضاه ،لكن بع�ض النا�س اتخذوا هذا القر�آن
مهجورا ،و�صور هَ ْج ِر القر�آن متعددة ،بالتعاون مع زمالئك :ار�صد �أ�سباب هجر القر�آن واقترح الحلول المنا�سبة لها:
م

�صور الهجر

1

هجر تالوته

2

هجر العمل بمقت�ضاه

(� )1سورة الأعراف الآية رقم (.)204
(� )2سورة يون�س الآية رقم (.)37
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الأ�سباب

(� )3سورة احلجر الآية رقم (.)87
(� )4سورة الإ�سراء الآية رقم (.)88

احللول

(� )5سورة النمل الآية رقم (.)6
(� )6سورة �ص الآية رقم (.)1

م

�صور الهجر

3

هجر تحكيمه والتحاكم �إليه

4

هجر تدبره وتفهم معاني
�آياته

الأ�سباب

احللول

1

من نعم اهلل على الأمة �أن �أنزل �إليها كتابه الكريم؛ ب ِّين �شي ًئا من �أوجه الإنعام علينا بالقر�آن الكريم.

2

ما الحقوق الواجبة تجاه كتاب اهلل تعالى؟

3

ما الآداب التي ينبغي مراعاتها عند تالوة القر�آن الكريم؟
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ال�شــمــائـل الـمـحـمـديــة
�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:
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ا َ
خل ْلقية.

ت�صف هيئة النبي
ت�صف لبا�سه .
ت�صف م�شي النبي .
ت�صف عي�ش النبي .
تتعرف على هديه يف الكالم وال�ضحك واملزاح.
تتعرف على مناذج من �أخالقه .
تقتدي بالنبي يف هديه و�أخالقه.

املراد بال�شمائل
ُ
النبي
�شمائل ِّ

عظيم ُخ ُلقِه

هي� :صفا ُته

:

(الج�سم َّي َة) ,وا ْل ُخ ُلقية وهي �صفاته في �سلوكه وتعامله مع النا�س.
ا ْل َخ ْل ِق َّي ُة ِ

قد �أثنى اهلل ـ تعالى ـ على ُخ ُل ِق ر�سوله فقال �سبحانه وتعالى:
و�أَ َم َر الخلق �أن يقتدوا به ,ويتخ َّلقوا ب�أخالقه ,فقال �سبحانه:
َ
ر�سول اهلل
�شمائل النبي
ولهذا نقل ال�سلف ال�صالح 
ِل ُي َع ِّر ُفوا النا�س ب�أو�صاف ِ
واالقتداء بما يمكن منها ،و�سوف نذكر ذلك ب�شيء من الإيجاز �إن �شاء اهلل تعالى.

�أو ًال :من �صفاته ا ْل َخ ْلقية:

(.)1

(.)2
 ،ولتكون ً
�سبيل للت�أ�سي

ُ
أح�س َنهم َخ ْل ًقا؛ لي�س بالطويل البائن ،وال بالق�صير».
ر�سول اهلل
قال البراء « :كانَ
�أح�سنَ النا�س وج ًها ،و� َ
َ
مثل ال�سيف؟ قال( :ال بل مثل
النبي
وكان وجهه م�ستدي ًرا كالقمر وال�شم�س ،فقد ُ�سئل البراء �أكان وج ُه ِّ
القمر)( ،)4وفي م�سلم ( :كان َ
مثل ال�شم�س والقمر ،وكان م�ستدي ًرا) (.)5
ُ
ر�سول اهلل �أ ْز َه َر اللون» ( ،)6والأ ْز َه ُر هو :الأبي�ض الم�ستنير ،وهو �أح�سن الألوان.
وقال �أن�س « :كانَ
وكان كثَّ اللحية؛ كما و�صفه جابر بن �سمرة فقال( :وكان كثير �شعر اللحية) (.)7
(� )1سورة القلم الآية رقم (.)4
(� )2سورة الأحزاب الآية رقم (.)21
(� )3أخرجه البخاري رقم(  ,) 3548وم�سلم رقم ( .) 6235
(� )4أخرجه البخاري رقم ( .) 3552
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()3

(� )5أخرجه م�سلم رقم( .) 6230
(� )6أخرجه البخاري رقم (  ,) 3547وم�سلم رقم ( .) 6200
(� )7أخرجه م�سلم رقم ( .) 6230

ثان ًيا� :سلوكه في حياته:
لبا�س ر�سول اهلل :
ُ

« :كان �أحب الثياب �إلى ر�سول اهلل يلب�سه القمي�ص»( .)1وقال �أبو �سعيد الخدري  :كان
قالت �أم �سلمة
قمي�صا� ,أو رِدا ًء ,ثم يقول« :اللهم لك الحمد كما ك�سوتنيه,
ر�سول اهلل �إذا ا�ست ََج َّد( )2ثو ًبا �س َّماه با�سمه :عمام ًة� ,أو ً
�أ�س�ألك خيره وخير ما ُ�صنع له ,و�أعوذ بك من �شره و�شر ما �صنع له»(.)3

م�شي ر�سول اهلل
ُ

:

َع ْي ُ�ش ر�سول اهلل

:

كال ُم ر�سول اهلل

:

قال �أبو هريرة « :ما ر�أيت �شي ًئا �أح�سنَ من ر�سول اهلل  ,ك�أن ال�شم�س تجري في وجهه ,وال ر�أيت �أحدً ا �أ�سرع في
م�شيته من ر�سول اهلل ك�أنما ال ُ
أر�ض تطوى له� ,إنا َل ُن ْج ِه ُد �أن ُف َ�سنا ,و�إنه َل َغي ُر مكترث»(.)4
قال النعمان بن ب�شير
بطنه»(.)6
وقالت عائ�شة «�إنا كنا �آل محمد ,نمكث �شه ًرا ما ن�ستوقد بنار� ,إن هو �إال التمر والماء»(.)7
قالت عائ�شة
�إليه»(.)8
وقال �أن�س عن النبي

�« :أل�ستم في طعام و�شراب ما �شئتم؟ لقد ر�أيت نب َّيكم

وما يجد من ال َّد َقل( )5ما يملأ

« :ما كان ر�سول اهلل

:

ُ
�ضحك ر�سول اهلل

ي�سرد َ�س ْر َد ُكم هذا ,ولكنه يتكلم بكالم يبينه َف ْ�ص ٌل ,يحفظه من جل�س

«�أنه �إذا تكلم بكلمة �أعادها ثالثا حتى تفهم عنه»(.)9

تب�س ًما من ر�سول اهلل
قال عبد اهلل بنُ الحارث ِبن َجزْ ءٍ « :ما ر�أيت �أحدً ا �أكثر ُّ
كان �ضحك ر�سول اهلل �إال تب�س ًما»(.)10

مزا ُح ر�سول اهلل

» .وفي رواية �أخرى قال« :ما

:

قال �أن�س بن مالك � :إن كان ر�سول اهلل ليخالطنا حتى يقول لأخٍ لي �صغير« :يا �أبا ُعمير ,ما فعل ال ُّن َغ ْير»( ،)11قال
غالما �صغي ًرا ,فقال له :يا �أبا عمير.
الترمذي :وفقه هذا الحديث �أن النبي كان يمازح ,وفيه �أنه َك َّنى ً

			
(� )1أخرجه �أبو داود (.)4025
(� )3أخرجه �أبو داود (.)4020
( )5الدقل :رديء التمر			.
			
(� )7أخرجه م�سلم (.)2972
		
(� )9أخرجه البخاري .188/1
(� )11أخرجه البخاري (.)6203

ا�ستجدَّ� ,أي :لب�س ثو ًبا جديدً ا.
(� )2إذا َ
			
(� )4أخرجه الرتمذي (.)3648
(� )6أخرجه م�سلم (.)2977
(�)8أخرجه الرتمذي ( ,)3639والبخاري ( ,)3568وم�سلم (.)2493
(� )10أخرجه الرتمذي (.)3642
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:

بكا ُء ر�سول اهلل

قال عبد اهلل بن ِّ
ال�ش ِّخير

ُ
توا�ض ُع ر�سول اهلل

:

� :أتيتُ ر�سول اهلل

وهو ي�صلي ,ولجوفه �أَزِي ٌز ك�أزيز المِ ْر َجل( )1من البكاء(.)2

قال عمر بن الخطاب  :قال ر�سول اهلل « :ال ُتطروني كما � ْأط َرت الن�صارى ابنَ مريم� ,إنما �أنا عبد ,فقولوا :عبداهلل
ور�سوله»(� ،)3أي :ال تبالغوا في مدحي كما بالغت الن�صارى في مدح نبي اهلل عي�سى  ,فجعلوه �إل ًها� ,أو ابنَ �إله.

معاملته

قيل لعائ�شة
ويخدُم نف�سه» .
()4

لأهل بيته:

 :ماذا كان يفعل ُ
ر�سول اهلل

�صفات ر�سول اهلل

في بيته؟ قالت« :كان ب�ش ًرا من الب�شرَ ,ي ْف ِلي ثوبه ,و َي ْح ُلب �شا َته,

ا ْل ُخ ُلقية:

ع�شر �سنين ,فما قال لي� :أُ ٍّف ,قط ,وما قال لي ل�شيء �صنعتُه :لم
قال �أن�س بن مالك  :خدمت ر�سول اهلل
�صنعتَه ,وال ل�شيء تركتُه لم تركتَه ,وكان ُ
ر�سول اهلل من �أح�سن النا�س ُخ ُل ًقا ,وال م�س�ست َخزًّا وال حري ًرا وال �شي ًئا كان
�ألين من كف ر�سول اهلل  ,وال �شممت م�س ًكا وال عط ًرا كان �أطيب من َع َر ِق النبي (.)5
ً
متفح ً�شا( ,)6وال َ�ص َّخا ًبا في الأ�سواق ,وال َي ْج ِزي بال�سيئة ,ولكن
قالت عائ�شة  :لم يكن ر�سول اهلل
فاح�شا وال ِّ
يعفو وي�صفح(.)7
َب ِّين ال�سنن التي مرت بك في �شمائل النبي
�سنن قولية

			
(� )1أزيز ك�أزيز املرجل� :أي :غليان كغليان القدر.
				
(� )3أخرجه البخاري (.)3445
			
(� )5أخرجه البخاري ( ,)6038وم�سلم .1804/4
(� )7أخرجه الرتمذي (.)2016
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 ,ثم �صنفها �إلى قولية وفعلية:
�سنن فعلية

(� )2أخرجه �أبو داود (.)904
(� )4أخرجه الإمام �أحمد (.)671
( )6الفاح�ش :ذو الفح�ش يف طبعه يف �أقواله و�أفعاله و�صفاته ,واملتفح�ش :متكلف الفح�ش.

�سنن فعلية

�سنن قولية

ا�ستنتج �آداب المزاح التي وردت في مزاح النبي

.

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

1

�صف وجه النبي

و�شعره.

2

م ِّثل لتوا�ضع النبي

.

3

كيف كان َعي�ش النبي

4

م ِّثل لمزاح النبي

5

كيف كان هدي النبي

؟
.
في بيته؟
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حقوق �آل بيت النبي
�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:
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تع ِّرف ب�آل البيت.
ت�ستنتج ف�ضائل �آل البيت.
تعدِّ د خ�صائ�ص �آل البيت.
تبي حقوق �آل البيت.
ِّ
تبي حكم الغلو يف �آل البيت ومت ِّثل له.
ِّ

مـكـانـة �آل الـبـيـت
في نفو�س الم�ؤمنين مكانة رفيعة ،لقربهم من النبي  ,وات�صالهم بن�سبه ،ولن�صرتهم ر�سول
لآل بيت النبي
اهلل منذ بدء الدعوة ،فحفظ لهم النبي ذلك ،و�أو�صى بهم �أمته خي ًرا ،فقال �« :أال �أيها النا�س ،ف�إنما �أنا ب�شر
يو�شك �أن ي�أتي ر�سول ربي ف�أجيب ،و�أنا تارك فيكم َث َقلين� :أولهما :كتاب اهلل فيه الهدى والنور ,فخذوا بكتاب اهلل وا�ستم�سكوا
هلل في �أهل بيتي .)1( »..
هلل في �أهل بيتي� ،أُ َذ ِّك ُر ُكم ا َ
به ,فحث على كتاب اهلل ورغب فيه ,ثم قال :و�أهل بيتي� ،أُ َذ ِّك ُركم ا َ

َمــن �آل الـبـيـت؟
�آل بيت النبي هم الذين حــرمـ ــت عليهــم ال�صــدق ــة ,وهــم :ك ــل م�سل ــم من �آل علــي ,و�آل عقــيل ,و�آل جعفر ،و�آل
العبا�س ,وبني الحارث بن عبد المطلب ,وكذلك �أزواجه من �أهل بيته ,كما قال اهلل تعالى:

وعن �سعد بن �أبي وقا�ص

قال :لما نزلت:

(.)2

عل ًّيا وفاطمة وح�س ًنا وح�سي ًنا  فقال« :اللهم ه�ؤالء �أهلي» (.)4

(� )1أخرجه م�سلم (.)36
(� )2سورة الأحزاب الآية رقم (.)33
(� )3سورة �آل عمران الآية رقم (.)61
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(� )4أخرجه م�سلم (.)32

( .)3دعا ر�سول اهلل

خ�صائ�ص �آل بيت النبي
1

2
3

�أن النبي

قال�« :إن ال�صدقة ال تنبغي لآل محمد,

تحريم الزكاة عليهم ,لحديث عبد المطلب بن ربيعة
�إنما هي �أو�ساخ النا�س» (.)1
ال يرثون النبي  ,لحديث �أبي بكر ال�صديق قال :قال ر�سول اهلل « :ال ُنو َر ُث ,ما تركنا �صدقة» (.)2
الخ ُم�س من الغنيمة (ُ )3
لهم ُخ ُم�س ُ
وخ ُم�س الفيء (� ,)4أما ُخ ُم�س المغنم فلقوله تعالى :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ( .)5و�أما الفيء فلقوله تعالى:

ﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ (.)6

حقوق �آل بيت النبي
وخ�صهم بف�ضائل ،دلت عليها الن�صو�ص ال�شرعية وقررها �أهل العلم
�أوجب اهلل عز وجل لأهل بيت نبيه حقو ًقاَّ ،
في كتبهم واجتهدوا في القيام بها ،طاعة هلل ور�سوله  ،ومنها ما ي�أتي:
�أو ًال :اعتقاد ف�ضلهم و�شرفهم لقرابتهم من الر�سول  ،وقد ا�صطفى اهلل تعالى ر�سول اهلل من �أ�شرف �أن�ساب
العرب قاطبة؛ قال �« :إن اهلل ا�صطفى بني �إ�سماعيل ،وا�صطفى من بني �إ�سماعيل كنانة ،وا�صطفى من كنانة ً
قري�شا،
وا�صطفى من قري�ش بني ها�شم ،وا�صطفاني من بني ها�شم» (.)7
ثان ًيا :وجوب محبتهم ومودتهم ومواالتهم ،لإيمانهم ولقرابتهم من ر�سول اهلل .
ثال ًثا :احترامهم ،و�إكرامهم ،والإح�سان �إليهم ،قال ابن كثير رحمه اهلل في تف�سير قوله تعالى :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤ (« .)8وال ُن ْن ِك ُر الو�صاة ب�أهل البيت ،والأمر بالإح�سان �إليهم ،واحترامهم ،و�إكرامهم ،ف�إنهم من ذرية طاهرة،
من �أ�شرف بيت وجد على وجه الأر�ض ،فخ ًرا وح�س ًبا ون�س ًبا ،وال �سيما �إذا كانوا متبعين لل�سنة النبوية ال�صحيحة الوا�ضحة
الجلية ،كما كان عليه �سلفهم كالعبا�س وبنيه ،وعلي و�أهل بيته وذريته�  ،أجمعين»(.)9
راب ًعا :م�شروعية ال�صالة عليهم مع ال�صالة على ر�سول اهلل  ،فقد �سئل النبي عن كيفية ال�صالة عليه في ال�صالة،
فقال« :قولوا :اللهم ِّ
�صل على محمد وعلى �آل محمد ،كما �صليت على �إبراهيم ،وبارك على محمد وعلى �آل محمد ،كما باركت
على �إبراهيم في العالمين �إنك حمي ٌد مجيد»( ،)10فال�صالة على �آله من تمام ال�صالة عليه وتوابعها.
(� )1أخرجه م�سلم (.)51
(� )2أخرجه البخاري قم ( ،)2927وم�سلم (.)49
( )3ما �أخذ من مال الكفار قه ًرا بالقتال ,معجم الفقه
احلنبلي ( .) 745/2
( )4هو الراجع �إلى امل�سلمني من مال الكفار من غري

�أن يوجف عليه امل�سلمون بخيل وال ركاب ,كالذي
فزعا من امل�سلمني وهربوا ,واجلزية,
تركوه ً
وخراج الأر�ض ,ومال من مات من امل�شركني وال
وارث له ,معجم الفقه احلنبلي ( .)756 /2
(� )5سورة الأنفال الآية رقم (.)41

(� )6سورة احل�شر الآية رقم (.)7
(� )7أخرجه م�سلم (.)1
(� )8سورة ال�شورى الآية رقم (.)23
( )9تف�سري القر�آن العظيم ( .)201/7
(� )10أخرجه م�سلم (.)405
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تعظيم ال�صحابة لآل البيت
ً
وامتثال
أ�صحاب ر�سول اهلل �أ�ش َّد النا�س تعظي ًما ومحبة لآل البيت ،ال�ست�شعارهم مكانتهم من النبي ,
لقد كان �
ُ
لو�صايا النبي فيهم ،فهذا �أبو بكر ال�صديق يحبهم ويكرمهم ويدعو النا�س �إلى �إكرامهم ومحبتهم ،فيقول« :ارقبوا
محمدًا في �أهل بيته» (� ,)1أي :احفظوه فيهم فال ت�ؤذوهم وال ت�سيئوا �إليهم ،وقال لعلي ( :والذي نف�سي بيده
أحب � َّإلي �أن �أ�صل من قرابتي)(.)2
َل َق َراب ُة ِ
ر�سول اهلل � ُّ

َب ِّين الموقف ال�شرعي في معاملة �آل البيت في الأمثلة الآتية:
م

المثــــال

1

رجل من �آل البيت يقبل الزكاة مع �إمكانية ح�صوله على
حقه المالي من بيت المال.

2

رجل من �آل البيت وقعت منه ال�سرقة.

3

النا�س ب�أن يكون له ن�صيب من �أموالهم لأنه
رجل ُي ُ
لزم َ
من �آل البيت.

4
5

�أكرمت امر�أة امر�أة من �آل البيت بزيارتها ومحبتها كما
تزور وتحب �أختها ال�شقيقة.
ترك رج ــل مكان ــه م ــن المجل�س ليقعد في ـ ــه رجل من
�آل البيت �إكرام ًا له.

(� )1أخرجه البخاري (.)12
(� )2أخرجه البخاري (.)12
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املوقف ال�شرعي

النا�س في القيام بحقوق �آل بيت النبي طرفان وو�سط ،فمن النا�س من علم حقوقهم و�سعى بالقيام بها كما �أمر
ولم ي�ؤ ِد �إليهم حقهم الم�شروع ،ومنهم من غال فيهم و�أنزلهم فوق
اهلل ,ومن النا�س من جفا �آل بيت النبي
وثالث �صور من جفائهم:
منزلتهم التي �شرعها اهلل لهم� ،أورد ثالث �صور من الغلو في �آل بيت النبي
م

من �صور الغلو فيهم

من �صور جفائهم

1
2
3

1

ا�ستدل من القر�آن على ف�ضل �آل البيت.

2

خ�ص الإ�سالم �آل البيت بخ�صائ�ص و�أحكام؛ اذكر ثالثة منها.

3

ال يجوز لأهل البيت الذين يجدون م�صدر رزقهم �أن يقبلوا �شي ًئا من ال�صدقة �أو الزكاة ،ع ِّلل لذلك.

4

عدِّ د حقوق �آل البيت.

5

ما ال�صيغة الم�شروعة لل�صالة وال�سالم على �آل البيت؟
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حقوق �أ�صحاب النبي
�أهداف الدر�س
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يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

تعدد ثالث ًا من ف�ضائل ال�صحابة .
ت�ستدل بالن�صو�ص ال�شرعية على ف�ضل ال�صحابة
تو�ضح ثالثة من حقوق ال�صحابة .
تقدِّ ر ال�صحابة حق قدرهم.

.

مكانة ال�صحابة
ال�صحابة  خير القرون ،و�صفوة هذه الأمة و�أف�ضلها ،اختارهم اهلل تعالى ل�صحبة ر�سوله
قيام؛ ن�صر ًة لنبيهم ،وجهادًا معه ،ف�صدقوه و�آزروه ون�صروه ،واتبعوا النور الذي جاء به.
خير ٍ
خير قلوب العباد ،فا�صطفاه
قال عبد اهلل بن م�سعود �« :إن اهلل نظر في قلوب العباد ،فوجد قلب محمد
لنف�سه ،فابتعثه بر�سالته ،ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد ،فوجد قلوب �أ�صحابه خير قلوب العباد ،فجعلهم وزراء
نبيه ،يقاتلون على دينه» (.)1
�إن ال�صحابة  هم �أعالم الف�ضيلة ،ودعاة الهداية ،هم الذين حملوا نور الإ�سالم في �أنحاء المعمورة ،و�أَ ْر َ�س ْوا قواعد
الحق والخير والعدل ،ون�شروا كلمة اهلل حتى علت في الأر�ض ،ورفرف علم الإ�سالم في الآفاق ،ولقد بذلوا في �سبيل ذلك
ا ْل ُم َه َج والأرواح ،والغالي والنفي�س ،فهجروا الأوطان ،وبذلوا الأموال ،وفتحوا البالد ،وهدوا العباد ،فكانوا بذلك � ً
أهل لر�ضوان
اهلل ومحبته ورحمته وجنته.
 ،فقاموا بدين اهلل

ف�ضل ال�صحابة

ال�صحابة  جيل فريد في �إيمانه و�أخالقه ،وتعاطفه وتراحمه ،وبذله وجهاده ،ا�ستقوا من معين الوحيين فا�ستنارت
ب�صائرهم ،وزكت نفو�سهم ،وعلت هممهم ،فكانوا �أف�ضل هذه الأمة و�أزكاها ،و�أج َّلها و�أكم َلها ،و�أجمعها للمحا�سن
والف�ضائل ،وقد تكاثرت الأدلة في بيان ف�ضلهم وذكر مزاياهم على غيرهم؛ فمن ذلك:
�أ قال اهلل تعالى في الثناء عليهم وذكر ما �أع َّد لهم ووعدهم به من الثواب العظيم:

(.)2
(� )1أخرجه م�سند �أحمد(.)187/1
�أي� :أفرخه و
(� )2سورة الفتح الآية رقم ( , )29قال ابن كثري :قوله
�آزروه و�أيدوه ون�صروه ,فهم معه كال�شطء مع الزرع .تف�سري القر�آن العظيم 204/4
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�أي� :شده ،و

�شب وطال� ,أي :فكذلك �أ�صحاب ر�سول اهلل

ب وق��ال تعالى في بيان حالهم والثن��اء عليهم:

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ

ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ج

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ (� .)1أثن��ى اهلل
تعال��ى عل��ى المهاجري��ن بخروجهم ع��ن ديارهم و�أموالهم ابتغاء مر�ضاة اهلل ون�صرة دينه ور�س��وله  ,و�أن ما قاموا به
دليل �صدقهم ،ثم مدح الأن�صار بالإيمان و�صدق المحبة لإخوانهم المهاجرين ،و�سالمة �صدورهم و�إيثارهم مع حاجتهم،
ومن كان بهذه المثابة فهو �أهل للفوز والفالح.
قال ُ
ر�سول اهلل « :خي ُر �أ َّمتي َق ْرنيَّ ،ثم الذينَ َيلو َن ُه ْمَّ ،ثم الذينَ َيلو َن ُه ْم»( ،)2و َق ْر ُن ُه هم ال�صحابة  ،وفي
الحديث ثناء عليهم ،و�أنه ال ي�أتي بعدهم من هو مثلهم في ف�ضلهم وكثرة الخير فيهم.

حقوق ال�صحابة
يجب على الم�سلم تجاه �صحابة ر�سول اهلل حقو ٌق كثيرة ،منها:
�أو ًال :محبتهم بالقلب ،والثناء عليهم بالل�سان ،ون�شر ف�ضائلهم بين النا�س ،وبيان محا�سنهم ومناقبهم ،فذلك يبعث
ح�شر في زمرتهم يوم القيامة ،وظفر
على محبتهم ،و�إنزالهم المنزلة الالئقة بهم ،ومن �أحب �أ�صحاب النبي
برفقتهم في الجنة؛ فقد �أخبر النبي �أن« :المرء مع من �أحب» (.)3
أعلم الأمة ب�شريعة اهلل
ثان ًيا :التلقي عنهم وح�سن الت�أ�سي بهم في العلم والعمل والدعوة ،والأخالق والمعاملة؛ لأنهم � ُ
تعالى ،و�أتبع ُهم ل�سنة النبي  ،و�أبع ُد الأمة عن الهوى والبدعة.
ثال ًث��ا :التر�ض��ي عليه��م ،واال�س��تغفار له��م ،والك��ف عم��ا �ش��جر بينه��م ؛ لقوله تعال��ى :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ( ،)4وقول��ه :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜ (.)5
أحد منهم ،واعتقا ُد ُحرمة ذلك ،لأن ذلك من تكذيب اهلل تعالى في
راب ًعا :الحذر ِمن �س ِّبهم �أو
القدح فيهم� ،أو � ٍ
ِ
تزكيتهم والثناء عليهم ،وفي حديث �أبي �سعيد الخدري قال :قال ر�سول اهلل  « :ال ت�س ُّبوا �أ�صحابي ،فوالذي نف�سي
بيده لو �أن �أحدكم �أنفق مثل �أُ ُح ٍد ذه ًبا ما �أدرك ُم َّد �أحدهم وال َن ِ�صي َفه» (.)6

(� )1سورة احل�شر الآية رقم (.)9-8
(� )2أخرجه البخاري ( ،) 6064() 3450وم�سلم (.)2535
(� )3أخرجه البخاري (.)5702
(� )4سورة التوبة الآية رقم (.)100
(� )5سورة احل�شر الآية رقم (.)10

(� )6أخرجه البخاري ( ،)3397وم�سلم ( ،)4610والن�صيف
ي�أتي مبعنى الن�صف انظر :النهاية يف غريب احلديث
والأثر .65/5
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ا�ستخرج من الن�صو�ص الآتية ف�ضائل �أ�صحاب النبي
م

.

الن�ص

الف�ضيلة

قال تعالى:
1

(.)1
2

قال تعالى:

3

جاء رجل �إلى النبي َف َ�أ َخ َذ ِب َي ِد ِه و َق َالَ :يا َر ُ�س َ
الل �أَ َر َ�أ ْي َت َمنْ َر� َآك َف� َآمنَ
ول َّ ِ
«طوبى َلهُ»)3(.
ِب َك َو َ�ص َّد َق َك َوا َّت َب َع َك َم َاذا َلهُ؟ َق َالَ ُ :

4

َّ :
«ن�ضر اهلل امر ًءا �سمع منا حدي ًثا فحفظه حتى يبلغه».

قال النبي

()4

امتلأت �سير ال�صحابة  بالمواقف الحافلة ببطوالتهم و�صدق �إيمانهم وحبهم هلل ور�سوله
كتب ال�سير ،اذكر موق ًفا من مواقف ال�صحابة  يدل على ذلك:

 ,بالرجوع لأحد

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

(� )1سورة الفتح الآية رقم (.)29
(� )2سورة الفتح الآية رقم (.)18
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(� )3أخرجه �أحمد (.)16937
(� )4أخرجه الرتمذي (.)2656

1

اذكر ثال ًثا من ف�ضائل �أ�صحاب النبي

.

.

2

عدِّ د حقوق �أ�صحاب النبي

3

عالم يدل ُكره �أ�صحاب النبي
َ

4

َم َد َح اهلل الم�ؤمنين الذين جا�ؤوا بعد ال�صحابة  ب�أنهم ي�ستغفرون لهم؛ اذكر الآية التي تدل على ذلك.

و�س ُّبهم؟
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حــقــوق الـزوجـيـن
�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:
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تقدِّ ر �أهمية عقد النكاح.
تعدِّ د حقوق الزوجة على زوجها.
تعدِّ د حقوق الزوج على زوجته.
تتع ِّرف الأحكام والآداب ال�شرعية التي ِّ
تعزز ا�ستقرار الأ�سرة.
تقدِّ ر اال�ستقرار الأ�سري.

مكانة الزواج ومنزلته يف الإ�سالم
الزواج في الإ�سالم عقد �شرعي الزم ،وميثاق غليظ� ،شرعه اهلل لحكم �سامية وغايات نبيلة وفوائد جليلة؛ فهو َ�س َكنٌ
ُ
و�سبب لح�صول الذرية ال�صالحة التي تنفع الإن�سان في
و�سبيل مودة ورحمة بين الزوجين،
للنف�س ،وطم�أنينة للقلب،
ٌ
الحياة وبعد الممات ،قال تعالى:
(.)1
ومما يعين على تحقيق مقا�صد الزواج ،وال�سعادة بين الزوجين �أن يلتزم كل واحد منهما بالقيام بما فر�ض اهلل عليه
من الحقوق والواجبات ُتجاه الآخر.
�أو ًال :حقوق الزوجة على زوجها(واجبات الزوج):
�شرع اهلل تعالى للزوجة على زوجها حقو ًقا مادية ومعنوية يجب عليه القيام بها ،قال اهلل تعالى:
( ،)2وقال �« :إن لكم على ن�سائكم ح ًّقا ،ولن�سائكم عليكم ح ًّقا» ( ،)3ومن هذه الحقوق:
�أو ًال :النفقةِ ،من طعام و�شراب وك�سوة و�سكن ،و�سائر ما تحتاجه المر�أة بالمعروف ،قال تعالى:
( ، )4وقال النبي « :ولهن عليكم رزقهن وك�سوتهن بالمعروف»(.)5
ثان ًيا :المعا�شرة بالمعروف ،ب�أن يح�سن ُخل َقه مع زوجته ،و َير ُفقَ بها ،ويقدم ما يمكن تقديمه �إليها مما ي�ؤلف قلبها،
( . )6وقد كان النبي مع �أزواجه جميل ال ِع ْ�شرة ،دائم ال ِب ْ�شر ،يداعب �أهله،
لقوله تعالى:
ويتلطف بهم ،وي�ضاحك ن�ساءه ،حتى �إنه كان ي�سابق عائ�شة يتودد �إليها بذلك.)٧(.
(� )1سورة الروم الآية رقم (.)21
(� )2سورة البقرة الآية رقم (.)228
(� )3أخرجه الرتمذي ( ،)1083وح�سنه الألباين (.)1930
		
(� )4سورة الطالق الآية رقم (.)7
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(� )5أخرجه م�سلم (.)2137
(� )6سورة الن�ساء الآية رقم (.)19
(� )7أخرجه �أبو داود ( ،)2580و�صححه الألباين (.)131

ثال ًثا:العناية بدينها ُ
وخلقها ،ب�أن يحر�ص على ما ينفعها في �أمر دينها ودنياها ،ويحثها على اكت�ساب العلم النافع،
وين�صح لها ،ويحول بينها وبين ما ي�ضر دينها �أو خلقها �أو دنياها.
راب ًعا�:أن ال يف�شي ِ�س َّرها وال يذكر عي ًبا فيها ،قال �« :إن من �شر النا�س عند اهلل منزلة يوم القيامة :الرج ُل ُيف�ضي
�إلى امر�أته و ُتف�ضي �إليه ثم ين�شر ِ�س َّرها» (.)1
خام�سا�:أن ال يمنعها من الخروج لم�صلحة دينية �أو دنيوية مباحة ،كزيارة �أهلها و�أقاربها� ،أو رعاية تجارتها ،وغير
ً
ذلك.
ثان ًيا :حقوق الزوج على زوجته(واجبات الزوجة):
�أو ًال:طاعته في المعروف ،فتطيعه في غير مع�صية اهلل تعالى ،بما ت�ستطيع وال ي�شق عليها ،لقوله تعالى:
( .)2وطاعة المر�أة لزوجها تعمق رابطة الت�آلف والمودة بينهما ،وتحفظ
كيان الأ�سرة من االختالف.
ثان ًيا�:صيانة ِعر�ض الزوج ،ورعاية البيت وتدبير �ش�ؤونه وكتمان �أ�سرار المنزل ،لقوله تعالى:
( .)3وقول الر�سول « :والمر�أة راعية في بيت زوجها وم�س�ؤولة
عن رعيتها»(.)4
ثال ًثا�:أال ت�أذن لأحد �أن يدخل بيته �إال ب�إذنه قال  « :ال يحل للمر�أة �أن ت�صوم وزوجها �شاهد �إال ب�إذنه ،وال ت�أذن في
بيته �إال ب�إذنه»(.)5

تـعـاون الـزوجـيـن
على كل من الزوجين التعاون مع الآخر على طاعة اهلل ،وال�شعور بالم�س�ؤولية الم�شتركة في بناء الأ�سرة ،وتربية الأوالد،
والت�شاور في �ش�ؤون البيت وم�صالح الأ�سرة ،وبذلك يح�صل االئتالف والمودة والرحمة واال�ستقرار.
وقد تحدث بع�ض الم�شكالت بين الزوجين ،ب�سبب تق�صير �أحدهما في حق الآخر� ،أو ب�أمر تافه� ،أو بخط�أٍ دون ق�صد،
فعلى الأوالد في هذه الحالة معالجة الأمر بالحكمة والن�صح والتذكير باهلل تعالى ،وعدم الميل مع �أحدهما دون الآخر،
بما يحقق للأ�سرة الأمن واال�ستقرار.

(� )1أخرجه م�سلم (.)2597
(� )2سورة الن�ساء الآية رقم (.)34
(� )3سورة الن�ساء الآية رقم (.)34

(� )4أخرجه البخاري ( ،)844وم�سلم (.)3408
(� )5أخرجه البخاري(.)5195
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حر�ص الإ�سالم على الحفاظ على كيان الأ�سرة وت�شريع كثير من الأحكام التي ت�ؤدي �إلى تما�سك الأ�سرة وا�ستقرارها،
تعاون مع زمالئك في ذكر بع�ض تلك الأحكام:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

تزايدت ظاهرة الطالق في مجتمعنا ،حيث ذكرت بع�ض الإح�صاءات �أن الطالق في بع�ض المناطق يزيد عن %25
من عدد حاالت الزواج ،با�ستخدام ا�ستراتيجية حل الم�شكالت ،تعاون مع زمالئك في نقا�ش هذه الم�شكلة:
الأ�سباب:
................................................................................................................................................................. 1
................................................................................................................................................................. 2
................................................................................................................................................................. 3

الحلول:
................................................................................................................................................................. 1
................................................................................................................................................................. 2
................................................................................................................................................................. 3
................................................................................................................................................................. 4

اختيار الحلول:
رقم احلل

1
2
3
4
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�إيجابياته

�سلبياته

درجة تقوميه

1

للنكاح مكانة عظيمة ومنزلة مهمةَ ,ب ِّين ذلك م�ستر�شدً ا ب�أدلة من القر�آن الكريم.

2

ما حقوق الزوج على زوجته؟ وما حقوق الزوجة على زوجها؟

3

َب ِّين ال�ضابط في كل مما ي�أتي:

4

�أ

عالقة الزوجة بزوجها.

ب

نفقة الزوج على زوجته.

ما الآثار المترتبة على قيام كل من الزوجين بواجباته؟
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تــربــيــة الأوالد
�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:
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تقدِّ ر نعمة الولد.
تقدِّ ر حق الولد يف الرتبية.
ت�ست�شعر م�س�ؤولية الوالد يف تربية ولده.
تعدِّ د �أ�صول تربية الأوالد.
ِّ
تو�ضح �آثار تربية الأوالد على الإميان والتقوى.

ن ـع ـمــة الــولــد
الأوالد نعمة من نعم اهلل تعالى على عباده ،وهم زينة الحياة الدنيا ،والنف�س الإن�سانية مفطورة على حبهم وطلبهم ،قال اهلل
( ،)1وقد ذكر �سبحانه الأوالد في
تعالى:
�سياق ذكر النعم فقال �سبحانه :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ( ،)2ومن تمام النعمة على �أهل الجنة �أن يلحق اهلل تعالى بهم ذريتهم و�إن ق�صر عملهم ،قال
�سبحانه :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ (.)3

الـدعـاء بـالـذرية الـ�صاحلـة
من هدي الأنبياء � س�ؤال اهلل تعالى الذرية ال�صالحة ،قال تعالى عن زكريا:
( ،)4وذكر عز وجل �أن من دعاء
(.)5
									
ال�صالحين قو َلهم:
(� )1سورة الكهف الآية رقم (.)46
(� )2سورة نوح الآية رقم (.)12-10
(� )3سورة الطور الآية رقم (.)21
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(� )4أ�سورة �آل عمران الآية رقم (.)38
(� )5سورة الفرقان الآية رقم (.)74

وجوب تربية الأوالد
تربية الأوالد واجب �شرعي ،و�أمانة عظيمة ،وم�س�ؤولية كبيرة على عاتق الآباء والأمهات ،وحق من حقوق الأوالد على
والديهم ،قال تعالى:
راع وكلُّكم م�س�ؤول عن رعيته» ( ،)2فمن المتعين على
( ، )1وقال « :كلكم ٍ
الوالدين تربية الأوالد تربية �إيجابية متكاملة لجميع جوانب �شخ�صيتهم :الإيمانية ،والعقلية ،والخلقية ،واالجتماعية ،وغيرها،
�صالحا في مجتمعه.
ليعي�ش الولد �سعيدًا في حياته ،وع�ض ًوا ً

�أ�صول تربية الأوالد
�أ�صول تربية الأوالد تتمثل في الأمور الآتية:
 1غر�س الإيمان في نفو�سهم؛ بتعليمهم �أركان الإيمان والإ�سالم ،وغر�س محبة اهلل عز وجل ،ومحبة ر�سوله في
قلوبهم ،وتربيتهم على الإخال�ص هلل تعالى ومراقبته في كل ت�صرفاتهم و�أحوالهم.
وحلم وغيرها من الأخالق ،وت�شجيعهم
 2تربيتهم على الأخالق الحميدة والقيم الفا�ضلة؛ ِمن �صدق ووفاء وبذل و�صبر ِ
�صفات را�سخة فيهم تعينهم على خو�ض غمار الحياة بقوة وعزيمة.
عليها حتى ت�صير
ٍ
 3تن�شئتهم على الآداب الإ�سالمية وتدريبهم عليها؛ مثل� :آداب الأكل وال�شرب ،و�آداب النوم ،و�آداب ال�ضيافة ،و�آداب
المجل�س ،و�آداب ال�سالم وغير ذلك من الآداب ال�شرعية.
 4تعويدهم على الترفع عن دنايا الأمور ،و�سيىء العادات ،وقبائح الأخالق ،والبعد عن الإ�ضرار بالآخرين و�إيذائهم
وعن كل ما يقدح في المروءة.
 5زرع الثقة في نفو�سهم ،و�إ�شعارهم بقيمتهم ،وغر�س الهمة العالية فيهم ،وتعويدهم على التعبير عن �آرائهم ،وعلى
الحر�ص على ما ينفعهم ،والبعد ع َّما فيه �ضرر عليهم.
 6المحافظة على �سالمة ِفطرهم وعقائدهم و�أخالقهم ،بحمايتهم من كل ما فيه �ضرر عليهم؛ من قنوات ف�ضائية
هابطة� ،أو رفقة �سيئة� ،أو فكر �ضال منحرف.

من ثمرات الرتبية ال�صاحلة
للتربية الإيمانية ثمراتها الباقية للأ�سرة ،ومن �أهمها:
�أ �أن ينعم الأبوان ب ِب ِّر �أوالدهما ال�صالحين في حياتهما ،كما ينتفعان بذلك بعد مماتهما؛ بدعاء الولد ال�صالح
وق�ضائه ما عليهما من الحقوق ،ونحو ذلك ،قال �« :إِ َذا َماتَ الإِ ْن َ�سانُ ا ْن َق َط َع َع ْن ُه َع َم ُل ُه �إِال ِمنْ َثال َث ٍة� :إِال ِمنْ
(� )1سورة التحرمي الآية رقم (		.)6

(� )2أخرجه البخاري (.)844
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ب

َ�ص َد َق ٍة َجا ِر َي ٍة� ،أَ ْو ِع ْل ٍم ُي ْن َت َف ُع ِب ِه� ،أَ ْو َو َل ٍد َ�صا ِل ٍح َي ْد ُعو َلهُ»( ،)1وقال �« :إِ َّن ا َ
ال�صا ِل ِح
هلل َع َّز َو َج َّل َل َي ْر َف ُع ال َّد َر َج َة ِل ْل َع ْب ِد َّ
ُولَ :يا َر ِّب �أَنَّى ِلي َه ِذ ِه؟! َف َيق ُ
ِفي ال َْج َّن ِة َف َيق ُ
ِا�س ِت ْغفَا ِر َو َل ِد َك َل َك»(.)2
ُول :ب ْ
هي الطريق القويم �إلى بناء الم�ؤمن ال�صالح ،ذي ال�شخ�صية المتكاملة ،والنظرة الإيجابية للحياة ،الذي قويت همته،
وا�شتدت عزيمته ،فال يلحقه غرور ،وال يحطمه ف�شل� ،إن وجد ُي ْ�س ًرا �شكر اهلل تعالى ووا�صل طريقه ،و�إن وجد ُع�س ًرا
ا�ستعان باهلل تعالى ،و�صبر على المكاره ،وا�ستمرت محاولته في تخطي ال�صعاب والعراقيل التي تعتر�ضه حتى يوفقه
اهلل تعالى �إلى بلوغ �آماله ،والذي يجعل دائ ًما ُن ْ�صب عينيه �أن لربه عليه ح ًّقا ،ولنف�سه عليه ح ًّقا ،ولأهله عليه ح ًّقا ،والذي
يحب لغيره ما يحب لنف�سه ،والذي ي�أمر بالمعروف وينهى عن المنكر ،والذي ي�سلم الآخرون من ل�سانه ويده ،والذي يفعل
الخير بروح �إيجابية متعاونة.

يقوم الوالدان بمجهود كبير في تربية الأوالد ،وعندما يكبر �أحدهم يكون له دوره في م�ساعدة والديه في القيام بهذه
المهمة ،ما الذي يمكن �أن تقدمه لإخوتك و�أخواتك لم�ساعدة والديك في التربية؟
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

تتعدد �أ�ساليب التربية وو�سائلها ,في الجدول الآتي َع َد ٌد من و�سائل التربية �ضع رق ًما �أمام كل و�سيلة بح�سب قوة �أثرها
في التربية بحيث الرقم  10للأقوى �أث ًرا:
م

الو�سيلة

1

التربية بالتوجيه المبا�شر

2

التربية بالتوجيه غير المبا�شر

3

التربية بالقدوة

4

التربية بالحدث ( التعقيب على الأحداث فور وقوعها )

5

التربية بالق�صة

			
(� )1أخرجه م�سلم (.)3084
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(� )2أخرجه �أحمد ( ،)10202/21وابن ماجه (.)3650

قوة الأثر

1

الولد نعمة من نعم اهلل على العبد ،ا�ستدل لذلك ،ثم ب ِّين كيف يتم �شكر هذه النعمة.

2

التربية حق للولد على والده ،ا�ستدل لذلك من الكتاب وال�سنة.

3

ما الأ�صول التي ينبغي �أن يراعيها الأب في تربية الأوالد ؟

4

ما ثمرات تربية الأوالد على الإيمان والتقوى ؟
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المر�أة ومكانتها في الإ�سالم
�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:
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ت�صف حال املر�أة قبل الإ�سالم.
تبي مكانة املر�أة يف الإ�سالم.
ِّ
تلخ�ص حقوق املر�أة يف الإ�سالم.
تبي حق املر�أة بكونها بنتًا وزوجة و�أ ًّما.
ِّ

املر�أة بني الإ�سالم واجلاهلية
�إن المت�أمل في �أو�ضاع الجاهلية قبل الإ�سالم في نظرتهم للمر�أة يدرك نعمة اهلل على عباده بهذا الدين القويم وما تحقق
لهم في ظله من كرامة وتقدير ،فقد كانت المر�أة في الجاهلية ُت�شتَرى و ُتباع ك�سائر المتاعُ ،تم َلك وال َتم ِلك ،وتو َرث وال ِترث،
َح َج ُروا عليها في ت�ص ُّرفاتها ،وجعلوا للزوج حقَّ الت�ص ُّرف في �أموالها من دونها ،فعا�شت بال �شخ�صية وال اعتبار ،حتى َح ُّق
الحياة كان مح َّل عبث؛ َف ُتو�أَ ُد خ�شية الفقر والعار ،كما قال تعالى :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ (.)1

تكرمي الإ�سالم للمر�أة
1

لي�سعد ك ٌّل بالآخر
المر�أ ُة في الإ�سالم محفوظ ٌة كرامتُها ،فهي في نظر ال�شرع �شقيق ُة الرجلُ ،خ ِل َقا من �أ�صل واحد،
َ
وي�أن�س به في هذه الحياة ،قال تعالى :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ( ،)2وقال � « :إنما الن�ساء �شقائق الرجال» (.)3

(� )1سورة النحل الآيات رقم(.)59-58
(� )2سورة الن�ساء الآية رقم (.)1
(� )3أخرجه �أحمد  ،256/6و�أبو داود ( ،)204والرتمذي ( ،)105و�صححه الألباين (.)2863
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 2المر�أ ُة في الإ�سالم كالرجل في التكاليف ال�شرعية ،وفيما يترتَّب عليها من جزاء وعقوبة ،قال تعالى:
(.)1
� 3أعطى الإ�سالم المر�أ َة حقَّ االختيار في حياتها ،فال تزوج �إال ب�إذنها ممن تر�ضاه ،كما �أر�شد �إلى ذلك النبي بقوله:
«ال ُتنكح الأيم حتى ُت�ست� َأمر ،وال البكر حتى ت�ست� َأذن في نف�سها»(.)2
 4المر�أ ُة في نظر الإ�سالم �أه ٌل للثقة ومح ٌّل لال�ست�شارة ،فهذا ر�سول اهلل �أكم ُل النا�س عل ًما و�أت ُّمهم ر�أ ًيا ي�شاور
ن�سا َءه ويقبل م�شورتهن في منا�سبات �شتى.
للتك�سب ب�أ�شكاله الم�شروعة وطرقه المباحة،
 5للمر�أة الحري ُة في �أمور االقت�صاد كالرجل �سوا ًء ب�سواء ،فهي �أه ٌل ُّ
أحد عليها مهما كان و�أينما كان ،قال تعالى:
وتتمتَّع بحرية الت�صرف في �أموالها وممتلكاتها ،ال و�صاي َة ل ٍ
(.)3
 6المر�أ ُة في ظل تعاليم الإ�سالم القويمة تعي�ش حيا ًة كريمة في مجتمعها الم�سلم ،حيا ًة ِمل�ؤها الحفاو ُة والتكريم من
�أ َّول يوم َتق َْدم فيه �إلى هذه الحياة ،و ُمرو ًرا بكل حال من �أحوال حياتها:
�أ رعى الإ�سالم ح َّقها طفل ًة ،وحثَّ على الإح�سان �إليها ،بل جعل رعايتها وتربيتها تربية كريمة �سببا للمنزلة
قال « :من عال جاريتين
فيها؛ فعن �أن�س �أن النبي
الرفيعة في الجنة و�شرف مرافقة الر�سول
و�ضم �أ�صابعه ،وقال  « :من كان له ثالث بنات ف�صبر
حتى تب ُلغا جاء يوم القيامة �أنا وهو كهاتين » (ّ .)4
عليهن و�أطعمهن و �سقاهن و ك�ساهن من جدته ُكنَّ له حجا ًبا من النار يوم القيامة»(.)5
ب رعى الإ�سالم َّ
حق المر�أة �أُ ًّما ،فدعا �إلى �إكرامها ،و�أوجب البر بها ،وجعل حقها بعد حق اهلل تعالى ،قال تعالى:
حق الأُ ِّم في ال ِب ِّر �آك َد من ِّ
( .)6بل جعل َّ
حق الوالد ،جاء رجل �إلى النبي
فقال :يا ر�سول اهلل ،من �أَ َب ُّر؟ قال�« :أُ ُّمك» ،قال :ثم من؟ قال�« :أُ ُّمك» ،قال :ثم من؟ قال�« :أُ ُّمك» ،قال :ثم من؟
قال�« :أبوك»(.)7
إ�سالم حقَّ المر�أة زوج ًة ،وجعل لها حقو ًقا عظيمة على زوجها ،من المعا�شرة بالمعروف والإح�سان �إليها،
ج رعى ال ُ
والرفق بها ،و�إكرامها ،قال �« :أَ ْك َم ُل ا ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ ِ�إي َما ًنا �أَ ْح َ�س ُن ُه ْم ُخ ُل ًقاَ ،و ِخ َيا ُر ُك ْم ِخ َيا ُر ُك ْم ِل ِن َ�سا ِئ ِه ْم»(.)8
إ�سالم على الإح�سان �إلى ِّ
كل امر�أة في حال حاجتها وفقدها من يقوم ب�ش�ؤونها ،يقول  « :ال�ساعي على
د حث ال ُ
يفطر»(.)9
الأرملة والم�سكين كالمجاهد في �سبيل اهلل� ،أو كالقائم الذي ال يفتُر� ،أو كال�صائم الذي ال ِ
�إذا كانت المر�أة في الح�ضارة المعا�صرة في ال�شرق والغرب قد �سلمت من بع�ض �آ�صار الجاهلية القديمة وتقاليدها
البالية ،فهي ال تتطلع �أبدً ا لمثل هذا التقدير والتكريم الذي جاء به الإ�سالم للمر�أة ،لبعدها عن منهج اهلل القويم و�صراطه
(� )1سورة الن�ساء الآية رقم(.)124
(� )2أخرجه البخاري ( ،)4741وم�سلم (.)2543
(� )3سورة الن�ساء الآية رقم(.)6
(� )4أخرجه م�سلم ( .)4765
(� )5أخرجه �أحمد ( ،)207/11و�صححه الألباين (.)6488

(� )6سورة الأ�سراء الآية رقم(.)23
(� )7أخرجه البخاري ( ،)5514وم�سلم (.)4612
(� )8أخرجه الرتمذي ( ،)1082و�صححه الألباين (.)1232
(� )9أخرجه البخاري ( ،)5547وم�سلم (.)5295
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الم�ستقيم؛ فها هي كال�سلعة تباع وت�شترى بطرق متنوعة ت�أباها النفو�س الم�ستقيمة والفطر ال�سليمة� ،ضاعت مكانتها ك�أم
وبنت وزوجة و�أخت في حياتها البعيدة عن منهج اهلل تعالى في ال�شرق والغرب على حد �سواء.

�أكمل خارطة المفاهيم التلخي�صية للدر�س الآتية:
مكانة المر�أة
المر�أة قبل الإ�سالم

....................
.الحقوق العامة للمر�أة

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

المر�أة في الإ�سالم
حقوق المر�أة في
الإ�سالم

حقوقها بنتا:

�صور تكريم
الإ�سالم للمر�أة

حقوقها �أما:

حقوقها زوجة:

تحدث عن �أثر �أمك عليك ،وم�شاريعك في رد جميلها والبر بها.
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......................
............ .....
............ .....
............

1

َب ِّي مكانة املر�أة يف الإ�سالم.

2

قارن بني املر�أة يف الإ�سالم واملر�أة يف املجتمع اجلاهلي.

3

�ضمن الإ�سالم للمر�أة حرية االختيار يف كثري من �ش�ؤونها ،م ِّثل لذلك.

4

أحكاما خا�صة باملر�أة حلفظها و�صيانتها عن االعتداء على عر�ضها ،م ِّثل لذلك.
�شرع الإ�سالم � ً

5

َب ِّي حقوق املر�أة عندما تكون:
		
� -أُ ًّما.

 -زوج ًة		.

-بنتًا.
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ِ
الحــجــاب
�أهداف الدر�س
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يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

تو�ضح معنى احلجاب يف اللغة وال�شرع.
ت�صف حجاب املر�أة امل�شروع.
تبي حكم احلجاب بالأدلة.
ِّ
تعدِّ د فوائد احلجاب وغاياته.
تعدِّ د �شروط احلجاب ال�شرعي.
تذكر الأدلة على وجوب تغطية املر�أة وجهها عن غري املحارم.

امل ــراد بـال ـح ـجــاب
الحجاب لغ ًة :م�صدر يدور معناه على ال�سرت واملنع ,يقال :حجبتُه عن كذا� ,إذا منعتَه.
والحجاب �شر ًعا هو�َ :س ْ ُت املر�أة جمي َع َب َد ِن َها وزي َنتَها ,عن غري حمار ِِم َها.

حـكـم احلـجـاب و�أنـه عـبـادة ولـيـ�س عــادة
الحجاب واجب على ِّ
كل امر�أة م�سلم ٍة بالغ ٍة ،قال تعالى:

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ

ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ( .)1وقال تعالى :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ( .)2والتزام المر�أة
الم�سلمة بالحجاب عباد ٌة ،فهو في الحقيقة ا�ستجابة لأمر اهلل تعالى عندما �أمر بالحجاب.

فـوائـد الـحـجـاب والـحـكمـة من م�شـروعـيته
للحجاب فوائد عظيمة ,وغايات وم�صالح كبيرة منها:
 1تكريم المر�أة و�صيانتها من االبتذال وتعزيز احترامها ك�إن�سانة ،ولي�ست �سلعة �أو لوحة ينظر �إليها الغادي والرائح.
(� )1سورة الأحزاب الآية رقم(.)59
(� )2سورة النور الآية رقم (.)31
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2

3
4

فيـــ��ه حماي��ة للم��ر�أة؛ ج�سديــ��ا وعاطفي��ا م��ن �أذية ال�سفهـــ��اء ومن في قلبــ��ه مر���ضqponm: :

.)1( 9¥¤£¢¡~{|}zyxwvutsr
حفظ �أمن المجتمع وا�ستقراره ،بالنظر لما ت�سببه جرائم االعتداء والتحر�ش من خ�صومات وم�شاكل.
المحافظة على خلق الحياء عند المر�أة وهو �أحد عالماتها المتميزة ،و�سر جمالها.

�شروط احلجاب ال�شرعي
�شرعا؛ فال بد فيه من توفر �أربعة �شروط د َّلت عليها الأدلة ال�شرعية ،وهي:
حتى يكون الحجاب مواف ًقا للم�أمور به ً
ال�شرط الأول� :أن يكون �سات ًرا لجميع بدنها.
ال�شرط الثاني� :أن ال يكون زينة في نف�سه �أو الفتًا للنظر.
ال�شرط الثالث� :أن يكون كثيفا ال ي�شف عما تحته من بدن المر�أة �أو وجهها.
الكافرات� ،أو يكونَ َث ْو َب ُ�ش ْهر ٍة� ،أو
رعا ،مثل� :أن يكونَ فيه ت ََ�ش ُّب ٌه بال ِّرجال� ،أو ِب
ِ
ال�شرط الرابع� :أال يكونَ َم ْح ُظو ًرا َ�ش ً
اليب ،ونحو ذلك.
ُم َع َّط ًرا� ،أو فيه ت ََ�ص ُ

اال�ستعمار وظهور ال�سفور يف بالد امل�سلمني
لم يكن ظهور الن�ساء �سافرات عن وجوههن موجودًا في بالد الم�سلمين منذ نزول الحجاب �إلى ع�صرنا هذا؛ حتى جاء
فد َعا �إلى ُ�سفور المر�أة فيما دعا �إليه ِمن الف�ساد .ثم تطور الأمر �شي ًئا ف�شي ًئا حتى و�صل
االحتالل الأجنبي لبالد الم�سلمين َ
ال�سفور �إلى ما يرى اليوم من ال ُعري والتجرد على ال�شواطئ وغيرها.
ُّ
�أن الحر َة تحتجب ،والأَ َم َة َت ْب ُر ُز .وقال
قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية  :كانت �سنة الم�ؤمنين في زمن النبي
الحافظ ابن حجر � :إن العمل ا�ستمر على جواز خروج الن�ساء �إلى الم�ساجد والأ�سواق والأ�سفار منتقبات لئال يراهن
الرجال ،وقال �أبو حامد الغزالي ":لم يزل الرجال على م ِّر الزمان مك�شوفي الوجوه ،والن�ساء يخرجن منت ِقبات".
وال�ص َو ُر التي التُقطت لكثير من البالد الإ�سالمية في �أوائل عهد الت�صوير قبيل اال�ستعمار؛ �شاهد ٌة على الإجماع العملي
ُّ
على لزوم الحجاب الكامل في عموم بالد الم�سلمين.

(� )1سورة الأحزاب الآية رقم(.)59
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وجوب �سرت وجه املر�أة عن غري حمارمها
ِّ
المتغزلون بوجه المر�أة ،و�أطنب ال�شعراء في و�صف محا�سنه ،و�أ�صل
مجمع محا�سن المر�أة في وجهها ،ولهذا تغزَّل
الفتنة بالمر�أة �إنما يكون بالنظر �إلى وجهها ،ولهذا لما جاءت ال�شريعة موجبة الحجاب على المر�أة؛ كان من ال َب َد ِه ِّي �أن
يكون �أول ما توجبه �ستر ما يكون به الفتنة ،ومع هذا فقد اختلف العلماء في حكم �ستر الوجه ،وال�صحيح الذي دلت عليه
الأدلة الكثيرة من الكتاب وال�سنة وجوب �ستر الوجه عن الرجال غير المحارم ،ومن هذه الأدلة ما ي�أتي:
1

قوله تعالى :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

2

3

4

5

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ( .)1ووجه داللة الآية على وجوب الحجاب:
�أ �أن الخمار ما تخ ِّمر به المر�أة ر�أ�سها ووجهها ،والجيب فتحة ال�صدر ،ف�إذا كانت المر�أة م�أمورة ب�أن ت�ضرب
بالخمار على جيبها؛ كانت م�أمورة ب�ستر وجهها لأنه من الزم ذلك.
ق�صد منها.
ب �أن اهلل تعالى نهى عن �إبـداء الزينة ،و�أعظم زينة المر�أة في وجهها ،ثم ا�ستثنى ما ظهر منها بغير ٍ
قوله تعالى :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ( ،)2والمعنى :ال ت�ضرب المر�أة برجليها ف ُيعلم ما
تخفيه من الخالخيل ونحوها مما تتحلى به في قدميها ،ف�إذا كانت المر�أة منهية عن ال�ضرب بالأرجل خو ًفا من
افتتان الرجال بما ُي�سمع من �صوت خلخالها ونحوه؛ فكيف بك�شف الوجه؟
قوله تعالى :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
اب هو :الثوب الوا�سع الذي تلب�سه المر�أة فوق ثيابها ت�ستر به عموم
ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ( ،)3وا ْل ِج ْل َب ُ
بدنها؛ كالعباءة ونحوها.
�أن ال�صحابيات  با َد ْرنَ عند نزول الآية ال�سابقة �إلى و�ضع الحجاب على ر�ؤو�سهن ووجوههن حتى ك�أنهن ال ِغربان
من ال�سواد ،قالت �أُ ُّم َ�س َل َم َة َ :ل َّما َن َز َلتْ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ (َ ،)4خ َر َج ِن َ�سا ُء الأَ ْن َ�صا ِر َك�أَنَّ َع َلى ر�ؤو�سهنَّ
ا ْل ِغ ْر َبانَ من الأَ ْك ِ�س َي ِة (.)5
في ق�صة الإفك ،وفيه قالتَ :ف َب ْي َنا �أنا َجا ِل َ�س ٌة في َم ْن ِز ِلي َغ َل َب ْت ِني َع ْي ِني َف ِن ْمتُ  ،وكان َ�ص ْف َوانُ
حديث عائ�شة

(� )1سورة النور الآية رقم(.)31
(� )2سورة النور الآية رقم(.)31
(� )3سورة الأحزاب الآية رقم(.)59
(� )4سورة الأحزاب الآية رقم(.)59
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(� )5أخرجه �أبو داود ( ،)4101وعبد الرزاق ال�صنعاين يف تف�سريه
 ،123/3وابن �أبي حامت يف تف�سريه  ،3154/10واجل�صا�ص يف
�أحكام القر�آن .245/5

6

7

8

ابن ا ْل ُم َع َّط ِل ِمن َو َرا ِء ا ْل َج ْي ِ�شَ ،ف�أَ ْ�ص َب َح ِع ْن َد َم ْن ِز ِليَ ،ف َر�أَى َ�س َوا َد �إِ ْن َ�س ٍان َنا ِئ ٍم َف َع َر َف ِني حين َر�آ ِني ،وكان َر�آ ِني قبل
هلل ما َت َك َّل ْم َنا ِب َك ِل َم ٍة ،وال �سمعت منه
ا�س ِت ْر َج ِاع ِه حين َع َر َف ِني َف َخ َّم ْرتُ َو ْج ِهي ِب ِج ْل َبا ِبي ،ووا ِ
ا ْل ِح َج ِ
ا�س َت ْي َق ْظتُ ِب ْ
ابَ ،ف ْ
ا�س ِت ْر َج ِاع ِه ( ،)1وهذا الحديث �صريح في �أن الن�ساء قبل الحجاب كن يك�شفن وجوههن فيراهن الرجال،
َك ِل َم ًة غير ْ
و�أنه بعد نزول �آية الحجاب َخ َّم ْرنَ وجوههن.
ُم ْح ِر َماتٌ  ،ف�إذا َح َاذ ْوا ِب َنا َ�سدَ َل ْت �إِ ْحدَ ا َنا ِج ْل َبا َب َها
هلل
ر�سول ا ِ
قالت َعا ِئ َ�ش ُة  :كانَ ال ُّر ْك َبانُ َي ُم ُّرونَ ِب َنا َو َن ْحنُ مع ِ
ِمن َر�أْ ِ�س َها على َو ْج ِه َها ،ف�إذا َجا َو ُزو َنا َك َ�ش ْف َنا ُه )2(.وقالت فاطم ُة بنتُ المنذرُ :ك َّنا ُن َخ ِّم ُر ُو ُجوهَ َنا َو َن ْحنُ ُم ْح ِر َماتٌ َو َن ْحنُ
ال�صديق (.)3
م َع �أ�سما َء ِ
بنت �أبي بكر ِّ
وهذا يدل على تتابع العمل بغطاء الوجه عن ال ِّرجال الأجانب في ع�صر ال�صحابة والتابعينً ،
عمل بالآيات الكريمات؛
َحتَّى في وقت الإحرام؛ مع قول كثير من الفقهاء� :إن �إحرام المر�أة في وجهها.
اتفاق العلماء رحمهم اهلل تعالى على تحريم خروج الن�ساء في الأ�سواق ونحوها �سافرات الوجوه ،وهذا االتفاق حكاه
جمع كثير من العلماء؛ حتى القائلون ب�أن وجه المر�أة لي�س بعورة؛ ف�إنهم ال يبيحون لها الخروج �سافرة ،و�إنما �أرادوا
بقولهم :لي�س بعورة :جواز ك�شفه للحاجة.
�إلى ع�صرنا هذا على تغطية الن�ساء
النبي
وي�ؤيد هذا :االجماع
العملي في جميع بالد الم�سلمين من عهد ِّ
ُّ
ال�س ُفو ُر العا ُّم �إال في هذا الع�صر بعد حدوث اال�ستعمار.
وجوههن عند الخروج من بيوتهن؛ فلم يعرف ُّ

(� )1أخرجه البخاري ( ،)3910وم�سلم (.)2770
(� )2أخرجه �أحمد  ،30/6و�أبو داود ( ،)1833وابن ماجه (.)2935
(� )3أخرجه مالك يف املوط�أ  ،)718(328/1و�إ�سحاق بن راهويه يف م�سنده .136/5
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م�سائل خارجة عن النزاع
ينبغي التنبيه �إلى بع�ض الت�ساهل الواقع من بع�ض الن�ساء بك�شف �شيء ِمن �أبدانهن اتفق العلماء قدي ًما وحدي ًثا على
واتباعا لتزيين ال�شيطان؛ فمن ذلك:
وعمل �أ�شيا َء اتفقوا على تحريمها ،وما ذلك �إال جر ًيا وراء الهوى،
ً
وجوب َ�ست ِْرها؛ ِ
�شعر الر� ِأ�س ،وال َّن ْح ِر.
 1ك�شف ما زاد على الوجه ،مثلِ :
دين.
 2ك�شف ما زاد على ال َك َّف ِين ،مثلِ :
ال�ساع ِ
 3ك�شف ال�سا َق ْي ِن.
العينين بال ُكحل ،والوج ِه با ْلمِ ْك َي ِاج ونحوه؛ وهذا ِمن التبرج الم َّت َف ِق على تحريمه.
 4تزيينُ
ِ

تعد تربية البنات على احلجاب ال�شرعي وتن�شئتهم عليه من امل�س�ؤوليات امللقاة على الأ�سرة ،تعاون مع زمالئك
يف طرح �أفكار لتعويد الفتيات ال�صغريات على احلجاب:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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ينا�صح بع�ض النا�س يف �أمر احلجاب وترك التربج يحتجون ب�أن هذا حرية �شخ�صية و�أمر راجع للر�أي
حني َ
ال�شخ�صي :مباذا ترد على هذه الدعوى؟
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ما احللول للحد من انت�شار التربج ؟
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

1

َب ِّي ملاذا كان احلجاب عبادة ولي�س عادة.

2

َب ِّي حكم احلجاب بالأدلة.

3

ما �شروط حجاب املر�أة امل�شروع؟

4

ما فوائد احلجاب وغاياته؟
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اللغة العربية� :أهميتها ,والمحافظة عليها
�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

() 1
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تقدِّ ر مكانة اللغة العربية.
تبني بع�ض �صور �ضعف االهتمام باللغة العربية.
تعدِّ د �أ�سباب الكيد للغة العربية.
تعدِّ د بع�ض �أوجه العناية بالعربية.
تبي �أثر اللحن وترك الف�صحى.
ِّ

ت ـم ـه ـيــد
تعاني الأجيال المت�أخرة �ضع ًفا في التح ُّدث بالعربية الف�صحى ,وبعدً ا عن لغ ِة القر�آن الكريم ,ومن مظاهر ذلك
ُ
عزوف �أبناء الم�سلمين عن تعلُّمها ,واعتقاد �صعوبة مناهجها حتى �أ�صبح ال�ضعف في النحو وال�صرف ظاهر ًة ملمو�سة بين
الطالب والكتَّاب والإعالميين والمتحدثين وغيرهم ،وف�شا اللحن في كثير من ا ْل ُخطب ,وكثرت الأخطاء اللُّغوية في ال ُكتب
والمجالت وغيرها؛ فلأجل هذا �أ�صبح ال�شباب بحاجة لمن يب�صرهم ب�أهمية لغتهم العربية ،ويحفز هممهم للإقبال
عليها وتذوق حالوتها وروعة بيانها.

مكانة اللغة العربية
نحن �أم ٌة �أكرمنا اهلل بالقر�آن ,وخ�صنا ب�أ�شرف ل�سان ,و�أر�سل �إلينا خي َر من نطق بال�ضاد ,و�أف�ضل العباد؛ نب َّينا
محمدا  ,وجعل اللغة العربية هي لغة القر�آن الكريم ,فالعناية بها عناية بكتاب اهلل تعالى ,ودرا�ستها عون على فهم
ً
�آيات كتاب اهلل الكريم ,و�أحاديث �سيد المر�سلين ,فحينما ندافع عنها ال ننطلق من منطلق قومي �أو ع�صبي ,بل ندافع عن
لغة �شريعتنا الغراء ،والتي بها �شيدنا ح�ضارتنا الإ�سالمية.
قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية« :اللغة العربية من الدين ,ومعرفتها فر�ض واجب .ف�إن فهم الكتاب وال�سنة فر�ض ,وال يفهمان
�إال بفهم اللغة العربية ,وما ال يتم الواجب �إال به فهو واجب» .ا هـ(.)2
( )1يراجع كتاب� :أهمية اللغة العربية ,وكتاب الأحاديث الواردة يف ف�ضل اللغة العربية ,كالهما للدكتور � /أحمد الباتلي.
( )2اقت�ضاء ال�صراط امل�ستقيم .470/1
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ال�شعبي « :النحو في العلم كالملح في الطعام ,ال ي�ستغنى عنه»(.)1
قال
ُّ
وب�إعطاء كل كلمة حقها من الإعراب عند الكتابة �أو التحدث �أمر �ضروري في اللغة العربية وهو من خ�صائ�صها ,وال يمكن
اال�ستغناء عنه بحال من الأحوال؛ ف�إنه ال يمكن النطق بالحرف العربي في �أي كلمة من الكلمات بدون حركة فهي جزء من
الحرف العربي.
حري�صا على �أن تقر�أ �أمته القر�آن قراء ًة �سليمة من اللحن �أو الخط�أ ،فعن �أبي الدرداء قال:
وكان الر�سول
ً
�سمع النبي رج ًال يقر�أ ف َل َحنَ فقال الر�سول «�أر�شدوا �أخاكم»(.)2
وكتب عمر بن الخطاب �إلى �أبي مو�سى الأ�شعري �« :أما بعد :فتفقهوا في ال�سنة ,وتفقهوا في العربية ,و�أعربوا
القر�آن ف�إنه عربي»(.)3

حفظ اهلل للغة العربية
لما كانت اللغة العربية بالمنزلة الرفيعة من الدين� ،إذ هي لغة القر�آن الكريم ،وحديث النبي الكريم؛ كما قال تعالى :ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ( ،)4وقال تعالى :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ (.)5
فق��د تكف��ل اهلل بحفظه��ا ،حيث تكفل بحفظ كتابه الكريم ،قال تعال��ى :ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
على وجه الكرة الأر�ضية ما يقارب �سبع مئة مليون م�سلم يتكلمون اللغة العربية.

( ،)6واليوم

ذ ُّم الل ـحــن
اللحن هو :الخط�أ في القراءة �أو الكتابة بالميل بالكالم عن وجه الإعراب ال�صحيح.
وقد ذ َّم ال�سلف اللحن ،ومن ذلك �أن عمر بن الخطاب م َّر على قوم يرمون ف�أ�سا�ؤوا الرمي ،فقالوا :يا �أمير الم�ؤمنين
كاتب �أبي مو�سى الأ�شعري �إلى عمر كتا ًبا
نحن قوم متعلمين( ,)7فقال عمر �« :سوء اللحن �أ�سو�أ من �سوء الرمي»( .)8وكتب ُ
فلحن في حرف منه ،فكتب �إليه عمر�« :أن ق ِّنع كاتبك �سوط ًا ,وا�صرفه عن عملك»( ،)9وقال بع�ض ال�سلف« :اللحن في الكالم �أقبح
من الجدري في الوجه»(.)10
قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية« :وكان ال�سلف ي�ؤدِّبون �أوالدهم عن اللحن .فنحن م�أمورون �أمر �إيجاب� ,أو �أمر ا�ستحباب

( )1اجلامع لأخالق الراوي .28/2
(� )2أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك .493/2
(� )3أخرجه ابن �أبي �شيبة يف امل�صنف .457/10
(� )4سورة يو�سف الآية رقم(.)2
(� )5سورة ف�صلت الآية رقم(.)2

(� )6سورة احلجر الآية رقم(.)9
( )7وال�صواب( :متعلمون).
(� )8أخرجه ابن �سعد يف الطبقات الكربى .214/3
( )9تنبيه الألباب �إلى ف�ضائل الإعراب لل�شنرتيني �ص.90
( )10عيون الأخبار .158/2
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�أن نحفظ القانون العربي ون�صلح الأل�سنة المائلة عنه .فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب وال�سنة ,واالقتداء بالعرب في خطابها.
نق�صا وعي ًبا ,فكيف �إذا جاء قوم �إلى الأل�سنة العربية الم�ستقيمة والأوزان القويمة ف�أف�سدوها
فلو ترك النا�س على لحنهم كان ً
()1
بمثل هذه المفردات والأوزان المف�سدة لل�سان. »...
�صور من �ضعف االهتمام باللغة العربية:
 1تعظيم �ش�أن اللغات الأجنبية فوق �ش�أن اللغة العربية ،والتباهي بها والتحدث بها بديال عن اللغة العربية دون حاجة.
 2ترك ترجمة العلوم التجريبية والطبيعية باللغة العربية كالطب والهند�سة والتذرع في ذلك ب�أعذار واهية.
 3الترويج للهجات العامية بين �أفراد المجتمع ب�صور مختلفة ،والدعوة �إلى �إحاللها محل اللغة العربية في ال�صحافة،
وو�سائل الإعالم ,والإعالنات التجارية ،وغيرها.
 4ال�سخرية من الف�صحى و�أهلها الم�ستم�سكين بها ،عبر البرامج الهزلية والترفيهية وغيرها.
 5التهوين من �ش�أن درا�سة النحو ومعرفة الإعراب ،و�أنه ال حاجة له.
 6و�صفها بال�صعوبة ,ونعتها بالغمو�ض والطول.

اللغة العربية هي لغة القر�آن ولها �أثر يف فهم معانية ،بالتعاون مع جمموعتكَ :ب ِّي �أثر فهم اللغة العربية
ومعرفة الإعراب يف فهم كالم اهلل تعالى:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

( )1جمموع الفتاوى .252/32
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بالتعاون مع جمموعتك :حدِّ د �أ�سباب ال�ضعف اللغوي املنت�شر يف التحدث والكتابة ،ثم �ضع احللول املنا�سبة
له.
الأ�سباب:
........................................................................................................................................... 1
........................................................................................................................................... 2

احللول:

........................................................................................................................................... 1
.......................................................................................................................................... 2

1

ما منزلة اللغة العربية عند امل�سلمني؟ وملاذا كانت لها هذه املنزلة؟

2

ا�ست�شهد من �أقوال ال�سلف على �أهمية القراءة �أو الكتابة ا ْل ُم ْع َر َبة ،وذم اللحن.

3

َب ِّي خطورة اللحن و�آثاره على اللغة ومعرفة معاين القر�آن الكرمي.
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ال�سيا�سةُ ال�شرعيةُ
�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:
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تبي املراد بال�سيا�سة ال�شرعية.
ِّ
تبي �أ�صول ال�سيا�سة ال�شرعية.
ِّ
حتدد �أ�س�س ال�سيا�سة ال�شرعية ومبادئها.

مفهوم ال�سيا�سة ال�شرعية
يراد بال�سيا�سة ال�شرعية :الأحكام والإجراءات التي تد َّب ُر بها �ش�ؤون الدولة؛ كتنظيمات ال�سلطة التنفيذية والإدارية,
والق�ضاء ,وال َعالقات الدولية ,و ُو ِ�ص َفت بال�شرعية :لأنها م�ستمدة من ال�شريعة� ،سواء �أكانت تلك الأحكام والإجراءات مما
ورد من�صو�ص ًا عليه في ال�شرع� ،أم كانت َم ْب ِن َّي ًة على القواعد والأ�صول ال�شرعية.

خا�صية ال�سيا�سة ال�شرعية
مما يم ِّيز ال�سيا�سة في الإ�سالم ربطها بال�شرع ,فاكت�سبت منه القوة؛ لكونها م�ستمدة من طاعة اهلل ور�سوله ,واكت�سبت
الكمال من كمال ال�شريعة و�صالحيتها لكل زمان ومكان ،كما قال تعالى:
(.)1
الم�صادر التي تبنى عليها ال�سيا�سة ال�شرعية:
 1القر�آن الكريم :فقد ب َّين القر�آن الكريم �أحكام �أ�صحاب الواليات العامة والخا�صة ,والعالقات مع غير الم�سلمين.
 2ال�سنة النبوية :فقد ورد فيها بيان واجبات الوالة والعمال ,و�أحكام المال ,و�أحكام المنازعات والق�ضاء ,وال�ش�ؤون
الداخلية والخارجية ,كما كانت �سيرة النبي تطبي ًقا عمل ًّيا لذلك كله ,ومن هذه التطبيقات قول النبي :
«يا عائ�شة لوال قومك حديثٌ عهدهم بكفر لنق�ضت الكعبة فجعلت لها بابين :باب يدخل النا�س ,وباب يخرجون»()2؛
حيث قدم درء المف�سدة على م�صلحة بناء البيت على قواعد �إبراهيم .

إﺛﺮاء

(� )1سورة املائدة الآية رقم(.)3
(� )2أخرجه البخاري ( ,)126وم�سلم (.)1333
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المادة الخام�سة والخم�سون:
يقوم الملك ب�سيا�سة الأمة �سيا�سة �شرعية طبق ًالأحكام الإ�سالم ،وي�شرف على تطبيق ال�شريعة
الإ�سالمية ،والأنظمة ،وال�سيا�سة العامة للدولة،
وحماية البالد والدفاع عنها.

� ٣سيرة الخلفاء الرا�شدين المهديين  :لأن النبي �أمرنا باتباع �سنتهم بقولهَ « :ف َع َل ْي ُك ْم ِب ُ�س َّن ِتي َو ُ�س َّن ِة ا ْل ُخ َل َفا ِء
ا ْل َم ْه ِد ِّيينَ ال َّر ِا�ش ِدينَ َ ،ت َم َّ�س ُكوا بهاَ ،و َع ُّ�ضوا َع َل ْي َها ِبال َّن َو ِاج ِذ»( ،)١وفيها تطبيقات كثيرة لما يتعلق بال�سيا�سة ال�شرعية
و�إدارة �ش�ؤون الدولة ،وبخا�صة �سيرة عمر بن الخطاب .
الأ�س�س والمبادئ التي تقوم عليها ال�سيا�سة ال�شرعية:
1

االحتكام �إلى ال�شريعة الإ�سالمية تنظير ًا وتطبي ًقا ابتداء وانتهاء

ال�شريعة الإ�سالمية هي الحكم عند التنازع والخ�صام ،وال يجوز بحال �أن تخالف ال�سيا�س ُة ال�شريع َة �أو ت�ضادُّها؛ وال ُتت�أَ َّول
ال�شريعة لأجل ال�سيا�سة؛ بل ال بد �أن تكون ال�سيا�س ُة منبثق ًة عن ال�شريعة موافق ًة لها ال تخرج عنها وال تحيد ،قال تعالى:
(.)2
2

طاعة ولي الأمر

3

الن�صيحة للأئمة

				
من �أهم مبادئ ال�سيا�سة ال�شرعية طاعة الوالة ،قال تعالى:
( ،)3وهذه الطاعة مقيدة بعدم مخالفة ال�شريعة ،ف�إذا �أمر الحاكم بما يخالف طاعة اهلل ور�سوله فال طاعة لمخلوق
في مع�صية الخالق ,وطاعة اهلل ور�سوله �أوجب من طاعة الوالة.
والتفريط في طاعة ولي الأمر ي�ؤدي �إلى التفرق وال�ضعف وت�سلط الأعداء كما قال تعالى:
(.)4
					

ولأهميتها فقد حث عليها النبي  ،فمن
ذلك قوله « :الدين الن�صيحة» قلنا :لمن؟
قال« :هلل ولكتابه ولر�سوله ولأئمة الم�سلمين
وعامتهم»(.)5

إﺛﺮاء

للمزيد من االطالع:
كتيب المعلوم من واجب العالقة بين الحاكموالمحكوم لل�شيخ عبد العزيز بن باز 
 -كتاب ال�سيا�سة ال�شرعية البن تيمية ب�شرح
ال�شيخ محمد بن عثيمين 

(� )١أخرجه �أحمد  ،126/4و�أبو داود ( ،)4607والرتمذي ( ،)2676و�صححه ابن حبان )5(178/1واحلاكم يف امل�ستدرك 174/1والألباين يف الإرواء (.)2455
(� )2سورة الن�ساء الآية رقم(.)59
(� )3سورة الن�ساء الآية رقم(.)59
(� )4سورة الأنفال الآية رقم(.)46
(� )5أخرجه م�سلم (.)55
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4

العـــدل

5

ال�شـــورى

فالع��دل واج��ب بي��ن الرعي��ة ،ال يق��دم �أح��د على �أحد لن�س��ب �أو ج��اه �أو م��ال �أو غير ذل��ك ،و�إذا ذهب العدل انت�ش��رت
الفو�ض��ى ،وكث��رت المظال��م ،وه��ذا يخالف �أ�صول ال�ش��ريعة ،وي�ؤذن بزوال الدول ،قال تعالى:
(.)1

وه��ي نقا���ش وبح��ث �أه��ل العلم و�أ�صحاب الخبرة للأمور الم�س��تجدة؛ �أو التي لي���س فيها ن�ص �ش��رعي خا�ص للو�صول
�إلى الأ�صوب والأح�سن والأقرب �إلى تحقيق الم�صلحة العامة ,وقد �أمـــ��ر اهلل تعالـــ��ى بهـــ��ا نبيه فقـــ��ال:
( ،)2قـــال �أبو هريرة « :ما ر�أيت �أحد ًا �أكثر م�شاورة لأ�صحابه من ر�سول اهلل »(.)3

ال�شورى من املبادئ الرئي�سة يف ال�سيا�سة ال�شرعية ،من خالل زيارتك ملوقع جمل�س ال�شورى يف اململكة خل�ص
النظام الذي يقوم عليه ،ثم ار�صد �أبرز منجزاته.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

(� )1سورة الن�ساء الآية رقم(.)58
(� )2سورة �آل عمران الآية رقم(.)159
(� )3أخرجه عبد الرزاق يف امل�صنف ,كتاب املغازي ,غزوة احلديبية رقم ( )9720و�أ�صله عند البخاري.
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تعاون مع زمالئك يف بيان عالقة ال�سيا�سة ال�شرعية بكل مما ي�أتي:
حمور العالقة

العالقة

ن�صو�ص الكتاب وال�سنة
طاعة ولي الأمر
العدل
تحقيق الم�صالح

1

ما املراد بال�سيا�سة ال�شرعية؟

2

ما الأ�صول التي ت�ستمد منها ال�سيا�سة ال�شرعية؟

3

َب ِّي �أثر ال�سنة النبوية على ال�سيا�سة ال�شرعية.

4

ما �أ�س�س ال�سيا�سة ال�شرعية؟
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تقدر نعمة املال.
تبي طرق الك�سب امل�شروع.
ِّ
ت�شرح �أثر الك�سب اخلبيث.
تعدِّ د �ضوابط ك�سب املال و�إنفاقه.
تت�صف باالعتدال يف النفقة.

نعمة املال
المال من نعم اهلل على العباد ،وهو ِقوام الحياة ،و�ضرورة من �ضروراتها ،وو�سيلة لق�ضاء حاجات الفرد والأ�سرة
					
والمجتمع ،وهو نوع من �أنواع الزينة في هذه الحياة الدنيا:
( ،)1وقد �أعطى الإ�سالم للفرد الحق في تملك المال ،ورتب على هذا الحق نتائجه الطبيعية في حفظه
ل�صاحبه ،و�صيانته له عن النهب وال�سرقة ،واالختال�س ونحوه ،وو�ضع عقوبات رادعة لمن اعتدى عليه� ،ضما ًنا لهذا الحق ،ودف ًعا
لما يتهدد الفرد في حقه الم�شروع .كما �أن الإ�سالم رتب على هذا الحق � ً
أي�ضا نتائجه الأخرى ،وهي حرية الت�صرف فيه بالبيع،
والإجارة ،والرهن ،والهبة ،والو�صية وغيرها من �أنواع الت�صرف المباح.

الك�سب وطلب الرزق
قد �أوجب ال�شارع على الم�سلم �أن يطلب المال وي�سعى في �أ�سباب تح�صيله مما �أذن اهلل به و�شرعه من طرق الك�سب
الحالل والعمل المباح ،حتى ي�ستغني المرء به عن ذل ال�س�ؤال للغير والحاجة للخلق ،فطلب الرزق وتح�صيله �شرف للم�ؤمن
كثير من �أعمال البر والطاعة ،فعن الزبير بن العوام
وعزة للم�سلم ،به ُت�صان الأعرا�ض وتحفظ الكرامة ،وبه ي�ستعان على ٍ
قال« :لأن ي�أخذ �أحدكم حبله ،في�أتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها ّ
فيكف اهلل بها وج َهه ،خير
عن النبي
من �أن ي�س�أل النا�س �أعطوه �أو منعوه» ( ،)2وقال  « :كفى بالمرء �إث ًما �أن ي�ضيع من يقوت» (.)3
(� )1سورة الكهف الآية رقم(.)46
(� )2أخرجه البخاري (.)1378
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( )3رواه �أحمد (.)6207/13

الك�سب الطيب و الك�سب اخلبيث
الك�سب الطيب ،والمال الحالل ينير القلب ،وي�شرح ال�صدر ،ويورث الطم�أنينة وال�سكينة والخ�شية من اهلل ،ويعين
الجوارح على العبادة والطاعة ،ومن �أ�سباب قبول العمل ال�صالح و�إجابة الدعاء.
و�أما الك�سب الخبيث ف�إنه �ش�ؤم وبالء على �صاحبه ،ب�سببه يق�سو القلب ،وينطفئ نور الإيمان ،ويمنع �إجابة الدعاء ،وقد
ذكر النبي « :الرجل يطيل ال�سفر �أ�شعث �أغبر يمد يديه �إلى ال�سماء :يا رب ،يا رب ،ومطعمه حرام ،وم�شربه حرام،
وملب�سه حرامُ ،
وغ ِذ َي بالحرام ،ف�أ َّنى ُي�ستجاب لذلك؟» ( ،)1فلقد ا�ستجمع هذا الرجل من �صفات الذل والم�سكنة والحاجة
وح َر َم نف�سه من مدد اهلل وف�ضله،
والفاقة �إلى ربه ما يدعو �إلى رثاء حاله ،وي�ؤكد �شدة افتقاره ،ولكنه قد قطع �صلته بربهَ ،
وحال بينه وبين قبول دعائه ما هو عليه من ا�ستعمال للحرام في الم�أكل والم�شرب والملب�س.

�ضوابط اكت�ساب املال
�إذا كان الإ�سالم قد و�سع ميادين الك�سب الحالل ،فقد ح َّرم �سائر �صور الك�سب الخبيث؛ ومنها ما ي�أتي:
عمل يقابلهُ :كالربا والقمار واليان�صيب ،ونحوها.
 1اكت�ساب المال بغير ٍ
 2اكت�ساب المال بغير حقٍّ  :بال�سرقة والغ�ش والغرر ،ونحوها.
 3اكت�ساب المال عو�ض ًا لأمر محرم :كثمن الخمر والخنزير والمخدر ،ونحوها.
 4اكت�ساب المال ب�شيء يكون و�سيل ًة �إلى مح َّرم ،مثل :بيع ال�سالح لمن يعلم �أنه ي�ستخدمه في جريمة ,وبيع العنب لمن
ي�صنعه خم ًرا.
 5االحتكار ،وذلك بحب�س الأ�شياء الفا�ضلة عن حاجة الإن�سان يترب�ص بها ارتفاع الأ�سعار عند الحوادث ليبيعها ب�أثمان
فاح�شة ،ل�شدة احتياج النا�س �إليها ،وقد حرمه الإ�سالم تحري ًما �شدي ًدا ،وجعل الك�سب عن طريقه ك�س ًبا خبي ًثا؛ لما
فيه من �إ�ضرار بالنا�س وا�ستغالل لحاجات المحتاجين فقد قال َ «:م ِن ْاح َت َك َر َف ُه َو َخ ِاط ٌئ» (� ،)2أي �آثم.

�ضوابط �إنفاق املال
ولإنفاق المال في الإ�سالم �ضوابط منها:
� 1إنفاقه في الأمور الم�شروعة والمباحة ،وتحريم �إنفاقه في المحرمات ،و�سواء �أكان �إنفاقه في هذه المحرمات على
النف�س �أم على الوالدين �أم على الأوالد �أم على الزوجة �أم على الأ�صدقاء �أم على غيرهم ،فكل ذلك محرم وال
يجوز ،وهو مما ي�س�أل عنه العبد يوم القيامة.
 2المحافظ��ة عل��ى الم��ال وع��دم ت�ضييع��ه فيما ال نفع فيه في الدي��ن وال في الدنيا ،قال تعالى:
( ،)3وال يقول المرء :هو مالي �أفعل فيه ما �أ�ش��اء ،وذلك لأنه في الحقيقة مال اهلل،
(.)4
والإن�سان م�ستخ َل ٌف فيه ،كما قال تعالى:
(� )1أخرجه م�سلم (.)1686
(� )2أخرجه م�سلم (.)3012

(� )3سورة الن�ساء الآية رقم(.)5
(� )4سورة النور الآية رقم(.)33
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3

4

5

االعتدال في �إنفاق المال ،وابتغاء �أف�ضل ال�سبل به ،قال تعالى:
(.)1
وجوب الإنفاق فيما فر�ض اهلل تعالى في �أموال الأغنياء ،مثل :الزكاة التي تدفع لم�ستحقيها ،كما قال تعالى:
(.)2
م�شروعية الإنفاق في �أبواب الخير ووجوه البر التي حث ال�شارع عليها ،ورتب على ذلك الأجر العظيم والثواب
الجزيل ،قال تعالى:

									
( .)3وعن �أبي هريرة قال :قال ر�سول
اهلل « :ما من يوم ي�صبح العباد فيه �إال م َل َك ِان ينزالن فيقول �أحدُهما :اللهم �أعط ُم ْن ِف ًقا خل ًفا ,ويقول الآخر:
أعط ُم ْم ِ�س ًكا َت َل ًفا» (، )4ولكن يجب على المنفق �أن يتحرى الدقة عند �إنفاقه حتى ال تقع نفقته في يد من
اللهم � ِ
ال ي�ستحق� ،أو في يد جهات م�شبوهة ت�ستغل ذلك في محاربة الدين �أو الإ�ساءة للوطن ،ومن �أمثلة الجهاد
الموثوقة مركز الملك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية.

قارن بني �أثر الك�سب احلالل والك�سب احلرام ح�سب ما يف اجلدول الآتي:
وجه المقارنة
�أثره على نف�سية �صاحبه
�أثره على بركة المال
�أثره في الآخرة

(� )1سورة الفرقان الآية رقم(.)67
(� )2سورة التوبة الآية رقم(.)60
(� )3سورة البقرة الآية رقم(.)262-261
(� )4أخرجه البخاري ( )1351وم�سلم (.)1678
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الك�سب الحالل

الك�سب الحرام

تتعدد و�سائل الك�سب احلالل ،ا�ستنتج من الن�صو�ص الآتية الو�سيلة الواردة للك�سب:
و�سيلة االكت�ساب

الن�ص

(.)1

(.)2
هلل َحقَّ َت َو ُّك ِل ِه َل َر َز َق ُك ْم َك َما َي ْر ُز ُق َّ
الط ْي َر،
« َل ْو �أَ َّن ُك ْم َت َت َو َّك ُلونَ َع َلى ا ِ
وح ِب َطا ًنا»(.)3
ا�صاَ ،و َت ُر ُ
َت ْغدُو ِخ َم ً
« َوا َّل ِذي َن ْف ِ�سي ِب َي ِد ِه لأَنْ َي�أْ ُخ َذ � َأح ُد ُك ْم َح ْب َل ُه َف َي ْح َت ِط َب على َظ ْه ِر ِه؛ َخ ْي ٌر َل ُه
ِمنْ �أَنْ َي ْ�أ ِت َي َر ُج ًال َف َي ْ�س�أَ َل ُه؛ َ�أ ْع َطا ُه �أ ْو َم َن َع ُه»(.)4

1

املال نعمة من نعم اهلل علينا ،ا�ستدل لذلك.

2

ما �أثر الك�سب اخلبيث على �صاحبه؟

3

ما �ضوابط ك�سب املال يف الإ�سالم؟

4

َب ِّي موقف الإ�سالم من االحتكار ،مع التعليل ملا تذكر.

5

االعتدال يف النفقة منهج �شرعيِّ ،
و�ضح ذلك.

(� )1سورة الق�ص�ص الآية رقم(.)73
(� )2سورة نوح الآية رقم(.)12-10
(� )3أخرجه �أحمد ،52 ،30/1والرتمذي ( ،)2344وابن ماجه ( ،)4164و�صححه
ابن حبان  ،)730( 509/2وال�ضياء يف الأحاديث املختارة ،)227(333/1
واحلاكم يف امل�ستدرك على ال�صحيحني  ،354/4والألباين يف ال�سل�سلة
ال�صحيحة(.)310

(� )4أخرجه البخاري ( ،)1401وم�سلم (.)1042
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الورع والزهد
�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:
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تع ِّرف الورع يف اللغة واال�صطالح.
تع ِّرف الزهد يف اللغة واال�صطالح.
تعدِّ د �أنواع الورع.
مت ِّثل لزهده .
مت ِّثل ملا يكون فيه الزهد والورع.

تعريف الورع
الورع لغ ًةَ :و ِر َع وتو َّرع ,بمعنى :تَح َّرج وتَو َّقى عن المحارم ,فهو ورع ومتورع.
ا�صطالحا :ترك ما يخاف �ضرره في الآخرة (.)1
ً

تعريف الزهد
الزهد لغة :قلة ال�شيء.
و�شرعاً :ترك ما ال ينفع في الآخرة.

�أنــواع ال ــورع
�أ ورع واجب :وهو الورع عن فعل المحرمات وترك الواجبات ,و�أمثلته ال ح�صر لها.
ب ورع م�ستحب :وهو الورع عن فعل المكروهات وترك الم�ستحبات ,و�أمثلته كثيرة ال ح�صر لها.
ويدخل فيه الورع عن ال�شبهة ,ومن �أمثلته قول النبي �« :إني لأنقلب �إلى �أهلي ف�أجد التمرة �ساقطة على فرا�شي,
ف�أرفعها لآكلها ,ثم �أخ�شى �أن تكون �صدقة ف�ألقيها»(.)2
وهذا الحديث �أ�صل من �أ�صول الورع ,فالنبي تحرم عليه ال�صدقة ,وهذه التمرة احتمل فيها �أمران� :إما �أن تكون
من مال النبي � ,أو من مال ال�صدقة المح َّرم عليه ,فلما ا�شتبه عليه �أمرها تركها ت َو ُّر ًعا.
( )1ذكره ابن القيم يف مدارج ال�سالكني (منزلة الزهد) عن ابن تيمية ,وقال :هذه العبارة �أح�سن ما قيل يف الورع.
(� )2أخرجه البخاري ( ،)2432وم�سلم (.)1069
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�أمثلة للزهد يف حياة النبي
1
2

عن عائ�شة قالت�« :إن كنا �آل محمد لنمكث �شه ًرا ما ن�ستوقد بنار� ,إن هو �إال التمر والماء»(.) 1
عن عبد اهلل بن م�سعود قال« :نام ر�سول اهلل على ح�صير ,فقام ,وقد �أ َّثر في جنبه .فقلنا :يا ر�سول اهلل،
راح
لو اتخذنا لك ِو َطا ًء( !)2فقال « :ما لي وما للدنيا ,ما �أنا في الدنيا �إال كراكب ا�ستظل تحت �شجرة ،ثم َ
و َت َركها»(.)3

�أمثلة على ما ينبغي الزهد فيه
1

2

الزهد في َّ
ملذات الدنيا الزائدة ,وو�سائل الترف فيها :في�شرع الزهد في ركوب ال�سيارات الفارهة �أو اقتناء الأجهزة
غالية الثمن ،واختيار التو�سط واالعتدال فيها.
الزهد في الم�آكل والم�شارب والمالب�س الزائدة عن الحاجة ،واختيار التو�سط واالعتدال فيها.

فوائد الورع والزهد
 		1القناعة في القلب ,وكبح جماح النف�س عن ال�شهوات.
�		2إدراك �أن الدنيا مزرعة للآخرة ,وما عند اهلل خير و�أبقى.
 		3الراحة والطم�أنينة وال�سعادة في الدنيا؛ بعدم تتبع ملذات الحياة الدنيا ،والإغراق في جمعها.
 		4الت�أ�سي بر�سول اهلل في حياته فهو �إمام الزاهدين ,وقدوة المتورعين.

(� )1أخرجه البخاري ( ،)6458/11وم�سلم (.)2972
( )2الوطاء :الفرا�ش اللني.
( )3رواه الرتمذي ( )2377وقال :ح�سن �صحيح.
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�ضوابط يف الورع الزهد
هذه بع�ض ال�ضوابط التي ال بد من معرفتها لتحقيق الورع والزهد الم�شروعين ,والإخالل بها �أو ببع�ضها ينتج عنه فعل
غير م�شروع� ,إما �إلى غلو مذموم� ,أو �إلى تق�صير ممنوع:
أي�ضا في فعل الم�ستحب ,وترك المكروه ,ويكون � ً
 1الورع يكون في فعل الواجب ,وترك المحرم ,كما يكون � ً
أي�ضا في
ترك ما �أ�صله مباح؛ �إما ل�شبهة عار�ضة ,و�إما لخوف جلبه مف�سدة� ,أو غير ذلك ,مما قد يعر�ض للمباح� ,أما المباح
المح�ض فال ي�صلح فيه الورع؛ لأنه ال ُيخاف �ضرره.
�		 2أن يكون الورع والزهد �صا ِد َر ْي ِن عن علم حا�صل بالأدلة ال�شرعية؛ الكتاب ال�سنة ,فالجهل �أو االحتياط الفا�سد,
قد ي�ؤدي �إلى ف�ساد �أعظم من �صالح يرتجى منه.
 3الموازنة بين المفا�سد والم�صالح ,فما غلبت م�صلحته فالورع فعله ,وما غلبت مف�سدته فالورع تركه.

�أمثلة على ما ينبغي فيه الورع
1
2
3

4
5

الطعام وال�شراب :ومن �أعظم الورع :الورع في المطاعم والم�شارب ,وذلك بتحري الحالل ,والبعد عن الحرام,
�أو ما فيه �شبهة لم تتبين.
)
(1
المنطق والكالم ,ول�شدته قال بع�ض ال�سلف :الورع في المنطق �أ�شد منه في الذهب والف�ضة .
الورع في الم�شتبهات :والمراد بالم�شتبهات� :أمور بين الحالل والحرام ,ت�شتبه على كثير من النا�س هل هي من
الحالل �أم من الحرام؟ �أما الرا�سخون في العلم فال ي�شتبه عليهم الأمر( ,) 2وذلك لأنها ال تكون م�شتبهة في
ذاتها؛ لأن اهلل قد بين الحالل والحرام ,لكن ت�شتبه لمن لم يعلمها(.) 3
في البيع وال�شراء ,ومن �أمثلته :التورع عن بيع ال�سلعة المعيبة مع �إخفاء عيبها ولو لم يكن ظاه ًرا ,فمن الورع
بيانه و�إن نزلت قيمتها ,والورع في �إعطاء البائع الدراهم الممزقة وو�ضعها بين ال�سليمة حتى تختفي.
التورع في الفتوى :وذلك بترك الإقدام عليها دون علم وتثبت.

حب الدنيا مما جبلت عليه النفو�س ,تعاون مع زمالئك يف اقرتاح و�سائل و�أ�ساليب تربي على الزهد امل�شروع
يف الدنيا:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
( )1مدارج ال�سالكني (الورع).
( )2قد يتبني احلكم لبع�ض دون بع�ض ,بح�سب الر�سوخ يف العلم والتمكن ,وو�ضوح الأدلة( ,انظر :فتح الباري � 127/1شرح حديث رقم .)52
( )3وقد ت�شتبه على الرا�سخني بع�ض الأمور ,لكن ال من جهة حكمها� ,إمنا من جهة م�صدرها ,وذلك كحديث التمرة املتقدم ,حيث مل ي�شتبه على النبي
ا�شتبه عليه م�صدرها فرتكها (انظر :جامع العلوم واحلكم ,احلديث ال�ساد�س).
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حكمها ,لكن

من خالل املنظم البياين الآتي حدِّ د العالقة بني ُخ ُل ِق الورع والأخالق الآتية:
الكل
الأخالق احل�سنة
التوا�ضع

ال�صرب

الزهد
اجلزء الذي مت
�أخذه بعني االعتبار
هو خلق الورع

ماذا �سيحدث لباقي الأخالق �إن مل يكن خلق الورع موجودًا؟
ما العالقة التى تربط بني خلق الورع بباقي الأخالق؟

1

ما املراد بالزهد؟ مع التمثيل له مبثال.

2

ما املراد بالورع؟ مع التمثيل له مبثال.

3

م ِّثل لزهد النبي

4

ما ثمرات الزهد والورع؟

5

املوازنة بني امل�صالح واملفا�سد �أحد ال�ضوابط يف الورع ,و�ضح ذلك.

.
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االبتالء
ُ
�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

ttp://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBETRHS-HDTH2-U3-L14.png

ت�ستدل من القر�آن على �أن االبتالء من �سنن اهلل يف احلياة.
تعدِّ د �صور االبتالء.
تبي احلكمة من االبتالء.
ِّ
تبي موقف امل�ؤمن عند االبتالء
ِّ
تيب ثالث ًا من �صور االبتالء يف حياة النبي .
ِّ
ت�ستنتج �آثار االبتالء على امل�ؤمن.

االبتالء �سنة من �سنن اهلل يف احلياة
االبتالء �سنة من �سنن اهلل في هذه الحياة ،فدار الدنيا دار ابتالء ،يتق َّلب فيها ال َّنا�س  -الم�ؤمن والكافر ،والمطيع
نوائب وف َتن
والعا�صي -بين ال�سراء وال�ضراء وال�شدَّة وال َّرخاء ،ويتعر�ضون للم�صائب ِ
والمحن ،وال تخلو حياتهم من َ
وابتالءات ،قال تعالى :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ( .)1وقال تعالى :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪ ﭫ ﭬ (.)2

االبتالء باخلري وال�شر
اهلل تعالى يبتلي عبده الم�سلم بالخير و�ضده كما قال تعالى :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ()3؛ ليختبر
�صب��ره وي�س��تخل�ص �إيمان��ه ،ويظه��ر توكل��ه على ربه وح�س��ن ظنه ب��ه ،وليجزل مثوبت��ه ويعلي درجت��ه ،ويظهر للنا���س في الدنيا
والآخرة �أن هذا العبد �أه ٌل لكرامته ،و�صالح لمجاورته في جنته.
(� )1سورة العنكبوت الآية رقم (.)3-2
(� )2سورة البقرة الآية رقم (.)155
(� )3سورة االنبياء الآية رقم (.)35
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موقف امل�سلم من االبتالء
و�إذا كان البد من االبتالء فعلى الم�سلم �أن يوطن نف�سه على ما يق�ضيه اهلل تعالى عليه في هذه الحياة الدنيا؛ في�صبر
على ال�ضراء وي�شكر على ال�سراء ،ويطيع ربه في حالتي ال�شدة والرخاء ،فيح�صل له الخير في �أي حال يكون عليها ،كما
قال « :عج ًبا لأمر الم�ؤمن؛ �إن �أمره كله خير ،ولي�س ذاك لأحد �إال للم�ؤمن� ،إن �أ�صابته �سراء �شكر فكان خي ًرا له ،و�إن
�أ�صابته �ضراء �صبر فكان خي ًرا له»(.)1

ِحـ َكــم االبـتـالء

لالبتالء ِح َك ٌم عظيمة منها:
بال�س َّراء َّ
َخرج منه العبود َّية في
وال�ض َّرا ِء وال ِّنعم ِة والبالء ،حتَّى ي�ست َ
 1تحقيقُ العبود َّية هلل ،ف�إنَّ اهلل تَعالى ُير ِّبي َع َبده َّ
جمي ِع الأحوال في�شكر اهلل تعالى على نعمه وي�ستعملها في ما ير�ضي اهلل ع َّز وج َّل ،وي�صبر على ال�شدة وال�ضراء
ويعلم �أنها بتقدير اهلل تعالى ،و�أنَّ ما �أ�صابه لم يكن ليخطئه ،و ما �أخط�أه لم يكن لي�صيبة ،في�سلم �أمره لر ِّبه،
ويدعوه �أن يفرج كربته ويزيل �شدته.
هلل ِب َها َد َر َج ًة� ،أَ ْو
يب ا ْل ُم�ؤ ِْمنَ ِمنْ َ�ش ْو َك ٍة َف َما َف ْو َق َها ِ�إال َر َف َع ُه ا ُ
 2تكفير ال�سيئات ورفع الدرجات ،كما قال «َ :ما ُي ِ�ص ُ
َح َّط َع ْن ُه ِب َها َخ ِطي َئ ًة» (.)2
 3تخويف من اهلل تعالى وتحذير لعباده من التمادي في التق�صير في طاعته �أو مقارفة معا�صيه ،وحث لهم على الرجوع
والإنابة �إليه ،قال ابن القيم « :فلوال �أنه �سبحانه يداوي عباده ب�أدوية المحن واالبتالء لطغوا وبغوا وعتوا ،واهلل �سبحانه
�إذا �أراد بعبد خي ًرا �سقاه دواء من االبتالء واالمتحان على قدر حاله ،ي�ستفرغ به من الأدواء المهلكة ،حتى �إذا هذبه
ونقاه و�صفاه �أهَّ له لأ�شرف مراتب الدنيا ،وهي عبوديته ،و�أرفع ثواب الآخرة وهو ر�ؤيته وقربه » (.)3
� 4إدراك الإن�سان �ضعفه وحاجته �إلى ربه ،وفقره �إليه ،و�أنه ال حول له وال قوة �إال باهلل تعالى؛ فيلج�أ �إليه ،ويتوكل عليه،
وي�ستعين به.

االبـتــالء يف حيـاة النبي
�أي النا�س �أ�شد بالء؟ قال« :الأنبياء ،ثم الأمثل فالأمثل،
عن �سعد بن �أبي وقا�ص قال :قلت :يا ر�سول اهلل
يبتلى العبد على ح�سب دينه ،ف�إن كان في دينه �صلبا ،ا�شتد بال�ؤه ،و�إن كان في دينه رقة ،ابتلي على ح�سب دينه ،فما يبرح
البالء بالعبد ،حتى يتركه يم�شي على الأر�ض ،وما عليه من خطيئة» (.)4
			
(� )1أخرجه م�سلم (.)5318
( )3زاد املعاد 			.195 / 4

(� )2أخرجه م�سلم (.)4665
(� )4أخرجه �أحمد ،)1555( ،وابن ماجة (.)4023
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ومن ت�أمل �سيرة النبي ر�أى تلون الأحوال عليه ِمن ِ�س ْلم وحرب ،وغنى وفقر ،و�أمن وخوف ،و�إقامة في وطنه َ
وظ ْع ٍن
عنه بعدما تركه وهاجر منه هلل تعالى ،و َقتْل �أحبابه و�أوليائه بين يديه ،و�أذى الكفار له ب�سائر �أنواع الأذى؛ من تكذي ِبهم له،
ا�س عن َ�سبي ِله ،وحم ِلهم َله على ُمفارق ِة َ
نا�صبوه
وطنه ،و� ِ
ا�س حتى ُي ِ
إعالن الحرب عليه ،وت� ِ
وا�س ِتهزا ِئهم بهَ ،
أليب ال َّن ِ
و�صدِّ هم ال َّن َ
قو�س واحدةَ ،
وا�ستئ�صال َ�ش�أ َفته ،وت�أليب خ�صومه عليه في
وغز ِوهم دا َر ِهجر ِته للق�ضا ِء عليه و َو�أ ِد دي ِنه
ِ
العدا َء و َيرموه عن ٍ
المدينة ممن لم يقبلوا دعوته ،وتفرغوا للكيد له �سرا وعالنية ،رغم ما بينه وبينهم من مواثيق وعهود ،وممالأتهم �ضده ،فرفع
اهلل له ذكره ،وكان ابتال�ؤه زيادة في �شرفه وف�ضله ،ورفعة لدرجته ومنزلته ،حتى و�صل �إلى �أعلى المقامات.

تتع َّدد �صور االبتالء َب ِّي كيف يكون االبتالء مما ي�أتي:
م

ما يبتلي اهلل به العبد

1

الفقر

2

امل�صيبة

3

الـمال

4

الولد

5

ال�شهوات

بالرجوع لكتب ال�سرية خل�ص ق�صة النبي

�صور االبتالء به

يف دعوته لأهل الطائف ,حيث واجه بال ًء �شديدً ا:

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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1

ا�ستدل من القر�آن على �أن االبتالء من �سنن اهلل يف احلياة.

2

َب ِّي احلكمة من االبتالء.

3

ما موقف امل�ؤمن عند وقوع البالء؟ وما عاقبته عليه؟

4

يرقى امل�ؤمن يف مقام العبودية هلل عن طريق االبتالءِّ ,
و�ضح كيف يكون ذلك.

5

اذكر ثال ًثا من �صور االبتالء التي تع َّر�ض لها النبي

6

ما عالقة حمبة اهلل للعبد بتعري�ضه لالبتالء؟

.

181

L-GE-CBE-TRHS-HDTH2-U3-L15

ال�صبر
�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:
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تع ِّرف ال�صرب يف اللغة واال�صطالح.
تبي �أهمية ال�صرب.
ِّ
تبي حكم ال�صرب.
ِّ
تبي ف�ضائل ال�صرب.
ِّ
تعدِّ د �أنواع ال�صرب.
تبي عالقة ال�صرب بال�صيام.
ِّ
تعدِّ د �آداب ال�صرب.

معنى ال�صرب
ال�صبر لغة :الحب�س والكف والمنع.
�أما معناه ال�شرعي ,فهو حب�س النف�س ,ويختلف ذلك باختالف �أنواع ال�صبر� ,إذ لكل نوع تعريف.

�أهمية ال�صرب
ال يمكن �أن ت�ستقيم حياة امرئ بدون ال�صبر ,فهو محتاج �إليه في �صالح دينه ودنياه� ,إذ �إن كل عمل ال بد �أن يكون فيه
ُكلفة وم�شقة ,وال بد لذلك من �صبر ينا�سب العمل لمن �أراد ح�صوله ,ولذلك جاءت الن�صو�ص بالحث عليه ,حتى قال ابن
ٌ
م�سعود ( :ال�صبر ن�صف الإيمان) ( ,) 1وقال العلماء :الإيمان ٌ
ون�صف �شكر.
ن�صف �صبر,

�أنــواع ال�صـبــر
1

َ�ص ْب ٌر على طاعة اهلل عز وجل ,المراد به :حب�س النف�س على القيام بالطاعة ومداومتها ,كال�صبر على �أداء
ال�صلوات الخم�س في �أوقاتها في الم�سجد ,وال�صبر على �إخراج الزكاة ,وبر الوالدين.

(� )1أخرجه الطرباين ( ,)8544واحلاكم  ,446/2و�صححه ابن حجر عن ابن م�سعود موقوف ًا ,انظر :تغليق التعليق  ,22/2وفتح الباري .48/1
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� 2صَ ْب ٌر عن معا�صي اهلل عز وجل ,والمراد به :حب�س النف�س عن ارتكاب المع�صية ,ومنعها من اال�ستر�سال مع الهوى ,وذلك
كال�صبر على منع النف�س عن :النظر الحرام� ,أو المال الحرام� ,أو الغيبة� ,أو �أ�صحاب ال�سوء.
� 3صَ ْب ٌر على �أقدار اهلل الم�ؤلمة ,والمراد به :حب�س النف�س عن الجزع والت�سخط ،وحب�س الل�سان عن ال�شكوى واالعترا�ض على
المقدور ،وحب�س الجوارح عن فعل ما ال ينبغي ,كلطم الخدود ,و�شق الثياب ,ومن �أقدار اهلل الم�ؤلمة :موت عزيز� ،أو فقد
مال� ،أو �إ�صابة بمر�ض� ،أو ظلم يقع عليه.
و�ضدُّ ه :الت�سخط ,والت�شكي ,وا�ستبطاء الفرج والي�أ�س من َروح اهلل ,والجزع الذي ي�ؤدي �إلى فوات الأجر ,وت�ضاعف
الم�صيبة ,ونق�صان الإيمان.

حكم ال�صرب
ينق�سم ذلك �إلى �أق�سام:
1

�صَ ْب ٌر ٌ
واجب

وهو ثالثة �أنواع :ال�صبر عن المحرمات بتركها ,وعلى الواجبات بفعلها ,وعلى الم�صائب التي يقدرها اهلل على العبد,
كالمر�ض ,والفقر ,وموت القريب ,ونحو ذلك ،قال ابن تيمية رحمه اهلل :ال�صبر على الم�صائب واجب باتفاق �أئمة الدين .وهذا
هو الذي جاءت الن�صو�ص بالحث عليه ,وهو المراد عند الإطالق.
2

ٌّ
م�ستحب
�صَ ْب ٌر

وهو ال�صبر عن المكروهات بتركها ,وعلى الم�ستحبات بفعلها ,ونحو ذلك ,كال�صبر على مقابلة الجاني بمثل فعله.
3

�صَ ْب ٌر مح َّر ٌم

كال�صبر عن الطعام وال�شراب حتى الموت وي�سميه بع�ضهم الإ�ضراب عن الطعام وال�شراب ،وال�صبر على ما فيه
هالكه ,كحريق �أو كافر يريد قتله� ,أو �صبره على من �أراده و�أهله بفاح�شة.
4

�صَ ْب ٌر مكرو ٌه

كال�صبر على فعل المكروه ,وترك الم�ستحب.
5

�صَ ْب ٌر ُّ
مباح

كال�صبر عن الأكل فترة ال يح�صل بها �ضرر� ,أو على البرد فترة ال يح�صل له به �أذى.
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ف�ضائل ال�صرب يف الكتاب وال�سنة
( .)1ولأن ال�صوم
		
�	 1أنه ما من عمل �إال و�أجره معلوم� ,إال ال�صبر ,قال تعالى:
من ال�صبر ف�إن ثوابه � ً
أي�ضا غير مق ّدر ,قال « :كل عمل ابن �آدم ي�ضاعف الح�سنة ع�شر �أمثالها �إلى �سبعمائة
�ضعف ,قال اهلل عز وجل� :إال ال�صوم ف�إنه لي و�أنا �أجزي به.)2(»...
 2ثناء اهلل على ال�صابرين ورحمته بهم وو�صفهم بالهداية؛ كما ب�شرهم اهلل بذلك في قوله تعالى :ﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ (.)3

 3مع َّية اهلل الخا�صة ,ومحبته لل�صابرين ,قال تعالى:
(.)5
			
�	 4أن ال�صبر خير لأ�صحابه ,قال تعالى:
خير ًا و�أو�سع من ال�صبر»( .)7وقال « :وال�صبر �ضياء»(.)8
�	 5أن اهلل يجازيهم ب�أح�سن �أعمالهم ,قال تعالى:

( ,)4وقال:

( ,)6وقال

« :ما �أعطي �أح ٌد عطاء
(.)9

ال�صيـ ــام �صبـ ــر
من �أف�ضل �أنواع ال�صبر :ال�صيام ,ف�إنه يجمع �أنواع ال�صبر الثالثة ,فهو �صبر على طاعة اهلل ,و�صبر عن مع�صيته؛ لأن
العبد يترك �شهواته هلل ,ونف�سه قد تنازعه �إليها ,وفيه �أي�ض ًا �صبر على الأقدار الم�ؤلمة بما قد يح�صل لل�صائم من الجوع
ي�سمى �شهر ال�صيام �شهر ال�صبر ,فعن �أبي هريرة قال� :سمعت ر�سول اهلل
والعط�ش ,ولذلك كان النبي
يقول�« :صوم �شهر ال�صبر وثالثة �أيام من كل �شهر �صوم الدهر»(.)10

ال�صبـ ــر وامل�صاب ــرة
ال�صبر يحتاج �إلى م�صابرة� ,سواء كان ذلك لفعل الطاعات� ,أو لترك المنكرات� ,أو لل�صبر على المكاره والآفات� ,أو
�أذى النا�س ,وال بد �أن المرء واجد لذلك ثق ًال ,لكنه با�ستمراره في طريق ال�صبر يعينه اهلل على تح�صيله ,ثم يجد عاقبته
(� )1سورة الزمر الآية رقم (.)10
(� )2أخرجه البخاري ( ,)5927وم�سلم (.)1151
(� )3سورة البقرة الآية رقم (.)157-155
(� )4سورة االنفال الآية رقم (.)46
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(� )5سورة �آل عمران الآية رقم (.)146
(� )6سورة النحل الآية رقم (.)126
(� )7أخرجه البخاري ( ,)1469وم�سلم (.)1053
( )8رواه م�سلم (.)223

(� )9سورة النحل الآية رقم (.)96
(� )10أخرجه �أحمد  ,384 ,263/2والن�سائي
.219 ,218/4

الحميدة في الدنيا والآخرة .قال «ومن يت�صبر ي�صبره اهلل»( .)1وهو �أي�ض ًا محتاج �إلى ا�ستعانته باهلل تعالى ,فهو
( ,)2يعني� :إن لم ي�ص ِّبرك هو لم ت�صبر ,وقال فيما
		
الم�صبر والمعين ,كما قال تعالى:
(.)3
حكاه من قول مو�سى لقومه:

�آداب ال�صبـ ــر
� 1سكون الجوارح و�ضبط الل�سان عند حدوث الم�صيبة.
 2الر�ضا بالق�ضاء والقدر.
�	 3أن يكون ال�صبر في �أول حدوث الم�صيبة ,قال �« :إنما ال�صبر عند ال�صدمة الأولى»(.)4
( ،)5وفي حديث
 4اال�سترجاع عند الم�صيبة وقول ما ورد ,قال تعالى:
�أم �سلمة �أنها قالت� :سمعت ر�سول اهلل يقول« :ما من م�سلم ت�صيبه م�صيبة ,فيقول ما �أمره اهلل� :إنا هلل و�إنا �إليه
راجعون ,اللهم �آجرني في م�صيبتي ,واخلف لي خير ًا منها �إال �أخلف اهلل له خير ًا منها» .قالت :فلما مات �أبو �سلمة,
قلت� :أي الم�سلمين خير من �أبي �سلمة؟! �أول بيت هاجر �إلى ر�سول اهلل  ,ثم �إني قلتها ,ف�أخلف اهلل لي ر�سول اهلل
(.)6

من خالل الن�صو�ص الآتية َب ِّي نوع ال�صرب وثمراته:
نوع ال�صرب

الن�ص

ثمرات ال�صرب

(.)7
(.)8
(.)9
(� )1أخرجه البخاري (.)1469
(� )2سورة النحل الآية رقم (.)127
(� )3سورة االعراف الآية رقم (.)128

(� )4أخرجه البخاري ( ,)1283وم�سلم (.)926
(� )5سورة البقرة الآية رقم (.)156
(� )6أخرجه م�سلم (.)918

(� )7سورة الزمر الآية رقم (.)10
(� )8سورة ال�شورى الآية رقم (.)43
(� )9سورة الأنفال الآية رقم (.)46
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نوع ال�صرب

الن�ص

(.)1

ثمرات ال�صرب

(.)2

(.)3
(.)4

تعاون مع زمالئك يف جمع حكم و�أ�شعار حتث على ال�صرب ،و�صممها على لوحات �أو فال�شات.

1

ما املراد بال�صرب يف اللغة واال�صطالح؟

2

ما �أق�سام ال�صرب بالنظر �إلى حكمه؟

3

ما �أنواع ال�صرب؟ مع التمثيل لكل منها.

4

تتحقق �أنواع ال�صرب يف ال�صيامِّ ,
و�ضح ذلك.

5

ما موقف امل�ؤمن عند نزول امل�صائب؟

(� )1سورة هود الآية رقم (.)115
(� )2سورة البقرة الآية رقم (.)153
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(� )3سورة البقرة الآية رقم (.)155
(� )4سورة �آل عمران الآية رقم (.)146
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الإعــــالم
�أهداف الدر�س
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يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

ِّ
تو�ضح املراد بالإعالم.
تبي �أهمية و�سائل الإعالم.
ِّ
تقارن بني واقع الإعالم وامل�أمول منه.
تبي �أثر و�سائل الإعالم.
ِّ
تعدِّ د ثال ًثا من بنود ال�سيا�سة الإعالمية يف اململكة.
تقرتح و�سائل وطر ًقا لتوظيف الإعالم يف الدعوة �إلى اهلل.

املراد بالإعالم
الإعالم :هو حمل الخبر �أو النب�أ من جهة �إلى �أخرى ،كذا كان في ا�ستعماالته الأولى ،وقد كان الل�سان الو�سيلة الإعالمية
الأولى للإن�سان في الإخبار والتفاهم والإقناع عن طريق ُ
الخطبة والق�صيدة والق�صة وغيرها ،وتاله القلم كو�سيلة �أ�سا�سية
للإعالم عن طريق الر�سالة والكتاب وغيرهما.
واليوم تج�سد الإعالم في و�سائل تقنية متطورة� ،ضاعفت من �سرعته وفاعليته وت�أثيره من خالل الأجهزة الذكية،
والحا�سب ،والأقمار اال�صطناعية ،ووكاالت الأنباء ،والمطابع ودور الن�شر والتوزيع والإعالن ،بال�صورة العادي ِة والملون ِة،
الناطق ِة والمتحرك ِة.

�أهمية و�سائل الإعالم
تتمتع و�سائل الإعالم الم�سموعة والمرئية والمكتوبة ب�أهمية بالغة في ع�صرنا الحا�ضر فقد تحول من مجرد نقل
المعلومات ،ويمكن �إبراز �أهمية و�سائل الإعالم من خالل الأمور الآتية:
�أو ًال� :أنه قوة م�ؤثرة في تكوين الإن�سان :فهو ذو �ش�أن في توجيه الميول والم�شاعر ،وتنمية القدرات والمواهب ،وفي
�إعداد الروح والعقل وبناء الج�سم ،وال �س َّيما �إذا كان القائمون عليها من الخبراء والأخ�صائيين في التوجيه في علم النف�س
والتربية والإعالم ،والبارعين في ا�ستخدام الو�سائل الإعالمية والتحكم في درجات ت�أثيرها ،ذلك �أن الإن�سان في نظر
الإعالم يتغذى بالخبر ،وينمو بالفكر ،ويتعافى بالمعلومة ،وهذا يو�ضح �أهمية الإعالم في تكوين الإن�سان و�صياغة �شخ�صيته
و�إعداد جوانبه �إعدادًا �سلي ًما.
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ثان ًيا� :أنه قناة ح�ضارية �سريعة الت�أثير في المجتمعات :فهو رمز من رموز التح�ضر والتقدم في مقيا�س الأمم
والمجتمعات ،و�سبيل الدولة الحديثة في �إظهار مبادئها وقيمها ومنجزاتها ،و�أداتها في توجيه �شعبها لبلوغ �أهدافها و�آمالها،
وو�سيلتها في بناء ح�ضارتها ،وتربية الأجيال القادمة على عينها ،ف�إن الإعالم على اختالف طرقه وو�سائله بات يمار�س عملية
مهمة في حياة الأمم وح�ضارة ال�شعوب ،ال يكاد ي�سلم من ت�أثيره �سل ًبا �أو �إيجا ًبا فرد �أو مجتمع �أو دولة.
ثال ًثا� :أنه �سبيل الأمة في الت�أكيد على هويتها :فمن الم�ؤكد �أن لكل �أمة من الأمم مبادئ وقي ًما ومفاهيم خا�صة
بها ،تمثل �شخ�صيتها الظاهرة ،وتعبر عن نظرتها �إلى الحياة ،فتحر�ص على ا�ستمرارها ،والمحافظة عليها ،ووقايتها
من عوار�ض الزمن ،و�صراع الأفكار ،والإعالم هو مر�آة �أي �أمة ،و�أداتها في ن�شر مبادئها وقيمها ومفاهيمها ،فما انت�شرت
ثقافة �أمة في ع�صرنا الحا�ضر وال قيمها �إال بقوة �إعالمها و�إرادة �إعالمييها و�سعة �أفقهم ،وما تراجعت ثقافة وانزاحت
�إلى الهام�ش �إال ب�ضعف و�سائلها الإعالمية و�ضحالة �إعالمييها وفتور همتهم ،فالإعالم و�سيلة ناجحة في نقل القيم
والمبادئ والمفاهيم �إلى الآخرين ،و�صياغة المجتمع على وفقها ،وتن�شئة الأطفال عليها ،وت�أكيد ذلك.

الإعالم بني الواقع وامل�أمول
بع�ض و�سائل الإعالم اليوم تتحرك بدوافع تجارية �أو نفعية مح�ضة فقد تحولت �إلى معول هدم وتخريب لأركان المجتمع،
و�أدوات للإف�ساد ون�شر الفتن وكثير من و�سائله وقنواته � -أ�ضحى طوفا ًنا يلهب ال�شهوات ،ويقتل العزائم ،ويف�سد الفطرة،
ويميت النخوة ،ويقتل الوقت ،ويخدر النفو�س ،ويروج للأفكار الغالية والمنحرفة .والواجب �أن يكون الإعالم معتمدً ا على
�صدق القول ،و�سمو الهدف ،ونبل الم�ضمون ،مرتف ًعا عن اللغط والف�ضول واللغو ،والفاح�ش من القول .كما يجب �أن نوظف
و�سائل الإعالم للقيام بتربية الأجيال ال�صالحة ،ون�شر المعارف والثقافات والعلوم ،والترغيب في القيم والف�ضائل ومحا�سن
الأخالق ،وما ي�سهم في تما�سك البنيان االجتماعي ،ووحدة الوطن وتوثيق ال�صلة بين الحاكم والمحكوم فيما يخدم الوطن
ويرفع من �ش�أن القيم فيه وما ينمي الملكات ،ويروح عن النفو�س.
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ال�سيا�سة الإعالمية يف اململكة العربية ال�سعودية
جاءت ال�سيا�سة الإعالمية في المملكة العربية ال�سعودية لتحقق العناية بالق�ضايا المذكورة �آن ًفا وت�ؤكد عليها ،فمما ن�ص
ووجه �أن ت�أخذ به و�سائل الإعالم المختلفة:
عليه النظام الإعالمي للمملكةَّ ،
ت�أ�صيل مبادئ وقيم ال�شريعة الإ�سالمية في نفو�س النا�س.
ت�أ�صيل القيم الإ�سالمية وتر�سيخ التقاليد والعادات العربية الكريمة.
توثيق روابط الحب والت�آزر.
ت�أ�صيل روح التكافل االجتماعي بين المواطنين.
النهو�ض بالم�ستوى الفكري والح�ضاري والوجداني للمواطنين.
االهتمام بالأ�سرة والطفل والمر�أة وال�شباب ،بتقديم البرامج المدرو�سة.
الت�أكد على احترام حقوق الفرد والمجتمع.
�ضمان حرية التعبير في و�سائل الإعالم �ضمن الأهداف والقيم الإ�سالمية.

تتعدد املهارات الإعالمية لدى الطالب ،و ُتع ُّد البيئة املدر�سية ميدا ًنا ل�صقل هذه املهارات واملواهب ،اقرتح
و�سائل لتنمية املهارات الإعالمية لدى طالب املدر�سة يف املهارات الآتية:
م

المهارة

1

اخلطابة

2

الكتابة والن�شر

3

الرواية وال�شعر

4

و�سائل تنميتها

تقدمي الربامج و�إدارة احلوارات
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من الأمور التي ينبغي للم�سلم اال�ستفادة منها ا�ستثمار و�سائل الإعالم وو�سائل التوا�صل االجتماعي يف
اخلري ،تعاون مع زمالئك يف جمع �أكرب عدد من طرق توظيف و�سائل الإعالم وو�سائل التوا�صل االجتماعي
يف �أبواب اخلري ونفع النا�س:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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1

ما المراد بالإعالم؟ وما مراحل تطوره؟

2

َب ِّين �أهمية و�سائل الإعالم مع التمثيل لما تذكر.

3

قارن بين واقع الإعالم وما ي�ؤمل منه.

4

ما �أثر و�سائل الإعالم على بناء الأخالق والقيم؟

5

اذكر ثالثة من بنود ال�سيا�سة الإعالمية في المملكة.

الحــوار و�آدابــه
�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

تبي املراد باحلوار.
ِّ
مت ِّثل للحوارات التي وردت يف القر�آن الكرمي.
تبي �أهمية احلوار.
ِّ
ت�صف احلوار الإيجابي.
تعدِّ د �آداب احلوار.

معن ــى احلوار
يطلق الحوار ويراد به المحادثة ،والمجادلة ،والمراجعة في الكالم بين طرفين �أو �أكثر ،ويتم من خالله تبادل الآراء
والأفكار� ،أو الو�صول �إلى حلول لبع�ض الم�سائل والم�شكالت� ،أو الك�شف عن حقائق معينة� ،إلى غير ذلك من الغايات
والمقا�صد.

احلوار يف القر�آن الكرمي
مما جاء في القر�آن الكريم من الحوارات:
 1ما ق�صه اهلل تعالى عن حواره  -جل وعال  -مع مالئكته ،قـال تعالى:

()1

			
.
 2ما ق�صه اهلل تعالى من حوار �إبراهيم -  -لأبيه وقومه ،قال تعالى:

										

(� )1سورة البقرة الآية رقم (.)33-30

()2

.

(� )2سورة الأنبياء الآية رقم (.)56-51
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3

						
محاورة نوح --لقومه حتى قالوا له:
( .)1والجدال نوع من الحوار.

�أهمية احلوار
الحوار �سبيل فعال للتوا�صل بين الأفراد الجماعات لتحقيق الم�صالح وتقارب الآراء وتجنب �أ�سباب االختالف والتنازع.
وفي الإ�سالم يعد الحوار قاعدة من قواعد التعامل بين �أفراد المجتمع الم�سلم؛ فبالحوار يت�شاورون فيما بينهم،
ويتنا�صحون ،وي�أمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر ،وهو مبد�أ رئي�س في التعليم والتربية ،وفي محيط الأ�سرة ،وفي
غيرها من المجاالت.
كما �أن الحوار منهج من مناهج الدعوة �إلى الإ�سالم ،قال تعالى:
(.)2
و�أ�سلوب الحوار هو المتوافق مع هدي الإ�سالم في مخاطبة غير الم�سلمين ،وبيان الحق لهم ،حتى يكون دخولهم في هذا
(.)3
الدين عن اختيار واقتناع ،ال عن رهبة �أو �إكراه ،قال تعالى:

�أ�س�س مهمة للحوار
1

2

3

ﯵﯶﯷﯸ

ال يك��ون الح��وار �إيجاب ًّي��ا ومثم � ًرا �إال �إذا كان قائ ًما على الأدلة والبراهي��ن ،قال تعالى:
ﯹﯺ ( ,)4وق��ال تعال��ى مبي ًن��ا منهج الحوار القائم على الحج��ة والبرهان في دعوة �أهل الكتاب
وغيره��م :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ (.)5
ي�ستلزم الحوار -وال�سيما مع المخالفين والمعاندين� -سع ًة في العلم وقوة في الفهم ،ولذا فلي�س كل �إن�سان مهي�أ
�صاحب حق ،ف�إنه ربما حاور بهدف ن�صر الحق فيخذل الحق؛ ل�ضعف علمه وب�صيرته ،وربما
للحوار ،حتى و�إن كان
َ
حاور بجهل فيروج الباطل الذي مع خ�صمه ،وربما احتج بحجج باطلة ،فال يقتنع النا�س بالحق الذي يحمله.
تم�سك الم�سلم بدينه ،وثباته على قيمه ،واعتزازه ب�إ�سالمه:
(.)6

(� )1سورة هود الآية رقم (.)32
(� )2سورة النحل الآية رقم (.)125
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(� )3سورة البقرة الآية رقم (.)256
(� )4سورة البقرة الآية رقم (.)111

(� )5سورة �آل عمران الآية رقم (.)66-65
(� )6سورة �آل عمران الآية رقم (.)67

�آداب احلوار
1

الإخال�ص هلل تعالى

بح�سن النية و�سالمة الق�صد في الحوار والمناظرة ،و�أن يبتعد المناظر عن ق�صد الرياء وال�سمعة ،والظهور على الخ�صم
والتفوق على الآخرين ،ومن دالئل الإخال�ص هلل التجرد لطلب الحق ،قال الإمام ال�شافعي رحمه اهلل( :ما كلمت �أحدًا َق ُّط �إال
الح َّج ُة على ل�سانه �أو ل�ساني؟).
�أحببتُ �أن ُيو َّفق و ُي�سدَّد و ُيعان ،وتكون عليه رعاية اهلل وحفظه .وما ناظرني فبا َل ْيتُ ! �أَ َظ َه َر ِت ُ

االحترام والمحبة

2

االحترام والمحبة :فالخالف �أم ٌر واقع ال محالة ،ولكن ال يجوز �أن ي�ؤدي الخالف بين المتناظرين ال�صادقين في
طلب الحق �إلى تباغ�ض وتقاطع وتهاجر� ،أو ت�شاحن وتدابر ،ف�أخوة الدِّ ين ،و�صفاء القلوب ،وطهارة النفو�س فوق الخالفات
الجزئية.

ح�سن اال�ستماع

3

تماما ،و�أن ينتظر كل
ذكر العلماء في �آداب المتناظرينَّ � :أل يتعر�ض �أحدهما لكالم الآخر حتى يفهم مراده من كالمه ً
واحد منهما �صاحبه حتى يفرغ من كالمه ،وال يقطع عليه كالمه قبل �أن ُي ِت َّمه.
4

الحلم و�سماحة النف�س

البعد عن ال�سب وال�شتم والتجريح ،وال�سخرية من وجهة نظر الطرف الآخر ،وتجنب منهج التحدي والإفحام ،والتزام
ا ْل ُح�سنى في القول ،والمجادلة بالتي هي �أح�سن ،قال تعالى :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱ ( ,)1وقال :ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ( ،)2وقال :ﯦﯧﯨ (.)6
5

الرجوع �إلى الحق

�إن من �أهم الآداب وال�صفات التي يتميز بها المحاور ال�صادق �أن يكون الحق �ضالته ،فحيثما وجده �أخذه ،والعاقل هو
الذي ي�سلم بخطئه ،ويعود �إلى ال�صواب �إذا تبين له ،ويفرح بظهوره ،وي�شكر ل�صاحبه �إر�شاده وداللته �إليه.
والت�سليم بالخط�أ �صعب على النف�س ،فهو يحتاج �إلى تجرد هلل و�صدق و�إخال�ص ،وقوة و�شجاعة.

(� )1سورة النحل الآية رقم (.)125
(� )2سورة الإ�سراء الآية رقم (.)52

(� )3سورة البقرة الآية رقم (.)83

193

باحلوار ي�ستطيع الإن�سان الو�صول �إلى �أمور ال يتمكن من الو�صول �إليها بالقوة ,ويعد احلوار من
�أ�صول التعامل داخل الأ�سرة ,تعاون مع زمالئك يف بيان كيفية توظيف احلوار فيما ي�أتي:
توظيف احلوار فيه
املجال
م
1

تربية الأوالد

2

امل�شكالت الأ�سرية

3

التخطيط املايل للأ�سرة

4

عالقات الأ�سرة بغريها

الربامجالرتفيهية ل
 55الربامج
الرتفيهيةلللأ�سرةأ�سرة

تكرث يف الربامج التلفزيونية والقنوات الف�ضائية الربامج احلوارية ،والتي ال تخلو من �إخالل ب�آداب احلوار
غال ًبا تتبع �أحد هذه الربامج ثم �سجل تقييمك له يف مدى االلتزام ب�آداب احلوار:

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

1
2
3
4
5
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ما المراد بالحوار؟
م ِّثل للحوارات التي وردت في القر�آن الكريم بمثال.
للحوار الإيجابي �صفات ،اذكر ثال ًثا منها.
َب ِّين �أهمية الحوار في الدعوة �إلى الإ�سالم ،مع اال�ستدالل لما تذكر.
عدِّ د �آداب الحوار.

الم�سجد و�آدابه
�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

تبي مكانة امل�سجد يف الإ�سالم.
ِّ
ِّ
تو�ضح ف�ضل عمارة امل�سجد.
تعدِّ د �أنواع عمارة امل�ساجد.
تبي �آداب امل�ساجد و�أحكامها.
ِّ

مكانة امل�سجد
للم�سجد في حياة الأمة مكانة عالية ,نوجزها في الجوانب الآتية:
(,)2
		
 1الم�ساجد بيوت اهلل تعالى ,قال « :ما اجتمع قوم في بيت من بيوت اهلل»( ,)1وقال تعالى:
قال العلماء :هذه الإ�ضافة �إ�ضافة ت�شريف.
أحب البالد �إلى اهلل م�ساجدُها ,و� ُ
أبغ�ض البالد �إلى اهلل �أ�سوا ُقها»(.)3
 2الم�ساجد �أف�ضل البقاع في الأر�ض ,قال ُّ �« :
 3الم�ساجد مو�ضع �أداء ال�صالة المفرو�ضة ,التي هي الركن الثاني من �أركان الإ�سالم ,فيتردد عليها الم�سلمون خم�س
مرات في اليوم والليلة.
وحلق القر�آن الكريم.
 4الم�ساجد مو�ضع الجتماع الم�سلمين وتعارفهم وت�آلفهم ,وفيها تقام درو�س العلم ِ
 5مما يدل على عظم مكانة الم�سجد و�أهميته �أن النبي بادر ببناء م�سجده �أول ما هاجر �إلى المدينة ,وكان ذلك
من �أول الأعمال التي قام بها .

ف�ضل عمارة امل�ساجد
عمارة الم�سجد نوعان:
�أ العمارة المادية ,والمراد بنا�ؤه ,وفيه ف�ضل عظيم ,يقول « :من بنى م�سجدً ا يبتغي به وج َه اهلل بنى اهلل له مثله
مخل�صا في ذلك؛ فالجزاء من جن�س العمل.
في الجنة»( ،)4وفي الحديث ب�شارة بدخول الجنة لمن بنى هلل م�سجدً ا,
ً
(� )1أخرجه م�سلم (.)2699
(� )2سورة اجلن الآية رقم (.)18

(� )3أخرجه م�سلم (.)671
(� )4أخرجه البخاري (.)450
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ب العمارة المعنوية :والمراد :ال�صالة فيه ,والذكر ,وقراءة القر�آن ,ونحو ذلك من الطاعات ,وورد في ف�ضل ذلك ن�صو�ص
كثيرة ,منها قوله « :من غدا �إلى الم�سجد �أو راح �أع َّد اهلل له في الجنة ُن ُز ًال كلما غدا �أو راح»(.)1
									
ويجمع هذين النوعين قوله تعالى:
(.)2

الأحكام والآداب املتعلقة بامل�ساجد
آداب ينبغي مراعاتها ,لأن الم�سلم يتردد على الم�ساجد خم�س مرات في اليوم والليلة وقد �أَ َّلف العلماء
للم�ساجد �أحكا ٌم و� ٌ
كت ًبا خا�صة ب�أحكام الم�ساجد( ،) 3ومن �أهم هذه الآداب والأحكام:
�	 1إح�سان بنائها ,وترك زخرفتها؛ لأن زخرفتها �أمر محدث ,وفيه �إ�شغال للم�صلي ,وفتح باب للمباهاة بها والمفاخرة.
عن ابن عبا�س قال :قال ر�سول اهلل « :ما �أمرت بت�شييد الم�ساجد» قال ابن عبا�س :ل ُت َز ْخ ِر ُف َّن َها كما زخرفت
اليهود والن�صارى( ،) 4قال الإمام البخاري رحمه اهلل تعالى :و�أَ َم َر عمر ببناء الم�ساجد ,وقال� :أَ ِكنَّ النا�س من
المطر ,و�إياك �أن ُت َح ِّم َر �أو ُت َ�ص ِّف َر فتفتن النا�س ،وقال �أن�س  :يتباهون بها ثم ال يعمرونها �إال قلي ًال(.)5
 2يحرم بناء الم�ساجد على القبور� ,أو و�ضع القبور في الم�ساجد ,لأن ذلك و�سيلة �إلى ال�شرك بتعظيم القبور وعبادتها
قبل موته بخم�س وهو يقول...« :
من دون اهلل تعالى ،وفي حديث ُجندب ابن عبد اهلل ال َبجلي �أنه �سمع النبي
و�إنَّ َمن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور �أنبيائهم و�صالحيهم م�ساجد� ,أال فال تتخذوا القبور م�ساجد ,ف�إني �أنهاكم عن
ذلك»( .)6وال تجوز � ً
أي�ضا ال�صالة في المقبرة� ,إال �صالة الجنازة.
 3يجب العناية بتنظيف الم�سجد ,ويحرم تقذيره ,وو�ضع الأذى فيه ,وقد قال « :ال ُب َزاق في الم�سجد خطيئة ,وكفارتها
دفنها»( .)7وحيث ال يمكن الدفن فالكفارة �إزالة ذلك القذر ,كما َح َّك النبي الب�صاق من جدار الم�سجد(.)8

(� )1أخرجه م�سلم (.)669
(� )2سورة التوبة الآية رقم (.)18
( )3منها :كتاب� :إعالم ال�ساجد ب�أحكام امل�ساجد ,لل�شيخ (بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزرك�شي ال�شافعي) املتوفى �سنة (794هـ),
رحمه اهلل وهو كتاب قيم نافع يف بابه ,طبع بتحقيق ال�شيخ �أبي الوفاء م�صطفى املراغي.
وكتاب :حتفة الراكع وال�ساجد يف �أحكام امل�ساجد ,لل�شيخ (تقي الدين �أبي بكر اجلراعي احلنبلي) املتوفى �سنة ( 825هـ) وهو كتاب جامع لأحكام امل�ساجد وف�ضلها
وقد طبع بتحقيق ال�شيخ طه الويل.
جمزوما به ,قبل رقم (.)448
(� )4أخرجه �أبو داود ( ,)448وقول ابن عبا�س قد علقه البخاري
ً
( )5علقهما البخاري هكذا باجلزم ,كتاب ال�صالة ,باب بنيان امل�سجد (الفتح  )539/1و�أكن :ا�سرت.
(� )7أخرجه البخاري (.)415
					
(� )6أخرجه م�سلم (.)532
(� )8أخرجه البخاري (.)405
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َّ �	 7أل يجل�س الداخل �إلى الم�سجد حتى ي�صلي ركعتين تحية الم�سجد ,فعن �أبي قتادة الأن�صاري
قال�« :إذا دخل �أحدكم الم�سجد فال يجل�س حتى ي�صلي ركعتين»(.)1
وحكمها� :سنة م�ؤكدة ,وي�صليها الداخل ولو كان حال خطبة الإمام يوم الجمعة ,ولكن يخففها ,فعن جابر �أن النبي
قال�« :إذا جاء �أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتج َّوز فيهما»(.)2
 8يكره رفع ال�صوت في الم�سجد ,والت�شوي�ش على الم�صلين �أو القارئين� ,سواء �أكان ذلك بكالم معتاد� ,أم كان ذلك
برفع ال�صوت بالقراءة بحيث ي�ؤذي من بجانبه .قال �« :إن الم�صلي يناجي ربه ,فلينظر بم يناجيه ,وال يجهر
بع�ضكم على بع�ض بالقر�آن»(.)3
�أن النبي

قم بح�صر ال�سلوكات املوافقة لل�سنة ,وال�سلوكات املخالفة لل�سنة التي يقع فيها بع�ض زمالئك يف
م�صلى املدر�سة ,وكيف ميكن معاجلتها.
امل�سجد

�سلوكات موافقة لل�سنة
نحو امل�سجد

�سلوكات خاطئة نحو
امل�سجد

احللول املقرتحة

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

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

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

(� )1أجرجه البخاري (.)1163
(� )2أخرجه البخاري ( ,)1166وم�سلم (.)875
(� )3أخرجه مالك ( ,)1332و�أحمد  ,94/3و�صححه احلافظ ابن حجر كما يف املقا�صد احل�سنة لل�سخاوي �ص.361
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م�سجد احلي هو مكان للعبادة وتقوية الروابط والأوا�صر بني امل�صلني ،تعاون مع زمالئك يف تقدمي �أكرب قدر
من الأفكار يف تفعيل امل�سجد يف تقوية الروابط والتنا�صح بني �أهل احلي:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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1

َب ِّين مكانة الم�سجد في الإ�سالم.

2

ما ف�ضائل العمارة المعنوية للم�سجد؟

3

ما ف�ضل العمارة الح�سية للم�سجد؟

4

ما حكم و�ضع القبور في الم�ساجد �أو بنائها على القبور؟ دلل لما تذكر.

5

اذكر ثالثة من �آداب الم�ساجد.

ِ
ف�ضائل ُُه و�أحكا ُم ُه
الم�سجد الحرا ُم
ُ
�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

تبي مكانة امل�سجد احلرام.
ِّ
تبي املراد بامل�سجد احلرام.
ِّ
تعدِّ د ف�ضائل امل�سجد احلرام.
تعدِّ د خ�صائ�ص امل�سجد احلرام.

املراد بامل�سجد احلرام
معان:
َو َر َد ِذك ُر (ا ْل َم ْ�س ِج ِد ا ْل َح َر ِام) في
ن�صو�ص كثيرة من الكتاب وال�سنة ،و ُيق�صد به ع َّدة ٍ
ٍ
1

الكعبة
(� ،)1أي :جه َة الكعبة.

		
ومنه قوله تعالى:
2

م�سجد الكعبة

3

حرم مكة كله

ومنه :حديث �أبي هُ َر ْي َر َة
()2
ال َّر ُ�س ِول َ ،و َم ْ�س ِج ِد الأَ ْق َ�صى».

النبي
�أن َّ

قال« :ال ُت َ�ش ُّد ال ِّر َح ُال �إ َّال �إِ َلى َثال َث ِة َم َ�س ِاج َد :ا ْل َم ْ�س ِج ِد ا ْل َح َر ِامَ ،و َم ْ�س ِج ِد

									
كما في قوله تعالى:
ِمن دخول ا ْل َح َر ِم.

( ،)3والـــمــراد منعهم

(� )1سورة البقرة الآية رقم (.)144
(� )2أخرجه البخاري ( ،)1132وم�سلم (.)1397
(� )3سورة التوبة الآية رقم (.)28
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امل�سجد احلرام �أف�ضل البقاع
يوجب على
والم�سجد الحرام �أف�ضل بقعة على وجه الأر�ض ،وقد ف�ضله اهلل تعالى ب�أن و�ضع فيه بيته الحرام الذي لم ِ
�أحد من النا�س ال�سعي �إلى مو�ضع في الأر�ض غير هذا المو�ضع ،ف�أوجب على جميع عباده �أن يحجوا هذا البيت من ا�ستطاع
�إليه ً
				
�سبيل ،وجعل ذلك رك ًنا من �أركان الإ�سالم ،قال تعالى:
			
(.)1

ف�ضل ال�صالة يف امل�سجد احلرام
وتف�ضل على من �ص َّلى فيه ً
ف�ضل اهلل بع�ض الم�ساجد على بع�ض ,فجعل �أف�ضلها الم�سجد الحرامَّ ,
لقد َّ
فر�ضا �أو نف ًال �أن
ي�ضاعف �أجر �صالته �إلى مئة �ألف �صالة فيما �سواه من الم�ساجد �إال م�سجد النبي فيف�ضل عليه ب�ألف �صالة ،كما ثبت
قال ُ
قالَ :
َ
«�ص َال ٌة في م�سجدي هذا �أَ ْف َ�ض ُل من
هلل بن ال ُّز َب ْي ِر
ر�سول ا ِ
ذلك في عدة �أحاديث منها :حديث عبد ا ِ
هلل َ :
َ ()2
�أَ ْل ِف َ�ص َال ٍة ِفي َما ِ�س َوا ُه ِمنَ ا ْل َم َ�س ِاج ِد؛ �إال ا ْل َم ْ�س ِج َد ا ْل َح َر َامَ ،و َ�ص َال ٌة في ا ْل َم ْ�س ِج ِد ا ْل َح َر ِام َ�أ ْف َ�ض ُل من ِما َئ ِة َ�ص َال ٍة في َهذا».

خ�صائ�ص امل�سجد احلرام
لقد خ�ص اهلل تعالى الم�سجد الحرام بخ�صائ�ص كثيرة منها:
				
�أو ًال� :أنه �أول بيت و�ضع في الأر�ض لعبادة اهلل تعالى ،قال تعالى:
عن �أَ َّو ِل َم ْ�س ِج ٍد ُو ِ�ض َع في الأر�ضَ .
قال�َ :سَ�أ ْلتُ َر ُ�س َ
َ
قال« :ا ْل َم ْ�س ِج ُد
الل
( ،)3وفي حديث �أَ َبي َذ ٍّر
ول َّ ِ
قال« :ا ْل َم ْ�س ِج ُد الأَ ْق َ�صى» ،قلتُ َ :ك ْم َب ْي َن ُه َما؟ َ
ا ْل َح َر ُام» ،قلتُ ُ :ث َّم �أَ ٌّي؟ َ
قال�« :أَ ْر َب ُعونَ َع ًاما»(.)4
النبي
َق َال«َ :منْ
ثان ًيا� :أن من ق�صده ابتغاء ر�ضا اهلل لأداء الحج والعمرة ُغفرت له ذنوبه ،فعن �أبي هُ َر ْي َر َة �أنَّ َّ
هلل َف َل ْم َي ْر ُفثْ َو َل ْم َيف ُْ�سقْ ؛ َر َج َع َك َي ْو ِم َو َل َد ْت ُه �أُ ُّمهُ»(.)5
َح َّج ِ
ثال ًثا� :أنه قبلة للم�سلمين في م�شارق الأر�ض ومغاربها ،فكل م�سلم ي�صلي في العالم يتوجه نحو الكعبة ,قال تعالى:
(.)6
(� )3سورة �آل عمران الآية رقم (.)96
(� )1سورة �آل عمران الآية رقم (.)97
(� )2أخرجه �أحمد  ،5/4والبيهقي يف ال�سنن الكربى  ،246/5و�صححه ابن حبان (� )4أخرجه البخاري ( ،)3186وم�سلم (.)520
 ،)1620(499/4وال�ضياء يف الأحاديث املختارة  ،331/9قال ابن عبد الرب(التمهيد (� )5أخرجه البخاري ( ،)1449وم�سلم (.)1350
 :)26/6هو حديث ثابت ،و�صححه ابن حزم يف املحلى  ،290/7واملنذري(الرتغيب (� )6سورة �آالبقرة الآية رقم (.)144
والرتهيب  )139/2وابنُ امللقن (البدر املنري  )515/9وابن القيم(زاد املعاد ،)48/1
وقال ابن عبد الهادي يف املحرر � :413/1إ�سناده على �شرط ال�صحيحني.
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راب ًعا :لي�س على وجه الأر�ض موقع ي�شرع الطواف فيه �أو تقبيل �شيء منه �أو ا�ستالمه �سوى البيت الحرام ،قال تعالى:
(.)1
النبي قال«:ال ُت َ�ش ُّد
ً
خام�سا� :أنه �أحد الم�ساجد الثالثة التي ال ت�شد الرحال �إال �إليها ،فعن �أبي هُ َر ْي َر َة �أن َّ
ال ِّر َح ُال �إ َّال �إِ َلى َثال َث ِة َم َ�س ِاج َد :ا ْل َم ْ�س ِج ِد ا ْل َح َر ِامَ ،و َم ْ�س ِج ِد ال َّر ُ�س ِول َ ،و َم ْ�س ِج ِد الأَ ْق َ�صى».متفق عليه ( ،)2فال يجوز
ال�سفر لل�صالة في م�سجد من م�ساجد الأر�ض �إال �إلى هذه الم�ساجد الثالثة؛ تعظي ًما ل�ش�أنها وت�شري ًفا.
وب الأَ ْن َ�صار ِِّي
�ساد�سا� :أنه يحرم ا�ستقبال الكعبة �أو ا�ستدبارها عند ق�ضاء الحاجة في غير ال ُبنيان؛ لحديث �أبي �أَ ُّي َ
ً
()3
َ
وهاَ ،و َل ِكنْ َ�ش ِّر ُقوا �أو َغ ِّر ُبوا».
�أَنَّ النبي
قال�«:إذا �أَ َت ْيت ُْم ا ْل َغا ِئ َط فال ت َْ�س َت ْق ِب ُلوا ا ْل ِق ْب َل َة وال ت َْ�ست َْد ِب ُر َ
�ساب ًعا�:أنه ُيعاقب فيه على الهم بال�سيئة ولو لم يفعلها �صاحبها؛ لقوله تعالى:
(.)4
ثام ًنا :ال�سيئة فيه عظيمة تت�ضاعف مقاديرها ال كمياتها ,ف�إن ال�سيئة جزا�ؤها �سيئة لكن ِفعل ال�سيئة في الحرم
رما من فعلها في مكان �آخر؛ لحرمة المكان.
�أعظم ُج ً
تا�س ًعا :فيه (ماء زمزم) وهو �أح�سن ماء على وجه الأر�ض و�أكثره بركة ،وال�شرب منه �سنة ،وي�ستحب الت�ضلُّ ُع منه
َ
قال في َما ِء َز ْمزَ َم�« :إِ َّن َها ُم َبا َر َك ٌة،
النبي
عند ال�شرب ب�أن ُيكثر منه حتى يمتلئ ما بين �أ�ضالعه ,فعن �أبي َذ ٍّر �أن َّ
()5
�إِ َّن َها َط َع ُام ُط ْع ٍم».
عا�ش ًرا� :أنه ال يحل فيه القتال؛ لقوله تعالى:
(.)6
حادي ع�شر :تحريم ال�صيد فيه وقطع نباتاته التي لم يزرعها الآدميون.
ثاني ع�شر� :أنه ال تلتقط لقطته �إال لمع ِّرف وهو الذي يبحث عن �صاحبها �أو يقوم بت�سليمها للجهات المتخ�ص�صة
التي تتولى جمع المفقودات والإعالن عنها لأ�صحابها.

(� )1سورة احلج الآية رقم (.)29
(� )2أخرجه البخاري ( ،)1132وم�سلم (.)1397
(� )3أخرجه البخاري ( ،)386وم�سلم (.)264

(� )4سورة احلج الآية رقم (.)25
(� )5أخرجه م�سلم (.)2473
(� )6سورة البقرة الآية رقم (.)191
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1
�أَ ْو َلت اململكة العربية ال�سعودية عناية كبرية بامل�سجد احلرام ،تعاون مع زمالئك يف ذكر بع�ض امل�شاريع
التي قامت بها اململكة جتاه امل�سجد احلرام:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

2
برعاية �إمارة منطقة مكة ت�أ�س�س م�شروع خريي حتت م�سمى (تعظيم البلد احلرام) ،بالرجوع �إلى موقع
امل�شروع يف بوابة مكة على ال�شبكة العاملية �سجل �أهدافه و�أبرز �إجنازاته:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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1

َب ِّين مكانة الم�سجد الحرام.

2

َب ِّين المراد بالم�سجد الحرام.

3

ا�ستنتج ف�ضائل الم�سجد الحرام.
يعظم البيت الحرام ,م ِّثل لذلك.

4

كان النبي

5

عدِّ د خ�صائ�ص الم�سجد الحرام.

النبوي ف�ضا ِئ ُل ُه و�أحكا ُم ُه
الم�سجد
ُ
ُّ

()1

�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

تبي مكانة امل�سجد النبوي.
ِّ
تعدِّ د ف�ضائل امل�سجد النبوي.
تبي �آداب زيارة امل�سجد وقرب النبي .
ِّ
تعدِّ د الأماكن التي ي�شرع زيارتها يف املدينة النبوية.

ف�ضائل امل�سجد النبوي
للم�سجد النبوي ف�ضائل كثيرة منها:
النبي  .قال«:ال ُت َ�ش ُّد ال ِّر َح ُال
 1م�شروعية ال�سفر لزيارته وال�صالة فيه (�شد ال َّر ِ
حل �إليه) :فعن �أبي هُ َر ْي َر َة �أن َّ
�إ َّال �إِ َلى َثال َث ِة َم َ�س ِاجدَ  :ا ْل َم ْ�س ِج ِد ا ْل َح َر ِامَ ،و َم ْ�س ِج ِد ال َّر ُ�س ِول َ ,و َم ْ�س ِج ِد الأَ ْق َ�صى» ( ،)2فال يجوز ال�سفر لل�صالة في
م�سجد من م�ساجد الأر�ض �إال �إلى هذه الم�ساجد الثالثة؛ تعظي ًما ل�ش�أنها وت�شري ًفا.
					
�	 2أنه �أول م�سجد في الإ�سالم وقد �أ�س�س على التقوى ,قال تعالى:
( ،)3وق��د ثب��ت ف��ي حديث �أبي �س��عيد الخدري
ما يرجح �أنه م�س��جد النبي  ،حيث قال :قلت يا ر�س��ول اهلل� :أي الم�س��جدين الذي �أُ�س���س على التقوى؟ قال :ف�أخذ
ك ًّفا من ح�صباء ,ف�ضرب به الأر�ض ,ثم قال« :هو م�سجدكم هذا» يعني م�سج َد المدينة(.)4
«�صال ٌة في َم ْ�س ِج ِدي
النبي قالَ :
 3م�ضاعفة �أجر ال�صالة في الم�سجد النبوي ب�ألف �صالة :فعن �أبي هُ َر ْي َر َة �أَنَّ َّ
هذا َخ ْي ٌر من �أَ ْل ِف َ�صال ٍة ِفي َما ِ�س َوا ُه؛ �إال ا ْل َم ْ�س ِجدَ ا ْل َح َر َام»( ،)5وهذا ي�شمل �صالة الفري�ضة والنافلة.

( )1يراجع كتاب الأحاديث الواردة يف ف�ضائل املدينة ،للدكتور �صالح بن حامد الرفاعي» .وكتاب «ف�ضائل املدينة ,وما ت�شرع زيارته فيها ,د� .أحمد الباتلي».
(� )2أخرجه البخاري ( ،)1132وم�سلم (.)1397
(� )3سورة التوبة الآية رقم (.)108
(� )4أخرجه م�سلم رقم(.)514
(� )5أخرجه البخاري ( ،)1133وم�سلم (.)1394

203

�آداب زيارة م�سجد النبي
1

2

3

�إذا و�صله الزائر ا�س ُت ِح َّب له �أن يقدِّ م رج َله اليمنى عند الدخول ويقول� « :أعوذ باهلل العظيم ,وبوجهه الكريم و�سلطانه
القديم من ال�شيطان الرجيم ,اللهم افتح لي �أبواب رحمتك»( ،) 1ولي�س لدخول م�سجده ذكر مخ�صو�ص.
هلل بن َز ْي ٍد ا ْل َما ِز ِن ِّي
ثم ي�صلي ركعتين تحية الم�سجد ,و�إن �صالهما في الرو�ضة ال�شريفة فهو �أف�ضل؛ لحديث عبد ا ِ
ْ َّ ()٢
َ
ا�ض ال َجن ِة».
النبي
قال«َ :ما َب ْينَ َب ْي ِتي َو ِم ْن َب ِري َر ْو َ�ض ٌة ِمن ِر َي ِ
و�أبي هُ َر ْي َر َة �أنَّ َّ
ثم يزور قبر النبي وقبري �صاحبيه �أبي بكر وعمر و�صفة الزيارة كما ي�أتي:
�صوت ,ثم ي�سلم عليه قائ ًال :ال�سالم عليك يا ر�سول اهلل ورحمة
�أ يقف تجاه قبر النبي ب�أدب وخف�ض ٍ
ال�سالم عليك
ال�سالم عليك يا خيرة اهلل من خلقهَّ ,
نبي اهللَّ ,
اهلل وبركاته .ويجوز �أن يقولَّ :
«ال�سالم عليكم يا َّ
يا �س ِّيد المر�سلين و�إمام المتَّقين� ,أ�شه ُد �أ َّنك ب َّلغت الر�سالة ,و�أ َّديت الأمانة ,ون�صحت الأ َّمة ,وجاهدت في اهلل
حقَّ جهاده».
َّ
ويتر�ضى عنه.
بكر ويدعو له
ب ثم ي�س ِّلم َع َلى �أبي ٍ
َّ
ويتر�ضى عنه.
ج ثم ي�س ِّلم َع َلى عم َر ويدعو له

ما ت�شرع زيارته يف املدينة
من و�صل �إلى المدينة ف�إنه ي�شرع له زيارة:
 1الم�سجد النبوي.
 2م�سجد قباء.
وقبري �صاحبيه �أبي بكر وعمر
 3قبر الر�سول
 4مقبرة البقيع ومقبرة �شهداء �أُ ُحد.

.

زيارة م�سجد ُقباء وف�ضله
َ
َي�أْ ِتي َم ْ�س ِجدَ ُق َبا ٍء ُك َّل َ�س ْب ٍتَ ،م ِا�ش ًيا
قال« :كانَ ال َّن ِب ُّي
م�سجد ُقبا َء ،وال�صال ُة فيه ،فعن ابن ُع َم َر
ِمن ال�سنة زيار ُة
ِ
قال ُ
قالَ ،
َ
َو َر ِاك ًبا».متفق عليه ،وقد ورد في ف�ضله �أحاديث منهاُ :
الل «َ :منْ َت َط َّه َر في
حديث َ�س ْه ِل بن ُح َن ْي ٍف
ر�سول َّ ِ
()٣
َب ْي ِت ِهُ ،ث َّم �أَ َتى َم ْ�س ِجدَ ُق َبا َء َف َ�ص َّلى ِفي ِه َ�صال ًة؛ كانَ َل ُه َك َ�أ ْج ِر ُع ْم َر ٍة».
(� )١أخرجه ابو داود (.)٤٦٦
(� )٢أخرجه البخاري ( ،)1138( ،)1137وم�سلم (.)1391( ،)1390
(� )٣أخرجه �أحمد  ،487/3والن�سائي ( ،)699وابن ماجه ( ،)1412و�صححه احلاكم  ،13/3والعراقي يف املغني عن حمل الأ�سفار  ،260/1والألباين يف �صحيح الرتغيب .)1181 (23/2
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زيارة قبور البقيع ,و�شهداء �أحد
ي�سنُّ زيارة قبور ال�صحابة في البقيع ,و�شهداء �أحد؛ لأن النبي كان يزورهم ويدعو لهم ،فعن َعا ِئ َ�ش َة
قالتَ :
النبي �« :إن ِج ْب ِر َيل �أَتَا ِني َف َنا َدا ِني َف َ�أ َج ْب ُتهُ ،فقال� :إِنَّ َر َّب َك َي ْ�أ ُم ُر َك َ�أنْ َت�أْ ِت َي َ�أ ْه َل ا ْل َب ِقي ِع؛ َفت َْ�س َت ْغ ِف َر َل ُه ْم»(،)1
ْ
قال ُّ
()2
ولعموم قوله ُ « :زو ُروا ا ْل ُق ُبو َر؛ َف ِ�إ َّن َها ُت َذ ِّك ُر ا ْل َم ْوتَ ».
يدع َو لهم بما ثبتَ عن ر�سول اهلل في ذلك؛ كما في حديث ُبريدة بن ا ْل ُح َ�ص ْي ِب قال:
وي�ستحب لزائر القبور �أن ُ
ُ
الم
ر�سول اهلل
«كانَ
ال�س ُ
ال�س ُ
الم َع َلى �أَ ْه ِل الدِّ َيا ِر (وفي ِر َوا َي ٍةَّ :
ُي َع ِّل ُم ُه ْم �إذا َخ َر ُجوا �إلى ا ْل َم َقا ِب ِرَ ،ف َكانَ َقا ِئ ُل ُه ْم يقولَّ :
ْ ِ َ ()3
الح ُقونَ � ،أَ ْ�س�أَ ُل َ
َع َل ْي ُك ْم �أَ ْه َل الدِّ َيا ِر) ِمنَ ا ْل ُم�ؤْ ِم ِنينَ َوا ْل ُم ْ�س ِل ِمينَ َ ،و�إِ َّنا �إن َ�شا َء اهلل َل ِ
اهلل لنا َو َل ُك ْم ال َعاف َية».
وليحذر الزائر مما ابتدعه بع�ض النا�س من �أقوال مخ�صو�صة تقال عند كل مقبرة� ،أو زيارتهم لق�صد الدعاء عند
وال فعلها
قبورهم� ,أو �س�ؤال اهلل بهم �أو بجاههم ونحو ذلك ,فهذه زيارة بدعية منكرة لم ي�شرعها اهلل وال ر�سوله
ال�سلف ال�صالح  ،و�أ�شد من ذلك دعا�ؤهم من دون اهلل تعالى ،و�س�ؤالهم ق�ضاء الحاجات� ,أو �شفاء المر�ضى فذلك
من ال�شرك الأكبر.

�أَ ْو َلت اململك ُة عناية كبرية بامل�سجد النبوي ،تعاون مع زمالئك يف ذكر تو�سعات اململكة للم�سجد.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

(� )1أخرجه م�سلم (.)974
(� )2أخرجه م�سلم (.)975
(� )3أخرجه م�سلم (.)976
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لق�صة بناء م�سجد النبي
منها:

فوائد ومواقف عظيمة؛ بقراءة الق�صة يف كتب ال�سرية اذكر �أبرز الفوائد

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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1

ما مكانة الم�سجد النبوي؟

2

َب ِّين ف�ضائل الم�سجد النبوي.
يعظم م�سجده ويف�ضله على �سائر الم�ساجد عدا الم�سجد الحرام ،م ِّثل لذلك.

3

كان النبي

4

ما الأماكن التي ي�شرع لمن كان في المدينة �أن يزورها؟

ِ
ف�ضائ ُل ُه و�أحكا ُم ُه
الم�سجد الأق�صى
ُ
�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

تبي املراد بامل�سجد الأق�صى.
ِّ
تبي مكانة امل�سجد الأق�صى.
ِّ
تعدِّ د ف�ضائل امل�سجد الأق�صى.
ت�ستنتج خ�صائ�ص امل�سجد الأق�صى.

ت�سميته بامل�سجد الأق�صى
كان الم�سجد الأق�صى يعرف ببيت المقد�س قبل نزول الت�سمية القر�آنية له بـ (الم�سجد الأق�صى) ،قال تعالى:
الم�سج ِد الحرام.
( ،)1ومعنى الأق�صى :الأبعد�َ ،س َّماه اهلل تعالى بذلك ل ُبعده عن
ِ

موقعه وبنا�ؤه

يقع الم�سجد الأق�صى جنوب �شرقي مدينة القد�س المحتلة ،وهو ثاني م�سجد و�ضع في الأر�ض ,كما في حديث �أَ َبي َذ ٍّر
قال« :ا ْل َم ْ�س ِج ُد ا ْل َح َر ُام» ،قلتُ ُ :ث َّم َ�أ ٌّي؟ َ
هلل عن �أَ َّو ِل َم ْ�س ِج ٍد ُو ِ�ض َع في الأر�ضَ .
قال�َ :سَ�أ ْلتُ َر ُ�س َ
َ
قال« :ا ْل َم ْ�س ِج ُد
ول ا ِ
الأَ ْق َ�صى» ،قلتُ َ :ك ْم َب ْي َن ُه َما؟ َ
قال�« :أَ ْر َب ُعونَ َع ًاما»( ،)2و تبلغ م�ساحة الم�سجد الأق�صى حوالي  144000مت ًرا.
الق ْبلي ،كجزء
ومع الفتح الإ�سالمي للقد�س عام  15هجرية (الموافق636م) َب َنى عم ُر بن الخطاب الم�ص َّلى ِ
من الم�سجد الأق�صى ،وفي عهد الدولة الأموية َب َنى عبد الملك بن مروان
قبة ال�صخرة ،كما �أعيد بناء الم�ص َّلى ال ِق ْبلي ،ولهذا يعتقد بع�ض النا�س �أن
الم�سجد الأق�صى بناه عبد الملك بن مروان ،وهو اعتقاد خاطئ .وقد ا�ستغرق
عاما من  66هجرية 685 /ميالدية  96 -هجرية715/
هذا البناء قرابة ً 30
ميالدية ،ليكتمل بعدها الم�سجد الأق�صى ب�شكله الحالي .وتنت�شر في و�سائل
الإعالم �صورة م�سجد قبة ال�صخرة على �أنه هو الم�سجد الأق�صى.
(� )1سورة الإ�سراء الآية رقم (.)1
(� )2أخرجه البخاري ( ،)3186وم�سلم (.)520
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مكانة امل�سجد الأق�صى
للم�سجد الأق�صى قد�سية كبيرة عند الم�سلمين ارتبطت بعقيدتهم منذ بداية الدعوة ،ومما يدل على ذلك:
جمي ًعا قبل النبي .
 1يعد قبلة الأنبياء
النبي نحو بيت
 2هو ال ِقبلة الأولى التي �ص َّلى �إليها النبي قبل �أن يتم تغيير القبلة �إلى الكعبة ,حيث �ص َّلى ُّ
المقد�س بعد الهجرة �ستة ع�شر �شه ًرا �أو �سبعة ع�شر �شه ًرا ،ثم ُح ِّولت القبلة �إلى الكعبة.
بالنبي من الم�سجد
 3توثقت عالقة الم�سجد الأق�صى بالم�سجد الحرام ليلة الإ�سراء والمعراج؛ حيث �أنه �أُ�سرى
ِّ
 ،ومنه ُعرج بالنبي �إلى ال�سماء.
إماما بالأنبياء
الحرام �إلى الم�سجد الأق�صى ،وفيه �ص َّلى النبي � ً
 4الم�سجد الأق�صى هو الم�سجد الثالث الذي ُت�شد �إليه ال ِّرحال؛ كما قال النبي «:ال ُت َ�ش ُّد ال ِّر َح ُال �إ َّال ِ�إ َلى َثال َث ِة
َم َ�س ِاج َد :ا ْل َم ْ�س ِج ِد ا ْل َح َر ِامَ ،و َم ْ�س ِج ِد ال َّر ُ�س ِول َ ،و َم ْ�س ِج ِد ا َلأ ْق َ�صى»(.)1

ف�ضل امل�سجد الأق�صى وبيت املقد�س يف القر�آن الكرمي
 1و�صف القر�آن الكريم في كثير من �آياته بيتَ المقد�س وم�سجده بالبركة وهي النماء والزيادة في الخيرات؛ حيث قال
تعالى :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ( ،)2وقال تعالى
مخب ًرا عن �إبراهيم في هجرته الأولى �إلى بيت المقد�س وبالد ال�شام :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ( ،)3وقال تعالى على ل�سان مو�سى  :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ (.)4
ذات الخ�صوبة وهي �أح�سن ما يكون فيه النبات ,وماءها بالمعين الجاري ،فقال
 2و�صف القر�آن �أر�ضها بال َّربوة ِ
تعالى :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ( ،)5قال ال�ضحاك وقتادة :هو بيت
المقد�س ،قال ابن كثير :وهو الأظهر.

(� )1أخرجه البخاري ( ،)1132وم�سلم (.)1397
(� )2سورة الإ�سراء الآية رقم (.)1
(� )3سورة الأنبياء الآية رقم (.)71

208

(� )4سورة املائدة الآية رقم (.)21
(� )5سورة امل�ؤمنون الآية رقم (.)50

ف�ض ــل امل�سجد الأق�صى يف ال�سنة
1

2

3

م�شروعية ال�سفر �إلى الم�سجد الأق�صى لق�صد التعبد هلل تعالى فيه؛ للحديث ال�سابق في النهي عن �شد ال ِّرحال �إال
للم�ساجد الثالثة؛ ومنها الم�سجد الأق�صى
ثواب يعادل خم�س مئة �صالة في غيره من الم�ساجد ،قال « :ف�ضل ال�صالة في
لل�صالة في الم�سجد الأق�صى ٌ
الم�سجد الحرام على غيره بمئة �ألف �صالة ،وفي م�سجدي �ألف �صالة ،وفي بيت المقد�س بخم�سمئة �صالة»(.)1
الل بن َع ْم ٍرو قال :قال ر�سول
�إتيانه بق�صد ال�صالة فيه يكفر الذنوب ويحط الخطايا؛ كما في حديث ِ
عبد َّ ِ
هلل َثال ًثاُ :ح ْك ًما ُي َ�صا ِد ُف ُح ْك َمهَُ ،و ُم ْل ًكا ال َي ْن َب ِغي
اهلل َ « :ل َّما َف َر َغ ُ�س َل ْي َمانُ بن َدا ُو َد من ِب َنا ِء َب ْي ِت ا ْل َمق ِْد ِ�س َ�س�أَ َل ا َ
ال�صال َة فيه �إال َخ َر َج من ُذ ُنو ِب ِه َك َي ْو ِم َو َل َد ْت ُه �أُ ُّمهُ» فقال النبي
لأَ َح ٍد من َب ْع ِد ِهَ ،و�أَ َّال َي�أْ ِت َي هذا ا ْل َم ْ�س ِج َد �أَ َح ٌد ال ُي ِري ُد �إال َّ
� « :أَ َّما ا ْث َنت َِان َف َق ْد �أُ ْع ِط َي ُه َماَ ،و َ�أ ْر ُجو �أَنْ َي ُكونَ قد �أُ ْع ِط َي ال َّثا ِل َث َة»( ،)2ولأجل هذا الحديث كان ابن عمر ي�أتي
من الحجاز ،فيدخل في�صلي فيه ,ثم يخرج وال ي�شرب فيه ماء ،مبالغ ًة منه لتمحي�ص نية ال�صالة دون غيرها,
لت�صيبه دعوة �سليمان .

قارن بني امل�ساجد الثالثة فيما ي�أتي:
وجه املقارنة

امل�سجد احلرام

امل�سجد النبوي

امل�سجد الأق�صى

النبي الذي بناه
م�ضاعفة ال�صالة فيه
�شد الرحل �إليه
م�ساحة مبانيه

(� )1أخرجه البزار ( ،)4142والبيهقي يف �شعب الإميان (.)3845
(� )2أخرجه �أحمد  ،176/2والن�سائي ( ،)693وابن ماجه ( ،)1408و�صححه ابن خزمية  ،)1334(288/2وابن حبان  ،)1633(511/4و احلاكم  ،84/1و ابن القيم يف
املنار املنيف �ص ،92والألباين يف �صحيح اجلامع (.)2090
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1

ما المراد بالم�سجد الأق�صى؟

2

ما مكانة الم�سجد الأق�صى؟

3

عدِّ د ف�ضائل الم�سجد الأق�صى.

4

ا�ستنتج خ�صائ�ص الم�سجد الأق�صى التي تخ�صه دون بقية الم�ساجد.

�أحكام ال�سالم و�آدا ُبه
�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

تبي ما هي حتية الإ�سالم.
ِّ
تعدِّ د ف�ضائل ال�سالم.
تبي حكم ال�سالم ورده.
ِّ
ثالثة من �أحكام ال�سالم.
تذكر ً

حتية الإ�سالم
لنا تح َّي ًة تميزنا عن غيرنا ,ورتب على فعلها الثواب ,وجعلها ح ًّقا من حقوق الم�سلم على �أخيه,
�شرع اهلل ور�سو ُله
فتحولت هذه التحية من عادة من العادات �إلى عمل يفعله العبد تقر ًبا �إلى اهلل تعالى ,وا�ستجابة لأمر ر�سوله  ,فال ينبغي
�أن تبدل هذه التحية العظيمة بعبارات �أخرى ال ت�ؤدي ما ت�ؤديه تحية الإ�سالم المباركة ,مثل� :صباح الخير� ,أو م�ساء الخير,
�أو مرح ًبا ,ويمكن ا�ستخدامها م�ضافة لل�سالم.
وتح َّي ُة الإ�سالم هي( :ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته) هذا �أكملها ,و�أقلها( :ال�سالم عليكم).

ف�ضائل ال�سالم وخ�صائ�صه
� 1أنه من خير �أمور الإ�سالم ,فعن عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص �أن رج ًال �س�أل ر�سول اهلل
قال« :تطعم الطعام ,و َتقْر�أُ
ال�سالم على من َعرفت ومن لم تعرف»(.)1
َ
�	 2أنه من �أ�سباب المودة والمحبة بين الم�سلمين ,والتي هي من �أ�سباب دخول الجنة ,قال « :ال تدخلون الجنة حتى
ت�ؤمنوا ,وال ت�ؤمنوا حتى تحابوا� ,أوال �أدلكم على �شيء �إذا فعلتموه تحاببتم؟ �أف�شوا ال�سالم بينكم»(.)2
� :أي الإ�سالم خير؟

(� )1أخرجه البخاري ( ,)28وم�سلم (.)39
(� )2أخرجه م�سلم (.)54
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�	 3أن كل جملة منه بع�شر ح�سنات ,وهو ثالث جمل ,فلمن جاء به كام ًال ثالثون ح�سنة ,عن عمران بن ح�صين
قال :جاء رجل �إلى النبي فقال :ال�سالم عليكم ,فرد عليه ,ثم جل�س ,فقال النبي « :ع�شر» ,ثم جاء رجل
�آخر ,فقال :ال�سالم عليكم ورحمة اهلل ,فرد عليه ,ثم جل�س ,فقال« :ع�شرون» ,ثم جاء �آخر ,فقال :ال�سالم عليكم
ورحمة اهلل وبركاته ,فرد عليه ,وجل�س ,فقال« :ثالثون»(.)1

حكم ال�سالم ورده
�شخ�ص واحد ,وعلى الكفاية �إن ُق�صد به جماع ٌة ,ف�إن َر َّد
واجب َع ْي ًنا� ,إذا ُق�صد به
ال�سالم ُ�س َّن ٌة م�ؤكدة( ,)2ور ُّده ٌ
ٌ
جميعهم فهو �أف�ضل.

�صفة رد ال�سالم
الواجب في الرد �أن يكون مثل ال�سالم ,و�إن زاد عليه فهو �أف�ضل ,لكن ال ينق�ص عنه ,فمن �سلم فقال :ال�سالم عليكم
ورحمة اهلل ,فجوابه الواجب :وعليكم ال�سالم ورحمة اهلل ,و�إن زاد :وبركاته ,فهذا �أف�ضل ,لكن ال يجوز االقت�صار في الجواب
على( :وعليكم ال�سالم) فقط؛ لأنها دون ال�سالم ,قال تعالى :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ( ،)3قال ابن كثير
رحمه اهلل تعالى� :أي� :إذا �سلم عليكم ال�سالم فردوا عليه �أف�ضل مما �س َّلم� ,أو ردوا عليه بمثل ما �سلم ,فالزيادة مندوبة,
والمماثلة مفرو�ضة .ا هـ.
�شرعا �أن يرد بقولهً � :
أهل ومرحبا� ,أو نحوها ,مكتف ًيا بها ,وذلك لأنها لي�ست بجواب
ومما يعتبر جوا ًبا غير �سائغ ً
معان
�شرعي لل�سالم ,ولأنها �أنق�ص من ال�سالم بكثير ,ف�إن قوله :وعليكم ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته ,وما تحمله من ٍ
عظيمة �أف�ضل من قول القائلً � :
ال�سالم ,ويقولها بعد
أهل ومرح ًبا ,ولكن ال ب�أ�س بقولها ال على �أنها ر ُّد ال�سالم� ,إنما ير ُّد
َ
ذلك ,فقد ثبت قول النبي « :مرح ًبا ب�أم هانئ»(.)4

التلفظ بال�سالم
�سالما,
ال يكفي في ال�سالم الإ�شارة باليد وغيرها؛ لأن ال�سالم هو التلفظ بقولك( :ال�سالم عليكم) ,فالإ�شارة لي�ست ً
وهكذا الجواب ف�إنه ُيجهر به حتى يُ�سمِ ع الم�س ِّلم؛ لأنه �إن لم ي�سمعه ف�إنه لم يجبه� ,إال �أن يكون عذر يمنع �سماعه.
(� )1أخرجه �أبو داود ( ,)5195والرتمذي ( ,)3689وقال احلافظ يف الفتح � :6/11إ�سناده قوي.
( )2غذاء الألباب .275/1
(� )3سورة الن�ساء الآية  ,86وكالم ابن كثري يف تف�سريها ,ونحوه ما ذكر القرطبي يف تف�سري هذه الآية  299/5مع بع�ض زيادات.
(� )4أخرجه البخاري ( ,)357وم�سلم (.)336
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�أحكام ال�سالم و�آدا ُبه
1

2

3

4

5

�إف�شا�ؤه و�إظهاره و�إعالنه بين النا�س ,حتى يكون �شعا ًرا ظاه ًرا بين الم�سلمين ,ال يخ�ص به فئة دون �أخرى� ,أو كبي ًرا
دون �صغير ,وال من يعرف دون من ال يعرف ,وتقدم حديث عبد اهلل بن عمرو  ,وتقدم �أي�ض ًا قول النبي :
«�أف�شوا ال�سالم بينكم».وقال عمار بن يا�سر « :ثالث من جمعهن فقد جمع الإيمان :الإن�صاف من نف�سه ,وبذل
ال�سالم للعالم ,والإنفاق من الإقتار»(.)1
ال�س َال ِم» (.)2
ومما ورد في ذم من ترك الت�سليم :قول النبي �« :أَ ْب َخ ُل ال َّن ِ
ا�س َمنْ َب ِخ َل ِب َّ
ي�شرع تبليغ ال�سالم ,وتحمله ,وعلى المب َّلغ �أن يرد ال�سالم ,فعن عائ�شة �أن النبي قال لها�« :إن جبريل يقر�أ
عليك ال�سالم» فقالت :وعليه ال�سالم ورحمة اهلل(.)3
الأف�ضل في االبتداء بال�سالم �أن ي�سلم ال�صغير على الكبير ,والما�شي على الجال�س ,والراكب على الما�شي ,والقليل
على الكثير ,فعن �أبي هريرة مرفوع ًا« :ي�سلم ال�صغير على الكبير ,والما ُّر على القاعد ,والقليل على الكثير»(.)4
من ال�سنة �إعادة ال�سالم �إذا افترق ال�شخ�صان �إذا تقابال ,بدخول �أو خروج� ,أو حال بينهما حائل ثم تقابال ,ونحو
ذلك ,ويدل عليه قول النبي �« :إذا لقي �أحدكم �أخاه فلي�سلم عليه ,ف�إن حالت بينهما �شجرة �أو جدار �أو حجر,
ثم لقيه فلي�سلم عليه � ً
أي�ضا»(.)5
ال�سالم ,فعل ذلك ثالث مرات( .)6وقال
وفي حديث الم�سيىء �صالته �أنه كلما ذهب ورجع �سلم ورد عليه النبي
َ
ً
و�شمال ,ثم ا ْل َت َق ْوا
�أن�س  :كان �أ�صحاب ر�سول اهلل يتما�شون ,ف�إذا ا�ستقبلتهم �شجر ٌة �أو �أ َك َم ٌة فتفرقوا يمي ًنا
ِمن ورائها �س َّلم بع�ضهم على بع�ض(.)7
يجوز ال�سالم على الن�ساء المحارم� ,أما غيرهن :فيجوز �إذا �أُمنت الفتنة بهن وعليهن ,وهذا يختلف باختالف
الن�ساء ,والأحوال ,والموا�ضع ,فلي�ست ال�شابة كالعجوز ,وال من دخل بيته فوجد فيه ن�سوة ف�سلم عليهن كمن م َّر
بن�ساء ال يعرفهن في الطريق.

( )1ذكره البخاري معلق ًا ب�صيغة اجلزم ,كتاب الإميان ,باب �إف�شاء ال�سالم من الإ�سالم (الفتح .)82/1
(� )2أخرجه البيهقي  ،)8767(429/6والطرباين يف الدعاء ( ،)60واملعجم الأو�سط  ،371/5وقال املنذري(الرتغيب والرتهيب � :)288/3إ�سناده جيد قوي ،وج ّود �إ�سناده
ال�سفَّاريني يف غذاء الألباب  ،276/1ورواه الطرباين الدعاء �ص ،)61(39واملعجم الأو�سط  355/3من حديث عبد اهلل بن مغفل  ،قال املنذري يف (الرتغيب
والرتهيب � :)198/1إ�سناده جيد ،وج ّود �إ�سناده ال�سفَّاريني يف غذاء الألباب  ،276/1ولأحمد  ،328/3واحلاكم 24/2معناه عن جابر  ،قال ال�سفَّاريني يف غذاء
الألباب � :276/1إ�سناده ال ب�أ�س به ،و�صححه الألباين يف ال�سل�سلة ال�صحيحة (.)601
(� )3أخرجه البخاري (.)6253
(� )4أخرجه البخاري(.)6231
(� )5أخرجه �أبو داود (.)5200
(� )6أخرجه البخاري (.)757
(� )7أخرجه ابن ال�سني رقم ( ,)245وابن �أبي �شيبة ( )1011نحوه ,وعزاه املنذري يف الرتغيب والرتهيب  ,268/3والهيثمي يف جممع الزوائد  34/8للطرباين يف الأو�سط
وح�سنا �إ�سناده.
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و�أما الم�صافحة للن�ساء من غير المحارم فال تجوز مطل ًقا ,ومن �أدلة ذلك:
()1
َ
قال�« :إني َال �أُ َ�صا ِف ُح ال ِّن َ�سا َء».
النبي
�أ حديث �أُ َم ْي َم َة ِب ْن ِت ُر َق ْي َق َة �أن َّ
()2
َي َد ْام َر�أَ ٍة َق ُّط».متفق عليه.
ر�سول اهلل
ب وقالت َعا ِئ َ�ش َة « :ال وا ِ
هلل َما َم َّ�س ْت َي ُد ِ
ج وقال « :لأَن ُيطعن في ر�أ�س �أحدكم بِمِ ْخ َي ٍط من حديد خي ٌر له من �أن َي َم َّ�س امر�أة ال تحل له»(.)3
ال�سالم عند القيام من المجل�س ،فعن �أبي هريرة قال :قال ر�سول اهلل �« :إذا انتهى �أحدُكم �إلى
 7ال�سنة
ُ
المجل�س فلي�سلم ,ف�إذا �أراد �أن يقوم فلي�سلم ,فلي�ست الأولى ب�أحق من الآخرة»(.)4

لل�سالم فوائد وثمرات عديدة ,تعاون مع زمالئك يف جمعها:
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

(� )1أخرجه مالك ( ،)1775و�أحمد  ،357/6والن�سائي ( ،)4181وابن ماجه ( ،)2874و�صححه ابن حبان ،)4553(417/10والألباين (.)529
(� )2أخرجه البخاري ( ،)4983وم�سلم (.)1866
(� )3أخرجه الطرباين يف الكبري  ,212 ,211/20قال الهيثمي رجاله رجال ال�صحيح (جممع الزوائد  ،)326/4وال ُّروياين يف م�سنده  ,)1283(323/2والألباين (.)226
(� )4أخرجه �أحمد  ،287/2و�أبو داود (.)5208
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من �أ�سماء اهلل عز وجل ا�سم ال�سالم ,فهو ال�سالم ومنه ال�سالم ،بالرجوع �إلى كتب معاين �أ�سماء اهلل
احل�سنى َب ِّي معنى هذا اال�سم وبني كيفية التعبد هلل به:
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

1

ما تحية الإ�سالم؟ وما حكم التحية بغيرها؟

2

عدِّ د ف�ضائل ال�سالم.

3

ما حكم ال�سالم؟ وما حكم رده؟

4

ما �ضوابط �سالم الرجل على المر�أة الأجنبية؟

5

اذكر ثالثة من �آداب ال�سالم.
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الزيار ُة و�آدا ُبها
�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

حتدِّ د املراد بالزيارة ال�شرعية.
تعدِّ د �آداب الزيارة.
ت�ستنتج احلكمة من م�شروعية اال�ستئذان.
تعدِّ د �آداب اال�ستئذان.

الزيارة امل�شروعة
الم�ؤمن �إلف م�ألوف ُيحب زيارة �أقاربه و�إخوانه وجيرانه ,زيارة م�شروعة محمودة ،وهي :كل زيارة ترتب عليها منفعة
�شرعية� ,أو م�صلحة للأمة ,ونحو ذلك ,وقد تكون واجبة كزيارة الأرحام� ,أو م�ستحبة كزيارة العلماء ,وكل زيارة في اهلل
وطاعته .وقد ورد في بع�ض �أمثلة هذه الزيارة ن�صو�ص تدل على ف�ضلها ,فمن ذلك :من قوله « :من عاد ً
مري�ضا� ,أو
زار � ًأخا له في اهلل ,ناداه ٍ
مناد �أن طبت وطاب مم�شاك ,وتبو�أت من الجنة منز ًال»(.)1

�آداب الزيارة
1

2

3

ح�سنُ النية والق�صد في الزيارة ,ك�أن ينوي بها �صلة رحمه ,و�أداء حقوقهم� ,أو ينوي بها زيادة المحبة في اهلل� ,أو
اكت�ساب الثواب الحا�صل من الزيارة� ,أو التنا�صح ,واال�ستفادة من الوقت ,ونحو ذلك.
اختيار الوقت المنا�سب للزيارة ,فلي�س من المنا�سب الزيارة في �أوقات الراحة والنوم� ,أو �أوقات الطعام ,وقد يكون
لبع�ض النا�س �أوقات معينة ال يحبون �أن ي�أتيهم فيها �أحد ,فال ينبغي الإثقال عليهم بالزيارة فيها.
ترك الإثقال بطول البقاء �أو غير ذلك� ,إال �إن علم الزائر �أن �صاحبه يحب بقاءه لمدة �أطول .وينبغي للزائر �أن
يراعي حال المزور ,فلعله مرتبط بموعد� ,أو م�شغول ,ونحو ذلك ,وهذا غال ًبا يتبين من حال ال�شخ�ص ,ك�أن تبدو
عليه عالمات الملل� ,أو يكرر النظر �إلى ال�ساعة� ,أو يكثر الدخول والخروج ,وقد ي�صرح �أحيا ًنا بكونه م�شغو ًال,
فعندها على الزائر �أن ي�ست�أذن ويخرج.

(� )1أخرجه الرتمذي ( ,)2008والبخاري (.)345
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4

5

6

التجمل وح�سن الملب�س والهيئة ,وطيب الرائحة و�إزالة الروائح الكريهة ,قال �أبو العالية« :كان الم�سلمون �إذا تزاوروا
تجملوا»(.)1
من حق �صاحب الدار �أن يعتذر عن ا�ستقبال �أي �شخ�ص ,وعلى من اعتذر �أن يقبل العذر طيبة به نف�سه ,ويرجع
�سامح الخاطر ,وال يحمل في نف�سه على �أخيه �شي ًئا ب�سبب ذلك ,بل يقدر له اعتذاره ,فلربما كان الوقت غير
( .)2قال بع�ض المهاجرين :لقد طلبت عمري
منا�سب ,قال تعالى		:
هذه الآية فما �أدركتها� ,أن �أ�ست�أذن على بع�ض �إخواني فيقول لي :ارجع ,ف�أرجع ,و�أنا مغتبط(.)3
على الزائر �أن يغ�ض ب�صره ,ويحفظ �سمعه ,وال ي�س�أل عما ال يعنيه ,ويجل�س حيث ُيجل�سه �صاحب الدار ,وال يخرج
حتى ي�ست�أذن ,و�إذا خرج فلي�سلم.

اال�ستئذان
من �أهم �آداب الزيارة والدخول �إلى المنازل ونحوها اال�ستئذان ،وهو �أدب �شرعي جليل ،يحترم حقوق الآخرين،
و�ش�ؤونهم الخا�صة.
حكمه :اال�ستئذان لدخول المنازل ونحوها واجب؛ فال يجوز لأحد �أن يدخل بيت غيره حتى ي�ؤذن له ,قال اهلل تعالى:
( .)4ومعنى :ت�ست�أن�سوا :ت�ست�أذنوا .وقال

�« :إذا ا�ست�أذن �أحدكم ثال ًثا فلم ُي�ؤذن له فليرجع»(.)5

حكمة م�شروعيته اال�ستئذان
�أ
ب
ج

�أن �أهل البيت قد ال ينا�سبهم دخول �أحد في هذا الوقت.
فيه حفظ لعورات البيوت ,و�ستر على �أهلها.
فيه �أمن لفزع �أهل البيت من الدخول المفاجئ.

�أحكام و�آداب اال�ستئذان
�أ
ب

اال�ستئذان الم�شروع ثالث مرات ,ف�إن �أُ ِذنَ له و�إال فليرجع ,وليجعل بين كل مرة و�أخرى وقتًا ي�سي ًرا.
ينبغي �أن يكون طرقه للباب� ,أو مناداته من بالبيت برفق و�أدب ,قال �« :إن الرفق ال يكون في �شيء �إال زانه ,وال
ينزع من �شيء �إال �شانه»( .)6وعن �أن�س قال« :كانت �أبواب النبي تقرع بالأظافير»(.)7

(� )1أخرجه البخاري (.)348
(� )2سورة النور الآية رقم (.)28
( )3عن تف�سري ابن كثري (نف�س الآية).

(� )4سورة النور الآية رقم (.)27
(� )5أخرجه البخاري ( ,)6245وم�سلم (.)2153
(� )6أخرجه م�سلم (.)2594

(� )7أخرجه البخاري (.)1080
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ج 	�إذا قيل له :من بالباب؟ فليقل :فالن بن فالن ,ي�سمي نف�سه بما يعرف به ,وال يقل�( :أنا)؛ لأن هذه الكلمة ت�صدق
الباب ,فقال له« :من ذا»؟
على كل �أحد ,فال يعرف َمن هو الطارق .وفي حديث جابر �أنه طرق على النبي
فقلت� :أنا ,فقال�« :أنا �أنا»! ك�أنه كرهها(.)1
د ال يقف الم�ست�أذن مقابل الباب ,بل يتنحى عنه يمي ًنا �أو ي�سا ًرا ,حتى ال يطلع على داخل الدار �إذا ُفتح الباب.
هـ ي�ست�أذن الرجل �إذا �أراد الدخول على غرفة �أبيه� ,أو �أمه� ,أو �أخته ,ونحو ذلك.
و المر�أة في اال�ستئذان كالرجل ,وبع�ض الن�ساء يت�ساهلن في ذلك فيدخلن البيوت بال ا�ستئذان ,وهذا خط�أ.

ا�ستنتج الآداب املتعلقة بالزيارة واال�ستئذان من الن�صو�ص الآتية:
م

الأدب الذي دل عليه

الن�ص

1

(.)2
2

(.)3
3

قال

اال�س ِت ْئ َذانُ ِمن �أَ ْج ِل ا ْل َب َ�ص ِر».
�« :إِ َّن َما ُج ِع َل ْ

4

قال

ا�س َت�أْ َذنَ � َأح ُد ُك ْم َثال ًثا َف َل ْم ُي�ؤ َْذنْ َل ُه َف ْل َي ْر ِج ْع».
َ �« :إذا ْ

(� )1أخرجه البخاري ( ,)6250وم�سلم (.)2155
(� )2سورة الأحزاب الآية رقم (.)53
(� )3سورة النور الآية رقم (.)58
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()4
()5

(� )4أخرجه البخاري ( ،)5887وم�سلم (.)2156
(� )5أخرجه البخاري ( ،)5891وم�سلم (.)2153

مع �أهمية الزيارة والأجور املرتتبة عليها �إال �أن هناك مظاهر خاطئة ت�صاحب الزيارة واال�ستئذان
من بع�ض النا�س هداهم اهلل ,تعاون مع زمالئك يف ت�سجيل �أخطاء تقع �أحيا ًنا يف الزيارة واال�ستئذان،
ثم �سجل احللول لها:
�أخطاء يف الزيارة واال�ستئذان

البدائل واحللول املقرتحة

1

لمن تكون الزيارة؟ وماحكمها؟

2

حدِّ د �صفات الزيارة ال�شرعية التي ي�ؤجر الإن�سان عليها.

3

عدِّ د �آداب الزيارة.

4

ما الحكمة من م�شروعية اال�ستئذان؟

5

عدِّ د �آداب اال�ستئذان.
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والمحافظة عليها
ال�صحة
ُ
ُ
�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

تو�ضح املراد بال�صحة.
تبي عناية الإ�سالم بال�صحة.
ِّ
تعدِّ د و�سائل حفظ ل�صحة.
تبي �أثر البعد عن املحرمات يف ال�سالمة ال�صحية.
ِّ

مفهوم ال�صحة
تختلف الآراء في تحديد مفهوم ال�صحة ،فقد عرفته منظمة ال�صحة العالمية ب�أنها « :حالة الكفاية البدنية والعقلية
واالجتماعية الكاملة ،ولي�ست مجرد الخلو من الأمرا�ض �أو العجز» .وفي هذا التعريف ت�أكيد على ترابط الجوانب البدنية
والنف�سية واالجتماعية لدى الإن�سان ،حيث ال بد من توافرها ب�صورة �سليمة و�إيجابية لتحقيق ال�صحة.
والحوا�س ،مع الراحة النف�سية ،بحيث يتهي�أ للإن�سان
والعقل
الج�سم
ويمكن �أن يقال في تعريف ال�صحة� :إنها �سالمة
ِ
ِّ
ِ
�أن يعي�ش بطم�أنينة ،و�أن يقوم بم�صالحه المختلفة.

�أهمية ال�صحة
ال�صحة نعمة من � ِّ
أجل نعم اهلل عز وجل على عباده ،وقد بين النبي ف�ضل ال�صحة فقال « :نعمتان مغبون فيهما كثير
من النا�س ال�صحة والفراغ »( .)1وقال � « :سلوا اهلل العفو والعافية ،ف�إن �أحدًا لم يعط بعد اليقين خي ًرا من العافية» (.)2
و�صحة الأبدان و�سالمتها من ال�ضرورات التي ال يجوز التفريط فيها �أو االعتداء عليها ،وقد رتب الإ�سالم على االعتداء
عليها من العقوبات الرادعة من ال ِق�صا�ص والتعزيرات ما يكفل �صيانتها ،بل يجب على الإن�سان �أن يحافظ على ج�سمه
وحوا�سه ،و�أن يبتعد عن كل ما يجلب له ال�ضرر ،فهو م�س�ؤول �أمام اهلل تعالى عنها.
وتتجلى �أهمية ال�صحة بالنظر �إلى �آثارها ،فال�صحة متى توافرت تهي�أ للإن�سان �أن يقوم بالواجبات التي فر�ضها اهلل
عز وجل عليه؛ من �صالة ،و�صيام ،وحج وغيرها ،كما �أن من رزقه اهلل العافية في بدنه ي�ستطيع �أن ي�سعى في الأر�ض لطلب
(� )1أخرجه البخاري (.)6049
(� )2أخرجه �أحمد  ،6/1والرتمذى ( ،)3481و�صححه الألباين (.)3632
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العلم ،واكت�ساب الرزق ،وقد عذر اهلل تعالى المر�ضى ،ورخ�ص لهم في العبادات ب�أنواع من الرخ�ص؛ تي�سي ًرا عليهم حتى
يزول عنهم المر�ض.

و�سائل حفظ ال�صحة
 1التو�سط في الطعام وال�شراب ,ف�إذا كان الإن�سان ال ي�ستغني في حياته عن الطعام وال�شراب ،ف�إن قوام حياته وحفظ
(،)1
			
�صحته يكون بالتو�سط في طعامه و�شرابه ،كما قال تعالى:
وقال  « :ما ملأ �آدمي وعا ًء �ش ًرا من بطن ،بح�سب ابن �آدم �أكالت يقمن �صلبه ،ف�إن كان ال محالة فثلث لطعامه،
وثلث ل�شرابه ،وثلث لنف�سه» ( .)2كما �أن على الم�سلم �أن يحر�ص على الأكل من الحالل الطيب واجتناب الحرام ،و�أن
يحر�ص على الأغذية التي فيها نفع لبدنه ،وقوة لج�سمه ،و�أن يتجنب الأطعمة قليلة الفائدة ،ف�ض ًال عما فيها �ضرر
على �صحته ،و�أن ي�ستفيد من توجيهات الأطباء ،والمتخ�ص�صين في التغذية لبناء ج�سمه والمحافظة على �صحته.
 2العناية بالنظافة فهي �أ�سا�س في حفظ ال�صحة ،وهي الدرع الواقي  -ب�إذن اهلل تعالى -من الأمرا�ض والأوبئة،
وقد وجه الإ�سالم �إلى العناية بالنظافة في البدن والمطعم والم�شرب؛ ف�أمر بالو�ضوء لل�صالة ،وحث على الغ�سل
كل جمعة ،وعلى ال�سواك في كل وقت ،كما �أر�شد الإ�سالم �إلى تقليم الأظفار ،وق�ص ال�شارب ،ونتف الإبط ،وحلق
العانة ،تحقيق ًا للنظافة والتجمل ،و�أمر بحفظ الأطعمة و�صيانتها عن �أ�سباب الف�ساد ،بل وجه الإ�سالم �إلى العناية
بالنظافة في البيوت والطرقات حتى ال تكون مرت ًعا للح�شرات ،وم�صد ًرا للأوبئة والأمرا�ض ،ففي الحديث �أن النبي
قال « :نظفوا �أفنيتكم» (.)3
ً
ون�شاطا وحيوية ومناعة من العلل والأمرا�ض ،وينبغي للم�سلم �أن يزاول
 3ممار�سة الريا�ضة ،فهي تزيد الج�سم قو ًة
الريا�ضة المفيدة والمدرو�سة التي تنا�سب ج�سمه وعمره ،ويواظب على ذلك باعتدال وتوازن حتى ت�ؤتي ثمارها في
بناء ج�سمه والمحافظة على �صحته.
 4البعد عما يجلب للج�سم الآفات والعلل والأمرا�ض ،ومن ذلك مقارفة الفواح�ش ،وتناول المحرمات والخبائث
كالمخدرات ،والخمور ،والدخان ف�إنها تهدم البدن وتدمر ال�صحة ،وتورث الأمرا�ض الم�ستع�صية ،ومن �أجل ذلك
( ،)4وقال تعالى:
			
حرمت في الإ�سالم ،قال تعالى:
()5
.
													
ومن ذلك العادات الغذائية الخاطئة التي ال تراعى فيها القيمة الغذائية للطعام وال�شراب� ،أو ال تتحقق فيها �شروط
النظافة ،ف�إنها ت�ضعف البدن وتجلب الأمرا�ض.
(� )1سورة الأعراف الآية رقم (.)31
(� )2أخرجه الرتمذى ( ،)2302و�صححه الألباين (.)5674
(� )3أخرجه الرتمذى ( ،)2723وح�سنه الألباين (.)4487

(� )4سورة الإ�سراء الآية رقم (.)32
(� )5سورة املائدة الآية رقم (.)90
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بالتعاون مع جمموعتك اخرت م�شكلة من امل�شكالت ال�صحية الظاهرة يف املجتمع ،ثم ناق�شها با�ستخدام
النموذج الآتي:
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ُعني الإ�سالم بال�صحة ,وقد ت�ضمنت بع�ض الآيات القرانية والأحاديث النبوية توجيهات �صحية ,اقر�أ الن�صو�ص
وبي التوجيه ال�صحي الذي ت�ضمنته:
الآتية ِّ
م
1
2

الن�ص

قال تعالى:
قال « :ا ْل ِف ْط َر ُة َخ ْم ٌ�س �أَ ْو َخ ْم ٌ�س ِمنْ ا ْل ِف ْط َر ِة ا ْل ِختَانُ َو ِال ْ�س ِت ْح َدا ُد
�ص َّ
ال�شار ِِب » (.)2
ال ْب ِط َو َت ْق ِل ُيم ْ أ
َو َنت ُْف ْ ِإ
الَ ْظ َفا ِر َو َق ُّ

3

قال  « :ما ملأ �آدمي وعا ًء �ش ًّرا من بطن ،بح�سب ابن �آدم �أكالت يقمن
�صلبه ،ف�إن كان ال محالة فثلث لطعامه ،وثلث ل�شرابه ،وثلث ل َن َف ِ�س ِه» (.)3
ابَ :يا َر ُ�س َ
هلل َ�أ َل َنت ََدا َوى؟
َق َالَ :قا َل ْت ْ أ
يك
َعنْ �أُ َ�س َام َة ْب ِن َ�ش ِر ٍ
ول ا ِ
الَ ْع َر ُ
هلل َل ْم َي َ�ض ْع َدا ًء �إِ َّل َو َ�ض َع َل ُه ِ�ش َفا ًء �أَ ْو
هلل ت ََدا َو ْوا؛ َف�إِنَّ ا َ
َق َالَ « :ن َع ْم َيا ِع َبا َد ا ِ
َق َال َد َوا ًء �إِ َّل َدا ًء َو ِاحدً ا»َ ,قا ُلوا َيا َر ُ�س َ
هلل َو َما هُ َو؟ َق َال« :ا ْل َه َر ُم» (.)4
ول ا ِ

5

هلل َع َّز َو َج َّل َع ْهدًا ِل َمنْ َي ْ�ش َر ُب ا ْل ُم ْ�س ِك َر �أَنْ
َق َال ُ « :ك ُّل ُم ْ�س ِك ٍر َح َرا ٌم� ,إِنَّ َع َلى ا ِ
«:ع َر ُق �أَهْ ِل
هلل َو َما ِطي َن ُة ا ْل َخ َب ِال؟ َق َال َ
َي ْ�س ِق َي ُه ِمنْ ِطي َن ِة ا ْل َخ َب ِال»َ ,قا ُلواَ :يا َر ُ�س َول ا ِ
ال َّنا ِر �أَ ْو ُع َ�صا َر ُة �أَهْ ِل ال َّنا ِر » (. )5

4

التوجيه ال�صحي

1

جعل الإ�سالم كل �إن�سان م�س� ًؤول عن �صحتهِّ ،
و�ضح ذلك.

2

ت�ضمنت ال�ضرورات الخم�س التي �أمرت جميع ال�شرائع بحفظها جان ًبا من حفظ ال�صحة ،ب ِّين ذلك.

3

ما و�سائل حفظ ال�صحة؟

4

ما �أثر البعد عن المحرمات على ال�صحة؟ مثل لما تذكر.

(� )1سورة الإ�سراء الآية رقم (.)32
(� )2أخرجه البخاري ( ،)5889وم�سلم (.)518
(� )3أخرجه �أبو داود ( ،) 3855والرتمذي (.) 2038

(� )4أخرجه الرتمذى ( ،)2302و�صححه الألباين (.)5674
(� )5أخرجه م�سلم ( .)2002
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�أدب التعامل مع غير الم�سلمين
�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

تبي �سماحة الإ�سالم.
ِّ
تعدِّ د الآداب امل�شروعة مع غري امل�سلمني.
ت�ستنتج احلكمة من تطبيق هذه الآداب مع غري امل�سلمني.
�سماحة الإ�سالم.

�سماحة الإ�سالم
�إن مما امتاز به هذا الدين ال�سماحة والي�سر في كل ما �شرع؛ في العبادات والمعامالت والأخالق والآداب مع
الم�سلمين وغير الم�سلمين .و�سماحة الإ�سالم في معاملة غير الم�سلمين �إحدى �صور عظمة الإ�سالم وعالميته ،فقد ق�ضى
اهلل �سبحانه وتعالى وقدر �أن ال ي�ؤمن �أهل الأر�ض كلهم وله الحكمة التامة في ذلك ،قال تعالى				 :
( ،)1وحيث كلف �أهل الإ�سالم بتبليغ هذا الدين �إلى
		
النا�س كافة ،فقد جاءت ال�شريعة الإ�سالمية ب�أحكام و�آداب ِّ
تنظم َعالقة الم�سلم بغير الم�سلمين.

�آداب التعامل مع غري امل�سلمني
يمكن �إجمال �آداب معاملة الم�سلم للم�سالمين من غير الم�سلمين في الأمور الآتية:
مع غير
�أو ًال :الرحمة بهم ،والرغبة في هدايتهم للإ�سالم؛ لي�سعدوا في دنياهم و�آخرتهم ،وهذا هدي نبينا
( ,)2وفي الحديث �أن ُّ
الطفيل بن عمرو
		
الم�سلمين ،كما قال اهلل عز وجل عنه:
دو�س ،فقال« :اللهم
الدو�سي و�أ�صحابه قالوا :يا ر�سول اهلل �إن َد ْو ً�سا قد كفرت و�أ َب ْت؛ فادع اهلل عليها ،فقيلَ :ه َل َك ْت ٌ
أهد َد ْو ً�سا ،وا ْئ ِت ِب ِهم» ( ،)3فلم يلبثوا �أن �أتوا م�سلمين.
� ِ
ثان ًيا :جواز ِ�ص َل ِت ِه ْم والإح�سان �إليهم ،كما قال تعالى:
( ،)4قال العالمة ال�سعدي �( :أي ال ينهاكم اهلل عن البر وال�صلة،
					
(� )1سورة يون�س الآية رقم (.)99
(� )2سورة الأنبياء الآية رقم (.)107
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( )3رواه م�سلم.)2524( :
(� )4سورة املمتحنة الآية رقم (.)8

والمكاف�أة بالمعروف ،والق�سط للم�شركين ،من �أقاربكم وغيرهم ،حيث كانوا بحال لم ين�صبوا لقتالكم في الدين والإخراج
من دياركم .فلي�س عليكم جناح �أن ت�صلوهم ,ف�إن �صلتهم في هذه الحالة ال محذور فيها وال تبعة) (.)1
ا�س َت ْف َت ْيتُ َر ُ�س َ
هلل
وعنْ �أَ ْ�س َما َء ِب ْن ِت َ�أ ِبي َب ْكر
ول ا ِ
َقا َل ْتَ :ق ِد َم ْت َع َل َّي ُ�أ ِّمي َو ِه َي ُم ْ�ش ِر َك ٌة ِفي َع ْه ِد َر ُ�س ِول ا ِ
َ
هلل (َ ،)2ف ْ
ُق ْلتُ َ :و ِه َي َر ِاغ َب ٌة (� )3أَ َف َ�أ ِ�ص ُل �أُ ِّمي؟ َق َالَ « :ن َع ْم ِ�ص ِلي �أُ َّم ِك» (.)4
ولعل الحكمة من جواز البر والإح�سان �إلى الم�سالمين منهم� :أن ذلك ربما كان �سب ًبا في ت�أليف قلوبهم ،وتهيئتها لقبول
الحق وا ِّتباعه ،ولميل النفو�س �إلى حب من �أح�سن �إليها والتقبل منه.
ثال ًثا :العدل والإن�صاف في معاملتهم ،والوفاء بعهودهم ومواثيقهم؛ فيجب التزام العدل في التعامل مع غير الم�سلمين،
كما يجب مع الم�سلمين ،ويحرم ظلمهم كما قال تعالى :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ( ،)5وقال تعالى :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ( ،)6ففي الآية �أمر ب�أداء الأمانات �إلى �أهلها �أي ًا كان �أهلها,
والحكم بين النا�س بالعدل �أبرار ًا كانوا �أو فجار ًا ( ,)7كما يجب الوفاء بعهودهم ومواثيقهم ما وفوا بها ،كما قال تعالى:
(.)8
			
راب ًعا :معاملتهم في البيع وال�شراء والت�أجير ونحو ذلك ,فعن عائ�شة قالت « :توفي النبي ودرعه مرهونة عند
�صاعا من �شعير » (.)9
يهودي بثالثين ً
خام�سا :تحريم �إيذائهم �أو االعتداء عليهم فقد قال « :من قتل معاهد ًا لم يرح رائحة الجنة ,و�إن ريحها توجد من
ً
أو�صى عم ُر بن الخطاب الخليف َة بعده ب�أهل الذمة فقال( :و�أو�صيه بذمة اهلل وذمة ر�سوله
م�سيرة �أربعين عام ًا» ( .)10و� َ
�أن يوفي لهم بعهدهم ،و�أن يقاتل ِمن ورائهم ،وال يكلفهم �إال طاقتهم)(.)11
فما داموا م�ستقيمين على عهدهم ,م�ؤدين ما يجب عليهم فما للم�ؤمنين عليهم من �سبيل ،بل الواجب الكف
عنهم ،وكذلك حمايتهم من �أن يظلموا �أو ُيعتدى عليهم.
و لقد عا�ش غير الم�سلمين في ع�صر النبوة و�أيام الخالفة الرا�شدة وما بعدها في �أمن و�أمان ،كما نعموا بعدل الإ�سالم
ورحمته ،وبر الم�سلمين و�إح�سانهم ،وال يزالون �إلى اليوم يعي�شون بين الم�سلمين في عامة البالد الإ�سالمية �آمنين مطمئنين.

( )1تي�سري الكرمي الرحمن .222/5
(� )2أي معاهدته مع امل�شركني يف �صلح احلديبية.
( )3وهي راغبة� :أي طامعة يف ال�صلة والعطية.
(� )4أخرجه البخاري رقم  ,2427وم�سلم رقم .1671

(� )5سورة املائدة الآية رقم (.)8
(� )6سورة الن�ساء الآية رقم (.)58
( )7ابن كثري :تف�سري القر�آن العظيم .505/1
(� )8سورة النحل الآية رقم (.)91

(� )9أخرجه البخاري رقم .4467
(� )10أخرجه البخاري ,وقد �سبق �شرحه يف احلديث
التا�سع ع�شر �ص .133
(� )11أخرجه البخاري (.)1392
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بالرجوع مل�صادر التعلم� ,أورد موقفني من مواقف النبي
النا�س لدعوته.

تبني �أثر تعامله مع غري امل�سلمني يف ا�ستجابة

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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قم بح�صر �أبرز ثالث �شبهات تثار حول الإ�سالم يف معاملة غري امل�سلمني ,ووظف معلومات الدر�س يف الرد
عليها.
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م ِّثل ل�صورتين من �صور �سماحة الإ�سالم في التعامل مع غير الم�سلمين.
اذكر �أربع ًة من �آداب التعامل مع غير الم�سلمين.
ما الحكمة من جواز البر والإح�سان �إلى غير الم�سلمين؟
بقيت ديانات و�شعوب على غير الإ�سالم في ظل حكم الإ�سالم ,بينما �أبيدت ديانات و�شعوب حينما
حكم غير الم�سلمين ,على �أي �شيء يدل ذلك؟
اكتب بحث ًا موجز ًا عن «�صحيفة المدينة» التي مثلت نموذج ًا للتعاي�ش بعد هجرة النبي للمدينة.

حقوق الخدم والعمال
�أهداف الدر�س

يتوقع منك بعد الدر�س �أن:

تبي احلكمة من التفاوت بني النا�س.
ِّ
تعدِّ د حقوق اخلدم والعمال امل�شروعة.
مت ِّثل ل�صور �إيذاء اخلدم والعمال.
حتذر من ظلم اخلدم والعمال.

تفاوت النا�س يف مراتبهم و�أعمالهم
الحياة الب�شرية قائمة على �أ�سا�س التفاوت في مواهب الأفراد والتفاوت فيما يمكن �أن ي�ؤديه كل فرد من عمل ،والتفاوت
في مدى �إتقان هذا العمل ،وهذا التفاوت �ضروري لتنوع الأدوار المطلوبة للخالفة في هذه الأر�ض ،ولو كان جميع النا�س ال
نوعا واحدًا من الأعمال ما �أمكن �أن تقوم الحياة على هذه الأر�ض بهذه ال�صورة ،ولبقيت �أعمال كثيرة جدًّا
ال يح�سنون �إال ً
ال تجد من يقوم بها ،والذي خلق الحياة � -سبحانه وتعالى -و�أراد لها البقاء والنمو ،خلق الكفايات واال�ستعدادات متفاوتة
										
تفاوت الأدوار المطلوب �أدا�ؤها ،قال تعالى:
(.)1

حث الإ�سالم على العمل
قد حث الإ�سالم على العمل ،واعتبره واج ًبا على كل قادر عليه ,و�أثنى على العاملين ،وبينت الن�صو�ص �أن العمل من
العبادة ،و�أنه من �سنة الأنبياء ،و�أن �أف�ضل الك�سب ما كان من عمل اليد ،و�أن الرزق المقدور مقرون بال�سعي والعمل ،و�أمر
تعالى عباده بالم�شي في مناكب الأر�ض لي�أكلوا من رزقه ،قال تعالى:
(.)2
ف�إذا كانت هذه منزلة العمل في الإ�سالم وهذا ف�ضله ،فالواجب تقدير من يمتهنون �أعما ًال �شريفة ونافعة ،ومعاملتهم
بالح�سنى ،والكف عن �أذيتهم ،و�أن ت�ؤدى �إليهم حقوقهم وافية غير منقو�صة.
(� )1سورة الزخرف الآية رقم (.)32

(� )2سورة امللك الآية رقم (.)15
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من حقوق العمال واخلدم
لقد جعل الإ�سالم للعمال والخدم حقو ًقا يجب القيام بها ،وال �سيما متى قام العمال والخدم بوظائفهم و�أدوا ما يجب
عليهم ب�أمانة و�إتقان ،ومنها:
 1معاملتهم معاملة ح�سنة؛ باحترامهم ،والرفق بهم ،والإح�سان �إليهم ،ولين الكالم معهم ،والبعد عن �أذاهم �أو احتقارهم
�أو تنق�صهم؛ لأنهم يقومون ب�أعمال �شريفة ونافعة ،فالواجب �أن تحفظ كرامتهم وت�صان حرمتهم ،وقد �ضرب النبي
�أروع الأمثلة في الرفق بالخدم وح�سن معاملتهم ،فعن �أن�س بن مالك قال« :خدمت ر�سول اهلل ع�شر
�سنين ،واهلل ما قال لي �أُ ًّفا َق ُّط ،وال قال لي ل�شيء لم فعلت كذا؟ وهال فعلت كذا» (.)1
� 2إعطا�ؤهم �أجورهم وحقوقهم المالية كاملة في وقتها من غير ت�أخير ،لحاجة العامل �إلى الإنفاق على نف�سه وعلى �أهله،
(.)2وحذر النبي من
وقد �أمر اهلل عز وجل بالوفاء بالعقود ،قال تعالى		:
ت�ضييع حقوق العمال المالية فقال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى« :ثالثة �أنا خ�صمهم يوم القيامة :رجل �أعطى بي
ثم غدر ،ورجل باع ُح ًّرا ف�أكل ثمنه ،ورجل ا�ست�أجر �أجير ًا فا�ستوفى منه ولم يعطه �أجره» ( ،)3وقال �« :أعطوا الأجير
�أجره قبل �أن يجف عرقه» (.)4
� 3إتاحة الوقت الكافي لهم لأداء العبادات والفرائ�ض التي فر�ضها اهلل عليهم ،و�أن يجدوا وقتًا للراحة والنوم ،وقد
جاء عن عثمان بن عفان �أنه كان ال يوقظ �أحدً ا من خدمه �إذا قام من الليل ليعينه على و�ضوئه ،ولما قيل له:
()5
لو �أيقظت بع�ض الخدم ليعينك قال :ال ،الليل لهم ي�ستريحون فيه.
 4القيام بالم�س�ؤولية تجاههم ،بدعوتهم �إلى الخير ،و�أمرهم بالمعروف ،ونهيهم عن ما يخل بمقت�ضيات الأخالق
والآداب ،وتعليمهم ما يجهلونه من �أمور دينهم ،واال�ستفادة من مكاتب توعية الجاليات ،بما لديها من و�سائل
تفيدهم في التعرف على دينهم ،والتخل�ص مما لديهم من مخالفات و�أخطاء في عقائدهم وعباداتهم.
 5عدم تكليفهم من الأعمال ما ال يطيقون ،ف�إن احتيج �إلى تكليفهم بع�ض ما فيه م�شقة عليهم ،فالواجب �أن يعانوا
قال في حق المملوك – وفي حكمه الخادم« :-وال تكلفوهم ما
على القيام به ،فعن �أبي ذر �أنَّ النبي
يغلبهم ،ف�إن كلفتموهم ما يغلبهم ف�أعينوهم»(.)6
 6عدم �إيذائهم �أو ظلمهم ،ومن �صور الإيذاء� :سبهم و�شتمهم ،والتلفظ عليهم بالألفاظ القبيحة والبذيئة ،واالعتداء
عليهم بال�ضرب ،وهذا من �أ�شد �أنواع االمتهان لكرامتهم ،وقد جاء في ذلك الوعيد ال�شديد ،فعن �أبي م�سعود
غالما لي ف�سمعت من خلفي �صوتًا( :اعلم �أبا م�سعود �أن اهلل �أقدر عليك منك
البدري قال :كنت �أ�ضرب ً
عليه) ،فال َت َف ُّت ف�إذا هو ر�سول اهلل  ،فقلت :يا ر�سول اهلل هو ُح ٌّر لوجه اهلل .فقال� « :أما لو لم تفعل ،للفحتك
النار� ،أو لم�ستك النار» (.)7
(� )1أخرجه م�سلم (.)6151
(� )2سورة املائدة الآية رقم (.)1
(� )3أخرجه البخاري (.)6151
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(� )4أخرجه ابن ماجه (.)2443
(� )5أخرجه ابن �سعد يف الطبقات الكربى
(.)٥٩/٣

(� )6أخرجه البخاري (.)2545
(� )7أخرجه م�سلم (.)6151

بالرجوع لكتب ال�سنة ِّبي هدي النبي

يف التعامل مع اخلدم:

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

من خالل ت�أملك لأحوال بع�ض النا�س مع اخلدم و ال�سائقني؛ اكتب �أبرز �صور التعامل احل�سن التي
يلقونها و�أبرز �صور التعامل ال�سيئ:
�أبرز �صور التعامل ال�سيئ
�أبرز �صور التعامل الح�سن
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1

َب ِّين الحكمة من التفاوت بين النا�س.

2

عدِّ د حقوق الخدم و العمال.

3

ا�ستدل من ال�سنة على وجوب �إعطاء العامل �أجره بدون نق�صان.

4

ما الآداب الم�شروعة في معاملة الخدم؟

