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احلمد هلل رب العاملني وال�ضالة وال�ضالم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني، اأما بعد: 
 فبني يديكـ  اأخي الطالبـ  كتاب احلديث )2( للطالب للنظام الثانوي بخطته اجلديدة، وهو يت�ضمن 

ثالثة حماور اأ�ضا�ضية:
اأوًل: مضطل اديث، وتدر�ض فيه اأق�ضام احلديث باأنواعها.

ثانًيا: اديث النبوي، وتدر�ض فيه اأحاديث تارة عن النبي  مع ذكر اأهم الفوائد 
واالإر�ضادات املتعلقة بها.

اأو  ال�ضرعية  باالآداب  متعلقة  تارة  مو�ضوعات  فيه  وتدر�ض  الإ�ضالمية،  الثقافة  ثالًثا: 
الفكر االإ�ضالمي، ونحو ذلك، كتبت باأ�ضلوب ينا�ضب م�ضتواك العمري والثقايف.

وبقدر علمك وعملك Ãا ت�ضمنته االأحاديث النبوية التي تدر�ضها، ودعوتك اإليها وتعليمها لالآخرين؛ 
تكون باإذن اهلل تعالى ‡ن اأراد اهلل بهم اÿري و�ضعادة الدارين؛ حيث اأخربنا ر�ضولنا الكرمي 

ر من بّل≠ �ضريعته، ودعا له  باأن يرزقه اهلل  ين«)1(، وب�ضَّ هُه يِف الدِّ ا ُيَفقِّ اأن: »َمْن ُيِرد اهلُل ِبِه َخرْيً
َفُربَّ  َي�ْضَمْعَها،   ْ⁄َ َمْن  اإَِلى  اَها  اأدَّ ُثمَّ  َفَوَعاَها،  َمَقاَلِتي  �َضِمَع  ا  اْمَرًءً اهلُل  َر  »َن�ضَّ  : البهجة بقوله 

َحاِمِل ِفْقٍه اَل ِفْقَه َلُه، َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه اإَِلى َمْن ُهَو اأَْفَقُه ِمْنُه«)2(.
اأخي  ُيتوخى منك-  اأهداًفا تربوية  اإلى درو�ض متوالية، وو�ضعنا لكل در�ض  َم املقرر  ُق�ضِّ وقد 
الطالب- اأن حتر�ض عليها وتتمثلها يف حياتك، وقد �ضمن كل در�ض يف هذا املقرر ن�ضاطات 
متنوعة تزيدك علًما وفهًما وا�ضتيعاًبا للدر�ض، وت�ضاعدك لتكون طالًبا ن�ضًطا داخل ال�ضف؛ 
ت�ضارك يف الدر�ض بفاعلية وروح متوثبة، وتنمي لديك املهارات املتنوعة؛ وتعينك على البحث 
عن املعلومة بنف�ضك؛ مع م�ضاعدتك يف البحث عنها من خالل بع�ض املوجهات اأو اإر�ضاد معلمك 
املبارك؛ كما تعينك على التعاون مع زمالئك يف اإثراء املادة ونفع االآخرين، وقبل ذلك وبعده 
تعينك - اإن �ضاء اهلل تعالى- يف التعرف على كثري من االأحكام ال�ضرعية واالأ�ضول العلمية 
التي ت�ضتفيدها يف حياتك، وتكون عوًنا لك باإذن اهلل تعالى على حت�ضني نف�ضك من التيارات 
الفكرية املختلفة، كما اإنها تقربك اإلى ربك وخالقك؛ ‡ا يقودك باإذن اهلل ل�ضعادة الدنيا ونعيم 

االآخرة.
والذي نوؤمله اأن يكون الكتاب دافًعا لك لالرتقاء يف مدارج العلم والهداية، وانطالقة ÿري 
عظيم ترى اأثره يف حياتك وجمتمعك. نفع اهلل بك، وجعلك ُقرة عني لوالديك، وحفظك من 

كل مكروه.

)1( اأخرجه البخاري )71(، وم�ضلم  )1037(.
)2( م�ضند االإمام اأحمد 436/80،1/4، 225/3، 183/5، و�ض اأبي داود 322/3 )3660(، والرتمذي 33/5)2656(-) 2658(،وابن ماجه 86-84/1)230(- )236(.
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اأوًل: مضطل اديثاأوًل: مضطل اديثاأوًل: مضطل اديث

ثانًيا: اديث النبويثانًيا: اديث النبويثانًيا: اديث النبويثانًيا: اديث النبويثانًيا: اديث النبويثانًيا: اديث النبوي

احلديث االأول: »عليكم ب�ضنتي و�ضنة اÿلفاء الرا�ضدين«.
عم«. احلديث الثاين: »فَو اهلل الأَن يهدَي اهلل بك رجاًل خري لك من اأن يكون لك ُحْمُر النَّ

احلديث الثالث: »بايعت النبي  على اإقام ال�ضالة واإيتاء الزكاة والن�ضح لكل م�ضلم «.
احلديث الرابع: » الطهور �ضطر االإÁان.. «.
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جهود العلماء يف الذب عن ال�ضنة النبوية، الكتب املوؤلفة فيه.

اأق�ضام احلديث من جهة امل�ضند اإليه.
تخريج احلديث النبوي، تعريفه، اأهميته، تخريج احلديث عن طريق مو�ضوعه، تخريج احلديث عن طريق 
اأول لفظ فيه، تخريج احلديث عن طريق لفظة وردت يف مÏ احلديث، تخريج احلديث عن طريق احلا�ضب 

االآيل.

10
10
11
14
14
15
18
18
19
23
27
28
31
35



7
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احلديث العا�ضر: »لو اأنكم تتوكلون على اهلل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري«.

ِتَي َرُجاًل َفَي�ْضاأََلُه«. احلديث احلادي ع�ضر: »الأَْن َياأُْخَذ اأَحُدُكْم َحْبَلُه َفَيْحَتِطَب على َظْهِرِه؛ َخرْيٌ َلُه ِمْن اأَْن َياأْ
احلديث الثاين ع�ضر: اأن نا�ضا من االأن�ضار �ضاألوا ر�ضول اهلل فاأعطاهم .. » ومن ي�ضتعفف يعفه اهلل، ومن
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احلديث الثالث ع�ضر: » اتقوا اهلل واعدلوا بني اأوالدكم«.
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احلديث اÿام�ض ع�ضر: »�ضنفان من اأهل النار ⁄ اأرهما «.

احلديث ال�ضاد�ض ع�ضر: » ثالث ال يغل عليهن قلب امرئ م�ضلم«.
احلديث ال�ضابع ع�ضر: »من قتل معاهًدا ⁄ يرح رائحة اجلنة«.

ا اأتى النبي  فقال: يا ر�ضول اهلل، ائذن يل بالزنا..«. احلديث الثامن ع�ضر: » اأن فًتى �ضابًّ
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  تعّرف م�ضطلح احلديث.
  تعّرف املÏ وال�ضند للحديث.

  تبنيِّ اأهمية علم امل�ضطلح.

  تعلِّل لن�ضاأة علم امل�ضطلح.
  تبنيِّ مراحل التاأليف يف م�ضطلح احلديث.

ف ثالثة كتب من كتب امل�ضطلح.   تعرِّ

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

åjد◊� íس£لüe ∞jôعJåjد◊� íس£لüe ∞jôعJ

وي�ضمى -اأي�ضا- علوم الحديث واأ�ضول علوم الرواية.
. َند واْلَمْتِن، من حيُث القبوُل والردُّ هو: علٌم بقواعد ُيعرف بها اأحوال ال�ضَّ
َنُد لًة: اْلُمعَتَمد، �ضمي بذلك الأن الحديث ي�ضتند اإليه، ويعتمد عليه. ال�ضَّ

لُة ِلْلَمْتِن. واضطالحاً: �ضل�ضلة الرواة اْلُمو�ضِ
ُلَب ِمن االأر�ض وارتفع. اْلَمْتُن لًة: ما �ضَ

واضطالحاً: ما انتهى اإليه ال�ضنُد ِمن الكالم.

. دُّ َنُد واْلَمْتُن، ِمن حيُث الَقبوُل والرَّ ال�ضَّ
َثَمَرُتُه:

تمييز االأحاديث المقبولِة فُيعمُل بها، والمردودِة فال ُيعمل بها.

åjد◊� íس£لüe ´ƒسVƒeåjد◊� íس£لüe ´ƒسVƒe

íس£لüŸ� ºلY أهم»ة�íس£لüŸ� ºلY أهم»ة�

لعلم الم�ضطلح اأهمية كبيرة، وفائدة جليلة، هي: )حفظ الحديث النبوي وتمييز �ضحيحه من �ضقيمه، وحمايته من اأن 
يدخل فيه ما لي�ض منه، اأو يختلط كالم ر�ضول اهلل  بكالم غيره(، ويترتب على ذلك فوائد كثيرة، منها:

åjـد◊� íس£لüeåjـد◊� íس£لüe

L-GE-CBE-TRHS-HDTH2-U1-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRHS-HDTH2-U1-L1.png

مصطلح الحديث

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-مصطلح الحديث

علوم إنسانية

الثانوية مقررات
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11  حفظ الدين من التحريف والتبديل.

حَّ من ال�ضنة النبوية. 22  ا�ضتنباط االأحكام مما �ضَ

33  االقتداء بالنبي  في عبادته ومعامالته واأخالقه.

. 44  تجنيب الم�ضلِم من الوقوِع في الكذب على النبي 

ُق االأمة)1(. 55  تنقية االأذهان و�ضيانُتها من االأحاديث الباطلة التي تف�ضد العقائد والعبادات، وتفرِّ

¬«a äاØلDƒŸ� ¢†وبع ,íس£لüŸ� ºلY Iساأûf¬«a äاØلDƒŸ� ¢†وبع ,íس£لüŸ� ºلY Iساأûf

� قواعد هذا العلم لها اأ�ضٌل في القراآن الكريم وال�ضنة النبوية كما في قوله تعالى:
�]احلجــرات: 6[.، فهذه االآية الكريمة داعية �
: »كفى بالمرء كذًبا اأن يحدث بكل ما �ضمع« )2(. اإلى التثبُِّت في االأخبار، وفي حديث اأبي هريرة  قال: قال ر�ضوُل اهلل 
ا كثرت اأوهام الرواة،  نة في عهد ال�ضحابة اأو التابعين لعدم الحاجة اإلى ذلك، ولكن َلمَّ ولكن لم تكن هذه القواعد مدوَّ
وبداأ يظهر الكذب؛ احتاج العلماء اإلى الت�ضنيف في قواعد علوم الحديث وبيان بع�ض م�ضائله، فظهر في بداية القرن الثالث 
الكالم في علوم الحديث �ضمن بع�ض الم�ضنفات تحت عناوين ومباحث خا�ضة كـ)الجرح والتعديل( و)علل الحديث(، 

و)تواريخ الرواة( فمن االأئمة الذين تحدثوا عن بع�ض مباحث علوم الحديث في كتبهم:
الحديث،  �ضروط �ضحة  »الر�ضالة« فقد تحدث عن  بـ  الم�ضهور  كتابه  ال�ضافعي رحمه اهلل )ت204هـ( في  االإمام   

والحديث المر�ضل، والمنقطع، وحجية خبر االآحاد وغير ذلك.
 االإمام م�ضلم بن الحجاج رحمه اهلل )ت261هـ( في مقدمة كتابه ال�ضحيح.

 ثم بداأ الت�ضنيف الم�ضتقل في علم الحديث وقواعده في القرن الرابع، فاأول من �ضنَّف كتابًا ُمْفَردًا في هذا العلم 
ث الفا�ضل بين الراوي والواعي«. االإمام الح�ضن بن عبدالرحمن الرامهرمزي )ت360هـ( �ضماه: »المحدِّ

ثم تتابع العلماء على الت�ضنيف يف هذا العلم ومن اأبرز هذه املوؤلفات واأ�ضهرها: 

)1( لال�ضتزادة انظر: منهج النقد يف علوم احلديث �ض34، 35.
)2( اأخرجه م�ضلم )5(.

Üاàµعنوا¿ ال

الموDل∞

IòÑf يùضIÒ عن

Üاàµال

الكفاية يف معرفة اأ�ضول علم الرواية.

اأحمد بن علي امل�ضهور بـ )اÿطيب البغدادي ت 463هـ(.

اأهم  موؤلفه  فيه  امل�ضَندة يف م�ضطلح احلديث، وقد جمع  املوؤلفات  اأهم  الكتاب من  يعد هذا 
والنقاد  املتقدمني  العلماء  مذاهب  وذكر  الكلية،  وقواعدها  اأ�ضولها  وبنيَّ  الرواية،  قوانني 
املعتربين يف م�ضائل كثرية من علوم احلديث، وهو عمدة من جاء بعده ‡ن كتب يف هذا الفن.
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د فيه املÏ وال�ضند: بالرجوع اإلى �ضحيح البخاري اأو �ضحيح م�ضلم، اكتب حديًثا وحدِّ
...........................................................................................................................................

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

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

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

Üاàµعنوا¿ ال

الموDل∞

IòÑf يùضIÒ عن

Üاàµال

»معرفة اأنواع علم احلديث«، وقد ا�ضتهر با�ضم »مقدمة ابن ال�ضالح«.

عثمان بن عبد الرحمن ال�ضهرزوري امل�ضهور بـ: )ابن ال�ضالح ت643هـ(.

وهو من اأنف�ض ما كتب يف علوم احلديث وقد لقي من العناية ما ⁄ يكن لكتاب قبله، فلهذا 
عكف النا�ض عليه، و�ضاروا ب�ضريه، فال يح�ضى كم ناظم له وت�ضر، وم�ضتدرك عليه. 
ومن اأف�ضل التعليقات عليه كتاب »التقييد واالإي�ضاح ملا اأطلق واأغلق من كتاب ابن ال�ضالح« 

للحافظ اأبو الف�ضل عبد الرحيم العراقي )ت806هـ(.

Üاàµعنوا¿ ال

الموDل∞

IòÑf يùضIÒ عن

Üاàµال

»نخبة الفكر يف م�ضطلح اأهل االأثر«.

 اأحمد بن علي الع�ضقالين امل�ضهور بـ: )احلافظ ابن حجر ت 852هـ(.

 Ïوهو  من اأ�ضهر املتون املخت�ضرة يف علوم احلديث، وال يزال طالب العلم يحفظون هذا امل
ويعتنون به، وله �ضروح وحوا�ٍض كثرية من اأح�ضنها �ضرح املوؤلف نف�ضه امل�ضمى »نزهة النظر يف 

تو�ضيح نخبة الفكر«.

•É`````°ûf1
د فيه املÏ وال�ضند: بالرجوع اإلى �ضحيح البخاري اأو �ضحيح م�ضلم، اكتب حديًثا وحدِّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................................................................................................
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•É`````°ûf2
اأوجد العالقة بني عناية العلماء Ã�ضطلح احلديث وبني قوله تعالى: زب 

     رب  )احلجر االآية: 9(.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

11 ما املراد Ã�ضطلح احلديث؟

ح ذلك. 22 يعد القراآن الكرمي اأ�ضاًل لعلم م�ضطلح احلديث، و�ضِّ

33 ما مراحل التاأليف يف علم م�ضطلح احلديث؟

44 ما مو�ضوع علم م�ضطلح احلديث؟ وما ثمرته؟

55 مثِّل الأبرز املوؤلفات يف علم امل�ضطلح.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................................................................................................
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  تبيِّن اعتبارات تق�ضيم الحديث.
د اأق�ضام الحديث من جهة تعدد طرقه.   تعدِّ

ف الحديث المتواتر وتمثل له.   تعرِّ
ف الحديث االآحاد وتبين اأق�ضامه.   تعرِّ

ف الحديث الم�ضهور وتمثل له.   تعرِّ
ف الحديث العزيز وتمثل له.   تعرِّ
ف الحديث الغريب وتمثل له.   تعرِّ

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

ِة اعتبارات يمكن اإمالا فيما ياأتي: ينق�ضم الحديث ِبعدَّ
)ِه )وهي اأ�ضانيُدهِِد ُطُر ة َتَعد ضامه من�اأوًل: اأ

 ضامه من حيُث القبوُل والرد�ثانًيا: اأ
)ة اْلُم�ْضَنِد اإليه )المنقول عنه ضامه من�ثالًثا: اأ

واإليك تف�ضيل هذه االأق�ضام:

: �أb�ساøe ¬e ج¡ة Jعدد bôW¬ (وه« �أSساf»د√)(وه« �أSساf»د√) kأول�¬bôW عددJ ج¡ة øe ¬eسا�bأ� : kأول�

ينق�ضم الحديث من هذه الجهة اإلى ق�ضمين هما: المتواتُر، واالآحاُد.

ا)1(. ها بع�ضً التتابُع، يقال: تواترت االأمطاُر، اإذا جاءت يتبع بع�ضُ التواُتُر في اللة:
هم على الكذب، واأ�ضندوه اإلى �ضيٍء مح�ضو�ض. واضطالًحا: ما رواه جمٌع من الرواة، ي�ضتحيل في العادة تواُطوؤُ

اأ�ضامه:
 ينق�ضم المتواتر اإلى ق�ضمين:

                اأ-متواتٍر لفًظا.      ب-متواتٍر مْعًنى.

اأالمتواتر لفًظا: ما اتَّفَق الرواة فيه على لفِظِه. 
)1( امل�ضباح املنري، القامو�ض املحيط، مادة )وتر(.

ôJ�ƒلمت�ôJ�ƒلمت� 11

åjســام �◊ـد�bأ�åjســام �◊ـد�bأ�
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فقد روى هذا الحديَث اأكثُر من �ضبعين �ضحابيًّا)1(. ًدا، فليتبواأ َمقعَدُه من النار«، : »َمْن َكَذَب عليَّ متعمِّ مثاله: قوله 
، وانفرَد كلُّ حديٍث بلفظه الخا�ض.  المتواتر معًنى: ما اتفق فيه الرواة على معًنى كلِّيٍّ

ين)2(. مثاله: اأحاديُث ال�ضفاعة، واأحاديُث الم�ضح على الخفَّ
من المضنفات في المتواتر:

1- االأزهار المتناثرة في االأخبار المتواترة، لل�ضيوطي.
2- نظم المتناثر من الحديث المتواتر، لمحمد بن جعفر الكتاني.

وهو لًة: جمع اأحد، بمعنى الواحد.
واضطالًحا: الخبر الذي لم يجمع �ضروط المتواتر.

وينق�ضم حديث االآحاد اإلى ثالثة اأق�ضام، هي:

اأ الم�ضور:
وهو لًة: الم�ضتفي�ض اْلُمْنَت�ِضُر.

واضطالًحا: ما رواه ثالثة فاأكثر، ولم يبل≠ حدَّ التواتر.
وقد تطلق ال�ضهرة على ما ا�ضتهر على االأل�ضنة، �ضواء ورد باإ�ضناٍد �ضحيح اأو غير �ضحيح.

)1( اأخرجه البخاري )107(، )110(،  وم�ضلم )2، 3، 4(.
)2( انظر عدد من روى اأحاديث امل�ضح على اÿفني يف: التقييد واالإي�ضاح �ض230، ونظم املتناثر �ض149، واأحاديث ال�ضفاعة يف التقييد واالإي�ضاح �ض232، ونظم املتناثر 

�ض151 - 153.
العلم 34/1 )100(، ويف كتاب  يقب�ض  باب كيف  العلم،  البخاري يف كتاب  اأخرجه  للم�ضهور ا�ضطالًحا، واحلديث  الراوي 157/2 مثااًل  ال�ضيوطي يف تدريب  )3( ذكره 

االعت�ضام بالكتاب وال�ضنة، باب ما يذكر من ذم الراأي وتكلف القيا�ض 148/8 )7307(، وانظر كالم ابن حجر على طرقه يف: فتح الباري 349/13 - 357.
)4( اأخرجه البخاري )10(.

)5( ال اأ�ضل له، وقد روى البيهقي يف املدخل نحوه �ض162، 163، عن ابن عبا�ض  ب�ضند �ضعيف، وانظر: املقا�ضد احل�ضنة �ض 26، وك�ضف اÿفاء 64/1، واإ“ام املنة يف 
ذم اختالف االأمة للعالمة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن ح�ضن �ض31.

�لآحــــاد�لآحــــاد 22

العلم  يقب�ض  ولكن  العباد،  من  ينتزعه  انتزاًعا  العلم  يقب�ض  ال  اهلل  »اإن   : قوُله   : ضطالحيال ا�ضوِر  ومثال 
لُّوا واأَ�ضلوا«)3(. ااًل ف�ضئلوا فاأفتوا بغري علم، َف�ضَ بقب�ض العلماء، حتى اإذا ⁄ يبق عالًما اتخذ النا�ض روؤو�ضًا ُجهَّ

: »امل�ضلم من �َضِلَم امل�ضلمون ِمن ل�ضانه ويده« )4(. ومثال ا�ضور على الأل�ضنة وهو ضحي: قول النبي 
تي رحمة«)5(. ومثال ا�ضور على الأل�ضنة وهو �ضعيف: حديث: »اختالُف اأمَّ

 العزيز:
. وهو لًة: من عزَّ يِعز-بالك�ضر- اإذا قلَّ ونَدَر حتى ال يكاد يوجد، اأو من عزَّ يَعز-بالفتح- اإذا قوي وا�ضَتدَّ

َند. واضطالًحا: ما رواه اثنان ولو يف طبقة واحدة، و⁄ َيِقلَّ رواته عن اثنني يف طبقٍة من طبقات ال�ضَّ
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)1( اأخرجه البخاري )14( )15(، وم�ضلم )44(.
)2( اأخرجه البخاري )1907(.

مثاله: حديث اأن�ض واأبي هريرة  اأن النبيَّ  قال: »ال يوؤمن اأحُدكم حتى اأكون اأحبَّ اإليه ِمن والِده وولِده والنا�ِض 
اأجمعني«)1(.   

ج الريب:
وهو لًة: امْلُْنَفِرُد.

َند. واضطالًحا: ما رواه �ضخ�ٌض واحٌد ولو يف طبقٍة من طبقات ال�ضَّ
ا ِلُكلِّ اْمِرٍئ ما َنَوى«)2(. َ اِت، َواإِ‰َّ يَّ ا االأَْعَماُل ِبالنِّ َ مثاله: حديث عمَر بِن اÿطاب  اأن النبيَّ  قال: »اإ‰َّ

اأكمل خارطة املفاهيم االآتية لت�ضتويف اأق�ضام احلديث من جهة تعدد طرقه:

•É`````°ûf1

اديث
النبوي

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

احاد ...................

......................................
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•É`````°ûf2

قارن بني املتواتر واالآحاد وفًقا ملا ياأتي:

الحادالمتواترالمعيار

كثرة الرواة

عدد الأ�ضام

الثبوت

ف كالًّ من: 11  عرِّ

-احلديث املتواتر. 
 - احلديث العزيز.  

- احلديث الغريب.
22  مثِّل ملا ياأتي:

-حديث متواتر لفًظا.   
-حديث م�ضهور على االأل�ضنة وهو �ضعيف.   

 - حديث غريب.
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ينق�ضم الحديث من حيث القبول والرد اإلى �ضمين: 
حديٌث مقبوٌل: وهو اإما �ضحيح اأو ح�ضن، وكل منهما ينق�ضم اإلى ق�ضمين، فتكون اأق�ضام الحديث المقبول: �ضحيح  الأول:

لذاته ولغيره، وح�ضن لذاته ولغيره.
الثاني: حديٌث مردوٌد: وهو اإما �ضعيف اأو مو�ضوع. وال�ضعيف في الجملة ينق�ضم اإلى �ضعٍف ي�ضيٍر، واإلى �ضعٍف �ضديٍد ال يمكن 

انجباُره.
واإليك تف�ضيل هذه االأق�ضام:

د اأق�ضام الحديث من حيث القبول والرد.   تعدِّ
د اأق�ضام الحديث المقبول.   تعدِّ

ف الحديث ال�ضحيح لذاته وتمثل له.   تعرِّ

ف الحديث ال�ضحيح لغيره وتمثل له.   تعرِّ
ف الحديث الح�ضن لذاته وتمثل له.   تعرِّ
ف الحديث الح�ضن لغيره وتمثل له.   تعرِّ
  تقارن بين الحديث ال�ضحيح والح�ضن.

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

tدôو�ل o∫ƒÑ nلق� å«ح øe åjسام �◊د�bا: �أ k«fاKtدôو�ل o∫ƒÑ nلق� å«ح øe åjسام �◊د�bا: �أ k«fاK

هو اأربعة اأ�ضام:

∫ƒÑلمق� åjدëل� : kأول�∫ƒÑلمق� åjدëل� : kأول�

الضحي لًة: �ضد ال�ضقيم.
واضطالًحا: ما رواه َعْدٌل، تامُّ ال�ضبط، ِب�َضَنٍد متَّ�ضل، و�َضِلَم من ال�ضذوذ، والِعلَِّة الَقاِدَحِة.

:¬J�òل í«ëسüل�:¬J�òل í«ëسüل� 11

:∞jôلتع� :∞jôلتع� ìôسTìôسT
ا�ضتمل التعريُف على خم�ضة �ضروط للحديث ال�ضحيح، بيانها فيما ياأتي:

: والَعْدل هو: الم�ضلم، البال≠، العاقل، ال�ضالم من اأ�ضباب الف�ضق وما يخل بالمروءة. اأن يرويه َعْدل اأ 
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ْدٍر، باأن     اأن يكوَن الراوي تامَّ ال�ضبِط: ال�ضبط والحفظ، وهو اأن يروي الحديث كما تلقاه من �ضيخه: �ضبُط �ضَ
ْبُط كتاٍب، باأن يكتبُه في كتاٍب، ويحافَظ عليه اإلى حين التحديث به. َث به كما حِفَظُه، و�ضَ يحفظه في �ضدره، ويحدِّ

ن قبله بطريق من ُطرق التحمل ال�ضحيحة)1(. َنِد: وذلك باأن يكون كل راٍو قد اأخذ عمَّ ج  اتضاُل ال�ضَّ
: وهو ما فيه ِعلَّةٌ، والِعلَّةُ: �ضبب غام�ض خفي قادح في الحديث، مع اأن الظاهر ال�ضالمة منه. األَّ يكون ُمَعال  د

 ه  األَّ يكون �ضااً: وال�ضاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو اأوثق منه. 
وقولنا: ما رواه المقبول، �ضامل للراوي الثقة )وهو العدل الذي تمَّ �ضبطه(، كما ي�ضمل الراوي ال�ضدوق )وهو العدل 

الذي خفَّ �ضبطه قلياًل(.

مثال الضحي لاته:
ما اأخرجه البخاري في �ضحيحه)2(: حدثنا �ضليمان بن حرب، عن �ضعبة، عن قتادة، عن اأن�ض  عن النبي  قال: 
»ثالث من كن فيه وجد حالوة االإيمان: من كان اهلل ور�ضوله اأحب اإليه مما �ضواهما، ومن اأحب عبًدا ال يحبه اإال هلل، ومن 

يكره اأن يعود في الكفر بعد اإذ اأنقذه اهلل كما يكره اأن يلقى في النار«.
فهذا الحديث �ضحيح لتوفر �ضروط ال�ضحة فيه، فاالإ�ضناد متَّ�ضل، والرواة كلُّهم عدول، مع تمام ال�ضبط، و�ضلم من 

ال�ضذوذ والعلة.

اْلَح�َضُن لًة: �ضد القبيح.
. واضطالًحا: ما رواه عدٌل خفَّ �ضبطه ب�ضند مت�ضل، غير ُمَعلٍّ وال �ضاذٍّ

:ضحيبين الحديث اْلَح�َضِن  وال الفر
لو نظرنا اإلى تعريف كل منهما لم نجد هناك فرقًا كبيًرا، بل نجد بينهما اتفاًقا في اأربعة �ضروط، هي:

22  عدالة الراوي. 11  ات�ضال ال�ضند.    

44  ال�ضالمة من العلة. 33  ال�ضالمة من ال�ضذوذ.   

ويختلفان في اأمر واحد، وهو ال�ضبط، ففي الحديث ال�ضحيح ال بد اأن يكون كل راٍو من رواته مت�ضًفا بال�ضبط التام، 
اأما في اْلَح�ضن فال ي�ضترط تمام ال�ضبط.

مثال الحديث اْلَح�َضِن:
ما اأخرجه االإمام اأحمد في م�ضنده، قال: حدثنا يحيى بن �ضعيد، عن بهز بن حكيم، قال: حدثني اأبي، عن جدي، قال: 

�ضمعت ر�ضول اهلل  يقول: »ويل للذي يحدث فيكذب لي�ضحك به القوم، ويل لٌه«)3(.

:¬J�òل øس�ëل�:¬J�òل øس�ëل� 22

)1( طرق التحمل ثمانية، منها: ال�ضماع من لفظ ال�ضيخ، والعر�ض، وهو القراءة على ال�ضيخ، واالإجازة، وغريها. انظر: نزهة النظر �ض62 وغريه.
)2( اأخرجه البخاري )21(.

)3( اأخرجه م�ضند اأحمد 3/5، 5، 6، 7.
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و ال�ضبط - ما عدا بهز ابن  فهذا الحديث �ضنده مت�ضل، وقد �ضلم من ال�ضذوذ والعلة، وكل رواته ثقات - اأي: عدول تامُّ
حكيم، فاإنه قد خفَّ �ضبطه، ولذا فاإن حديثه من ق�ضم اْلَح�َضِن ِلَذاِتِه.

:√ô«¨ل í«ëسüل�:√ô«¨ل í«ëسüل� 33

َدْت اأ�ضانيُده. تعريفه: هو الحديث اْلَح�َضُن ِلَذاِتِه اإذا تعدَّ

:∞jôلتع� ìôسT:∞jôلتع� ìôسT
ى ويرتقي  اإذا ُروي الحديُث اْلَح�َضُن لذاته باإ�ضناد اآخَر مثله اأو اأقوى منه بلفظه، اأو بمعناه، فاإنه بمجموع االإ�ضنادين َيَتَقوَّ

من درجة اْلَح�َضِن لذاته ليكون �ضحيًحا لغيره.

 : مثاله: حديث عبد اهلل بن عمرو بن العا�ض  اأن النبي  اأمره اأن يجهز جي�ًضا، فنفدت االإبل، فقال النبي 
من َقالئ�ض ال�ضدقة اإلى محلها، فكان ياأخذ البعير بالبعيرين والثالثة«. »ابتع علينا اإباًل بَقالئ�ض)1(

فقد رواه اأحمد واأبو داود والبيهقي من طريق محمد بن اإ�ضحاق)2(، ورواه البيهقي من طريق عمرو بن �ضعيب)3(، وكلُّ 
واحد من االإ�ضنادين بانفراده َح�َضٌن، فبمجموعهما ي�ضير الحديُث �ضحيحًا لغيره)4(. 

:√ô«¨ل oøس� nëل�:√ô«¨ل oøس� nëل� 44

ا. ها بع�ضً َدْت اأ�ضانيُده على وجه َيْجُبُر بع�ضُ تعريفه: هو الحديث ال�ضعيف اإذا تعدَّ
مثاله: حديث اأن�ض بن مالك  عن النبي  قال: »طلب العلم فري�ضة على كل م�ضلم«)5(. فهذا الحديث ُروي من 

طرق كثيرة، وفي كل منها �ضعف، لكنها عند بع�ض العلماء)6( يمكن اأن تنجبر ويكون الحديث َح�َضنًا لغيره)7(.

بم ُتعرف ضحُة الحديث اأو ُح�ضنه؟
حُة الحديث بواحد من ثالثة اأمور: ُتعرف �ضِ

الأول: اأن يكون في كتاب التزم فيه م�ضنفه ال�ضحة، اإذا كان م�ضنفه ممن يعتمد قوله في الت�ضحيح، ك�ضحيحي 
البخاري وم�ضلم.

الثاني: اأن ين�ض على �ضحته اإمام يعتمد قوله في الت�ضحيح والت�ضعيف، ولم يكن معروًفا بالت�ضاهل فيه، كاالإمام 
اأحمد بن حنبل رحمه اهلل.

الثالث: اأن يجمع طرق الحديث، وينظر اختالفها، ودرجات رواته - اإذا كان من المتخ�ض�ضين بهذا العلم - فاإذا 
تمت فيه �ضروط ال�ضحة الخم�ضة حكم ب�ضحته)8(.

)1( القالئ�ض: جمع قلو�ض، والقلو�ض: ال�ضابة من النوق. )تار ال�ضحاح، وامل�ضباح املنري(.
)3( ال�ض الكربى للبيهقي 287/5. )2( اأخرجه م�ضند اأحمد 171/2، 216، و�ض اأبي داود )3357(، وال�ض الكربى للبيهقي 287/5. 

)5( اأخرجه ابن ماجه 81/1 )224(. )4( لال�ضتزادة انظر: النكت على ابن ال�ضالح 416/1 - 418، ومنهج النقد �ض267.  
)7( لال�ضتزادة انظر: النكت على ابن ال�ضالح 419/1 - 424. )6( انظر حا�ضية ال�ضندي على �ض ابن ماجه 98/1 - 99، وك�ضف اÿفاء 43/2.  

)8( انظر: م�ضطلح احلديث، البن عثيمني �ض8.
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•É`````°ûf2

•É`````°ûf1
قارن بين ال�ضحيح والح�ضن وفًقا لما ياأتي:

الح�ضنالضحيالمعيار

�ضبط الرواة

عدالة الرواة

اتضال ال�ضند

ال�ضالمة من ال�ضو والعلة

اأكمل خارطة المفاهيم االآتية لت�ضتوفي اأق�ضام الحديث المقبول:

الحديث المقبول
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ف كالًّ من: 11 عرِّ

-الحديث ال�ضحيح لذاته. 

-الحديث ال�ضحيح لغيره.  

- الحديث الح�ضن لذاته.

22 مثِّل لكل من:

-ال�ضحيح لغيره.  

-الح�ضن لذاته.  

- الح�ضن لغيره.

33 بم ُتعرف �ضحة الحديث اأو ح�ضنه؟
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د اأق�ضام الحديث المردود.   تعدِّ
ن اأق�ضامه بالن�ضبة ل�ضبب الت�ضعيف. ف الحديث ال�ضعيف وتبيِّ   تعرِّ

د اأنواع ال�ضعيف ب�ضبب �ضقط في االإ�ضناد.   تعدِّ
د اأنواع ال�ضعيف بالن�ضبة للطعن في الرواة.   تعدِّ

ف الحديث المر�ضل وتمثل له.   تعرِّ
ف الحديث المعلق وتمثل له.   تعرِّ

ف الحديث المع�ضل وتمثل له.   تعرِّ
ف الحديث المنقطع وتمثل له.   تعرِّ

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

الحديث المردود ِ�ضماِن: ال�ضعيف والمو�ضوع:

�لـ†سـعـ»ــــ∞:�لـ†سـعـ»ــــ∞: 11

�أb�سام �لëدåj �لمôدود�أb�سام �لëدåj �لمôدود

ال�ضعيف لة: من ال�ضعف، �ضد القوة)1(.
اضطالًحا: ما فقد �ضرًطا فاأكثر من �ضروط الحديث الح�ضن.

حكمه: ال�ضعيف مردود، ال يعمل به.

يتنوع الحديث ال�ضعيف بح�ضب نوع ال�ضعف الواقع في الحديث، وهو في الجملة يق�ضم باعتبارين:
الأول: بالنظر الأ�ضباب ال�ضعف المتنوعة.

الثاني: بالنظر لقوة ال�ضعف من عدمه.
واإليك التف�ضيل:

�أfــƒ�´ �لëدåj �ل†سع»∞:�أfــƒ�´ �لëدåj �ل†سع»∞:

)1( القامو�ض، مادة )�ضعف(.

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

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
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ثانيا: الحديث المردود

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-مصطلح الحديث

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

ا: �لëدåj �لمôدود k«fاKدودôلم� åjدëا: �ل k«fاK
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اأوًل: اأ�ضام ال�ضعيف بالنظر لأ�ضبا ال�ضعف المتنوعة:
وهو في الجملة ق�ضمان:

�أ�أ  ما كان �ضعفه ب�ضبب �َضْقٍط في االإ�ضناد:

وهذا له اأنواع، منها: المر�ضُل، والمعلَُّق، والمع�ضُل، واْلُمْنَقِطُع.
بب  ما كان �ضعفه ب�ضبب طعٍن في الراوي)1(:

هام بالكذب، ونحو ذلك، وقد يكون الطعن في �ضبط الراوي  والطعن في الراوي قد يكون في عدالته؛ كالف�ضق، واالتِّ
كُفح�ض غلِطِه، اأو َوْهِمِه، اأو �ضوِء ِحفظه، اأو مخالفتِه للثِّقاِت، ولذلك اأ�ضماء خا�ضة ياأتي ذكر بع�ضها اإن �ضاء اهلل تعالى.

�أƒf�´ �ل†سع»∞ ب�سS ÖÑسق§ a« �لSEسæاد:�أƒf�´ �ل†سع»∞ ب�سS ÖÑسق§ a« �لSEسæاد:
:πسSôلم�:πسSôلم� 11

تعريفه لًة: المطلق، وهو �ضد المقيد، فكاأن الُمْر�ِضل اأطلق االإ�ضناد ولم يقيده براٍو معروف.
اضطالًحا: ما اأ�ضافه التابعيُّ اإلى النبي  بدون وا�ضطة.

: قال ر�ضوُل اهلل  كذا، اأو فعل كذا، ونحو ذلك. ضورته: اأن يقول التابعيُّ
مثاله: عن ابن جريج، عن عطاء: »اأن النبي  كان اإذا �ضعد المنبر اأقبل بوجهه على النا�ض، فقال: ال�ضالم عليكم «)2(. 

فهذا الحديث �ضعيف؛ الأنه مر�ضل، ولذلك ال يعمل به.

تعريفه لة: ا�ضم مفعول، من علق ال�ضيء بال�ضيء اإذا ربطه به وجعله معلًقا)3(.
اضطالًحا: ما ُحذف من مبداأ اإ�ضناده راٍو فاأكثر)4(.

مبداأ الإ�ضناد هو: جهة الم�ضنِّف، فاأول ال�ضند �ضيُخه، واآخُره ال�ضحابي.
ضورته: اأن يحذف الم�ضنف �ضيخه فقط، اأو يحذف جميع ال�ضند اإال ال�ضحابي، اأو يحذف جميع ال�ضند، ويقول: قال 

.)5( ر�ضول اهلل 
�ضبب اإدخال المعلق في ال�ضعيف:  الجهالة بحال الوا�ضطة، وهو الراوي المحذوف.

�لمعل≤:�لمعل≤: 22

)1( ح�ضر احلافظ ابن حجر يف كتابه نزهة النظر �ض43 اأ�ضباب الطعن يف الراوي بع�ضرة اأ�ضياء، خم�ضة منها تتعلق بالعدالة، وخم�ضة بال�ضبط.
)3( معجم مقايي�ض اللغة 125/4. )2( اأخرجه عبدالرزاق يف م�ضنفه 192/3.       

)5( نزهة النظر �ض40. )4( مقدمة ابن ال�ضالح يف الكالم على ال�ضحيح �ض20، ونزهة النظر �ض40، وتدريب الراوي 90/1. 
)7( تي�ضري م�ضطلح احلديث للطحان �ض74. )6( القامو�ض املحيط )ع�ضل(، ومعجم مقايي�ض اللغة 345/4.    

:πلمع†س�:πلمع†س� 33
تعريفه لة: ا�ضم مفعول، من اأع�ضل: اإذا �ضاق وا�ضتد، ومنه: داء ُع�ضال، اأي: مر�ض �ضديد)6(.

اضطالًحا: ما �ضقط من اإ�ضناده اثنان فاأكثر، على التوالي)7(.
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َيْلَقُه حديًثا، وُيعلُم ب�ضند اآخر اأن  ضورته: اأن يروي التابعي عن النبي  حديًثا، اأو يروي الراوي عن �ضخ�ض لم 
بينهما راويين فاأكثر.

�ضبب اإدخاله في ال�ضعيف: الجهالة بحال الوا�ضطة، وهم الرواة ال�ضاقطون من االإ�ضناد.
مثاله: ما ذكره مالك في الموطاأ: اأن معاَذ بن جبل  قال: اآخر ما اأو�ضاني به ر�ضول اهلل  حين و�ضعت رجلي في

الَغْرز، اأن قال: »اأح�ضن خلقك للنا�ض يا معاذ بن جبل«)1(. واأقل ما يكون بين مالك ومعاذ راويان.

�لمæق£™:�لمæق£™: 44
تعريفه لًة: ا�ضم فاعل، من القطع، �ضد الو�ضل، وهو الف�ضل)2(.

اضطالًحا: ما �ضقط من اإ�ضناده راو واحد -قبل ال�ضحابي- اأو اأكثر، ب�ضرط عدم التوالي.
�ضبب �ضعفه: الجهالة بالوا�ضطة، وهو الراوي ال�ضاقط من االإ�ضناد.

: مثال المنقطع: ما رواه ابن ماجه من طريق ميموِن بن ِمهران، عن عمر بن الخطاب  قال: قال ر�ضول اهلل 
»اإذا دخلت على مري�ض فمره اأن يدعو لك، فاإن دعاءه كدعاء المالئكة«)3(. فهذا منقطع؛ الأن ميموَن بَن ِمهران لم يدرك 

عمر بن الخطاب ؛ فاإن مولده كان �ضنة اأربعين، ومقتل عمر  �ضنة ثالث وع�ضرين.

الفر بين المنقطع والمقطوع:
المنقطع غير المقطوع؛ فالمقطوع هو ما جاء عن التابعي قواًل اأو فعاًل، والمنقطع من اأق�ضام الحديث ال�ضعيف، ب�ضبب 

�ضقط في االإ�ضناد.

•É`````°ûf1
اأكمل خارطة المفاهيم االآتية لت�ضتوفي اأق�ضام الحديث المردود ب�ضبب �ضقط في االإ�ضناد:اأكمل خارطة المفاهيم االآتية لت�ضتوفي اأق�ضام الحديث المردود ب�ضبب �ضقط في االإ�ضناد:

الحديث المردود

الحديث ال�ضعيف
..................

ال�ضعيف ب�ضقط
..................في الإ�ضناد

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

)1( اأخرجه مالك 300/2.
)2( معجم مقايي�ض اللغة 101/5، ومنهج النقد �ض366.

)3( اأخرجه ابن ماجه )1441(.
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•É`````°ûf2
قارن بين اأق�ضام ال�ضعيف وفًقا لما ياأتي:

�ضبب الت�ضعيفال�ضقط في ال�ضندالحديث

ار�ضل

اعلق

اع�ضل

انقطع

ف ما ياأتي: 11 عرِّ

- الحديث المر�ضل.  

- الحديث المعلَّق.    

- الحديث المنقطع.

22  مثِّل لكل من:

- الحديث المر�ضل.     

- الحديث المع�ضل.

33 ما الفرق بين المنقطع والمقطوع؟
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ف الحديث المو�ضوع.   تعرِّ
.   تبيِّن خطورة الكذب على النبي 

د اأ�ضباب ظهور الو�ضع في الحديث.   تعدِّ
  تبيِّن جهود العلماء في الذب عن ال�ضنة النبوية.

  تبيِّن طرق معرفة الحديث ال�ضعيف.

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

ó ƒســــVƒــــ nـــم rــ �ل ó ƒســــVƒــــ nـــم r22 ــ �ل

لًة: ا�ضم مفعول ماأخوذ من و�ضع، وله معاٍن، منها: االختالق)1(.
. واضطالًحا: الخبر المكذوب على ر�ضول اهلل 

اأ�ضماوه: الحديث المو�ضوع، اأو المكذوُب، اأو اْلُمْخَتَلُق، اأو الباطل، اأو اْلَم�ضنوع.

´ƒســـVƒــ∞ �لمــjôعـــJ´ƒســـVƒــ∞ �لمــjôعـــJ

ر النبي  من ذلك فقال: »اإن كِذًبا َعَليَّ لي�ض َكَكذٍب على  لي�ض كالكذب على غيره، وقد حذَّ الكذب على النبي 
ًدا فليتبواأ َمقعده من النار«)2(. اأحد، َمن َكَذَب َعَليَّ متعمِّ

 ، ا اأو هازاًل، وليتثبت فيما ين�ضبه اإليه  فليحذر الم�ضلم من ذلك اأ�ضد الحذر، وليجتنب الكذب على ر�ضول اهلل  جادًّ
فال ين�ضب اإليه قواًل بالظن والتخمين، واإنما ين�ضب اإليه ما علم اأنه قاله عليه ال�ضالة وال�ضالم.

 »Ñæل≈ �لY بòلك� øe ôjòëلت� »Ñæل≈ �لY بòلك� øe ôjòëلت�

 »Ñæل≈ �لY بòلك� Qƒ¡X ابÑسSأ� »Ñæل≈ �لY بòلك� Qƒ¡X ابÑسSأ�

ى اإلى ظهوره ــ بعد ذلك ــ عوامل منها: لم يكن الكذب على النبي  معروًفا اأوَل االإ�ضالم، واإنما اأدَّ

)2( اأخرجه البخاري )1291(، وم�ضلم  )4(. )1( القامو�ض، مادة )و�ضع(.    
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11  الخالف الذي وقع بين الم�ضلمين، فانق�ضم النا�ض ــ ب�ضببه ــ اإلى فرق مختلفة، وظهرت الع�ضبيات للِفرق والبلدان، 

والمذاهب، واالأجنا�ض، فراح بع�ض المنت�ضبين لهذه الِفرق، والمتع�ضبين لها يبحث عما يوؤيد راأيه من الن�ضو�ض، 
 . فاإن لم يجد تجراأ بالو�ضع على النبي 

.)1(وكالم اأهل الجنة العربية  س الكالم اإلى اهلل تعالى الفار�ضية�اإن اأب       مثاله:
22  ق�ضد الترغيب والترهيب لحثِّ النا�ض على الخير: وذلك اأن قومًا من المن�ضوبين للزهد؛ لما راأوا ُبعد النا�ض عن 

ــ في الخير، ويزجروهم عن ال�ضر.   ــ بزعمهم  اأحاديث ليرغبوا النا�ض  الدين والقراآن حملهم جهُلهم على و�ضع 
وهذا النوع من الو�ضاعين اأعظم �ضرًرا من غيرهم، و�ضبب ذلك: اأن النا�ض قد يقبلون مو�ضوعاتهم ثقة بهم، لعدم 

توقع الكذب منهم.
        مثاله: اأن اأبا ع�ضمة نوح بن اأبي مريم و�ضع حديًثا عن عكرمة، عن ابن عبا�ض  في ف�ضائل القراآن �ضورة 
�ضورة، فلما �ضئل: من اأين لك هذا؟ قال: اإني راأيت النا�ض اأعر�ضوا عن القراآن، وا�ضتغلوا بفقه اأبي حنيفة، ومغازي 

ابن اإ�ضحاق، فو�ضعت هذا الحديث ِح�ْضَبًة)2(.
33  التو�ضل اإلى اأغرا�ض دنيوية، كبيع �ضلعة، اأو لم�ضلحة خا�ضة بالوا�ضع، خا�ضة بالو�ضع كطلب مال اأو �ضهرة وغير 

ذلك من االأغرا�ض، كالتزلف للخلفاء اآنذاك.
      مثاله: ما و�ضعه غياث بن اإبراهيم حين اأدخل على الخليفة المهدي، وكان المهدي يحب الحمام، فاإذا قدامه 
حمام، فقيل لغياث: حدث اأمير الموؤمنين، فقال: حدثنا فالن عن فالن، اأن النبي  قال: »ال �ضبق اإال في ن�ضل، 

ًبا للخليفة. اأو خف، اأو حافر، اأو جناح«)3(. واأ�ضل الخبر م�ضهور)4(، لكنه زاد فيه: )اأو جناح( تَقرُّ

قد هياأ اهلل تعالى االأ�ضباب لحفظ ال�ضنة، ف�ضخر لذلك علماء جهابذة، ق�ضوا جل اأوقاتهم في جمعها وحفظها وتدوينها 
والعناية بها، والبحث عن رواتها، ونقد مروياتهم، وجعلوا �ضوابط يعرف بها �ضحيح الحديث من �ضقيمه، فن�ضاأ لذلك علم 

م�ضطلح الحديث بفنونه المتنوعة.
ابن  وقال  الجهابذة)5(.  لها  يعي�ض  فقال:  المو�ضوعة،  االأحاديث  تعالى عن هذه  المبارك رحمه اهلل  بن  �ضئل عبد اهلل 

ا: لو َهمَّ الرجل في ال�ضحر )اأي في ليل( اأن يكذب في الحديث، الأ�ضبح النا�ض يقولون: فالن كذاب)6(. المبارك اأي�ضً

ج¡ƒد �لعلماA ‘ �لòب øY �ل�سæة �لjƒÑæةج¡ƒد �لعلماA ‘ �لòب øY �ل�سæة �لjƒÑæة

)2( املو�ضوعات البن اجلوزي 41/1. )1( املو�ضوعات 111/1.    
)4( اأخرجه اأحمد يف م�ضنده 256/2، 42، 474، واأبو داود )3585(، والرتمذي )1699(. )3( املجروحني 66/1، واملو�ضوعات 42/1.   

)5( تقدمة اجلرح والتعديل 18/2، واملو�ضوعات49/1، ويق�ضد باجلهابذة كبار املحدثني الذين يبينون كذبها.
)6( املو�ضوعات 49/1.
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وقال اأبو نعيم الف�ضل بن ُدكين: قال �ضفيان الثوري: من كذب في الحديث افت�ضح، واأنا اأقول: من َهمَّ اأن يكذب افت�ضح)1(، 
وقال ابن الجوزي رحمه اهلل تعالى: ولقد رد اهلل كيد هوؤالء الو�ضاعين والكذابين باأحباٍر اأخيار، ف�ضحوهم وك�ضفوا قبائحهم، 

وما كذب اأحد قط اإال وافت�ضح. اهـ)2(.
ويمكن اإجمال اأهم ما قاموا به في الحفاظ على ال�ضنة، واإبعاد الدخيل عنها بما ياأتي:

11  الرواية باالإ�ضناد، وعدم قبول االأخبار غير الم�ضندة.

22  تدوين االأحاديث، وجمعها في الكتب.

33  حفظ االأحاديث باأ�ضانيدها، والمقارنة بين المرويات، حتى يتبين ال�ضواب من الخطاأ.

44  البحث عن اأحوال الرواة، واختبارهم، وبيان الكاذب من غيره، وو�ضع �ضوابط لمن تقبل روايته ممن ال تقبل في 

علم الجرح والتعديل.
55  جمع االأحاديث المو�ضوعة، وتدوين الكتب فيها، والغر�ض من ذلك التحذير منها لئال يظن من �ضمعها اأنها �ضحيحة. 

ال�ضحاح،  حفظ  من  يت�ضلعون  كانوا  الذين  الحديث:  اأئمة  و�ضف  في  تعالى  اهلل  رحمه  كثير  ابن  الحافظ  قال 
ويحفظون اأمثالها، واأ�ضعافها من المكذوبات، خ�ضية اأن  تروج عليهم، اأو على اأحد من النا�ض)3(.

ومن الم�ضنفات في الأحاديث المو�ضوعة:

�أ�أ المو�ضوعات، الأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي.

بب المنار المنيف في ال�ضحيح وال�ضعيف، لالإمام ابن قيم الجوزية، وفيه قواعد و�ضوابط مفيدة.

جج الالآلئ الم�ضنوعة في االأحاديث المو�ضوعة، لجالل الدين ال�ضيوطي.

دد الفوائد المجموعة في االأحاديث المو�ضوعة، لمحمد بن علي ال�ضوكاني.

كيف يعرف الحديث المو�ضوع؟
يعرف بعالمات وقرائن منها:

11  اعتراف الوا�ضع بو�ضعه للحديث، مثل ما تقدم عن نوح بن اأبي مريم الذي اعترف بو�ضع الحديث في ف�ضائل �ُضَوِر 

القراآن.
22  ورود الحديث في كتاب من كتب االأحاديث المو�ضوعة التي تقدم ذكرها.

33  مخالفة الحديث لما في الكتاب اأو ال�ضنة اأو االإجماع.

)1( الكفاية يف علم الرواية �ض117، 118.
)2( املو�ضوعات 48/1.

)3( اخت�ضار علوم احلديث، البن كثري )مع الباعث احلثيث( �ض76.
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•É`````°ûf1
بالرجوع اإلى اأحد الكتب المعنية باالأحاديث المو�ضوعة، اكتب حديثين مو�ضوعين ذاكًرا قول العلماء 

فيهما:
...........................................................................................................................................

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

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

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

11 ما المراد بالحديث المو�ضوع؟

ف الحديث المو�ضوع. 22  عرِّ

. 33  بيِّن خطورة الكذب على النبي 

د اأ�ضباب ظهور الو�ضع في الحديث. 44  عدِّ

. 55  بيِّن جهود العلماء في دفع الكذب عن حديث النبي 

66  ما طرق معرفة الحديث المو�ضوع؟
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د اأق�ضام الحديث من جهة الم�ضند اإليه.   تعدِّ
ف الحديث القد�ضي وتمثل له.   تعرِّ

ق بين الحديث القد�ضي والقراآن الكريم.   تفرِّ
ف الحديث المرفوع ال�ضريح وتمثل له.   تعرِّ

ف الحديث المرفوع حكًما وتمثل له.   تعرِّ
ف الحديث الموقوف وتمثل له.   تعرِّ
ف الحديث المقطوع وتمثل له.   تعرِّ

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

(¬æY p∫ƒقæلم�) ¬«لE� pد næ rس� oج¡ة �لم øe åjدëسام �ل�bا: �أ kãالK(¬æY p∫ƒقæلم�) ¬«لE� pد næ rس� oج¡ة �لم øe åjدëسام �ل�bا: �أ kãالK

ينق�ضم الحديث من جهة اْلُم�ضَند اإليه اإلى اأربعة اأق�ضام، هي: الحديث القد�ضي، والحديث المرفوع، والموقوف، والمقطوع.

11 ـ �◊دåj �لقدSس« ـ �◊دåj �لقدSس«

تعريفه لًة: من الَقدا�ضة، وهي الطهارة والنزاهة)1(.
ى: )الحديُث الرباني(، و)الحديُث االإلهي(. واضطالًحا: ما رواه النبيُّ  عن ربه تبارك وتعالى. وي�ضمَّ

: قال اهلل تبارك وتعالى: »اأنا اأغنى ال�ضركاِء عن ال�ضرك، َمن  مثاله: حديث اأبي هريرة  قال: قال ر�ضول اهلل 
َعِمَل عماًل اأ�ضرك فيه معَي غيري تركُتُه و�ِضْرَكه«)2(.

الفر بين القران والحديث القد�ضي والحديث النبوي:

ا◊óيث النÑو…ا◊óيث ال≥Sóضيال≥ôاB¿ الLËôµ¡ة اŸ≥اfQة

لف¶¬

p¬ pJ nوÓpà pH ó tÑ©àال

√RاéعEا

¬``JوÑK

َلْفُظُه ِمن الر�ضول َلْفُظُه ِمن اهلل على ال�ضحيح)3(َلْفُظُه ِمن اهلل

ٌد بتالوته ٍد ِبِتاَلَوِتِهمتعبَّ ٍد ِبِتاَلَوِتِهغيُر متعبَّ غيُر متعبَّ

غيُر ُمْعِجٍزغيُر ُمْعِجٍزُمْعِجٌز

ِتِه ِمْنُه ال�ضحيُح، والح�ضُن، ثبت بالتواُتر، فكلُّه مقطوٌع ب�ضحَّ
وال�ضعيُف، والمو�ضوُع

ِمْنُه ال�ضحيُح، والح�ضُن، 
وال�ضعيُف، والمو�ضوُع

)2( اأخرجه م�ضلم )2985(. )1( انظر: القامو�ض املحيط، مادة )قد�ض(.           
)3( من قويل اأهل العلم، ينظر يف هذا كتاب: احلديث القد�ضي كالم اهلل لفًظا ومعنى؛ لعبد الرحمن الودعان، واالأحاديث القد�ضية، للدكتور عبد الغفور البلو�ضي، وهو قول 

عامة ال�ضلف رحمهم اهلل تعالى، ون�ض عليه كثري من املتاأخرين، واختاره االإمام ابن باز وال�ضيخ �ضالح الفوزان وغريهم.
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وينق�ضم اإلى ق�ضمين: مرفوع �ضريح، ومرفوٌع ُحكًما:
المرفوع الضري: هو ما اأ�ضيف اإلى النبي  من قول، اأو فعل، اأو تقرير، اأو و�ضف في ُخلقه اأو ِخلقته. �أ�أ

: »ال َت�َضبُّوا االأموات، فاإنهم قد اأف�ضوا اإلى ما  فمثال المرفوع من القول: حديث عائ�ضة  قالت: قال النبي 
قدموا«)1(.

ومثال المرفوع من الفعل: حديث البراء  قال: »كان ركوع النبي  و�ضجوده، واإذا رفع راأ�ضه من الركوع، وبين 
ال�ضجدتين، قريًبا من ال�ضواء«)2(.

.)3( ومثال الإرار: تقريره الجارية حين �ضاألها: اأين اهلل؟ قالت: في ال�ضماء، فاأقرها على ذلك 
:»كان النبي  اأجود النا�ض، واأ�ضجع النا�ض« الحديث)4(. ومثال الوضف في ُخُلِقِه: حديث اأن�ض 

: »كان ر�ضول اهلل  اأح�ضن النا�ض وجًها، واأح�ضنه خلًقا، لي�ض بالطويل  ومثال الوضف في ِخْلَقِتِه: حديث البراء 
البائن، وال بالق�ضير«)5(.

، وهو اأنواع، منها)6(: المرفوع ُحكًما: وهو ما كان في حكم الم�ضاف اإلى النبي  بب

 : 11  اأن ي�ضيف ال�ضحابي �ضيًئا اإلى عهد النبي  ولم يذكر اأنه علم به، مثل: قول اأ�ضماء بنت اأبي بكر 

»َنَحْرَنا على عهد النبي  فر�ًضا فاأكلناه«)7(.
: »من ال�ضنة اأن يخفي الت�ضهد«)8(،  22  اأن يقول ال�ضحابي عن �ضيء باأنه من ال�ضنة، مثل: قول ابن م�ضعود 

يعني في ال�ضالة.
: »اأُمر النا�ُض اأن يكون اآخر  33  اأن يقول ال�ضحابي: اأُمرنا، اأو ُنهينا، اأو اأُمر النا�ض، ونحو ذلك، مثل: قول ابن عبا�ض 

َف عن الحائ�ض«)9(. عهدهم بالبيت، اإال اأنه ُخفِّ
ت لنا في ق�ض ال�ضارب، وتقليم االأظفار، ونتف االإبط، وحلق العانة، اأن ال نترك اأكثر  : »ُوقِّ وقول اأن�ض بن مالك 

من اأربعين ليلة«)10(.

´ƒــaôŸ� åjـ �◊د ´ƒــaôŸ� åj22 ـ �◊د

ال£¡اoIQ ل¬
اأو  اأ�ضَغــَر  اْلُمْحِدث-َحـــَدًثا  على  َيحرم 

ه، وَتحرُم قراءُته على اْلُجُنِب. اأكَبَرــ، َم�ضُّ
اأو  اأ�ضغَر  َحَدًثا  ـ  للُمْحِدث  َيجوز 

ه. اأكَبَر ـ قراءُته، وَم�ضُّ
اأو  اأ�ضَغَر  َحَدًثا  ـ  للُمْحِدث  يجوز 

ه. اأكَبَر ـ قراءُته، وَم�ضُّ

≈nن r© nمrالH o¬ oàوايQ.تجوُز روايُتُه بالَمْعَنى.تجوُز روايُتُه بالَمْعَنى.ال تجوُز روايُتُه بالَمْعَنى

)2( اأخرجه البخاري )801(. )1( اأخرجه البخاري )1393(.    
)4( اأخرجه البخاري )3040(. )3( اأخرجه م�ضلم )537(.    

)6( لال�ضتزادة انظر: نزهة النظر، �ضرح نخبة الفكر �ض53 - 55. )5( اأخرجه البخاري )3549(.    
)8( اأخرجه اأبو داود )986(، والرتمذي  )291(، واحلاكم 230/1. )7( اأخرجه البخاري )5510(، وم�ضلم )38(.   

)10( اأخرجه م�ضلم )258(. )9( اأخرجه البخاري )1755(.    
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±ƒــــbƒـ �لمـــ ±ƒــــbƒ33 ـ �لمـــ

 ، اإلى ر�ضول اهلل  اأقوالهم واأفعالهم موقوًفا عليهم، ال ُيتجاوز به  اإلى ال�ضحابة)1( من  اأ�ضيف  تعريفه: ما 
ثين: االأثر.والموقوف منه ال�ضحيح، والح�ضن، وال�ضعيف، والمو�ضوع)2(. يه بع�ض المحدِّ وي�ضمِّ

اأمثلة المووف:
الم�ضاء، وخذ من  اأ�ضبحت فال تنتظر  واإذا  اأم�ضيت فال تنتظر ال�ضباح،  »اإذا   : القول: قول ابن عمر  �أ�أ  من 

�ضحتك لمر�ضك، ومن حياتك لموتك«)3(.
بب من الفعل: كان ابن عمر  اإذا قام له رجل عن مجل�ضه، لم يجل�ض فيه)4(.

´ƒـ �لـمـــقـ£ـــ ´ƒ44 ـ �لـمـــقـ£ـــ

ومعه: المقاطع والمقاطيع، وهو: ما جاء عن التابعين)5( موقوفًا عليهم من اأقوالهم واأفعالهم. واأدخل بع�ض اأهل 
ا. ن دون التابعين اأي�ضً العلم في المقطوع ما روي عمِّ

والمقطوع منه ال�ضحيح، الح�ضن، وال�ضعيف، والمو�ضوع.
مثال الحديث المقطوع: قال ابن �ضيرين: »اإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تاأخذون دينكم«)6(.

مظان وود المووف والمقطوع: م�ضنفا عبدالرزاق، وابن اأبي �ضيبة، و�ضنن �ضعيد بن من�ضور، و�ضنن البيهقي.

)1( ال�ضحابة: جمع �ضحابي، وهو َمن لقي النبي  موؤمنًا به ومات على ذلك.
.156 – )2( انظر: علوم احلديث، البن ال�ضالح مع التقييد واالإي�ضاح �ض51، وتدريب الراوي 149/1

)4( اأخرجه م�ضلم )2177(. )3( اأخرجه البخاري )6416(.     
)6( اأخرجه م�ضلم يف مقدمة �ضحيحه 14/1. )5( التابعي: من لقي ال�ضحابي موؤمنًا بالنبي  ومات على ذلك.  
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•É`````°ûf2

اأكمل خارطة المفاهيم االآتية لت�ضتوفي اأق�ضام الحديث من جهة الم�ضند اإليه:

قارن بين اأق�ضام الحديث من جهة الم�ضند اإليه وفًقا لما ياأتي:

الضحةالقالالحديث

القد�ضي

ارفوع

اووف

اقطوع

ف كالًّ من: 11 عرِّ

- الحديث المقطوع. -الحديث المرفوع حكًما.            - الحديث الموقوف.  
22  مثِّل لكل من:

- الحديث القد�ضي.          - الحديث المرفوع ال�ضريح.
33  اذكر ثالثة من الفروق بين الحديث القد�ضي والقراآن الكريم.

•É`````°ûf1

اأ�ضام الحديث من ة الم�ضند

المرفوع
....................................................................

..............................................
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  تبيِّن المراد بالتخريج.
  تبيِّن طرق التخريج.

  تمثِّل لكل طريقة من طرق التخريج.
  تبيِّن مزايا التخريج عن طريق الحا�ضب.

  تتمكن من تخريج الحديث النبوي.

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

èــــjôــîلتــ� o¥ oôــــ oWèــــjôــîلتــ� o¥ oôــــ oW

ج تخريًجا بمعنى: اأظهر واأبرز. ج ُيخرِّ التخريج لة: م�ضدر َخرَّ
اضطالًحا هو: عزو الحديث اإلى م�ضادره االأ�ضلية، مع بيان درجته عند الحاجة.

èـــjôــîـــ≈ �لتــæعeèـــjôــîـــ≈ �لتــæعe

∞jôلتع� ä�دôØe ìôسT∞jôلتع� ä�دôØe ìôسT
 عزو الحديث: اأي ن�ضبة الحديث اإلى من اأخرجه مثل قولك: اأخرجه البخاري في �ضحيحه.

  اإلى مضادره الأضلية: المراد بالم�ضادر االأ�ضلية: الكتب التي َيروي اأ�ضحاُبها االأحاديث باأ�ضانيدهم، مثل: الكتب ال�ضتة، 
وم�ضند االإمام اأحمد، ويخرج بهذا القيد الم�ضادر الفرعية وهي الكتب التي ال يروي اأ�ضحابها االأحاديث باأ�ضانيدهم، 

مثل: ريا�ض ال�ضالحين للنووي، وبلوÆ المرام البن حجر.
مثال ماأخو من مضدر اأضلي:

قال االإمام م�ضلم في »�ضحيحه«: حدثنا محمد بن المثنى وابن ب�ضار قاال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا �ضعبة قال: 
�ضمعت قتادة يحدث عن اأن�ض بن مالك عن النبي  قال: »ال يوؤمن اأحدكم حتى يحب الأخيه ــ اأو قال لجاره ــ ما يحب 

لنف�ضه«.
مثال ماأخو من مضدر فرعي: قال االإمام النووي في »ريا�ض ال�ضالحين«: عن اأن�ض  عن النبي  قال: »ال 

يوؤمن اأحدكم حتى يحب الأخيه ما يحب لنف�ضه« متفق عليه.
مع بيان درته: اأي يبين حكم الحديث من حيث القبول )ال�ضحيح - الح�ضن(، اأو الرد )ال�ضعيف والمو�ضوع(. 

عند الحاة: ربما يكتفى بالعزو عن بيان درجة الحديث، مثل اأن يكون الحديث في ال�ضحيحين اأو اأحدهما لتلقي 
العلماء اأحاديث الكتابين بالقبول.

L-GE-CBE-TRHS-HDTH2-U1-L7

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRHS-HDTH2-U1-L7.png

طرق التخريج

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-مصطلح الحديث

علوم إنسانية

الثانوية مقررات
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11  التثبُّت في نقل حديث النبي  بنقله من م�ضادره مع عزوه اإليها.

22  معرفة القارئ والمطلع على الحديث من اأخرج الحديث من اأ�ضحاب الموؤلَّفات االأ�ضلية.

33  �ضهولة الرجوع للحديث في م�ضادره االأ�ضلية.

44  تمييز الحديث ال�ضحيح من ال�ضعيف.

èـــjôــîــد �لتــF�ƒــaèـــjôــîــد �لتــF�ƒــa

عندما يوجد عندنا حديث ونحتاج اإلى معرفة من رواه من العلماء في كتبهم الم�ضَندة )الم�ضادر االأ�ضلية(، فلدينا 
ونحو ذلك، وهذه  لفظه و�ضحته  والتاأكد من  واالطالع عليه  االأ�ضلية،  الحديث من م�ضادره  عدة طرق ال�ضتخراج هذا 

الطرق يمكن اال�ضتفادة منها جميًعا اأو من بع�ضها؛ ومن اأهمها ما ياأتي:
الطريقة الأولى: عن طريق مو�ضوع الحديث.

ى )طرف الحديث(. الطريقة الثانية: عن طريق اأول لفظ من متن الحديث، وي�ضمَّ
الطريقة الثالثة: عن طريق لفظة وردت في متن الحديث.

الطريقة الرابعة: عن طريق الحا�ضب االآلي اأو ال�ضبكة العنكبوتية.
الطريقة الأولى: ا�ْضِتْخراُج اْلَحديِث عن طريق مو�ضوع الحديث:

ت�ضتخدم هذه الطريقة عندما يذكر لنا من الحديث ما يدل على مو�ضوعه اأو عندما ُيذكر الحديث بمعناه وهنا يحدد 
الباحث مو�ضوع الحديث، هل هو في الطهارة؟ اأو ال�ضالة؟ اأو الزكاة؟ اأو في الحج؟ اأو في البيوع؟ ثم ينتقل بعد ذلك اإلى 

الكتب المرتبة على االأبواب الفقهية؛ مثل: الكتب ال�ضتة؛ ليبحث عن الحديث في االأبواب التي هي مو�ضوع الحديث.

åjدëج �ل�ôîستS� ¥ôWåjدëج �ل�ôîستS� ¥ôW

تدريب عملي

: »من حج ولم يرفث)1(، ولم يف�ضق رجع كما ولدته اأمه«. 11  قال 

د مو�ضوع الحديث: ....................................................................................................................................  حدِّ
بمراجعة �ضحيحي البخاري وم�ضلم وجدنا ما ياأتي:

اأ- روى البخاري الحديث في كتاب الحج، في باب ف�ضل الحج المبرور )رقم الحديث 1521(.
ب- روى م�ضلم الحديث في كتاب الحج والعمرة، باب ف�ضل الحج والعمرة يوم عرفة )رقم الحديث 1350(.

ج الحديثين االآتيين: 22  بالرجوع اإلى الكتب ال�ضتة اأو بع�ضها خرِّ

: »ال يقبل اهلل �ضالة اأحدكم اإذا اأحدث حتى يتو�ضاأ«. اأ- قال ر�ضول اهلل 

)1( الرفث معناه اجلماع ومقدماته الفعلية والقولية.
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د مو�ضوع الحديث: .................................................................................................................................... حدِّ

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

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

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

روا فاإن في ال�ضحور بركة«. : »َت�َضحَّ ب- قال: قال ر�ضول اهلل 
د مو�ضوع الحديث: .................................................................................................................................... حدِّ
.......................................................................................................................................................................

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

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

الطريقة الثانية: ا�ْضِتْخراُج اْلَحديِث عن طريق اأول لفظ من متن الحديث )طرف الحديث(:
اإذا كان عندنا حديث بلفظه واأردنا اأن نعرف من رواه من اأهل الكتب الم�ضندة؛ فاإنه يمكننا معرفة ذلك بالرجوع اإلى 

الكتب الحديثية التي ُتذكر فيها االأحاديث مرتبًة على حروف المعجم، ومن هذه الكتب)1(:

)1( هذه الكتب لي�ضت م�ضادر اأ�ضلية ولكنها تعزو احلديث للم�ضادر االأ�ضلية.

للحافظ  النذير«،  الب�ضير  حديث  من  ال�ضغير  »الجامع    11

كثيرة،  اأحاديث  فيه  جمع  وقد  )ت911هـ(،  ال�ضيوطي 
ثم زاد عليها، وقد قام العالمة االألباني بتحقيق الجامع 
ال�ضغير وزيادته وق�ضمه اإلى كتابين )�ضحيح الجامع 
ال�ضغير  الجامع  و)�ضعيف  وزيادته(،  ال�ضغير 

وزيادته(.                   

22  »المقا�ضد الح�ضنة في بيان كثير من االأحاديث الم�ضتهرة على االأل�ضنة« لالإمام �ضم�ض الدين 

اأبو الخير محمد بن عبد الرحمن ال�ضخاوي.

ا، ومن اأو�ضعها مو�ضوعة اأطراف الحديث النبوي ال�ضريف  33  كتب الفهار�ض وهي كثيرة جدًّ

لمحمد ال�ضعيد بن ب�ضيوني زغلول.                                               
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تدريب عملي

بالرجوع اإلى اأحد الكتب ال�ضابقة بيِّن َمن روى هذا الحديث:
: »اقروؤوا القراآن؛ فاإنه ياأتي يوم القيامة �ضفيًعا الأ�ضحابه«. قال 

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

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

الطريقة الثالثة: ا�ْضِتْخراُج اْلَحديِث عن طريق لفظة وردت في متن الحديث:

يمكن ا�ْضِتْخراُج اْلَحديِث بالبحث عنه بلفظة من االألفاظ الواردة فيه، واأح�ضن الكتب 
التي ي�ضتفاد منها في هذه الطريقة كتاب: )المعجم المفهِر�ض الألفاظ الحديث النبوي( 

تاأليف جماعة من الم�ضت�ضرقين.
َد لفظًة من األفاظ الحديث، ثم تفتح المعجم على هذه اللفظة  وكيفية ذلك اإجمااًل: اأن تحدِّ
وتبحث عنه من خاللها، والمعجم مرتَّب على حروف الهجاء، ويذكر جزًءا من الحديث، ويبين 
من رواه من اأهل الكتب الت�ضعة الم�ضهورة، ذاكًرا مو�ضعه من الكتاب، بحيث ي�ضهل عليك الرجوع 

اإليه.

تدريب عملي

من خالل كتاب: )المعجم المفهِر�ض الألفاظ الحديث النبوي( ا�ضتخرج الحديث االآتي:
اِرِب، َوَتْقِليُم االأَْظَفاِر، َوَنْتُف االآَباِط«. : »اْلِفْطَرُة َخْم�ٌض: اْلِخَتاُن، َوااِل�ْضِتْحَداُد، َوَق�ضُّ ال�ضَّ قال 

اختر لفظًة من األفاظ الحديث التي تحتها خط، ثم راجع )المعجم المفهر�ض( في مادة الكلمة التي اخترتها؛ 
لتتعرف من خالله على َمن روى الحديث، ثم ارجع اإلى الم�ضدر االأ�ضلي للحديث، واكتب تخريجه بذكر ال�ضفحة 

ورقم الحديث، والكتاب والباب اإن ُوجد.
...................................................................................................................................................................

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

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

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

الإنترن  و�ضبكة المعلومات ليبرامج الحا�ضب ال الطريقة الرابعة: ا�ْضِتْخراُج اْلَحديِث عن طريق
مميزات البرامج الحا�ضوبية:

الكِلم( يحوي مليون حديث، مع �ضرعة  برنامج )جوامع  برنامج واحد، فمثاًل  االأحاديث في  اأكبر قدر من  11  جمع 

تحميلها على الجهاز، و�ضهولة حملها في كل مكان. 
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22  ال�ضرعة الهائلة في الح�ضول على المعلومة داخل ن�ض الكتاب اأو الكتب.

33  تعدد طرق البحث، وتنوعها فهو يبحث عن الحديث من خالل المتن واالإ�ضناد.

44  ما توفره من �ضهولة و�ضرعة تحديث المعلومات.

55  التنوع الكبير والخيارات المتعددة في نوعية الخط وحجمه، وعر�ض االأ�ضكال والجداول والر�ضوم ب�ضور متعددة 

ح�ضب اختيار الباحث، وكذلك تعدد الخيارات في تحديد لون المادة عند الطباعة.
66  اإمكان ن�ضخ جملة اأو �ضفحة اأو اأكثر من ذلك في ملفات البحث مبا�ضرة؛ واإجراء االخت�ضار والتعديل واالإ�ضافة عليه وفق 

ما يريده الباحث، مع اإمكانية الطباعة ل�ضفحة اأو اأكثر من كتب المكتبات االإلكترونية مبا�ضرة، وهذا يخدم الباحث 
ويخت�ضر عليه كثيًرا من الوقت والجهد.

77  اإمكان �ضماع كثير من �ضروح االأحاديث بال�ضوت من كبار العلماء.

البرامج الحا�ضوبية الم�ضتخدمة للحديث النبوي:
البرامج الحا�ضوبية المتعلقة بالعلوم ال�ضرعية وال�ضنة النبوية كثيرة ومتعددة وال يمكن ح�ضرها هنا، وفي كل يوم يخرج 
ا من البرامج المتداولة  برنامج جديد بمزايا جديدة؛ مما يجعل المفا�ضلة الدقيقة بين البرامج اأمًرا �ضعًبا، ولنذكر بع�ضً

في هذا:
11  برنامج مو�ضوعة الحديث ال�ضريف: من اإنتاج �ضركة حرف لتقنية المعلومات، 

وهي مكتبة �ضاملة الأحاديث النبي  من كتب الحديث الت�ضعة. 

 وطريقة البحث عن الحديث عن طريق الحا�ضب: تقوم في الجملة على كتابة ن�ضِّ الحديث، اأو جزء منه، اأو كلماٍت 
ك البحث ليبداأ بالبحث، ثم تخرج نتائج البحث، فيت�ضفحها  ٍد، ثم ال�ضغط على ُمَحرِّ متفرقة منه، اأو كلمٍة؛ في حقٍل محدَّ

الباحث حتى يعثر على ما يريد.
اأهم ال�ضوابط في التعامل مع البرامج الحا�ضوبية:

ال�ضابط االأول: التاأكد من جودة البرنامج واإتقانه من خالل �ضوؤال المتخ�ض�ضين.
البرامج هي و�ضيلة بحث ولي�ضت  البحوث، فهذه  اإعداد  البرامج في  الكلي على هذه  الثاني: عدم االعتماد  ال�ضابط 

م�ضدر معلومة، فهي كالفهار�ض للكتب، ولهذا يجب التنبه لما قد يقع فيها من الخطاأ والتحريف وال�ضقط وغيرها.
ال�ضابط الثالث: كتابة الحديث كتابة �ضليمة لتكون نتائج البحث عنه مطابقة، واختيار الكلمة التي يقل ا�ضتعمالها.

22  برنامج الجامع الكبير لكتب التراث العربي والإ�ضالمي: 

من اإنتاج مركز التراث للحا�ضب االآلي، وال يخت�ض بالحديث 
النبوي بل ي�ضمله مع كتب كثيرة متنوعة. 
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مواقع لتخريج االأحاديث على ال�ضبكة العالمية )االإنترنت(:
www.sonnh.alifta.com   موقع جامع خادم الحرمين ال�ضريفين لل�ضنة النبوية على ال�ضبكة العالمية

www.sonnhonline.com   موقع الحديث النبوي
www.muhaddith.org موقع المحدث

http://hadith.al_islam.com  موقع االإ�ضالم التابع لوزارة ال�ضوؤون االإ�ضالمية واالأوقاف والدعوة واالإر�ضاد
 » موقع الدرر ال�ضنية في تخريج اأحاديث خير البرية وي�ضمى »تي�ضير الو�ضول اإلى اأحاديث الر�ضول 

http://www.dorar.net      
www.alsunnah.com   موقع ال�ضنة النبوية وعلومها

تدريب عملي

من خالل الحا�ضب االآلي، وباأي برنامج اأو موقع من الم�ضار اإليها؛ ا�ضتخرج الحديث االآتي، وبيِّن َمن رواه.
:»من �ضلى البردين دخل الجنة«. قال 

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

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

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

11  بيِّن المراد بالتخريج.

د طرق التخريج. 22  عدِّ

33  مثِّل لطريقة التخريج بالمتن.

44  بيِّن �ضوابط التخريج عن طريق الحا�ضب.
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كلما ابتعد النا�ض عن نور النبوة وع�ضر الر�ضالة تزايدت الفتن، وَعمَّ الجهُل، وكثرت ال�ضبهات، فما المخرج من ذلك؟ 
بيَّن النبي  المخرج في الحديث االآتي: 

الأول اديث

)وو التم�ضك بالكتا وال�ضنة( عنوان منا�ضب لمو�ضوع الحديث تعاون مع مالك في اختيار عنوان اأن�ضب 
  ضفحةثم اكتبه في اأعلى ال منه

)1(  اأخرجه اأحمد 126/4، واأبو داود )4607(، والرتمذي )2676(،  واحلاكم يف امل�ضتدرك 174/1، واالألباين يف االإرواء )2455(.

عن اأبي ُنَجي العربا�ِس بِن �ضاريَة  ال: ضلَّى ِبَنا 
 ُثمَّ اأََْبَل َعلَْيَنا َفَوَعَظَنا َمْوِعَظًة  اَت َيْومَ  ر�ضوُل اهلِل
اْلُقُلوُ فقاَل  َوَوِلَْ ِمْنا   اْلُعُيوُن ََرَفْ ِمْنا   ًةََبِلي
 َفَماَا َتْعَُد  عه َمْوِعَظُة ُمَودَكاأَنَّ ه يا َر�ُضوَل اهلِل : لِاَ
اَعِة  ْمِع َوالطَّ يُكْم ِبَتْقَو اهلِل َوال�ضَّ اإَِلْيَنا؟ فقال: اأُوضِ
 َف�َضَيَر َبْعِدي  ِمْنُكْم  َيِع�ْس  من  فاإنه   اَحَب�ِضي َعْبًدا  َواإِْن 
اْخِتالًفا َكِثيًرا َفَعلَْيُكْم ِب�ُضنَِّتي َو�ُضنَِّة اْلُخلََفاِ اْلَمِْدييَن 
اُكْم  وا َعلَْيَا ِبالنََّواِِ َواإِيَّ َوَع�ض اُكوا ب ا�ِضِديَن َتَم�ضَّ الرَّ
 َوُكلَّ ِبْدَعة  ِبْدَعة فاإنَّ ُكلَّ ُمْحَدَثة َوُمْحَدَثاِت الأُُموِر

)(يرواه اأحمد واأبو داود والترم َضالَلة�

خافتدمعت

االأ�ضرا�ض االأخيرة

  ت�ضتنتج مو�ضوع الحديث الرئي�ض.
  ت�ضتنتج و�ضيلة من و�ضائل الدعوة الواردة في الحديث.

.   تعظم كتاب اهلل و�ضنة نبيه 
  تدرك اأهمية ال�ضمع والطاعة لوالة االأمر في غير مع�ضية.

  تبيِّن المخرج من الفتن.
  ت�ضتنتج المكانة الت�ضريعية ل�ضنة الخلفاء الرا�ضدين.

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

L-GE-CBE-TRHS-HDTH2-U2-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRHS-HDTH2-U2-L1.png

الحديث األول:))عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين((

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-األحاديث

علوم إنسانية

الثانوية مقررات
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åjدëل� ä�سادTQE�åjدëل� ä�سادTQE�

åjدëو… �ل�Q جمةôJåjدëو… �ل�Q جمةôJ
¬Ñضùfضم¬ وSا¬Jم©ا⁄ من ح»ا¬Jوفا

اْلِعْرَبا�ُض بــُن �َضــاِرَيَة 
كنيــتــه:  ــَلــِمــي،  الـــ�ضُّ

اأَبو ُنَجْيح.

1-�ضحابي م�ضهور من ال�ضابقين اإلى االإ�ضالم.
. ة التي في م�ضجد النبي  فَّ 2- من فقراء ال�ضحابة، ولذلك �ضكن في ال�ضُّ

ائين الذين نزل فيهم: زب 3- اأحد ال�ضحابة البكَّ

 . ]التوبة: 92  رب
4- نزل ال�ضام، و�ضكن ِحْم�َض.

توفـــي �ضنة خــم�ض 
و�ضبعين )75هـ(.

ِتِه، يذكرهم باهلل تعالى وب�ضريعته، والترغيِب والترهيِب، وهكذا ينبغي على  ا على نفع اأمَّ 11  كان النبيُّ  حري�ضً
العالم والمعلم المربي والداعي اإلى اهلل تعالى اأن يتعاهدوا النا�ض بالموعظة والتذكير؛ الأن القلوب ت�ضداأ، وِجالوؤها 

بذكر اهلل تعالى.
22  َدلَّ الحديُث على م�ضروعية الموعظة اأحياًنا في اأعقاب ال�ضلوات المكتوبات، وال�ضنة اأن ال يداوم على ذلك، بل 

. ُل النا�ض بالموعظة في الوقت بعد الوقت كما كان يفعل النبيُّ  ُيَتَخوَّ
لقد اأمر اهلل تعالى ر�ضوله  بالدعوة اإلى االإ�ضالم باْلَمْوِعَظِة اْلَح�َضَنِة؛ فقال تعالى:  44

، والنبيُّ  في هذا الحديث ي�ضتجيب الأْمِر اهلل تعالى، واْلَمْوِعَظُة    ]النحل: 125

اْلَح�َضَنُة هي: الَّتي َتكوُن باالأ�ضلوِب اْلَح�َضِن اللَّين قواًل وفعاًل.
اَعِة لمن َتَولَّى اأمَر الم�ضلمين؛ وذلك الأن اأمر النا�ض في �ضاأن دينهم ودنياهم ال  ْمِع َوالطَّ دل الحديث على وجوب ال�ضَّ 55

اَعِة، وبذلك يح�ضل اال�ضتقرار ويعم  ْمِع َوالطَّ ي�ضتقيم بغير �ضلطان يحكم النا�ض، وال ي�ضتقيم اأمر ال�ضلطان بغير ال�ضَّ
المعاني جاءت  ولهذه  باأنواعها،  وتنت�ضرالجريمة  الفو�ضى  تعم  وبدون ذلك  الحقوق،  وتقام  العدل  وينت�ضر  الخير 
البيعة لولي االأمر، وال�ضمع والطاعة لولي اأمر الم�ضلمين في المملكة العربية ال�ضعودية، خادم الحرمين ال�ضريفين 

الملك �ضلمان بن عبدالعزيز يحفظه اهلل.
اأنه �ضوف تحدث بعده فتن كثيرة واختالف وا�ضطراب بين الم�ضلمين، وقد و�ضفه النبي  يخبر النبي   66

 ، بالكثير، وهذا يدل على انت�ضاره وَتَنوُِّعِه، وهذا من دالئل نبوته  حيث حدثت الفتن واالختالفات الكثيرة بعده 
وهذا االإخبار له فوائد منها:

�أ�أ وجوب الحذر من الوقوع في الفتن.
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•É`````°ûf1

بب عدم االغترار باأهل الفتن واإن اأَْلَب�ضوا الحق بالباطل.

جج عدم المباالة بالمخالفين لل�ضنة واإن كثروا.

ِك بهديه  وما كان عليه اْلُخَلَفاُء اْلَمْهِديُّوَن  َن النبيُّ  المخرج عند حدوث الفتن واالختالف وذلك بالتم�ضُّ َبيَّ 77

ا�ِضِدوَن من بعده اأ�ضدَّ التم�ضك، ومجانبة كلِّ �ضبيل فيه بعد عنه ومجافاة له، وهذه الو�ضية من النبي  موافقة  الرَّ
دة لو�ضية اهلل تعالى التي و�ضى بها في كتابه الكريم من وجوب التم�ضك ب�ضراط اهلل تعالى وترك اتباع ال�ضبل  وموؤكِّ

زب  تعالى:  قال  لَّة،  اْلُم�ضِ
. رب  ]االأنعام: 153

 ، في الحديث اإثبات �ضحة خالفة الخلفاء الرا�ضدين الذين جاوؤوا بعده  وهم اأبو بكر وعمر وعثمان وعلي  88

وقد و�ضفهم النبي  بكونهم مهديين را�ضدين، وفي هذا غاية التزكية لهم ولمنهاجهم الذي �ضاروا عليه، وهو 
دليل على اقتفائهم �ضنة النبي  ومنهجه وطريقته.

في الحديث تحذير �ضديد من الوقوع في البدع، وهي: التعبد هلل تعالى بطريقة مخالفة لما كان عليه النبي  99

، و�ضبب هذا الت�ضديد اأمور منها: واأ�ضحابه 
�أ�أ منازعة هلل وتدخل في حق خا�ض من حقوقه تعالى وهو الت�ضريع.

بب اأنها ت�ضبب الخالف والفرقة بين الم�ضلمين.

الَلٌة. دل الحديث على اأن كلَّ ُمْحَدَثٍة في دين اهلل تعالى ِبْدَعٌة، واأن ُكلَّ ِبْدَعٍة �ضَ 1010

الفرقة وترك الجماعة من االأمرا�ض الخطيرة والتي ينتج عنها مفا�ضد عظيمة، اجمع اأكبر قدر من 
تلك المفا�ضد:

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

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

...............................................................................................................................................
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اأمامك مجموعة من اأقوال ال�ضلف ال�ضالح في البدعة، حلل هذه االأقوال مبينا خطورة البدعة واأ�ضرارها.
: قال عبداهلل بن عبا�ض 

»ال تجال�ض اأهل االأهواء، فاإن مجال�ضتهم ممر�ضة للقلوب«. 
وقال: »ما ياأتي على النا�ض من عام، اإال اأحدثوا فيه بدعة، واأماتوا فيه �ضنة، حتى تحيا البدع، وتموت 

ال�ضنن«.
عن م�ضعب بن �ضعد بن اأبي وقا�ض، قال: »قال لي اأبي: »اأي بني، ال تجال�ض مفتونًا؛ فاإنه ال يخطئك منه 

اإحدى خ�ضلتين: اإما اأن ي�ضتزلك، واإما اأن يمر�ض قلبك
قال االإمام مالك: »من ابتدع في االإ�ضالم بدعة يراها ح�ضنة فقد زعم اأن محمدا قد خان الر�ضالة الأن اهلل 

)المائدة: 3(فما لم يكن يومئذ دينًا فال يكون اليوم دينًا«. تعالى يقول: 

11  في الحديث تطبيق الأحد و�ضائل الدعوة، ما هذه الو�ضيلة؟ وما فائدتها؟

22  ما المرجع اإليه عند االختالف؟ بيِّن ن�ض الحديث الذي يدل على ذلك.

33  ما حكم ال�ضمع والطاعة لوالة االأمر؟ وما الدليل على ذلك؟

44  علل لـ:

    اأ. بكاء ال�ضحابة ووجل قلوبهم.
  ب. طلب ال�ضحابة للو�ضية

.    ج. عالقة اقتران التقوى وال�ضمع والطاعة في و�ضية الر�ضول 

•É`````°ûf2
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عن �َضْل بِن �َضْعد  اأنَّ النَِّبيَّ  َاَل:  َفَواهلِل لأَْن َيِْدَي اهلُل ِبَك َرُاًل َواِحًدا َخْير َلَك ِمْن اأَْن َيُكوَن 
)(متفق عليهَلَك ُحْمُر النََّعِم

ما المو�ضوع الري�س لا الحديث؟ ض الإابة في عبارة مختضرة تنا�ضب اأن تكون عنواًنا للدر�س واكتبا في 
  ضفحةاأعلى ال

åjدëو… �ل�Q جمةôJåjدëو… �ل�Q جمةôJ

)1( اأخرجه البخاري )3498(، وم�ضلم )2406(.

الثاني اديث

¬Ñضùfضم¬ وSا¬Jم©ا⁄ من ح»ا¬Jوفا

�َضـــْهـــل بـــُن �َضــْعـــــــٍد 
ال�ضاعديُّ الَخــْزرجيُّ 

. االأن�ضاريُّ

1- ُولد قبل الهجرة بخم�ض �ضنوات، وكان عمره َيْوَم ُتُوفي النبي  خم�َض 
ع�ضرَة �ضنًة.

. وا في حياة النبيِّ  2- اأبوه من ال�ضحابة الذين ُتُوفُّ
اه ر�ضوُل اهلل  �َضْهاًل. 3- كان ا�ضُمه َحْزًنا، ف�ضمَّ

، وقد تجاوز مئة عام.  4- هو اآخر من مات بالمدينة من ال�ضحابة 

توفـــي �ضنة اإحــدى 
وت�ضعين)91هـ(.

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

للدعوة اإلى اهلل ف�ضل عظيم حيث رتب عليها ال�ضرع االأجر الكثير كما جاء في الحديث االآتي:

  ت�ضتنتج مو�ضوع الحديث الرئي�ض.
د ف�ضائل الدعوة اإلى اهلل.   تعدِّ

  ت�ضتنتج �ضفات الداعي اإلى اهلل.
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11  دل الحديث على ف�ضل الدعوة اإلى اهلل تعالى وهداية النا�ض، ففي هذا الحديث اأن من اهتدى على  يديه اأحد فاإن 

َعِم، وهي اأجود اأنواع االإبل، وكانت اأنف�ض االأموال في ذلك الوقت، فهي كناية  ذلك خير له من اأن يكون له ُحْمُر النَّ
عن عظيم االأجر، وللدعوة ف�ضائل اأخرى كثيرة منها:

�أ�أ اأنها وظيفة المر�ضلين ــ عليهم ال�ضالم ــ واأتباعهم، ولو لم يكن لها ف�ضٌل اإال هذا لكفاها �ضرًفا. 

بب اأن »َمْن َدَعا اإلى ُهًدى كان َلُه من االأَْجِر ِمْثُل اأُُجوِر من َتِبَعُه، اَل َيْنُق�ُض ذلك من اأُُجوِرِهْم �َضْيًئا«)1(.

جج اأن َمن َجَمَع بين الدعوة اإلى اهلل تعالى مع العمل ال�ضالح كان اأح�ضَن النا�ض قواًل واأكثَرهم ثواًبا؛ كما قال 

رب  ]ف�ضلت: 33[. تعالى: زب 
22  يجب على الداعي اإلى اهلل تعالى اأن يعلم مايدعو اإليه؛ فاإنه ال يجوز الأحد اأن يدعو اإلى اهلل تعالى اإال بعلم وب�ضيرة، 

فاإن َمن دعا بغير علم اأَْو�َضَك اأن ُي�ضلَّ النا�ض، ويوِقَعُهم في البدع والخرافات.
33  اهتداء القلوب وا�ضتجابتها بيد اهلل تعالى، وعلى الداعي اإلى اهلل اأن يبذل االأ�ضباب الممكنة له؛ من البيان والتو�ضيح 

واال�ضتدالل والحوار وح�ضن اْلُخلق، وغير ذلك من االأ�ضباب الم�ضروعة لهداية الخلق.
44  كلُّ م�ضلم ينبغي اأن يكون داعًيا اإلى اهلل تعالى بقوله اأو بفعله اأو بماله اأو بفكره اأو بقلمه اأو بكل ذلك، اأو بغيره من 

 VU T S R Q P الو�ضائل؛ فاإن اهلل تعالى قد جعل جميع اأتباع النبي  دعاًة اإلى اهلل تعالى فقال: 
Z Y X W ]\ [ ^ _ ` b a    ]يو�ضف: 108[، وال�ضرط في ذلك الب�ضيرة، وهي 

الِعلم، فال يدعو الم�ضلم اإالَّ اإلى ما يعرفه من االإ�ضالم والتوحيد وال�ضالة وغير ذلك؛ كلٌّ ِبَح�َضِبِه.
55  دلَّ الحديُث على م�ضروعية اْلَحِلِف على االأمور المهمة، لتعظيمها باليمين وتوكيدها، وبياِن اأهميتها، ولكن ال ينبغي 

ة. االإكثار من اْلَحِلف حتى يحلَف االإن�ضاُن على كلِّ �ضيء؛ واإنما يكون عند الحاجة وفي االأمور المهمَّ
66  ت�ضبيه اأمور االآخرة باأعرا�ض الدنيا، يق�ضد به تقريب المعاني لالأفهام.

åjدëل� ä�سادTQE�åjدëل� ä�سادTQE�

)1( كما يف احلديث الذي رواه م�ضلم يف كتاب العلم، باب من �ضن �ضنة ح�ضنة اأو �ضيئة ومن دعا اإلى هدى اأو �ضاللة 2060/4)2674(.
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تتنوع اأ�ضاليب الدعوة بح�ضب المدعوين، اذكر و�ضيلة منا�ضبة لدعوة من ياأتي.

النبي  هو القدوة في الدعوة اإلى اهلل، بالرجوع اإلى �ضيرته  اذكر موقًفا من حياته  يظهر 
فيه حر�ضه على هداية النا�ض:

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

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

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

د ف�ضائل الدعوة اإلى اهلل. 11 عدِّ

22 ما اأهمية العلم في الدعوة اإلى اهلل؟

33 ورد في ال�ضنة تخيير العدو قبل القتال بين ثالثة اأمور، ما هي؟ َبيِّن داللة الحديث على ذلك. 

؟ ؟ ولماذا غيَّره النبي  44 ما ا�ضم �ضهل بن �ضعد  قبل اأن يغيره النبي 

اأ�ضلو الدعوة المدعو

ير الم�ضلم

الم�ضلم العاضي 
المعر�س عن الطاعة

الم�ضلم الم�ضتجيب
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  ت�ضتنج مو�ضوع الحديث.
ين.   تقدر اأهمية ال�ضالة ومكانتها من الدِّ

ين.   تقدر اأهمية الزكاة ومكانتها من الدِّ
  تقدر اأهمية الن�ضح لكل م�ضلم

د اآداب الن�ضيحة.   تعدِّ
  تمثِّل ل�ضور الن�ضيحة.

  تحذر من الغ�ض وترك الن�ضيحة.

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

كان النبيُّ  يبايع اأ�ضحاَبه  على االإ�ضالم اأحياًنا، وعلى بع�ض �ضرائعه المهمة اأحياًنا اأخرى، ومبايعته  لهم 
على اأمر يدل على اأهميته وعظم �ضاأنه في هذا الدين، واأنه يجب الحر�ض عليه ومراعاته، ومن ذلك ما جاء في مبايعته 

لجرير بن عبد اهلِل  كما في الحديث االآتي:

 ِلُكل ِ ضْ َوالن َكاِة الِة َواإِيَتاِ الزَّ عن َِريِر بن عبد اهلِل  ال:َباَيْعُ َر�ُضوَل اهلِل  على اإَِاِم الضَّ

        )(متفق عليه ُم�ْضِلم

الثالث اديث

ضفحةثم اكتبه في اأعلى ال ك في ا�ضتنتاج عنوان منا�ضب للحديثمال تعاون مع

)1( اأخرجه البخاري )57(، وم�ضلم )56(.

L-GE-CBE-TRHS-HDTH2-U2-L3
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الحديث الثالث: ))بايعت النبي -صلى هللا عليه وسلم- على إقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم((
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åjدëو… �ل�Q جمةôJåjدëو… �ل�Q جمةôJ
¬Ñضùfضم¬ وSا¬Jم©ا⁄ من ح»ا¬Jوفا

َجِريــُر بُن عبــِداهلِل 
. الَيَمــــاِنيُّ اْلَبَجِلــيُّ 

1- اأ�ضــلم فــي عــام الوفــود ال�ضــنة 
َة  التا�ضعة و�ضهد مع النبي  َحجَّ
اْلــَوَداِع، واأمره  اأن َي�ضــتن�ضت 

النا�ض.
2- كان �ضــيد قبيلتــه، قــال لــه ُعمــر 
: يرحمــك اهلل نعم ال�ضــيد كنت 
فــي الجاهليــة ونعــم ال�ضــيد اأنت في 

االإ�ضالم.
مه ُعمُر  في حروب العراق  3- قدَّ
على جميع َبِجيلة، وكان له اأثر عظيم 

في فتح القاد�ضية.
4-كان من اأجمل النا�ض، قال عمر 
ابن الخطاب : هو يو�ضف هذه 

االأمة.  

توفـــي �ضنة اإحـــدى 
وخم�ضين )51هـ(.

الِة، َواإِيَتاُء  في هذا الحديث على ثالثة اأ�ضول مهمة من اأ�ضول االإ�ضالم، وهي: اإَِقاُم ال�ضَّ النبيَّ  يبايع جريٌر  11

ُح ِلُكلِّ ُم�ْضِلٍم، وهذا يدل على عظمتها واالهتمام بها. َكاِة، َوالنُّ�ضْ الزَّ
يبايع النبيُّ  اأ�ضحاَبه  على اإقام ال�ضالة، وهذا هو تعبير القراآِن الكريِم فــي اآيــات كثيــرة، قـال تعالـى:  22

ر  َر باإقامة ال�ضالة ولم ُيَعبِّ رب  ]البقرة: 43[ قال العلماء: َعبَّ رب]البقرة: 3[، زب  زب
ُن ثالثَة اأمور: مَّ ا اإقامتها، فذلك َيَت�ضَ د االإتيان ب�ضورتها الظاهرة، واأمَّ بفعلها اأو باإتيانها؛ الأنه ال يكفي في ال�ضالة مجرَّ

¬```Ñ``bمن``ا

1- كــان النبــي  يكـــرمه، قـــال 
َجِريُر: »َما َحَجَبِني َر�ُضوُل اهلِل 

ِحَك«. ُمْنُذ اأَ�ْضَلْمُت، وال َراآِني اإال �ضَ
متفق عليه)1(.

: َدَخْلُت المدينة  2- قال َجِريُر 
فاإذا ر�ضول اهلِل  َيْخُطُب، فرماني 
النا�ض ِباْلَحَدِق، فقلت لجلي�ضي: يا َعْبَد 
. قال:  اهلِل، َذَكَرِني ر�ضوُل اهلِل 
ْح�َضِن ِذْكٍر، َفَبْيَنا  نعم، َذَكَرَك اآِنًفا ِباأَ
هو َيْخُطُب اإِْذ َعَر�َض له في ُخْطَبِتِه 
وقال: »َيْدُخُل َعَلْيُكْم من هذا اْلَباِب-
- ِمن َخْيِر ذي َيَمٍن،  اأو من هذا اْلَفجِّ
اأَاَل اإِنَّ َعَلى َوْجِهِه َم�ْضَحَة َمَلٍك«، قال 
َجِريٌر: َفَحِمْدُت اهلَل عزَّ وَجلَّ على ما 

اأْباَلِني.رواه اأحمد)2(. 

)1( اأخرجه البخاري )3611(، وم�ضلم )2475(.
وابن حبان  ابن خزÁة 149/3- 150)1797(، )1798(،  و�ضححه  امل�ضتدرك 422/1،  واحلاكم يف  الكربى 82/5)8304(،  والن�ضائي يف  اأحمد 359/4،  اأخرجه   )2(

173/16)7199(، وابن كثري يف البداية والنهاية 78/5.

åjدëل� ä�سادTQE�åjدëل� ä�سادTQE�
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�أ�أ اإقامَتها ظاهًرا، وذلك باإتمام اأركانها وواجباتها و�ضروطها، مع الحر�ض على �ضننها القولية والفعلية.

بب اإقامَتها باطًنا، وذلك بالخ�ضوع فيها وح�ضور القلب، وتدبُّر ما يقوله ويفعله وي�ضمعه من اإمامه.

جج المحافظَة عليها، واال�ضتمراُر على اأدائها على الدوام.

33 اإيتاء الزكاة ُرْكٌن من اأركان االإ�ضالم، ومعناه: دفع ال�ضدقة الواجبة اإلى م�ضتحقيها في وقتها دون تاأخيٍر، ِبِطيِب 

َنْف�ٍض.
َق معناها لم يكن في  44 الن�ضيحة كلمة جامعة معناها: اإرادة الخير للمن�ضوح، وهي نقي�ض الغ�ض والمخاَدعة، فمن َتَحقَّ

ه. قلِبه وال َعَمِله غ�ض الأخيه الم�ضلم؛ باأن ُيدخل عليه ما ُيف�ضد عقيدَته اأو ِفْكَرِه اأو عَمَله، اأو َنْف�َضه، اأو ماَله، اأو ِعْر�ضَ
اأحدكم حتى يحب الأخيه ما يحب لنف�ضه« بحيث ي�ضره ما  55 يكون الن�ضح للم�ضلم وفق ما ورد في حديث »ال يوؤمن 

نيا؛ فيدلُّه على ما َيعلم اأن فيه الخير، وبخا�ضة اإذا  ي�ضرهم، وي�ضووؤه ما ي�ضووؤهم، ويوجهه اإلى ما ينفعه في اأمور الدُّ
ْح له«.رواه م�ضلم)1(، فين�ضحه فيما يتعلق باأمر  َحَك َفاْن�ضَ : »واإذا ا�ْضَتْن�ضَ طلب منه الن�ضيحة، كما في قوله 

زواجه اأو وظيفته اأو درا�ضته اأو غير ذلك بما يعلم اأن فيه الخير،فيما يتعلق باأمر دينه اأو دنياه. 
يجوز  ال  التي  مة  المحرَّ المعامالت  من  يح�ضى  ال  ما  يت�ضمن  وهذا  واالإ�ضرار  والمخادعة  الغ�ض  الن�ضح  نقي�ض    66

للم�ضلم اأن يفعلها تجاه اأخيه الم�ضلم من تزيين ال�ضرك اأو الباطل اأو ن�ضر البدعة اأو التعامل بالكذب واأخذ الر�ضوة، 
وغير ذلك من �ضور االإ�ضرار واالإف�ضاد. 

77  على الم�ضلم اأن يجاهد نف�ضه على قبول الن�ضيحة؛ بل الفرح بها؛ اإذ هي في االأ�ضل واجب قام به النا�ضح، ودليل 

على االأخوة ومحبة الخير للمن�ضوح، والأنها اإر�ضاد اإلى خير اأو تحذير من �ضر، وفي اأئمتنا قدوة لنا، قال عمر بن 
: اأحبُّ النا�ِض اإليَّ َمن َرَفَع اإليَّ عيوبي )2(. الخطاب 

)2( اأخرجه البخاري )2314(، وم�ضلم )2585(. )1( اأخرجه م�ضلم )2162(.   
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1. اربط بين �ضورة الع�ضر وهذا الحديث، من حيث االأهمية واالأثر الدنيوي واالأخروي.

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

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

2. تتاأكد الن�ضيحة لمن ق�ضر في واجب اأو وقع في محظور، وتكون اأكثر اإذا كانت غير مبا�ضرة، وفي وقتنا 
الحا�ضر توفرت و�ضائل كثيرة يمكن اأن ت�ضتخدم في الن�ضيحة غير المبا�ضرة، بالتعاون مع زمالئك عدد 

بع�ض هذه الو�ضائل، مع ذكر اأمثلة تطبيقية على واحدة منها.

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

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

1. اقترن ذكر الزكاة بال�ضالة في اآيات كثيرة، اجمع ما ال يقل عن خم�ض اآيات قرن فيها بين ال�ضالة 
والزكاة، ثم بين دالالت هذا االقتران.

............................................................... -2       ............................................................... -1

............................................................... -4      ............................................................... -3

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

11  بيِّن مكانة ال�ضالة من الدين.

22  ما الفرق بين قولنا اإقامة ال�ضالة واأداء ال�ضالة؟

ما المراد بالزكاة؟ وما منزلتها؟ 33

44 ما المراد بالن�ضيحة؟ وما نقي�ضها؟

•É`````°ûf2

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................
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ر اأهمية الو�ضوء وال�ضالة.   تقدِّ
د بع�ض ف�ضائل الحمد والت�ضبيح.   تعدِّ

ن اأثر ال�ضدقة على االإيمان.   تبيِّ
  تبيِّن المراد بال�ضبر.

  تعدد اأنواع ال�ضبر.
  تبيِّن متى يكون القراآن حجة لالإن�ضان اأو حجة عليه.

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

في الحديث  اأوتي النبي  جوامع الَكِلم، فالجملة الواحدة منه  تحمل معاني عظيمة، وقد جمع النبيُّ 
االآتي اأ�ضواًل للعبادات وبيانًا للحكمة منها في كلمات موجزة: 

 َواْلَحْمُد هلِلِ َتْمالأُ اْلِميَزاَن وُر �َضْطُر الإِيَماِنُ الط : عن اأَبي َماِلك الأَ�ْضَعِري  اَل: اَل ر�ضوُل اهلِل 

ْبُر   َوالضَّ ُة ُبْرَهانََد  َوالضَّ الُة ُنور َماَواِت َوالأَْر�ِس َوالضَّ َو�ُضْبَحاَن اهلِل َواْلَحْمُد هلِلِ َتْمالَِن اأو َتْمالأُ ما بين ال�ضَّ

   )( اَا اأو ُموِبُقََنْف�َضُه َفُمْعِتُق ُدو َفَباِيعْالنا�س َي ُكل َلَك اأو َعلَْيَك ة  َواْلُقْراُن ُحجَّ َيا �ضِ

الرابع اديث

  ضفحةنه في اأعلى ال ودو ك في اختيار عنوان منا�ضب للحديثمال تعاون مع

)1( رواه م�ضلم )223(.
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11  دل الحديث على اأن التطهر من الحدث االأ�ضغر واالأكبر)�ضطر( ن�ضف )االإيمان( ال�ضالة، مما يعني اأن الطهارة 

من اأهم �ضروط ال�ضالة، وي�ضتوجب ذلك الحر�ض التام على اأدائها وباأح�ضن �ضورة.   
(: الثناُء على اهلل تعالى باأو�ضاف الكمال الالئقة به؛ كالثناء عليه باأ�ضمائه الح�ضنى و�ضفاته العال،  )اْلَحْمُد هلِلِ 22

وياأتي الحمُد بمعنى ال�ضكر الخال�ض هلل تعالى وحده؛ فقول القائل بعد االأكل اأو ال�ضرب )الحمد هلل( معناه: ال�ضكر 
هلل على نعمته وحَده ال �ضريك له.

َمَدَح نف�ضه في كتابه بما ذكره عن نف�ضه من ال�ضفات  َنْف�َضُه، ويحب المدَح ولذلك  َحِمَد  اهلل تعالى يحب الحْمَد، ولذلك  33

عم الظاهرِة والباطنِة،  الح�ضنى وما اأنعم به على عباده، وهو يحبُّ من عباده اأن يحمدوه ويمدحوه بما تف�ضل به عليهم من النِّ
هم وَتْقَواُهم؛ وفي ال�ضحيحين عن  وُحبُُّه لذلَك لي�ض لحاجته اإليه جلَّ في عاله؛ واإنما هو كمحبته الإيمان عباده وطاعتهم وِبرِّ

، ِمْن اأَْجِل َذلَك َمَدَح َنْف�َضُه«.)2(    َحٌد اأََحبَّ اإليِه اْلَمْدُح من اهلِل عزَّ وجلَّ ابن َم�ْضُعوٍد  اأن النبيَّ  قال: »َلْي�َض اأَ
الموؤمن ينزه اهلل كلِّ َما اَل يليُق بجالِلِه وَعَظَمِتِه؛ فينزهه عن كل نق�ضٍ في اأ�ضماِئِه اأو �ضفاِتِه اأو اأفعاِلِه اأو اأحكاِمِه،  44

ُن اإثباَت �ضفاِت  وينزهه عن ُم�ضابهة المخلوقين؛ فهو الكامُل الذي ال يعتريه نق�ٌض، ولي�ض َكِمْثِلِه �ضيٌء، وذلَك يت�ضمَّ
الكماِل لُه جلَّ وعال.

åjدëو… �ل�Q جمةôJåjدëو… �ل�Q جمةôJ

¬Ñضùfضم¬ وSا¬Jم©ا⁄ من ح»ا¬Jوفا

اأبـــو مــالــك االأ�ــضــعــري 
م�ضهور بكنيته فال يكاد 
ُيعرف اإالَّ بها، ولذلك 
ــي ا�ــضــمــه  ــ اخـــتـــلـــف ف
اأقـــوال)1(. ة  على عــدَّ

. 1- وفد من اليمن مع االأ�ضعريين 
2- �ضهد مع النبي  غزوة حنين، وعقد له النبي  فيها لواء فرقة 

الة لمطاردة بني هوازن حين فرت من المعركة. من الخيَّ
ا على تعليم قومه �ضفة الطهارة وال�ضالة كما تعلمها من  3- كان حري�ضً

، فكان يجمعهم ويبين لهم ذلك عمليًّا.  النبيِّ 
4- �ضهد فتوح ال�ضام وبها توفي. 

توفي بالطاعون 
ــي  ــمــان �ـــضـــنـــة ث
ع�ضرة)18هـ(.

åjدëل� ä�سادTQE�åjدëل� ä�سادTQE�

)1( قال ابن حجر: )تهذيب التهذيب 239/12(: قيل: ا�ضمه احلارث بن احلارث، وقيل: عبيد اهلل، وقيل: عمرو، وقيل: كعب بن عا�ضم، وقيل: كعب بن كعب، وقيل: عامر 
ابن احلارث بن هانئ بن كلثوم.

)2( رواه البخاري )4358(، وم�ضلم )2760(.
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)1(اأخرجه الطرباين 104/9، واحلاكم 446/2، و�ضححه، و�ضححه ابن حجر 22/2، وفتح الباري 48/1.

55  َذَكَر النبيُّ  في هذا الحديث بع�ض الف�ضائل لهاتين الكلمتين:

َتْثُقُل بميزان العبد يوم القيامة؛ حتى اإنها لتمالأ ميزانه عندما توزن  �أ�أ  فاْلَحْمُد هلِلِ َتْمالأُ اْلِميَزاَن ومعناه: اأنها 

الح�ضنات، وهذا الخبر يت�ضمن الحثَّ على االإكثار منها.
َماَواِت َواالأَْر�ِض ومعناه: اأن هاتين الكلمتين يعُظُم ثواُبُهَما  بب  َو�ُضْبَحاَن اهلِل َواْلَحْمُد هلِلِ َتْمالآَِن اأو َتْمالأُ ما بين ال�ضَّ

حتى يمالأ ما بين ال�ضماء واالأر�ض. 
نيا واالآخرة: الُة ُنوٌر ِلْلُموؤِمِن في الدُّ 66  ال�ضَّ

نيا: يكت�ضب بها الطماأنينَة وال�ضعادَة واالأن�َض بمناجاة اهلل تعالى، فهي تنيُر طريقه اإلى اهلل تعالى، وتنيُر  �أ�أ  ففي الدُّ

قلَبه وُتك�ضبه الب�ضيرة، وتارك ال�ضالة مظلم القلب فاقد للب�ضيرة وال�ضعادة الحقيقية. 
بب  وفي االآخرة: ت�ضيئ له في قبِره، وت�ضييء له الطريق على ال�ضراط حتى ينجَو باإذن اهلل تعالى.

ِة االإيمان، اإذ اإن المال تحبه النفو�ض وَتبخُل به؛ فاإذا �َضَمَحْت باإخراجه هلِلِ َعزَّ َوَجلَّ دلَّ  حَّ َدَقُة ُبْرَهاٌن ودليٌل على �ضِ 77  ال�ضَّ

ذلك على �ضحة اإيمانها باهلل َوَوْعِدِه َوَوِعيِدِه.  
نيا واالآخرة: َياٌء، والمعنى: اأنه �ضياٌء في الدُّ ْبُر �ضِ 88  ال�ضَّ

�أ�أ   في الدنيا: باأن ينير ل�ضاحبه الطريَق اإلى اهلل تعالى، ويعيَنه على الموا�ضلة فيه؛ فاإنه بالجزع وَتْرِك ال�ضبِر 

على الطاعة يقع المرُء في ُظلمة الذنوب والمعا�ضي.
بب   وفي االآخرة: ي�ضييُء للموؤمن الطريَق على ال�ضراِط؛ فاإن ال�ضبَر متعلِّق بجميع الطاعات اإْذ ال ُتفعُل اإال بال�ضبر 

على طاعة اهلل، كما اإنه متعلِّق بترك جميع الذنوب؛ اإذ ال ُتْتَرُك اإال بال�ضبر عن مع�ضية اهلل، وعلى َقْدِر عمِل 
الموؤمن يكون نوُره على ال�ضراط.

99  الموؤمن محتاٌج اإلى ال�ضبر في جميع اأحواله فاإنه بين ثالثة اأمور:

. ْبِر َعَلى طاعِة اهلِل َعزَّ َوَجلَّ ؛ فهو ُمحتاٌج فيه اإلى: ال�ضَّ �أ�أ  اأََواِمُر: يجُب عليِه تنفيُذها اأو ُي�ضتحبُّ

. ْبِر عن مع�ضيِة اهلِل َعزَّ َوَجلَّ ؛ َفُهو ُمحتاٌج فيِه اإلى: ال�ضَّ بب  َمَناِهي: يجُب عليِه تجنُّبها اأو ُي�ضتحبُّ

ْبِر َعَلى اأقداِر اهلِل اْلُموؤِْلَمِة. جج  م�ضائب: َتْعَتِر�ُض طريَقُه؛ َفُهو ُمحتاٌج فيها اإلى: ال�ضَّ

ُف االإيماِن«)1(، وقال العلماء: االإيماُن ن�ضٌف �ضبر، ون�ضٌف �ضكر. ْبُر ِن�ضْ        وهذه الثالثُة هي اأنواُع ال�ضبر، »ال�ضَّ
ًة  ًة لالإن�ضان اأو َعَلْيه، فمن قراأه وانتفع به وعمل بما فيه فاإنه يكون يوم القيامة ُحجَّ 1010  اْلُقْراآُن الكريم اإما اأن يكون ُحجَّ

ًة عليه عند  له و�ضفيًعا له عند اهلل تعالى، ومن اأعر�ض عنه فال هو يقروؤه اأو ال يعمل به فاإنه يكون يوم القيامة ُحجَّ
اهلل تعالى؛ وفي هذا حث على قراءة القراآن الكريم والعمل به.  
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1111  دل الحديث على اأن االإن�ضان في �ضعي وحركة، فكل حركة اإما اأن تكون في فكاك نف�ضه من عذاب االآخرة، اأو �ضبًبا 

، فمن كان �ضعيه في  رب ]االن�ضقاق: 6 زب     في هالكه، كما قال تعالى:
طاعة اهلل تعالى فقد باع نف�ضه هلل واأعتقها من عذابه، ومن كان �ضعيه في مع�ضية اهلل تعالى فقد باع نف�ضه للهوى 
وال�ضيطان، واأهلكها باالآثام، واأ�ضلمها للهوان وعقوبة الديَّان، وفي ذلك تنبيٌه اإلى اأن كلَّ اإن�ضاٍن م�ضوؤول عن نف�ضه، 

ويتحمل عاقبة عمله وحده بعمله ال�ضالح، اأو ُيهلكها بعمله ال�ضيئ.  

•É`````°ûf2

•É`````°ûf1
اأذكر خم�ضة مواطن ي�ضرع فيها الت�ضبيح وخم�ضة مواطن ي�ضرع فيها التحميد.

الم�ضوؤولية الفردية: تم تاأكيد هذه الحقيقة في اآيات كثيرة وباأ�ضاليب متنوعة، بالرجوع اإلى جزء عم، ا�ضتخرج 

ما ال يقل عن )7( اآيات حول الم�ضوؤولية الفردية.
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ُهوُر �َضْطُر االإِيَماِن«؟ : »الطُّ 11  ما معنى قول النبي 

ما اأثر ال�ضدقة على االإيمان؟ 22

ما المراد بال�ضبر؟ وما اأنواعه؟ 33

متى يكون القراآن حجة على �ضاحبه؟ 44
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  تبيِّن �ضور الرحمة في العفو عن حديث النف�ض.

  تفرق بين حديث النف�ض الذي يعفى عنه، والذي يحا�ضب عليه.

ق بين من همَّ بفعل مع�ضية في الحل ومن هم بفعلها في الحرم.   تفرِّ

  تعدد و�ضائل ال�ضالمة من الو�ضاو�ض ال�ضيئة. 

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

لرحمة اهلل بعباده �ضوٌر كثيرة؛ اذكر ثالًثا منها.
من �ضور رحمة اهلل بهذه االأمة: العفُو عما يحدث االإن�ضان به نف�ضه مالم يعمل به؛ كما جاء في الحديث:

َثْ ِبِه اأَْنُف�َضَا ما َلْم َتْعَمْل اأو  ِتي َما َحدَّ : اإِنَّ اهلَل َتَجاَوَ َعْن اأُمَّ عن اأبي هريرة  ال: ال النبي 

متفق عليه )(َتَتَكلَّْم

اام�س اديث

 اأحكام حديث النف�س  خلق العفو والتجاو ( اختر عنواًنا منا�ضًبا للحديث من  )رحمة اهلل باأمة محمد
ضفحةواكتبه في اأعلى ال العناوين ال�ضابقة

)1( اأخرجه البخاري )4968(، وم�ضلم )127(.
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الحديث الخامس: ))إن هللا تجاوز ألمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها.. ((
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 åjدëو… �ل�Q جمةôJ åjدëو… �ل�Q جمةôJ

¬Ñضùfضم¬ وSا¬Jم©ا⁄ من ح»ا¬Jوفا

1- �ضــئل اأبــو ُهَرْيــَرَة: 
يــَت اأََبــا ُهَرْيَرَة؟  ِلَم ُكنِّ
فقال: ُكْنُت اأَْرَعى َغَنَم 
اأَْهِلي فكانت لي ُهَرْيَرٌة 
ُعَها  ِغيَرٌة، َفُكْنُت اأَ�ضَ �ضَ
�َضــَجَرٍة،  فــي  ِباللَّْيــِل 
َهاُر َذَهْبُت  فاإذا كان النَّ
بهــا َمِعــي َفَلِعْبــُت بها، 
ْوِنــي اأََبا ُهَرْيَرَة.)1( َفَكنَّ

لحديــث  ال�ضحابــة  اأحفــظ  هــو   -1
، قال البخــاري: روى عنه  النبــي 
نحــو الثمانمائة من اأهــل العلم، وكان 

اأحفظ من َرَوى الحديث في ع�ضره.
2- اأراد مــروان بــن الحكــم االأُمــوي 
اأثنــاء اإمارتــه على المدينــة اأن يختبر 
، فدعــاه يوًما  حفــظ اأبي هريــرة 
واأقعــد كاِتَبــُه َخْلــَف ال�ضــرير، وجعــل 
ثــم  يكتــب،  الكاتــُب  وَجَعــَل  ي�ضــاأله، 
، حتــى اإذا  ان�ضــرف اأبــو هريــرة 
كان عنــد راأ�ــض اْلَحــْوِل دعــا بــه مــرة 
اأخــرى، فاأقعــد كاتبــه وراء الحجاب، 
َفَجَعــَل ي�ضــاأله عــن ذلك، فمــا َزاَد وال 

ر. م وال اأخَّ َنَق�َض، وال قدَّ

توفــي �ضــنة 57 فــي 
ق�ضره بالعقيق قرب 
النبويـــة،  المدينــــة 
المدينة  اإلــى  وُحِمل 
بهــا. عليــه  و�ضلــي 
وكان عمره قرابة 

78 �ضنة.

¬```Ñ``bمن``ا

دعــا اهلل اأن يرزقــه ِعْلًما ال ُيْن�َضــى، 
ن النبــيُّ  على دعائه. قال  فاأمَّ
: جــاَء َرُجٌل اإلــى َزْيِد  قي�ــٌض المدِنيُّ
ابــِن ثابــٍت  َف�َضــاألُه عن �ضــيٍء، 
فقـاَل لُه َزْيـٌد: عليـَك باأبي ُهـَرْيــَرَة؛ 
ــي َبْيَنَمــا اأنا واأبو ُهَرْيــَرَة وفالٌن  فاإِنِّ
فــي الم�ضــجد ذاَت يــوٍم َندعــو اهلَل 
َنا، َخَرَج َعَلْيَنا ر�ضــوُل اهلل  ونذكُر ربَّ
ــى جل�ــض اإَلْيَنــا، َف�َضــَكْتَنا،   حتَّ
فقــال: »ُعــوُدوا ِللَّــِذي ُكْنُتــْم َفيــِه«، 
قــال َزْيــٌد: َفَدَعــْوُت اأنــا و�ضاِحِبــي 
َقبــَل اأبي ُهَرْيَرَة، َوَجَعَل ر�ضــوُل اهلِل 
ــُن َعلــى ُدَعاِئَنــا، ُثــمَّ َدَعا   يوؤمِّ
اأبو ُهَرْيَرَة فقال: اللَّهمَّ اإني اأَ�ضــاأُلَك 
ِمْثــَل مــا �َضــاأََلَك �ضاِحبــاَي َهــذاِن، 
واأ�ضاألَك ِعْلًما ال ُيْن�َضى، فقال ر�ضول 
: »اآَِميَن«، َفُقْلَنا: يا ر�ضــوَل  اهلل 
ال  ِعْلًمــا  اهلَل  ن�ضــاأُل  َوَنْحــُن  اهلِل، 
ُيْن�َضــى، فقاَل: »�َضــَبَقُكْم ِبَها اْلُغاَلُم 

)2(.» ْو�ِضيُّ الدَّ

)1( اأخرجه الرتمذي 686/5)3840(،  وقال ابن حجر يف االإ�ضابة 426/7: اأخرجه الرتمذي ب�ضند ح�ضن.
)2( اأخرجه الن�ضائي )5870(، واحلاكم يف امل�ضتدرك )6158(، والطرباين )1228(، وقال احلافظ يف االإ�ضابة )438/7(: اأخرجه الن�ضائي ب�ضند جيد.
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ثت به  َها باأن ال يوؤاخذها بما حدَّ 11  في الحديث بياُن رحمة اهلل بهذه االأمة وتف�ضيلها على �ضائر االأمم؛ فقد اخت�ضَّ

اأنف�ضها.  
22  حديث النف�ض هي خواطر وهواج�ض ترد على القلب بدون اختيار وال ت�ضتقر فيه وال ي�ضتمر عليها، فهذه دل الحديث 

على اأنه ال اإثم فيها، واإن كانت بق�ضد منه واختيار وا�ضتقرت في قلبه وعزم على العمل بها، فهذه يحا�ضب عليها.
33  يدخل في هذا الحديث اأعمال القلوب مثل: ال�ضك اأو التكذيب باهلل اأو باليوم االآخر، وغيرها من االعتقادات الباطلة، اأو 

الح�ضد والبغ�ض و�ضوء الظن، فهذه اإن كانت في مرحلة الخواطر والهواج�ض فال اإثم فيها، ويجتهد الم�ضلم في مدافعتها 
والبعد عنها، واأما اإذا و�ضلت اإلى درجة العزم والق�ضد وا�ضتقرت في نف�ضه، فال يعفى عنها ولو لم يتكلم بها.

44  ِمن رحمة اهلل بعباده اأن عَفا لهم عن اْلَهمِّ بال�ضيئات، بل اإنه ُيثيبهم اإذا تركوها خوًفا منه ورجاًء لثوابه؛ فَيكُتُب َلُهْم 

اَي«)1(، يعني  :» َواإِْن َتَرَكَها َفاْكُتُبوَها له َح�َضَنًة، اإنما َتَرَكَها من َجرَّ بذلك ح�ضنًة كاملًة، كما في حديث اأبي هريرة 
خوًفا من اهلل تعالى، ثم اإذا فعلوا الذنب فاإنه ال ي�ضاعفه عليهم بخالف الح�ضنات، ثم اإنه يدعوهم بعده اإلى التوبة 

ُطُهْم ِمْن َرحمِتِه؛ فيا له من ربٍّ رحيٍم.  �ُضُهْم ِمْن َف�ضِلِه، وال ُيَقنِّ منه فال ُيوؤَيِّ
الغيبية-، وعالج  االأمور  االإن�ضان من خالله -خا�ضة في  التاأثير على  ال�ضيطان  الو�ضاو�ض والخواطر باب يحاول    55

ذلك يكون باللجوء اإلى اهلل تعالى واال�ضتعاذة من ال�ضيطان الرجيم 
، ومع اال�ضتعاذة، عدم اال�ضتر�ضال مع الو�ضاو�ض بل قطعها   ]الموؤمنون: 97، 98
و�ضرف العقل عن التفكير فيها، كما قال  »فلي�ضتعذ باهلل ولينته« )2(، وليكثر الم�ضلم من ذكر اهلل فهو الح�ضن 

الح�ضين من ت�ضلط ال�ضياطين.
66  ُي�ضتدلُّ بالحديث على بع�ض االأحكام الفقهية؛ منها:

ث َنْف�َضُه في ال�ضالة ب�ضيء فاإن �ضالته �ضحيحة؛ ما َلْم يتكلَّم بذلك  �أ�أ  الَو�ْضَو�َضُة في ال�ضالة ال ُتبطلها؛ فَمْن حدَّ

عاِمًدا.
َث االإن�ضاُن َنْف�َضُه بالتكبير اأوقراءِة الفاتحة اأو اأذكار ال�ضالة؛ الأن ذلك  بب   ال يجزئ في القراءة في ال�ضالة اأن ُيَحدِّ

َك االإن�ضاُن بذلَك ل�ضاَنه و�َضَفَتْيِه. لي�ض بقراءة اإنما هو َحديُث َنْف�ٍض، واأقلُّ الِقراءِة اأن ُيَحرِّ
ثتُه نف�ضه بطالق زوجته اأو َنوى طالَقها، اأو طلَّقها في نف�ضه من غير اأن يتكلم بذلك، اأو يكتَب طالَقها؛  جج  َمْن حدَّ

فال يقُع طالُقه.
دد  َمْن َحَلَف في نف�ضه، اأو َنَذَر في نف�ضه اأن يفعل �ضيًئا اأو اأن يترك �ضيًئا؛ فال يلزمه �ضيء من ذلك ما َلْم يتكلَّْم ِبِه 

اأو يكُتْبُه.

åjدëل� ä�سادTQE�åjدëل� ä�سادTQE�

)1( اأخرجه م�ضلم )129(.
)2( اأخرجه البخاري )3276(، وم�ضلم )134(.
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•É`````°ûf2

•É`````°ûf1

رحمة اهلل تعالى باأمة محمد  ومحبته لها، مظاهرها كثيرة، بالتعاون مع زمالئك وبالعودة اإلى 

عدد من ال�ضور)البقرة-اآل عمران-التوبة- االأعلى- القدر( اذكر بع�ض مظاهر هذه الرحمة:

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

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

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

ز ال�ضور التي تدخل في حديث النف�ض المعفو عنه، وال�ضور التي ال تدخل فيه مما ياأتي: َميِّ

رجٌل راأى اآخر يخرج من بيت مهجور فظن اأنه ما دخل اإليه اإال لفعل محرم، وحدث نف�ضه بذلك 

دون اأن يتكلم.

�ضابٌّ راأى ما يغريه لفعل الفاح�ضة وحدثته نف�ضه بفعلها اإال اأنه امتنع خوًفا من اهلل.

امراأٌة راأت اأُخرى ترتدي مالب�ض اأف�ضل من مالب�ضها، فوقع في قلبها الح�ضد والكره لها دون اأن 

تحدث بذلك الأحد.

11  ما المراد بحديث النف�ض؟ وهل يوؤاخذ به االإن�ضان؟

؟ وعلى اأي �ضيء يدل هذا العدد؟ 22  كم عدد الرواة عن اأبي هريرة 

33  اذكر ثالثًة من التطبيقات الفقهية للعفو عن حديث النف�ض.
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يتوع منك بعد الدر�س اأن:

هذه  كانت  فاإذا  الحياة،  ت�ضتقيم  وبه  والنور،  الهدى  ففيه  الم�ضلمين،  حياة  في  مكانة عظمى  له  اهلل،  القراآن كالم 
مكانته؛ فما مكانُة من تعلَّمه وَعلََّمه؟ يبيِّن ذلك الحديث االآتي: 

    )( َن َوَعلََّمُهَخْيُرُكْم َمْن َتَعلََّم اْلُقْرا :اَل  َّعن ُعْثَماَن بِن عفاَن  اأنَّ النَّبي

ال�ضاد�س اديث

ضفحةواكتبه في اأعلى ال ضع عنواًنا منا�ضًبا للحديث�

)1( اأخرجه البخاري )4739(.

م القراآن الكريم.   تعظِّ

  تبيِّن ف�ضل تعلم القراآن وتعليمه.

  تعدد �ضور الم�ضاركة في تعليم القراآن.

ن اأهمية تدبر القراآن الكريم وفهم معانيه.   تبيِّ

  تحر�ض على العمل بالقراآن الكريم وتعليمه.

L-GE-CBE-TRHS-HDTH2-U2-L6

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRHS-HDTH2-U2-L6.png

الحديث السادس: ))خيركم من تعلم القرآن وعلمه((

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-األحاديث

علوم إنسانية

الثانوية مقررات
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د بتالوته، والذي اأعجز الب�ضَر اأن ياأتوا ب�ضورٍة  ، المتعبَّ ل على محمد  11  القراآن الكريم هو كالم اهلل تعالى، المنزَّ

طنا  كنا به ُهِدينا، واإن فرَّ نا، و�ضبيَل ِرفعتنا ومجدنا، اإن تم�ضَّ مثله، اأَنزله اهلل تعالى ليكون منهاَج حياِتنا، وطريَق ِعزِّ
فيه ُخِذْلنا وُهِزمنا؛ فلذلك كان لتعلمه وتعليمه مكانة عالية وف�ضائل عظيمة، منها ما اأخبر بها النبي  في هذا 

الحديث؛ فخيُر النا�ِض واأف�ضلهم َمْن َيَتَعلَُّم القراآَن اأو ُيعلمه.   
22  ِلَتَعلُِّم القراآن ف�ضائُل كثيرٌة غير ما ورد في هذا الحديث؛ منها:

: »اأََفال َيْغُدو  �أ�أ  اأن تعلَُّم القراآن الكريم خيٌر من اأح�ضن اأموال الدنيا: فعن ُعْقَبَة بن َعاِمٍر  قال: قال ر�ضول اهلل 

اأَحُدُكْم اإلى اْلَم�ْضِجِد َفَيْعَلُم اأو َيْقَراأُ اآَيَتْيِن ِمْن ِكَتاِب اهلِل عزَّ وجلَّ َخْيٌر لُه ِمن َناَقَتْيِن، َوَثالٌث َخْيٌر لُه ِمن َثالٍث، َواأَْرَبٌع 
َخْيٌر لُه ِمْن اأَْرَبٍع، َوِمْن اأَْعَداِدِهنَّ من االإِِبِل«.)2(   

åjدëو… �ل�Q جمةôJåjدëو… �ل�Q جمةôJ

¬Ñضùfضم¬ وSا¬Jم©ا⁄ من ح»ا¬Jوفا

عثمــان بــن عفــان بن 
اأبــي العا�ــض بــن اأمية 

القر�ضي.

1- اأ�ضــلم فــي اأول االإ�ضــالم، وكان يقــول: اإنــي 
لرابع اأربعة في االإ�ضالم.

ب بذي النورين لزواجه من ابنتي الر�ضول  2-ُلقِّ
 رقيــة  ثم اأم كلثــوم، قال العلماء: ال ُيعرف 

. اأحٌد تزوج بنتي نبيٍّ غيُر عثمان 
ه اإلى  ز  ن�ضف جي�ض الع�ضرة المتوجِّ 3- جهَّ

تبوك من ماله.
4- بويع بالخالفة �ضنة اأربع وع�ضرين.

ُقـتــل  �ضنة خمـ�ض 
وثالثيـن)35هـ(.

¬```Ñ``bمن``ا

الع�ضــــــــرة  اأحــــــــد   -1
بالجنــة. المب�ضريــــــن 
الخلفـــــــــــاء  ثالــث   -2
. يــــــــن �ضــــــــــــد ا لــــــر ا

النبــي  كـــــان   -3
منـــه  وي�ضتحـــي  ــه  ُيِجلُـّ
اأكثــر ممــا ي�ضــتحي من 
غيــره، فلما قيــل له في 
ذلك قال: »اأال اأَ�ْضــَتِحي 
َت�ْضَتحــــي  َرُجــــٍل  مــــن 
.)1( اْلَماَلِئَكــــــُة«  منــــه 

åjدëل� ä�سادTQE�åjدëل� ä�سادTQE�

)1( اأخرجه م�ضلم )2401(.
)2( اأخرجه م�ضلم )803(.
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ِبِه  َفَلُه  ِكَتاِب اهلِل  َقَراأَ َحْرًفا ِمْن  اأن النبي  قاَل:»َمْن  بب  اأن كلَّ حرٍف منه بع�ضر ح�ضنات: فعن ابن َم�ْضُعوٍد  

َح�َضَنٌة، َواْلَح�َضَنُة ِبَع�ْضِر اأَْمَثاِلَها، اَل اأَُقوُل: األم َحْرٌف، َوَلِكْن اأَِلٌف، َحْرٌف َوالٌم َحْرٌف، َوِميٌم َحْرٌف«.)1(    
ُع  فعُة في الدنيا واالآخرة: فعن ُعَمر بِن الخطاِب  اأنَّ النبيَّ  َقاَل: »اإِنَّ اهلَل َيْرَفُع ِبَهَذا اْلِكَتاِب اأَْقَواًما، َوَي�ضَ جج  الرِّ

ِبِه اآَخِريَن«.رواه م�ضلم.)2(
33  مما يدخل في تعلم القراآن:

�أ�أ  تعلم تالوته على الوجه ال�ضحيح الذي اأُمر بها الر�ضول   ]املزمل: 4[، ويدخل في ذلك 

تعلم اأحكام التجويد الرئي�ضة.
بب  تعلم اأحكامه وت�ضريعاته واآدابه

44  يدخل في هذه الخيرية كل من �ضارك في تعليم القراآن؛بنف�ضه اأو ماله اأو جاهه اأو راأيه وفكره، فف�ضل اهلل وا�ضع 

واأبواب الخير مفتوحة للجميع كل بح�ضب ما يح�ضن وي�ضتطيع.
55  ِمْن َتَعلُِّم القراآِن الكريِم: الحر�ُض على حفظه، اأو حفِظ ما تي�ضر منه، وال ينبغي للم�ضلم اأن ين�ضرف عن حفظ 

َر كجزء اأو جزئين اأو اأكثر، وقد جاء في ف�ضل حفظه اأحاديث  القراآن بالكلية؛ فاإن عجز عن ِحْفِظِه َحِفَظ ِمْنُه ما َتَي�ضَّ
اْلِكَراِم  َفَرِة  ال�ضَّ َمَع  َلُه  َحاِفٌظ  َوُهَو  اْلُقْراآَن  َيْقَراأُ  الَّذي  »َمَثُل  َقاَل:  بيَّ   النَّ اأنَّ  َعاِئ�َضَة   اأ�ضحها حديُث  ِمن 

اْلَبَرَرِة، َوَمَثُل الَّذي َيْقَراأُ َوُهَو َيَتَعاَهُدُه َوُهَو َعَلْيِه �َضِديٌد َفَلُه اأَْجَراِن«.رواه البخاري )3(.
66  ينبغي علينا ونحن نتلو كتاب اهلل تعالى اأن نتاأمله ونتدبره ونتعرف على معانيه الجليلة، قال اهلل تعالى:    

  ]حممد: 24[، فاأخبر اأن الذي ال يتدبر القراآن وال يتعرف على معانيه 
كاْلُمْقَفل َقْلُبُه، وفي هذا اإنكار على َمن هذه حاله.

َلُه في حياته، ويعمَل باأمره ونهيه؛ فهو اإنما اأنزل للعمل به، قال �ضعُد بن ه�ضام  77  على الم�ضلم حين يتعلم القراآن اأن َيَتَمثَّ

. َقالْت: "اأََل�ْضَت َتْقراأُ القراآَن؟" قاَل: َبَلى. َقاَلْت:  : يا اأمَّ الموؤمنين، اأنبئيني َعْن ُخُلِق َر�ضوِل اهلِل  لعائ�ضة 
"فاإنَّ ُخُلَق َنِبيِّ اهلِل  َكاَن القراآَن". اأي اأنه ممتثل الأواِمِرِه، ُمْنَتٍه عن نواِهيِه، ملتزم باآدابه، وما ي�ضتمل عليه 

من المكارم والمحا�ضن.)4(

)1( رواه الرتمذي
)2( اأخرجه م�ضلم )789(.

)3( اأخرجه البخاري )4653(، وم�ضلم )798(.  
)4( النهاية يف غريب احلديث واالأثر 70/2.
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•É`````°ûf3

•É`````°ûf2

•É`````°ûf1
بعد اأن علمت ف�ضل حفظ القراآن الكريم وتالوته، ليكن م�ضروعك القادم هو حفظ كتاب اهلل، �ضع خطة 

لحفظ ومراجعة القراآن الكريم.

م جدواًل لمتابعة �ضير برنامجك في الحفظ والمراجعة، واعر�ضه على معلمك. مِّ �ضَ

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

�ضور من تهاون بع�ض الطالب به:
....................................................................................................................................................

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

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

كيفية اال�ضتفادة الكاملة منه:
....................................................................................................................................................

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

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

اأفكار لجعل الدر�ض اأكثر ت�ضويًقا للطالب:
....................................................................................................................................................

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

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

اأنعم اهلل على وطننا المملكة العربية ال�ضعودية بخدمة كتاب هلل والعناية به في مجاالت متعددة، 
وب�ضور �ضتى، ونماذج متميزة، اختر اأحد من�ضات التوا�ضل االجتماعي لتبرز من خاللها نماذج من 

خدمة المملكة العربية ال�ضعودية لكتاب اهلل.
.............................................................................................................................................

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

.............................................................................................................................................
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11 بيِّن منزلة القراآن الكريم ومكاَنَته عند الم�ضلمين.

22  اذكر ثالًثا من ف�ضائل تعلم القراآن الكريم وتالوته.

33  اذكر ثالث �ضور للم�ضاركة في تعليم كتاب اهلل.

ن اأهمية تدبر القراآن والعمل به. 44  َبيِّ
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  ت�ضف المجتمع الم�ضلم في تعاونه وترابطه.

  تحر�ض على تفريج كربات الم�ضلمين.

  تبيِّن المراد بُكرب الدنيا. 

  تبيِّن المراد بالتي�ضير على المع�ضر.

  تحر�ض على ال�ضتر على الم�ضلم.

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

ة والتعاون(، ولهذه ال�ضفة مظاهر كثيرة منها: ما ورد في الحديث االآتي: ِمن �ضفات المجتمع الم�ضلم: )االأُُخوَّ

ال�ضابع اديث

ن من اإابتك عبارة تنا�ضب اأن تكون عنواًنا للدر�س واكتبا في  مظاهر الأخوة في المجتمع الم�ضلم؟ كو ما اأبر
ضفحةاأعلى ال

)1( اأخرجه م�ضلم )2699(.

�ضدة

خفف واأزال
�َس : َمْن َنفَّ عن اأبي ُهَرْيَرَة  ال: اَل ر�ضوُل اهلِل 

�َس اهلُل عنُه ُكْرَبًة  ْنَيا َنفَّ الد ُِكْرَبًة من ُكَر ِْمنعن ُمو

َر اهلُل  َر على ُمْع�ِضر َي�ضَّ من ُكَرِ َيْوِم اْلِقَياَمِة َوَمْن َي�ضَّ

ْنَيا َوالِخَرِة َوَمْن �َضَتَر ُم�ْضِلًما �َضَتَرُه اهلُل في  عليه في الد

ْنَيا َوالِخَرِة َواهلُل في َعْوِن اْلَعْبِد ما كاَن اْلَعْبُد في الد

)(َعْوِن اأَِخيِه

L-GE-CBE-TRHS-HDTH2-U2-L7

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRHS-HDTH2-U2-L7.png

الحديث السابع: ))من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا ..((

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-األحاديث

علوم إنسانية

الثانوية مقررات
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11  ف�ضل ق�ضاء حاجات الم�ضلمين وتفريج كربهم، ونفعهم بما تي�ضر؛ من علم اأو جاه اأو مال اأو ن�ضح اأو داللة، اأو الدعاء 

لهم بظهر الغيب.. 
22  كثير من النا�ض يتعاونون فيما بينهم ل�ضبٍب من اأ�ضباب الدنيا من قرابة اأو م�ضاَهرة اأو غيرهما، وفي هذا الحديث 

ما يحثُّ الم�ضلَم على اأن تكون َمعونُته الأخيه ال الأجل اأ�ضباب الدنيا وعالقاتها، بل الأجل االإ�ضالم الذي يربط بينهما 
باأعظم رباط واأوَثِقه. 

33  يوُم القيامة هو يوم  الُكُرباِت الحقيقيِة وال�ضدائد المتتابعة؛ فمنها: اْلُكرَبُة عند المح�ضر، واْلُكرَبُة عند تطاير الُكتب 

ُرها  راط، واإنها لُكُربات �ضديدة؛ اإال اأن اهلل تعالى ُيَي�ضِّ فاآخٌذ كتاَبه ِبيميِنِه واآخٌذ كتاَبه ب�ِضماِلِه، واْلُكرَبُة عند ال�ضِّ
على عباده الموؤمنين، ومن اأ�ضباب تي�ضيرها ما وعد به النبيُّ  في هذا الحديث.

44  ُي�ضتحب للم�ضلم اإذا كان له حقٌّ عند اأخيه الم�ضلم، وكان اأخوه ُمْع�ِضًرا ال ي�ضتطيع الوفاء بالحق في موعده؛ اأن يي�ضر 

عليه؛ ومن �ضور التي�ضير:
�أ�أ اْلَعْفُو عن جميع الحق الذي له عليه اأو بع�ضه.

َر اأمُره. بب ترك مطالبته حتى يتي�ضَّ

جج تق�ضيط الحقِّ الذي عليه.

55  الترغيب في ال�ضتر على من قد يقع في بع�ض الذنوب والمعا�ضي، خا�ضة من وقعت منه زلة اأو لم يعرف بال�ضر 

والمنكرات.

)1( اأخرجه البخاري )2047(، )2492(.

åjدëل� ä�سادTQE�åjدëل� ä�سادTQE�

åjدëو… �ل�Q جمةôJåjدëو… �ل�Q جمةôJ

¬Jم©ا⁄ من ح»ا

، وتقولون  ، قال: اإنكم تقولون: اإن اأبا هريرة يكثر الحديث عن ر�ضول اهلل  عن اأبي هريرة 
، بمثل حديث اأبي هريرة، واإن اإخوتي  ما بال المهاجرين، واالأن�ضار ال يحدثون عن ر�ضول اهلل 
من المهاجرين كان ي�ضغلهم �ضفق باالأ�ضواق، وكنت األزم ر�ضول اهلل  على ملء بطني، فاأ�ضهد 
اإذا غابوا، واأحفظ اإذا ن�ضوا، وكان ي�ضغل اإخوتي من االأن�ضار عمل اأموالهم، وكنت امراأ م�ضكينا من 
م�ضاكين ال�ضفة، اأعي حين ين�ضون، وقد قال: ر�ضول اهلل  في حديث يحدثه: »اإنه لن يب�ضط اأحد 

ثوبه حتى اأق�ضي مقالتي هذه، ثم يجمع اإليه ثوبه، اإال وعى ما اأقول«، فب�ضطت نمرة علي، حتى اإذا ق�ضى ر�ضول اهلل 
 مقالته جمعتها اإلى �ضدري، فما ن�ضيت من مقالة ر�ضول اهلل  تلك من �ضيء. )1(
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66   ن�ضر وتداول الف�ضائح واالأ�ضرار؛ مخالف لتعاليم ال�ضريعة، بل بع�ضها مما يكون تحريًفا اأو كذًبا اأو تهوياًل، والواجب 

الكف عن ذلك وترك تناقله ون�ضح فاعله.
77   دلَّ الحديُث على ف�ضل اإعانة الموؤمن في كل ما ينفعه ويفيده من اأمر الدنيا واالآخرة، واأن َمن كان في عون اأخيه 

فاإن اهلل تعالى يجازيه على ذلك باأن ُيِعيَنُه في وقت حاجته، وهذا العون من اهلل تعالى ي�ضمُل العوَن في الدنيا بتذليل 
العقبات وت�ضهيلها له، كما ي�ضمُل العوَن في االآخرة واالإن�ضاُن في اأ�ضدِّ وقٍت يحتاج فيه اإلى عون اهلل تعالى.

َعًة من تعاون الموؤمنين فيما بينهم وتكاُتِفِهم، والمذكور هنا تف�ضيٌل لمبداأ  88   َذَكَر النبيُّ  في هذا الحديث �ضوًرا ُمَتَنوِّ

 : ]احلجرات: 10[ والنبي  في حديٍث اآخَر، وهو قوله  عام قرره اهلل تعالى في كتابه 
ِهْم َوَتَراُحِمِهْم  ا«، و�ضبك بين اأَ�ضابعه.متفق عليه)1(،»ِمثُل الُموؤِمِنين في َتَوادِّ ُه َبْع�ضً ِمِن َكاْلُبْنَياِن َي�ُضدُّ َبْع�ضُ »اْلُموؤِْمُن ِلْلُموؤْ

ى)2(«. َهِر َواْلُحمَّ ٌو َتَداَعى َلُه �َضاِئُر اْلَج�َضِد ِبال�ضَّ َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل اْلَج�َضِد؛ اإذا ا�ْضَتَكى منه ُع�ضْ

)1( اأخرجه البخاري )2314(، وم�ضلم )2585(.

)2( اأخرجه البخاري )5665(، وم�ضلم )2586(.

•É`````°ûf1
من  اأخرى  �ضواهد  ا�ضتح�ضر  العمل(  جن�ض  من  ال�ضرعية)الجزاء  القاعدة  اأدلة  اأحد  الحديث  هذا 

الكتاب وال�ضنة، لهذه القاعدة، وبين تاأثير هذه القاعدة االإيمانية والعملية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................
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•É`````°ûf2
  هذه االأعمال الجليلة ذات االآثار االإيجابية على الفرد والمجتمع، تي�ضرت �ضبل الم�ضاهمة فيها، 

من خالل موؤ�ض�ضات وم�ضاريع ر�ضمية متنوعة، اختر واحًدا مما ياأتي:
يمكن  كيف  وبين  الحديث،  في  الواردة  االأعمال  هذه  باأحد  تقوم  التي  الموؤ�ض�ضات  اإحدى  اختر   -1

للطالب اأن ي�ضارك معهم وي�ضاهم في عملهم.
2- اأو تحدث عن الدور االإيجابي الإحدى هذه الموؤ�ض�ضات.

3- اأو اقترح اأفكارًا وم�ضاريع ت�ضاعد في تطبيق معاني هذا الحديث في المجتمع.

•É`````°ûf3

يمكن  كيف  وبين  الحديث،  في  الواردة  االأعمال  هذه  باأحد  تقوم  التي  الموؤ�ض�ضات  اإحدى  اختر  يمكن -  كيف  وبين  الحديث،  في  الواردة  االأعمال  هذه  باأحد  تقوم  التي  الموؤ�ض�ضات  اإحدى  اختر  يمكن -  كيف  وبين  الحديث،  في  الواردة  االأعمال  هذه  باأحد  تقوم  التي  الموؤ�ض�ضات  اإحدى  اختر  يمكن -  كيف  وبين  الحديث،  في  الواردة  االأعمال  هذه  باأحد  تقوم  التي  الموؤ�ض�ضات  اإحدى  اختر   -

ا�ضتهر في ع�ضر ال�ضحابة  وفي تاريخ الم�ضلمين ق�ض�ض كثيرة ُتعدُّ نماذج ُيحتذى بها في تفريج 
الكربات والتي�ضير على المع�ضرين، اأورد اأحد هذه النماذج.

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

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

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

ْنَيا«، ذاكًرا �ضورتين لذلك. �َض عن ُموؤِْمٍن ُكْرَبًة من ُكَرِب الدُّ : »َمْن َنفَّ 11 َبيِّن المراد بقوله 

22  ما الم�ضتحب لمن له دين على مع�ضر؟



71

  تحر�ض على تقديم محبة اهلل ور�ضوله  على ما �ضواهما.

. د ثمرات محبة اهلل ور�ضوله    تعدِّ

  تمثِّل لالأ�ضباب الجالبة لمحبة اهلل ــ تعالى ــ.

.   تمثِّل لالأ�ضباب الجالبة لمحبة النبي 

ا من مظاهر محبة الموؤمنين والوالء لهم. د بع�ضً   تعدِّ

ر نعمة الهداية لالإ�ضالم.   تقدِّ

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

االإيمان باهلل نعمة عظيمة ُينعم اهلل بها على من �ضاء من عباده، ورغم ما في االإيمان من حجب النف�ض عن بع�ض مراداتها، 
ًة وحالوة يجدها الموؤمن في قلبه، فمتى يجد الموؤمن حالوة االإيمان؟ تجد االإجابة في الحديث االآتي: اإال اأنه يت�ضمن لذَّ

ا◊óيث الãام`ن

ضفحةواكتبه في اأعلى ال ك في اختيار عنوان منا�ضب للحديثمال تعاون مع

)1( اأخرجه البخاري )16(، وم�ضلم )43(.

عن اأََن�ِس بِن مالك  اأنَّ النَِّبيَّ  ال: َثالث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوََد ِبِنَّ َحالَوَة الإِيَماِن: َمْن َكاَن اهلُل 

 َواأَْن َيْكَرَه اأَْن َيُعوَد في اْلُكْفِر َبْعَد اأَْن  ُه اإلَّ هلِلِ ل ُيِحب ََواأَْن ُيِحبَّ اْلَمْر ا �ِضَواُهَما َوَر�ُضوُلُه اأََحبَّ اإَلْيِه ِممَّ

   )(متفق عليهَف في النَّاِرَُه اهلُل ِمْنُه َكَما َيْكَرُه اأَْن ُيْقَاأَْنَق

L-GE-CBE-TRHS-HDTH2-U2-L8
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الحديث الثامن: ))ثالث من كن فيه وجد حالوة اإليمان..((

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-األحاديث

علوم إنسانية

الثانوية مقررات
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 åjدëو… �ل�Q جمةôJ åjدëو… �ل�Q جمةôJ
¬Ñضùfضم¬ وSا¬Jم©ا⁄ من ح»ا¬Jوفا

بــِن  َماِلــك  بــُن  اأَن�ــُض 
ـــــــــــاريُّ  جَّ النَّ ــر  �ضْ النَّ
. الخزرجيُّ االأن�ضاريُّ

ه اأمُّ �ُضــَلْيم  ــا هاَجــر النبــيُّ  اإلى المدينــَة اأتْت به اأمُّ 1- َلمَّ
 اإلــى النبــيِّ  ليخدمــه، وكان عمــره ع�ضــر �ضــنين، 

فخدم ر�ضول اهلل  والزمه ع�ضر �ضنين حتى توفي.
2-غزا اأن�ض مع النبي  ثماني غزوات.

. 3-من المكثرين للرواية عن النبي 
: ما راأيُت  باع ال�ضــنة، قال اأبو هريرة  ا على اتِّ 4- كان حري�ضً
اأحًدا اأ�ضبه �ضالًة بر�ضول اهلل  من ابن اأم �ضليم يعني اأن�ًضا.

نا،  5-جاءه يوًما الم�ضــوؤوُل عن ُب�ضــتاِنِه فقاَل له: عط�ضت اأر�ضُ
وكان الوقت �ضيًفا، فقاَم اأن�ــٌض  فتو�ضاأ، ولب�ــض رداَءُه، ثم 
ِة، ثم �ضلَّــى ركعتين، ثم َدَعا، فثارْت �ضــحابٌة  يَّ َخــَرَج اإلــى اْلَبرِّ
ا �َضــَكَن  ــه، وَمَطــَرْت حتى مــالأت كلَّ �ضــيٍء، فلمَّ وغ�ضــيت اأر�ضَ
اْلَمَطــُر بعَث اأن�ــٌض بع�َض اأهِلِه فقاَل: انظر اأين بلغت ال�ضــماء؟ 

ُه اإِالَّ ي�ضيًرا.)2( فنظر، فاإذا هي َلْم َتْعُد اأر�ضَ
6- اأقام بعد النبي  بالمدينة ثم �ضــهد الفتوح االإ�ضــالمية، ثم 

�ضكن الب�ضرة ومات بها، وكان اآخر ال�ضحابة موتا بالب�ضرة.

مـــات �ضنة ثـالث 
وت�ضعين)93هـ( 
وقـد جاوز اْلِمَئَة.

¬```Ñ``bمن``ا

دعــــــا لـــــه الــنـــبــــيُّ 
 فقــال: »اللَّهــمَّ 
َوَوَلــَدُه،  َماَلــُه  اأَْكِثــْر 
ِفـــــيَما  لـــه  َوَبـــــاِرْك 
متفـــــق  . » ْعَطْيَتُه اأَ

عليه.)1(
مـــــن  لـــه  اأ-فكــــان 
لبــه غيــر  الولــــد ل�ضُ
اأكثــــــر مــن  اأحفــاده 

مئة وع�ضرين.
ب- وكان مــن اأكثــر 
االأن�ضار مااًل؛ حتى 
كــــــــان  ب�ضتانـــــه  اإن 
يحمـــل الثمــر في كل 

عام مرتين.  

ًة ُتْثِمُر ا�ضتلذاذ الطاعات وتحمل الم�ضقات في ر�ضى اهلل تعالى ور�ضوله  11  دلَّ الحديُث على اأن لالإيمان حالوًة ولذَّ

، واإيثار ذلك على عر�ض الدنيا ولذاتها.
ا �ِضَواُهَما: تقديُم محبِة اهلِل ور�ضوِلِه  على كلِّ محبوب من  اأََحبَّ اإَلى الموؤمن ِممَّ 22  معنى اأن يكون اهلُل َوَر�ُضوُلُه 

النف�ض واالأوالد والوالدين والزوجات، وهذا من اأعظم الواجبات التي ال يْكُمُل االإيمان بدونها.

)1( اأخرجه البخاري )5984(، وم�ضلم )2480(.
َنٌة ثبتت باإ�ضنادين. )2( الطبقات الكربى 21/7، واالإ�ضابة يف “ييز ال�ضحابة 128/1، و�ضري اأعالم النبالء 400/3- 401، قال الذهبي: هذه كرامة بيِّ

åjدëل� ä�سادTQE�åjدëل� ä�سادTQE�
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33  يجب على الم�ضلم اأن يجتهد في تنمية محبته هلل تعالى؛ لي�ضل اإلى درجة اأن يكون اهلُل تعالى اأحبَّ اإليه من كل 

محبوب، ومن االأ�ضباب الجالبة لمحبة اهلل تعالى:
�أ�أ ا�ضت�ضعار ف�ضله عليك، وكثرِة اآالئه وتماِم نعمته؛ اإذ كل ما تراه وتنعم به هو مح�ض ف�ضله وعطائه لك.

بب كثرة ِذكره باأنواع الذكر المختلفة؛ بالقلب والل�ضان والجوارح.  

جج كثرة  �ُضكره، ون�ضبة كلِّ النعم اإليه.

دد االإكثار من قراءة القراآن الكريم  بالتدبر، واال�ضتماُع اإليه.

ر في مخلوقاته التي تراها وت�ضمعها. هـهـ التفكُّ

ين هلل تعالى، واال�ضتماُع اإلى كلماتهم ومواعظهم. وو مجال�ضة ال�ضالحين اْلُمِحبِّ

زز تعويد النف�ض على اإيثار ما يحبه اهلل وتقديُمه على ما ُتحبه النف�ض ويرغبه اْلَخْلُق.

ِبيُّ  اأحبَّ اإليه من كلِّ  ؛ لي�ضل اإلى درجة اأن يكون النَّ ِبيِّ  ِتِه ِللنَّ 44  يجب على الم�ضلم اأن يجتهد في تنمية َمَحبَّ

: ِبيِّ  مخلوق، ومن االأ�ضباب الجالبة لمحبة النَّ
؛ فمن ال يعرف �ضيرته وال حياَته فكيف يزداد له ُحبًّا؟ ُف على حياة النبي  �أ�أ التََّعرُّ

ُف على جوانب العظمة في حياته  مثل: قوة اإيمانه بربه، وحر�ضه على الدعوة، و�ضجاعته، ورحمته باأمته. بب التََّعرُّ

جج متابعُة �ضنته في كل ما يمكن من العبادات والمعامالت واالأخالق.

دد اال�ضتجابُة الأمره ونهيه.

هـهـ .............................................................................. .

وو .............................................................................. .

ُة النبي  بهذه المنزلة العظيمة »الأنه ال نجاَة الأحد من عذاب اهلل، وال و�ضوَل له اإلى رحمِة اهلل  55  اإنما كانت محبَّ

باعه، وهو الذي ينجيه اهلل به من عذاب الدنيا واالآخرة،  ؛ باالإيمان به ومحبته ومواالته واتِّ اإال بوا�ضطة الر�ضوِل 
فاأعظُم النعم واأنفُعها نعمة االإيمان، وال تح�ضل اإال به، وهو اأن�ضح واأنفع لكلِّ اأحٍد من نف�ضه وماله؛ فاإنه الذي ُيخرج 

اهلل به من الظلمات اإلى النور، ال طريق له اإال هو، واأما نف�ُضه واأهُله فال ُيغنوَن عنه من اهلل �ضيًئا«.)1(
ة، ومنها: ي َعاَلَقَتُه باإخوانه في اهلل تعالى، وذلك من خالل الحر�ض على اأ�ضباب هذه المحبَّ 66  ي�ضتحبُّ للم�ضلم اأن ينمِّ

بب ق�ضاء حوائجهم. �أ�أ التعاون معهم على البر والتقوى.                    

دد التزام االأدب في التعامل معهم. جج الدعاء لهم في وجوههم وفي ظهر الغيب.                    

وو ................................................................. . هـهـ ........................................................ .      

فواجب  لالإن�ضان؛  تح�ضل  ونقمة  اأعظم م�ضيبة  والكفر  وال�ضرك  العبد،  على  بها  اهلل  اأنعم  نعمة  اأعظم  االإيمان    77

الم�ضلم اأن يحمد اهلل تعالى على نعمة الهداية؛ ويفرح بها؛ ويحافظ عليها، ويكره اأن يفقدها، واأن يبغ�ض الوقوع في 
الكفر كراهيته للموت باأ�ضواأ طريقة)الحرق بالنار(.

)1( ما بني القو�ضني من كالم �ضيخ االإ�ضالم ابن تيمية رحمه اهلل يف جمموع الفتاوى 426/27.
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•É`````°ûf2

•É`````°ûf1
والنتائج، ولكن تظهر  الدوافع  النا�ض، متنوعة  بين  االأوا�ضر  تقوم عليه  التي  والعالقات  الحب        

النتائج الحقيقية يوم القيامة.
بالتعاون مع زمالئك، اجمع عدًدا من االآيات التي تتحدث عن نتائج العالقات يوم القيامة، واكتب 

خال�ضة لما تدل عليه.

اذكر موقًفا لبع�ض ال�ضحابة  في تقديم محبة اهلل ور�ضوله  على من �ضواهما:

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

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

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

88  كراهية الكفر تقت�ضي بذل كل االأ�ضباب الممكنة التي تحافظ على االإيمان، والحذر والبعد عن كل االأ�ضباب الموؤدية 

اإلى الكفر.
يورث مكا�ضب  �ضرع اهلل-  وفق  اإيجابيا-  وا�ضتثمارهما  توجيههما  االإن�ضان،  والكره غريزتان فطريتان في  الحب    99

عظيمة، والعك�ض بالعك�ض.
1010  دل الحديث على تفا�ضل اأهل االإيمان فيه، وزيادة االإيمان ونق�ضه، وعلى اأهمية اأعمال القلوب في تح�ضيل الفوائد 

الدنيوية واالأخروية.
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11  َبيِّن المراد بحالوة االإيمان. ومتى يجدها الموؤمن؟

22  اذكر ثالثًة من االأ�ضباب الجالبة لمحبة اهلل تعالى.

. 33  اذكر اأربعًة من االأ�ضباب الجالبة لمحبة النبي 

44  مثِّل بثالثة اأمثلة لمظاهر محبة الموؤمن في اهلل.
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  ت�ضتنبط حكم االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
  تو�ضح اأهمية االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع.

د �ضروط اإنكار المنكر.   تعدِّ
  تبيِّن مراتب االإنكار.

  تمثِّل الآداب اإنكار المنكر.
د درجات اإنكار المنكر.   تعدِّ

  تاأتي باأمثلة لدرجات االإنكار.

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

من �ضعائر االإ�ضالم: االأمُر بالمعروف والنهُي عن المنكر، فما المراد به؟ وما مراتبه؟ وما �ضلته باالإيمان؟
اقراأ الحديث االآتي لتعرف االإجابة:

ا◊óيث الàاSض™

ضفحةواكتبه في اأعلى ال ك في اختيار عنوان للدر�سمال تعاون مع

)1( اأخرجه م�ضلم )49(.

 ْرُه ِبَيِدِهيَِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْلُي ََمْن َراأ :ر�ضوَل اهلِل  يقوُل ُاَل: �ضمع  الخدري عن اأبي �ضعيد

)( َعُف الإِيَماِن َفاإِْن َلْم َي�ْضَتِطْع َفِبِل�َضاِنِه َفاإِْن َلْم َي�ْضَتِطْع َفِبَقْلِبِه َوَِلَك اأَ�ضْ

L-GE-CBE-TRHS-HDTH2-U2-L9

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRHS-HDTH2-U2-L9.png

الحديث التاسع: ))من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ...((

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-األحاديث

علوم إنسانية

الثانوية مقررات
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11  من مقا�ضد ال�ضريعة االإ�ضالمية الكبرى المحافظة على المعروف الذي دعت اإليه، وتكثيُره في االأ�ضرة والمجتمع، 

ودفُع المنكر الذي َنَهْت عنه، وتقليُلُه في االأ�ضرة والمجتمع؛ فلذلك كان ِمن �ضعائرها العظيمة: االأمُر بالمعروف 
للمحافظة عليه وتكثيِره، والنهُي عن المنكر للق�ضاء عليه وتقليِله.

22  القيام باالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اأ�ضباب خيرية هذه االأمة قال �ضبحانه: 

. ]اآل عمران: 110
33  االإنكار بالقلب فر�ض عين في كل حال، واأما االإنكار بالل�ضان واليد ففر�ض كفاية، وبح�ضب القدرة.

َحُه ال�ضرُع وَنهى عنه، فاإن كان حراًما فيجُب اإنكاره اإذا ُفعل، واإن كان مكروًها في�ضتحب اإنكاره  44  اْلُمْنَكُر: هو كلُّ ما َقبَّ

ِب اإليه، فاإن كان واجًبا فيجب  اإذا ُفعل، واأما المعروف فو: ا�ضم جامٌع لما ُعرف ُح�ْضنه، من طاعة اهلل والتقرُّ
ا، في�ضتحبُّ االأمُر به اإذا ُترك. االأمُر به اإذا ُترك، واإن كان ُم�ضَتَحبًّ

åjدëو… �ل�Q جمةôJåjدëو… �ل�Q جمةôJ

¬Ñضùfضم¬ وSا¬Jم©ا⁄ من ح»ا¬Jوفا

اأبــــو �ضعيــد �َضْعـــُد بـــُن 
مالك بن �ِضَنان الُخْدري 

. الخزرجيُّ االأن�ضاريُّ

1- من علماء ال�ضحابة وفقهائهم، قال حنظلة بن اأبي �ضفيان عن اأ�ضياخه: 
�ضعيد  اأبي  من  اأفقه  اهلل   ر�ضول  اأحداِث)1(اأ�ضحاِب  من  اأحٌد  يكن  َلْم 
الخدري، وفي لفظ: كان من اأفقه اأحداِث ال�ضحابِة، االإمام المجاهد مفتي 

المدينة.
اِظ حديِث ر�ضوِل اهلل  ومن المكثرين من الرواية عن  2- من كبار ُحفَّ

 . النبي 
3 - قال: ُعِر�ضت على ر�ضول اهلل  يوم الخندق واأنا ابن ثالث ع�ضرة، 
ني. قال: وخرجت مع ر�ضول اهلل  في غزوة بني الم�ضطلق. واأنا ابن  فردَّ

خم�ض ع�ضرة �ضنة.
4- غزا مع ر�ضول اهلل  اثنتي ع�ضرة غزوة.

5- �ضهد بيعة الر�ضوان.

تـــوفـــي �ضنـــة اأربـــع 
و�ضبعين )74هـ(
بالمدينة النبوية.

åjدëل� ä�سادTQE�åjدëل� ä�سادTQE�

. )1( يعني: �ضغار ال�ضحابة 
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55  دلَّ الحديُث على ال�ضروط التي يجب توافرها في المنَكر حتى يجب اإنكاُره، وهي:

ِد الظنِّ واالحتمال.   ال�ضرط الأول: اأن ُيتحقَق كوُن هذا الفعِل منَكًرا؛ فال يجوز االإنكاُر بمجرَّ
  ال�ضرط الثاني: اأن يكون هذا المنَكُر واقًعا في الحال، و�ضاحُبه مبا�ضر له وقَت االإنكار.

�ُض ِمن اأجل االإنكار.   ال�ضرط الثالث: اأن يكون المنَكُر ظاهًرا م�ضاَهًدا اأو م�ضموًعا؛ فال يجوز التج�ضُّ
66  الإنكاُر باليد معناه: االإنكار بالِفْعل، وهو نوعاِن:

رطِة اأو غيِرهما،  النوع الأول: ما هو مخت�ضٌّ بالحاكم ومن ُيِنيُبُه الحاكُم كهيئة االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اأو ال�ضُّ
ل من ال�ضلطة؛ وذلك لئالَّ يترتَب عليه االْفِتَياُت على  وهذا في المنكرات الظاهرة؛ فال ينِكُرها باليد �ِضوى َمن هو مخوَّ

ال�ضلطان في واليته، اأو يترتب عليه منكٌر اأكبُر منه.
النوع الثاني: ما ال يخت�ض بالحاكم، وذلك كالمنَكر الذي يكون في محلِّ والية االإن�ضان َكَبْيِتِه واإدارِتِه، فاإذا وقع 
منَكٌر اأزاله بل�ضاِنِه، فاإن لم َيُزْل اأزاله بيِدِه، وهكذا المنَكرات الظاهرُة التي تفوت؛ َكَمن راأى من يوؤذي امراأًة اأو 

ا اأو يريُد اختطاَفهما، فاإنه ينكر عليه بل�ضانه، فاإن اأبى فِبَيِدِه.  �ضبيًّ
77  الإنكاُر بالل�ضان معناه: اأن يتكلم الم�ضلم مع فاعل المنكر ِبَح�َضِب ما يقت�ضيِه الحاُل، واأن يكون ذلك ِبِرْفٍق؛ فمن راآه 

ًرا في فعل الواجبات اأَمَرُه بها ِبِرْفٍق واأََدٍب. مق�ضِّ
88  الإنكاُر بالقلب معناه: ُبغ�ُض المنَكِر، وترُك الم�ضاركِة فيه باأي وجٍه من الوجوه ال بالت�ضجيع وال بالكتابة وال بالح�ضور 

مع اأهله وال�ضكوِت عليهم، بل اإذا وقع المنَكُر بمو�ضٍع وال ي�ضتطيع اإنكاَره َبَيِدِه وال ِبِل�ضاِنِه وجَب عليه ترُك هذا المو�ضع 
اإن ا�ضتطاع.  

ها: اهي عن المنَكر اأن يلتزم ب�ضروط اأهمُّ 99  على االآمر بالمعروف والنَّ

يًّا، اأوالإهانِة ال�ضخ�ض، اأو الأنه من �أ�أ االإخال�ُض هلل تعالى واال�ضتجابُة الأمره في االأمر والنهي؛ فال ينِكُر اأو ياأمُر َت�َضفِّ

نيا.       غير جماعته، اأو الأي غر�ٍض من اأغرا�ض الدُّ
بب الِعلُم، فال يجوز االإنكار بغير علم.

ْبـُر، في�ضبر اإذا اأمـر واإذا نهى؛ الأنـه قـد يواجـه باال�ضتنكـار اأو االأذى، فـال ينبغـي له اأن يثـور ويرتكب منكًرا جج ال�ضَّ

      اأعظم مما اأراد اإنكاره.
فَق ما كان في �ضيء اإال َزاَنُه، وما ُنزع ِمن �ضيٍء اإال �َضاَنُه. فُق في االأمر والنهي؛ فاإن الرِّ دد الرِّ

1010  اإنكار المنكر عبادة تحتاج اإلى الحكمة ليح�ضل المق�ضود منها؛ وهو زوال المنكر اأو تخفيفه، اإذ اإنكار المنكر اأربع  

ُه. الثانيُة: اأَْن َيِقلَّ  دُّ درجات قال االإماُم ابُن القيِّم رحمه اهلل: اإِْنَكاُر اْلُمنَكِر اأَْربُع َدَرَجاٍت: الأُولى: اأَْن َيُزوَل ويْخُلَفُه �ضِ
َرَجَتاِن االأُوَلَياِن َم�ْضُروَعَتاِن،  ابعُة: اأَْن َيْخُلَفُه ما هو �َضرٌّ منه. َفالدَّ َواإِْن لم َيُزْل ِبُجْمَلِتِه. الثالثُة: اأَْن َيْخُلَفُه ما هو ِمْثُلُه. الرَّ

َمٌة.)1( ابعُة ُمَحرَّ ُع اْجِتَهاٍد، َوالرَّ والثالَثُة َمْو�ضِ

)1( اإعالم املوقعني 4/3.



79

•É`````°ûf1
في  مع زمالئك  تعاون  والمجتمع،  الفرد  على  كثيرة  فوائد  المنكر  والنهي عن  بالمعروف  لالأمر   

ا�ضتنتاج فوائد كلٍّ منهما:

Hالم©ôو± ôالأم óFفواôµالمن عن الن¡ي óFفوا

  اأ. ...........................................................

ب. ...........................................................

 ج. ...........................................................

 د. ...........................................................

هـ. ...........................................................

  اأ. ...........................................................

ب. ...........................................................

 ج. ...........................................................

 د. ...........................................................

هـ. ...........................................................

11   َبيِّن المراد بالمعروف والمراد بالمنكر، ومثِّل لكل منهما.

22  ما ال�ضروط التي يجب توفرها في المنكر لي�ضح االإنكار؟

33   الإنكار المنكر اأربع درجات؛ ما هي؟ مع التمثيل الثنتين منها.

•É`````°ûf2
 االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر �ضعيرة من اأعظم ال�ضعائر، وقد اأولت بالدنا المباركة هذه ال�ضعيرة عناية 

خا�ضة، وذلك بتاأ�ضي�ض جهاز )هيئة االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر( 
ن اأبرز اإنجازاتها خالل ذلك اليوم:  قم بزيارة موقع الهيئة على االإنترنت (www.hesbah.gov.Sa)  ودوِّ

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

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

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

.............................................................................................................................................................
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يتوع منك بعد الدر�س اأن:

اق، على ال�ضعي وفعل االأ�ضباب  زَّ ِرْزُق كلِّ واحد من العباد مكتوب له، وح�ضول الرزق متوقف بعد التوكل على اهلل الرَّ
الممكنة، وقد �ضرب لنا النبي  في هذا مثاًل؛ فما هو؟

ô```ضTيث ال©اó◊ا

)1( اأخرجه اأحمد30/1، 52، والرتمذي )2344(، وابن ماجه )4164(، و�ضححه ابن حبان 509/2)730(، وال�ضياء يف االأحاديث املختارة 333/1)227(، واحلاكم يف 
امل�ضتدرك 354/4، واالألباين يف ال�ضل�ضلة ال�ضحيحة )310(.

تذهب اأول النهار

جائعة

ترجع اآخر النهار

ممتلئة البطون

عن ُعَمَر بِن الخطاِ  اأنه �ضمَع النبيَّ  يقوُل: َلْو 

 ْيَر ِلِه َلَرََُكْم َكَما َيْرُُ الطَّ ُلوَن َعلَى اهلِل َحقَّ َتَوك اأَنَُّكْم َتَتَوكَّ

ِبَطاًنارواه اأحمُد والترمي وابُن  َوَتُروُح  ا ِخَماضً َتُْدو

   )(ْهَما

  تبيِّن حقيقة التوكل.
  ت�ضرب ثالثة اأمثلة على التوكل.

  ت�ضتنتج عالقة االأخذ باالأ�ضباب بالتوكل.
ن اأ�ضباب قوة التوكل.   تبيِّ

د ثمرات التوكل على اهلل.    تعدِّ

L-GE-CBE-TRHS-HDTH2-U2-L10
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الحديث العاشر: ))لو أنكم تتوكلون على هللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ..((

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-األحاديث

علوم إنسانية
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åjدëو… �ل�Q جمةôJåjدëو… �ل�Q جمةôJ
¬Ñضùfضم¬ وSا¬Jم©ا⁄ من ح»ا¬Jوفا

اأبو حْف�ضٍ ُعَمُر بُن 
ـاب بـِن ُنَفْيٍل  اْلَخطَّ

اْلَعَدِويُّ اْلُقَر�ِضيُّ
يلقب بـ: الفاروق. 

1- اأ�ضلم عمر بعد اأربعين رجاًل واإحدى ع�ضر امراأة.
ِبِه االإ�ضالم، قال عبُد اهلِل  َظَهَر  ا  اإ�ضالمه عزًّ 2- كان 
.»)3( ُعَمُر  اأَ�ْضَلَم  ُمْنُذ  ًة  اأَِعزَّ ِزْلَنا  »َما   : َم�ْضُعوٍد ابُن 
ِعْنَد  لَِّي  ُن�ضَ اأَْن  ا�ْضَتَطْعَنا  َما  »َواهلِل   : ا  اأي�ضً وقال 

اْلَكْعَبِة َظاِهِريَن حتى اأَ�ْضَلَم ُعَمُر )4(«.
مواقف  عدة  في  عمر  براأي  الكريم  القراآن  نزل   -3

وت�ضمى: )موافقات عمر(، منها:
. اأ- م�ضـــروعيــة ال�ضالة عنـــد مقــام اإبــراهيم 

ب- قتل اأ�ضارى بدر.
ت- ترك ال�ضالة على المنافقين.

4- بويع بالخالفة �ضنة ثالث ع�ضرة، وبقي فيها ع�ضر 
�ضنواٍت ون�ضف ال�ضنة.

ُقـــــتـــل  �ضنـــة ثـــــالث 
قتلــه  وع�ضــرين)23هـ(، 
اأبـو لوؤلــوؤة المجو�ضي وهو 

ي�ضلي الفجر.

¬```Ñ``bمن``ا

: »اإِيًها  1- قـال النــــبي 
ـــــِذي  اِب، َوالَّ يــا اْبــــَن اْلَخطَّ
َلِقَيــَك  مـــــــا  ِبَيــــِدِه  َنْف�ضــي 
ا َقطُّ اإالَّ  ْيَطاُن �َضاِلًكا َفجًّ ال�ضَّ
َك )1(«. ا غيــر َفجِّ �َضــَلَك َفجًّ

ال�ضحابــة  اتفــق   -2
َعلــى اأنــه اأف�ضــل ال�ضحابة 
ِد  بعد اأبي بكر  قاَل ُمَحمَّ
ــِة: قلت الأَِبي: اأَيُّ  بُن اْلَحَنِفيَّ
النا�ــض َخْيٌر َبْعَد ر�ضوِل اهلِل 
؟ قال: اأبــو َبْكر، قلت: 
ُثمَّ َمــْن؟ قال: ُثــمَّ ُعَمُر )2(.

)2( اأخرجه البخاري )3468(. )1( اأخرجه البخاري )3480(، وم�ضلم )2396(.  
)4( رواه احلاكم 90/3 وقال: �ضحيح االإ�ضناد، والطرباين يف املعجم الكبري 162/9. )3( اأخرجه البخاري )3650(.    

َلٌة كبيرة باأعمال الجوارح، ومع هذا فكثيٌر من  ٌة كبيرة في �ضالح العبد وُطماأنينِته وراحِته، ولها �ضِ يَّ 11  الأعمال القلوِب اأَهمِّ

ُل على اهلل تعالى، وقد بيَّن هذا الحديُث  َوكُّ ن لذلك، وال ي�ضت�ضعر اأهمية اأعمال القلوب، والتي من اأهمها التَّ النا�ض ال يتفطَّ
ِل، وارتباَطه الكبيَر بحياة االإن�ضان واأعماِلِه الظاهرة وتاأثيَره فيها؛ فحريٌّ بالم�ضلم العناية بذلك. َوكُّ َة التَّ اأهميَّ

؛ مع االأخذ باالأ�ضباب الم�ضروعة فلي�ض  رِّ ِل هي: اعتماُد اْلَقْلِب على اهلل تعالى في جلب الخير ودفع ال�ضُّ َوكُّ 22  َحِقيَقُة التَّ

ُل َعَمُل اْلَقْلِب وتعلُُّقُه باهلل تعالى وِثَقُتُه ِبِه في ح�ضول المراد؛ فال يتعلُق بالمخلوقين  َوكُّ ل ترَك االأ�ضباب؛ واإنما التَّ َوكُّ التَّ
وال يرجوهم في تح�ضيِل النفِع اأو دفع ال�ضر، واإنما يتعلق باهلل تعالى وحده.  

د كالم يقوله المرء، اإنما هو عمل بالقلب ويقين فيه ال يخالطه �ضك وال ارتياب باأن اهلل تعالى  ُل لي�ض مجرَّ َوكُّ 33  التَّ

، وَدَفَع عنك ما َتكرُه؛ واإن َتَماالأَ النا�ُض على  مالٌك لكلِّ �ضيء، وقادٌر على كل �ضيٍء، وهو اإذا اأراَد اأْنَجَز لك ما تحبُّ

åjدëل� ä�سادTQE�åjدëل� ä�سادTQE�
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•É`````°ûf1
اكتب بع�ض االآيات الكريمة التي تحث على التوكل. 

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

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

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

ال على  َل ولي�ض متوكِّ َوكُّ عي التَّ ِلِه«؛ فدلَّ على اأن من النا�ض من يدَّ خالف ذلك؛ ولهذا قاَل النبيُّ في الحديث: »َحقَّ َتَوكُّ
ٍن به.  الحقيقة؛ الأنه قد يقوُل ذلك بل�ضانه، وقلُبه غيُر متيقِّ

ِل،  َوكُّ َل على اهلل تعالى؛ بل اإنها من التَّ 44  اأ�ضار النبيُّ  في هذا الحديث اإلى اأهمية فعل االأ�ضباب واأنَّها ال تنافي التوكُّ

وذلك في ال�ضورة التي َذَكَرها عن الطير: اأنها تغدو لطلب الرزق؛ فيرزقها اهلل تعالى، ولم َتْبَق في اأوكارها منتظرًة 
زق وغيِره مما يطلبه، واهلل تعالى يتولى رزَقُه وتوفيَقُه. اأن ياأتَيها الرزُق، فالم�ضلم يبذل ما يمكنه من االأ�ضباب للرِّ

ِل اأ�ضباٌب ِمْنها: ِة التَّوكُّ 55  ِلُقوَّ

�أ�أ معرفُة العبد باهلل واأ�ضمائه و�ضفاته ومعانيها والعمل بمقت�ضاها، َكِعْلِمِه باأن اهلل تعالى هو اْلُمِعزُّ اْلُمِذلُّ الخاف�ض 

الرافُع المعطي اْلِمانُع.
ٍة من الكون. بب ِعْلُم العبد بتفرد الحق تعالى وحده بملك االأ�ضياء كلِّها، واأنه لي�ض له م�ضارك في َذرَّ

جج االرتباُط باهلل تعالى، بالعبادة والذكر والدعاء واال�ضتعانة به.

ِل اأ�ضباٌب، ِمْنها: ْعِف التَّوكُّ 66  ِل�ضَ

�أ�أ �ضعف االإيمان و�ضعف ال�ضلة باهلل تعالى واالرتباط به.

ية الم�ضاَهَدة. بب االرتباط باالأ�ضباب المادِّ

ِتِه. يَّ ِل، واأَهمِّ جج الجهُل ِبَمعنى التَّوكُّ

ُل عليه تعالى  نيا؛ فِمن ذلك: التَّوكُّ ين والدُّ ُل على اهلل تعالى في جميع �ضوؤونه وفي كلِّ عمٍل ِمْن اأعمال الدِّ 77  الموؤمن يتوكَّ

ه والو�ضول اإلى مر�ضاته وتنفيذ اأواِمِرِه، ونُ�ضرِة ِديِنِه. في تحقيق َمَحابِّ
ِل على اهلل تعالى ثماٌر ياِنَعٌة، واآثاٌر حميدٌة، وفوائُد جليلٌة من اأهمها: َوكُّ 88  ِللتَّ

بب ُطماأنينُة النف�ض. �ضى عن اهلل تعالى وق�ضاِئه وَقَدِرِه، وهو اأََجلُّ َثَمَراِته.   �أ�أ الرِّ

ه و�ضدق التوجه اإليه. دد ارتباُط العبد بربِّ جج َنْيُل المطلوب.       
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يقع من بع�ض النا�ض اأعمال تنافي التوكل، اذكر ثالثة منها، مع ذكر البديل ال�ضرعي لها.

πcوàال Jنافي الûضôعياأعما∫ πيóÑال

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

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

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

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

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

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

11   ما حقيقة التوكل على اهلل؟

ح ذلك. 22   هل ينافي االأخذ باالأ�ضباب التوكل على اهلل؟ و�ضِّ

33   كيف يتم تح�ضيل قوة التوكل على اهلل؟

44   ما ثمرات التوكل على اهلل؟ 

•É`````°ûf2
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ُر قيمة العمل والتك�ضب.   تقدِّ

  ت�ضتنتج حكم العمل والتك�ضب.

  تبيِّن متى يكون عمل الم�ضلم ونفقته عبادة.

ر نعمة المال.   تقدِّ

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

�ضوؤال النا�ض َمَذلَّة، وطلب الرزق �ضرعه اهلل واأمر به، فال يحتقر االإن�ضان اأي �ضبب مباح في طلب الرزق؛ الأن فيه غنية 
عن التَّ�َضوُِّل و�ضوؤاِل النا�ض كما جاء في هذا الحديث:

ôضûيث ا◊اد… عó◊ا

)1( اأخرجه البخاري )1401(، وم�ضلم )1042(.

عله عنواًنا للحديثضرة واي�س للحديث؟ اكتبه بعبارة مختما المو�ضوع الر

عن اأبي ُهَرْيَرَة  اأَنَّ َر�ُضوَل اهلِل  ال: َوالَِّي َنْف�ِضي ِبَيِدِه لأَْن َياأُْخَ اأَحُدُكْم َحْبلَُه َفَيْحَتِطَب 

   )(متفق عليهْعَطاُه اأْو َمَنَعُه على َِْرِه َخْير َلُه ِمْن اأَْن َياأِْتَي َرُاًل َفَي�ْضاأََلُه اأَ

L-GE-CBE-TRHS-HDTH2-U2-L11

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRHS-HDTH2-U2-L11.png

الحديث الحادي عشر: ))ألن يأخذ أحدكم حبلة فيحتطب على ظهره، خير له أن يأتي رجال فيسأله((

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-األحاديث

علوم إنسانية
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åjدëو… �ل�Q جمةôJåjدëو… �ل�Q جمةôJ

¬```Ñ``bمن``ا

: قلت: يا َر�ُضوَل اهلِل،  �ضهد النبي  الأبي هريرة بالحر�ض على العلم، ففي �ضحيح البخاري رحمه اهلل: قال اأبو ُهَرْيَرَة 
ُل ِمْنَك؛ ِلَما  من اأَ�ْضَعُد النا�ض ِب�َضَفاَعِتَك يوم اْلِقَياَمِة؟ فقال: »لقد َظَنْنُت يا اأََبا ُهَرْيَرَة اأَْن اَل َي�ْضاأََلِني عن هذا الحديث اأََحٌد اأَوَّ
ا من قلبه«.رواه البخاري.)1( َك على الحديث، اأَ�ْضَعُد النا�ض ِب�َضَفاَعِتي يوم اْلِقَياَمِة من قال: اَل اإَِلَه اإال اهلل خال�ضً راأيت من ِحْر�ضِ

11 يربي االإ�ضالم في الم�ضلم عزة النف�ض واالإيجابية وال ير�ضى له الذل اأو اأن يكون عالة على االآخرين فياأمر بالعمل 

وال�ضعي ويحذر من البطالة و�ضوؤال النا�ض 
. ]الملك: 15

22  يكون الك�ضُب عبادًة يثاب عليها الم�ضلم اإذا اجتمع في ذلك اأمران:

�أ�أ اإح�ضان النية؛ باأن ينوي ك�ضب الحالل لالإنفاق على نف�ضه وَمن تحت يده، واال�ضتجابة الأمر اهلل تعالى له باالإنفاق، 

واإعفاف نف�ضه عن �ضوؤال النا�ض، ونفع نف�ضه والم�ضلمين بالعمل الذي يعمله، ونحو ذلك.
ي الحالِل الطيِب، وَتَجنُُّب الحراِم الخبيِث؛ فال يكون اأ�ضل العمل حراًما، وال يرتكب في عمله الحرام من  بب تحرِّ

الغ�ض والكذب والتدلي�ض والقمار وغير ذلك.
33  ِمن المقا�ضِد اْلَح�َضَنِة التي ينويها الم�ضلم في َك�ضبه: اأن يك�ِضَب الماَل ليت�ضدق منه بما تي�ضَر له مما هو زائد عن 

ِد كما في روايٍة لم�ضلم: »الأَْن َيْغُدَو اأحُدكم َفَيْحِطَب  ه النبيُّ  اإلى هذا المق�ضَ حاجته وحاجة َمن يعولهم، وقد نبَّ
ْعَطاُه اأو َمَنَعُه ذلَك، فاإن اْلَيَد اْلُعْلَيا  َل َرُجاًل اأَ ْن َي�ْضاأَ َق ِبِه َوَي�ْضَتْغِنَي ِبِه من النا�ض؛ َخْيٌر َلُه ِمْن اأَ دَّ على َظْهِرِه؛ َفَيَت�ضَ

ْفَلى، َواْبَداأْ ِبَمْن َتُعوُل«.)2(    ُل من اْلَيِد ال�ضُّ اأَْف�ضَ
44  ينبغي للم�ضلم اأن يحر�ض على العمل الذي يك�ضب منه الرزق الحالل واإن كان هذا العمُل ي�ضيًرا ودخُله قلياًل؛ وال 

ُف االآخرين، والقليُل يكون كثيًرا اإن �ضاء اهلل تعالى ولكن بال�ضبر والمثابرة مع التوكل  يقعد عاطاًل عن العمل َيَتَكفَّ
على اهلل تعالى، وطلِب البركة منه، وكثيٌر ممن نراهم من ذوي المنا�ضب العالية اأو التجارة الكبيرة والدنيا الوا�ضعة 
َع  وا واجتهدوا؛ حتى فتح اهلل عليهم وو�ضَّ لم ياأِتهم ذلك َبْغَتًة، واإنما بدوؤوا اأوَل اأمرهم بالقليل، و�ضبروا وثابروا وَجدُّ

لهم في اأرزاقهم.
ِة اإذا اأراد االإن�ضان تاأكيَدها، والنبيُّ  يق�ضم  55  دلَّ الحديث على جواز اْلَحِلِف من غير ا�ضتحالٍف في االأمور اْلُمِهمَّ

على اأهمية العمل ولو بال�ضيء الي�ضير، وذلك الأهمية هذا المو�ضوع للفرد واالأ�ضرة والمجتمع، واإق�ضاُمُه  بقوله: 
»َوالَِّذي َنْف�ِضي ِبَيِدِه« هو َق�َضٌم باهلل تعالى، وكان النبيُّ  كثيًرا ما يق�ضم بذلك.

åjدëل� ä�سادTQE�åjدëل� ä�سادTQE�

)1( اأخرجه البخاري )6201(.      )2(اأخرجه م�ضلم )1042(
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•É`````°ûf1

اكتب بع�ض االأمثلة على طرق الك�ضب التي يبيحها االإ�ضالم، وطرق اأخرى ينهى عنها االإ�ضالم.

طر الك�ضب المحرمةطر الك�ضب المباحة م













•É`````°ûf2
بالتعاون مع مجموعتك اذكر بع�ض االأفكار التي ت�ضاعد ال�ضباب على التجارة وتمكينهم لريادة االأعمال.

اأ ــ ..........................................................................................................................................

ب ــ ..........................................................................................................................................

ج ــ ..........................................................................................................................................
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11  ما حكم العمل والتك�ضب؟

22   ما موقف االإ�ضالم من الَبطالة و�ضوؤال النا�ض؟

33   متى يكون عمل الم�ضلم وك�ضبه عبادًة يوؤجر عليها؟

44   لماذا حلف النبي  في هذا الحديث؟ 
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  تبيِّن حكم �ضوؤال النا�ض.

د ثالًثا من م�ضاوئ الم�ضاألة.   تعدِّ

ح كيفية التعامل مع م�ضيبة الفقر   تو�ضِّ

  تذكر ثالًثا من فوائد ال�ضبر عن الم�ضاألة.

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

الم�ضائب واالبتالءات متنوعة، وموقف النا�ض منها مختلف؛ فمنهم من ي�ضلك طرقًا م�ضروعة و�ضحيحة، ومنهم من 
ي�ضلك طرقًا ال تحقق هدفه وقد تجلب له ال�ضرر، ومن الم�ضائب التي يبتلى بها بع�ض النا�ض: الفقر والحاجة؛ فما الموقف 

ال�ضحيح في التعامل مع هذه الم�ضيبة؟ 
الجواب:   اقراأ هذا الحديث لتجد

ُلوُه َفاأَْعَطاُهْم  عن اأبي �َضِعيد اْلُخْدِري  اأَنَّ َنا�ًضا من الأَْنَضاِر �َضاأَُلوا َر�ُضوَل اهلِل  َفاأَْعَطاُهْم ُثمَّ �َضاأَ

ُه اهلُل َوَمْن  ِخَرُه َعْنُكْم َوَمْن َي�ْضَتْعِفْف ُيِعفَّ حتى َنِفَد ما ِعْنَدُه فقال: َما َيُكوُن ِعْنِدي ِمْن َخْير َفلَْن اأَدَّ

   )( ْبِر ْر ُيَضبْرُه اهلُل وَما اأُْعِطَي اأََحد َعَطاً َخْيًرا َواأَْو�َضَع من الضَّ َي�ْضَتِْن ُيِْنِه اهلُل َوَمْن َيَتَضبَّ

ôضûع Êاãيث الó◊ا

)1( اأخرجه البخاري )1400(، وم�ضلم )1053(.

ضفحةك في اختيار عنوان منا�ضب للحديث واكتبه في اأعلى المال تعاون مع

L-GE-CBE-TRHS-HDTH2-U2-L12

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRHS-HDTH2-U2-L12.png

الحديث الثاني عشر: أن ناسا من األنصار سألوا رسول هللا فأعطاهم .. ))ومن يستعفف يعفه هللا، ومن يستغن يغنه 
هللا.. ((

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-األحاديث

علوم إنسانية
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َلٍة من ِخ�ضاِل النبيِّ  وهي: الجوُد والكرُم وال�ضخاُء والبذُل والعطاُء؛ فلم يكن النبيُّ  11  في الحديث بياٌن ِلَخ�ضْ

َلِة الكريمِة، واأقبل عليِه النا�ض ب�ضبب َكَرِمه  نيا، وقد َجَبَلُه اهلل تعالى على هذه اْلَخ�ضْ يُردُّ اأحًدا �ضاأله �ضيًئا من ُحطام الدُّ
ي�ضاألونه، وهو ال ياأُلو اأن ُيعطَيهم ما داَم يوجد عنده �ضيٌء من مال اهلل تعالى.

22  يجوز للم�ضلم اأن ي�ضاأَل الماَل اأو الطعاَم اأو غْيَرهما عند احتياجه اإلى ذلك، وعدِم قدرته على تح�ضيل ذلك بنف�ضه والتعفف، 

وترك �ضوؤال النا�ض اأف�ضل.
، فهو غنيٌّ عن كلِّ َمن �ضواه ال حاجة له في اأحد من المخلوقين، والعبُد هو الفقيُر  33   اهلُل تعالى هو الغنيُّ بذاته الِغَنى التامُّ

. الفقَر التام لربه جل وعال  ]فاطر: 15
َلِة اإليِه ِمْن ترك �ضوؤال  ِف وابتغاه ِبِفْعِل االأ�ضباب اْلُمو�ضِ َعفُّ ُه اهلُل« يعني: َمن �َضَلَك طريَق التَّ : »َمْن َي�ْضَتْعِفْف ُيِعفَّ 44  قوله 

اًل  زِق متوكِّ َلِة اإليها وذلك بَطَلِب الرِّ ِة ِبِفْعِل االأ�ضباب اْلُمو�ضِ ي اإلى اْلِعفَّ النا�ض، واال�ْضِت�ْضراِف ِلَما في اأيديهم، و�ضَلَك ما يوؤدِّ
ا َمن ال َي�ضُلُك هذا ال�ضبيل فيو�ضك اأن ال ُيِعيَنُه  ِة التي طلبها، اأمَّ ُل عليه اأ�ضباب اْلِعفَّ على اهلل تعالى؛ فاإن اهلل ُيِعيُنُه وي�ضهِّ
ة: »َمْن اأََخَذُه ِباإِ�ْضَراِف َنْف�ٍض لم ُيَباَرْك له  ا �َضاأََلُه اْلَماَل اأكثَر ِمن مرَّ َقُه، وقد قال النبيَّ  ِلَحكيم بِن ِحزاٍم َلمَّ وال يوفِّ

فيه، وكاَن َكالَِّذي َياأُْكُل وال َي�ْضَبُع«. متفق عليه)1(.
التامِّ به عن  زق واال�ضتغناِء  الرِّ المكروه، وال في ح�ضول  اأو في دفع  الماأمول  ل في ح�ضول  يتعجَّ اأن  للم�ضلم  ينبغي  55  ال 

ْد له  ل له اإذا ا�ضتغنى به اأن ُيْغِنَيُه ولم يحدِّ َر، فاإن اهلل تعالى تكفَّ االآخرين؛ فاإنه ال ُبدَّ له من ال�ضبر طاَل زماُنه اأو َق�ضُ
َل اإلى مطلوبه. ًنا، وقد اأ�ضار النبيُّ  في الحديث اإلى اأنه ال ُبدَّ له من ال�ضبر حتى َي�ضِ وقًتا معيَّ

َر، والمعنى: اأنه يتَكلَُّف ال�ضْبَر  بَّ 66  دلَّ الحديث على اأن االإن�ضان قد ال ي�ضتطيع اأن ي�ضِبَر ابتداًء؛ ولكنه ي�ضتطيع اأن َيَت�ضَ

åjدëو… �ل�Q جمةôJåjدëو… �ل�Q جمةôJ

¬Jم©ا⁄ من ح»ا

: �ْض من ترجمة اأبي �ضعيد ال�ضابقة في الحديث)9( اأهم اأربع نقاط في ترجمته  َلخِّ
..................................................................................................................... 11

..................................................................................................................... 22

..................................................................................................................................................... 33

..................................................................................................................................................... 44

åjدëل� ä�سادTQE�åjدëل� ä�سادTQE�

)1( اأخرجه البخاري )1362(، وم�ضلم )1033(.
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وهو عليه ثقيل، ومن َفَعَل ذلك اأعانه اهلل تعالى ورزقه ال�ضْبَر، واإذا ح�ضل له هذا فما اأُعِطَي اأحٌد كعطائه، وذلك 
نيا حيث ال ُيْمكُن لالإن�ضان اأن يعي�ض اإال بال�ضبِر، وفي االآخرة يقول اهلل تعالى:  ْبَر منفعُتُه عظيمٌة في الدُّ الأن ال�ضَّ
ا ِبال ِح�َضاٍب. بُّ عليهم الثواُب �ضبًّ ]الزمر: 10]، والمعنى: يوؤَجرون ِبال َعَدٍد، فُي�ضَ      

ٌة َوِخيَمٌة، َوِمْن َذِلك:  ٌة َواْجِتماِعيَّ ْمٌر َخِطيٌر َلُه َعواِقُب اْقِت�ضاِديَّ 77  ِاْنِت�ضاُر التَّ�َضوُِّل واالْعِتياُد َعلى َم�ْضاأََلِة الّنا�ِض اأَ

ما  ُيخاِلُف  ِمّما  َوُهَو  االآَخِريَن،  َعلى  َواالْعِتماِد  والَعَمِل،  االإْنتاِج  َوَتْرِك  َوالَك�َضِل  اْلِبطاَلِة  َعلى  اْلُمْجَتَمِع  َتْعِويُد  �أ�أ  

ِريَعُة االإ�ْضالِميَّة. جاَءْت ِبِه ال�ضَّ
وؤاِل اإْهداًرا ِلَكراَمِة االإْن�ضاِن اأَماَم الّنا�ض. بب  اأَنَّ ِفي ال�ضُّ

ِمَن االأَْرزاَق ِلَجِميِع الَخْلق. َقِة ِباهلِل الَِّذي �ضَ ْعِف الثِّ ää  اأَنَّ ِفيِه َدِلياًل َعلى �ضَ

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

ِذيَن اَل  ِفيَن الَّ حاِب الحاَجِة اْلُمَتَعفِّ ِييًعا ِلَحقِّ اأَ�ضْ َكواِت َت�ضْ َدقاِت َوالزَّ ِليَن ِمَن ال�ضَّ الِء الُمَت�َضوِّ هـهـ  اأَنَّ ِفي اإْعطاِء َهوؤُ

ا�َض اإْلحاًفا.  ُلوَن النَّ َي�ْضاأَ
�ضاوى ِبا�ْضم الهدايا، واأكِل  ُف عن المال الحرام ِمن اأي طريق كان؛ كاأخِذ الرَّ َعفُّ ِف الواجب على الم�ضلم: التَّ َعفُّ 88  ِمن التَّ

ها،  الربا، واأكِل مال اليتيم بغير حق، وال�ضرقة اأو الغ�ضِب اأو القر�ِض الذي ال ينوي اأداءه؛ واأخِذ الزكاِة وهو ال ي�ضتحقُّ
َه عنه الم�ضلم. وغيِر ذلك مما يجب اأن َيَتَنزَّ

َعة واْلِغَنى، وهلل تعالى في  ة حياتِه كّلها اأو في بع�ضها، وقد يكون ذلك بعد ال�ضَّ 99  قد َيبَتِلي اهلُل تعالى عبَده بالفقر مدَّ

َخُط على ق�ضاء اهلل  ْبَرهم و�ُضْكَرهم؛ ولي�ض ِمن �ضفة الموؤمن ال�ضَّ ذلك اْلِحْكِمُة البالغة؛ فهو َيبتلي عباده ليختبر �ضَ
اأر�َضَد  ُل عليه الخروَج مما هو فيه، ولهذا  تعالى؛ بل َيِجُب عليه ال�ضبُر، وله اأن يبذل االأ�ضباَب المباحَة التي ُت�ضهِّ

ْبٍر.  َف ِمن غير �ضَ ْنواِن؛ اإذ ال َتَعفُّ ِف فهما �ضِ َعفُّ النبيُّ  لل�ضبر بعَد اأمِره بالتَّ

•É`````°ûf1
�ضوؤال النا�ض لي�ض مقت�ضًرا على طلب المال، تعاون مع زمالئك في ذكر �ضور اأخرى من �ضور �ضوؤال 

النا�ض.
...............................................................................................................................................

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

...............................................................................................................................................
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•É`````°ûf2
جاء اأبو �ضعيد الخدري  اإلى ر�ضول اهلل   يريد اأن ي�ضاأله مااًل ف�ضمعه يخطب: »من ي�ضتغن 

يغنه اهلل ومن ي�ضتعفف يعفه اهلل«، قال: فرجعت ولم اأ�ضاأله �ضيئًا، فاأنا اليوم اأكثر االأن�ضار مااًل)1(.
طبق اأبو �ضعيد الخدري  ما �ضمعه من النبي   من اال�ضتعفاف عن الم�ضاألة فاأعفه اهلل واأغناه 
من ف�ضله، ويوجد في الواقع اليوم كثير ممن اأغناه اهلل بعد اأن عف و�ضبر، اذكر ق�ضة الأحد هوؤالء 

مبيًنا اأثر ال�ضبر:
...............................................................................................................................................

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

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

11   َبيِّن الحكمة من النهي عن الم�ضاألة.

22   ل�ضوؤال النا�ض اآثاٌر �ضيئة على االإن�ضان، اذكر اأربعة منها.

33   ما المراد باال�ضتعفاف؟ وكيف يمكن تحقيقه؟

ة وال�ضبر؟ 44   ما العالقة بين الِعفَّ

55   ما ثمرات ال�ضبر؟

)1( �ضححه ابن حبان برقم: ) 3398 (.
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ر قيمَة العدل.   ُتَقدِّ

  تبيِّن حكم العدل بين االأوالد )الذكور واالإناث(.

ق بين العدل بين االأوالد في باب النفقة وفي باب الهبة.   تفرِّ

د مفا�ضد ترك العدل بين االأوالد.   تعدِّ

  تبيِّن االأمور التي ي�ضملها العدل بين االأوالد.

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

َز الوالدان اأحَد االأوالد في المعاملة؟ ما الذي يحدث اإذا َميَّ
ما اأثر الهبة الأحد االأوالد دون بقية اإخوانه؟

وهل ُتِقرُّ ال�ضريعُة هذا العمل؟
اقراأ الحديث االآتي لتجد االإجابة:

ي َعْمَرُة ِبْنُ َرَواَحَة: ل اأَْر�َضى  اأُم فقال َعلَيَّ اأبي ِبَبْع�ِس َماِلِه َ ْعَماَن بن َب�ِضير  اَل: َتَضدَّ عن الن

َدَِتي فقاَل لُه َر�ضوُل اهلِل   َفاْنَطلََق اأَِبي اإَلى النبي  ِلُي�ْضَِدُه َعلَى ضَ حتَّى ُت�ْضَِد َر�ُضوَل اهلِل 

: اأََفَعْلَ ها ِبَوَلِدَ ُكلِْم؟َ اَل: َل اَل: اتَُّقوا اهلَل َواْعِدُلوا في اأَْولِدُكْم َفَرََع اأَِبي َفَردَّ ِتْلَك 

   )(متفق عليه َةََد الضَّ

ôضûالث عãيث الó◊ا

)1( اأخرجه البخاري )1400(، وم�ضلم )1053(.

ابتك عبارة تنا�ضب اأن تكون عنواًنا للدر�سعل من اإبة؟ اما نتيجة الت�ضوية بين الأولد في ال

L-GE-CBE-TRHS-HDTH2-U2-L13

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRHS-HDTH2-U2-L13.png

الحديث الثالث عشر: ))اتقوا هللا واعدلوا بين أوالدكم((
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 åjدëو… �ل�Q جمةôJ åjدëو… �ل�Q جمةôJ

¬Ñضùfضم¬ وSا¬Jم©ا⁄ من ح»ا¬Jوفا

النعمـان بن 
َب�ِضير ابِن �ضعٍد 

االأن�ضاري 
الخزرجي.

، كان عمره  1- هو معدود في �ضغار ال�ضحابة 
يوم وفاة النبي  ثمان �ضنين و�ضبعة اأ�ضهر.

، وبقي عليها  2- ولي اإمرة الكوفة في عهد معاوية 
ت�ضعة اأ�ضهر، ثم عزله معاويُة عنها.

، الق�ضاَء في ِدَم�ْضَق. 3- والَّه معاويُة 
، وبقي اأميًرا عليها  ، على ِحْم�ضٍ 4- والَّه معاويُة 

، وولُده يزيد. حتى مات معاويُة 
دوا  5- خالفه اأهُل ِحْم�ضٍ في مبايعة ابن الزبير، وَتَمرَّ

. عليه، فخرج هارًبا من ِحْم�ضٍ

ُقِتــَل �ضنـــة 65 هـ 
رحمه اهلل.

¬```Ñ``bمن``ا

1-هو واأبوه �ضحابيَّان.
2- هو اأول مولود ولد في 
االأن�ضار بعد قدوم النبي 
، ولــــــد فـــي ال�ضنــــة 
الثانيــة مـــن الهجرة قبل 

غزوة بدر.
3- قال �ضماك بن حرب: 
مـــن  اأخطـــب  مــن  كـــان 
الدنيـــا  اأهــل  من  �ضمعت 

يتكلم.

َفِة الَعْدل هلِلِ تعالى،  َلَة من الحكيم العليم؛ فالَعْدُل فيها ُم�ْضَتَمدٌّ من �ضِ ُز هذه ال�ضريعَة المباركَة اْلُمَنزَّ 11  الَعدُل �ِضَمٌة ُتَميِّ

فهو تعالى َعْدٌل في اأحكامه وت�ضريعاته، وِمن ذلك ما في هذا الحديث من االأمر بالَعْدل بين االأوالد.
َي في العطيَّة  َن النبيُّ  معناه، وذلك باأن ي�ضوِّ ة بين االأوالد، وقد َبيَّ 22  دلَّ الحديُث على وجوب العدل في اْلِهبة والهديَّ

واإناًثا فقد ذهب بع�ض  واإذا كانوا ذكوًرا  اأوالده مثَله،  اأن يعطَي جميَع  وَجَب عليه  واحًدا  اأعطى  فاإذا  اأوالده؛  بين 
ا، وذهَب اآخرون اإلى اأن للذكر مثَل حظِّ االأنثيين كق�ضمة الميراث، وهذا هو االأرجح. العلماء اإلى الت�ضوية بينهم اأي�ضً
َفَقِة، وهو يختلف عن الَعْدل الواجب في اْلِهبة؛ حيث اإنه ال يقت�ضي  33  ِمن الَعدِل الواجب بين االأوالد: الَعدُل في النَّ

الم�ضاواَة بين االأوالد، فاإن معناه: اإغناُء كلِّ واحٍد من االأوالد بما َيحتاج اإليه من الطعام واللبا�ض والتعليم وغيرها 
ة للحياة، وهذا َيختلف فيه كلُّ واحٍد عن االآخر، فالكبيُر تختلف نفقته عن ال�ضغير، والذكُر  من الحاجيَّات ال�ضروريَّ

عن االأنثى، وال�ضحيُح عن المري�ض، وهكذا.
44  الَعْدُل جاٍر في اأحكاِم ال�ضريعِة كلِّها، وهو ال يقت�ضي الم�ضاواَة في كلِّ �ضيء؛ فاإن مفهوَم العدِل غيُر مفهوِم الم�ضاواة، 

ُه، ولو كان العدل هو الم�ضاواة لكان ُظلًما  فالَعْدُل و�ضُع كلِّ �ضيء في مو�ضعه المنا�ضب، واإعطاُء كلِّ اأحٍد ما ي�ضتحقُّ
في بع�ض اأحواله، فال�ضريعة مبناها على العدل ال الم�ضاواة، والم�ضاَواة قد تكون عداًل في مو�ضع وُظلًما في مو�ضع 
َفَقِة وغيرها، وهذا هو الَعْدُل  كر واالأنثى في الميراث والِقوامة والنَّ اآخر، واأو�ضح مثال على ذلك: اختالُف اأحوال الذَّ

الذي جاءت به ال�ضريعة، ولو كانت على �ضبيل الم�ضاواة لكان في ذلك ُظلٌم الأحدهما على ح�ضاب االآخر. 

åjدëل� ä�سادTQE�åjدëل� ä�سادTQE�
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55  جاءت ال�ضريعة المباركة باالأمر بالَعْدِل بين االأوالد تفادًيا لما قد ين�ضاأ بينهم من التحا�ضد والتباغ�ض؛ بل قد يترتب 

على ترك الَعْدِل بينهم ن�ضوُء الُبغ�ض واْلِحْقِد على الوالد نف�ضه؛ ب�ضبِب َما يرون من ُظلمه لهم بترك الَعْدِل بينهم، 
ْرَبِويُّوَن على اأن اأ�ضدَّ العوامل اإثارًة ِلْلَح�َضِد في نفو�ض االأطفال  ه التَّ مع اأنهم قد ال ُيظهرون ذلك خوًفا اأو حياًء، وقد نبَّ

هو: تف�ضيُل اأٍخ على اأٍخ اأو اأخٍت، اأو العك�ض، والموازنُة بين الواحِد واالآخِر اأماَم َعْيِنْيِه اأو على َم�ضمٍع ِمْنُه.
ِه؛ ومن ذلك: ترُك  َجهم على ترِك ِبرِّ َب كلَّ ما يمكن اأن ي�ضبب الُعُقوَق عند اأوالده، وُيَهيِّ 66  ينبغي على االأِب اأن َيَتَجنَّ

ْن  َك اأَ الَعْدِل في اْلِهَبِة، ولهذا علََّل النبيُّ  االأمَر بالعدل بقوله لب�ضير بن �ضعد  كما في روايٍة لم�ضلم: »اأََي�ُضرُّ
َيُكوُنوا اإَِلْيَك في اْلِبرِّ �َضَواًء؟«، قاَل: َبَلى، قاَل: »فاَل اإًِذا«.)1(   

77  دلَّ الحديُث بُعُموِمِه على اأن على الواِلديِن مراعاَة الَعْدِل بين االأوالد في كلِّ �ضيء؛ وال َيخت�ض ذلك ِباْلِهَبِة التي هي 

َبِب«؛ فعلى هذا ينبغي  ُر باأن »العبرَة بُعموِم اللَّفِظ اَل ِبُخ�ضو�ِض ال�ضَّ َة ُتَقرِّ �ضبب ورود الحديث؛ فاإن القاعدَة االأ�ضوليَّ
ُد هذا العموَم:  َفَقِة، وغيِر ذلك، ويوؤيِّ ِة والحناِن، واْلُم�ضاعدِة، والنَّ على الوالديِن الَعْدُل في: التَّربيِة، واإظهاِر اْلَمَحبَّ

َك اأَْن َيُكوُنوا اإَِلْيَك ِفي الِبرِّ �َضَواًء؟«. : »اأََيـ�ُضـرُّ التعليُل الَّذي علََّل به النبيُّ 
ر  ر عليها، وذلك الأن اإظهار اْلَمْيِل لبع�ض االأوالد يوؤثِّ َب ما قد يوؤثِّ اِت اأوالِدِه، وَيَتَجنَّ 88  ينبغي على الوالد اأن يراعي َنْف�ضيَّ

ئٍة، اأو  في نف�ض المظلوم، وقد يت�ضبب في �ضلوكه َم�ْضَلًكا ُعدوانيًّا �ضدَّ اإخوانه، اأو والديه، اأو الوقوع في مناف�ضات �ضيِّ
لِم اأو االإهماِل واالإق�ضاِء،  ُب في انعزاله عن االأ�ضرة و�ضعِف �ضخ�ضيتِه وثقِتِه ِبَنْف�ِضِه ب�ضبب ما َي�ْضُعُر ِبِه ِمن الظُّ َيَت�َضبَّ

ُر في ا�ضتقراِر االأُ�ْضَرِة، ويوِقُعَها في م�ضاكَل هي في ِغًنى عنها. وهذا ِبَدْوِرِه يوؤثِّ
َمَر النبيُّ  ب�ضيَر بن  ها، ولذلَك اأَ 99  دلَّ الحديث على اأن اْلِهَبَة لبع�ض االأوالد دون بع�ض غيُر �ضحيحٍة، واأنه يجب ردُّ

ي َنَحْلُت اْبِني َهَذا ُغالًما«...قال: »َفاْرِجْعُه«)2(، ويجوز اإم�ضاوؤها اإذا  �ضعد  بردِّ الَعِطيَّة؛ كما في روايٍة قال: »اإِنِّ
َة اإخوانه مثَله، اأو ا�ضتاأذَنهم فاأذنوا له عن ِطيِب نف�ٍض منهم.      اأَعَطى َبِقيَّ

1010  يجوز التف�ضيل بين االأوالد اأو اإعطاء بع�ضهم دون بع�ض اإذا كان ذلك في مقاِبِل عمٍل قاَم به الولد، مثل اأن يكافئ 

االأب َمن يعمُل معه من اأبنائه في تجارته، اأو اأن يعطَي جائزًة لمن يحفظ القراآن، اأو يفا�ضل بينهم في الجوائز 
بح�ضب اجتهاد كلٍّ منهم في درا�ضته.

ِهم  1111  ال َفْرَق بين االأِب واالأمِّ في وجوب الَعْدِل بين االأوالد مطَلًقا، وتحريِم المفا�ضَلِة بينهم في اْلِهِبِة اأو تخ�ضي�ض بْع�ضِ

�َض له، والِعلَّة التي َذَكَرها النبيُّ  في  ِبيِّ  عامٌّ َيدخل فيه االأُب واالأمُّ وال ُمَخ�ضِّ بها؛ وذلَك الأن خطاَب النَّ
َقٌة في االأمِّ كَما هي في االأَِب وال َفْرَق. منع االأِب ِمَن التف�ضيِل والتَّخ�ضي�ضِ ُمَتَحقِّ

)1( اأخرجه م�ضلم )1623(.
)2( اأخرجه البخاري )2446(، وم�ضلم )1623(. 
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قارن بين اأثر العدل بين االأوالد واأثر ترك العدل بينهم كما في الجدول االآتي:

الم≥اfQة ¬Lhالأولد H»ن ∫ó©ال ôKالأولداأ H»ن ∫ó©ال ∑ôJ ôKاأ

�ضلو الطفل

الضحة النف�ضية له

التزان العاطفي

ور الضفات 
ال�ضلبية

بر الأولد بوالديم

تتعدد �ضور عدم العدل بين االأوالد، تعاون مع زمالئك في ذكر تلك ال�ضور:
.................................................................................................................................................

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

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

................................................................................................................................................
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11  ما حكم العدل بين االأوالد؟

22   ما الفرق بين العدل بين االأوالد في باب النفقة وفي باب الهبة؟

د مفا�ضد ترك العدل بين االأوالد. 33   عدِّ

44   بيِّن االأمور التي ي�ضملها العدل بين االأوالد.

55   ما ال�ضور التي يجوز فيها التف�ضيُل بين االأوالد اأو اإعطاُء بع�ضهم دون بع�ض؟
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د اأنواع الت�ضبه.   تعدِّ
  تبيِّن حكم كل نوع من اأنواع الت�ضبه.

د درجات القدوات.   تعدِّ
  تبين �ضابط الت�ضبه.

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

من اأََحبَّ اأحًدا بقلبه ظهر اأثر محبته على جوارحه، وحر�ض على تقليده والت�ضبه به، فحق اأن ين�ضب اإليه كما بيَّن ذلك 
النبي  في الحديث االآتي:

َه ِبَقْوم َفَُو ِمْنُْم رواه  : َمْن َت�َضبَّ عن عبِد اهلِل بِن عمَر بِن الخطا  ِاَل: اَل َر�ُضوُل اهلِل 
)(اأحمد واأبو داود

ôضûع ™Hاôيث الó◊ا

اإرواء الغليل 5 /109 اأبو داود ب�ضند ح�ضن، و�ضححه االألباين يف  اأبي �ضيبة يف م�ضنفه 471/6)33016(، اأخرجه  )1( اأخرجه اأحمد 50/2، واأبو داود )4031(، وابن 
)1269(، ويف �ضحيح اجلامع )2831(.

  ضفحةواكتبه في اأعلى ال ك في اختيار مو�ضوع للحديثمال تعاون مع
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åjدëو… �ل�Q جمةôJåjدëو… �ل�Q جمةôJ

¬Ñضùfضم¬ وSا¬Jم©ا⁄ من ح»ا¬Jوفا

بـــــــــن  عبــــــد اهلل 
عمَر بــن الخطاب 

. الَعَدِوي 

1- اأ�ضلم وهو �ضغير بمكة، ثم هاجر مع اأبيه قبل اأن 
يحتلم.

اأحد وكان عمره  2- ا�ضت�ضغره النبيُّ  في غزوة 
اأربع ع�ضرة �ضنة قبل اأن يحتلم، وُعر�ض عليه في غزوة 
غزوة  اأوَل  الخندِق  غزوُة  فكانت  فاأجازه،  الخندق 

. غزاها مع النبيِّ 
�ضوان تحت ال�ضجرة. 3-�ضِهد مع النبيِّ  بيعة الرِّ

والب�ضرَة  والعراَق  ال�ضاَم  وَقِدَم  م�ضر،  فتح  4-�ضهد 
وفار�َض غازًيا. 

اد ال�ضحابة  وعلماِئهم وفقهاِئهم،  5-كان من عبَّ
بقي �ضتين �ضنة يفتي النا�ض.

6- كان كثير المحبة وال�ضوق اإلى النبي  حتى اإنه ما 
ذكره اإال بكى، قال محمد الُعَمري: ما �ضمعُت ابَن عمَر 

ذاِكًرا ر�ضوَل اهلِل اإال ابَتَدَرْت َعيناُه تبكياِن.)2(

مات بمكة �ضنة ثالث 
و�ضبعين )73هـ(.

¬```Ñ``bمن``ا

َهــا  َفَق�ضَّ روؤيــا  راأى   -1
ــَة َزوِج  َعَلــى اأُْخِتــِه َحْف�ضَ
ْتَهـــا  َفَق�ضَّ  ، النبـــــيِّ 
ــُة على ر�ضــوِل اهلِل  َحْف�ضَ
 :  فقــاَل النبــيُّ 
ُجــُل عبُد اهلِل لو  »ِنْعــَم الرَّ
ــي ِمــَن اللَّْيــِل«،  لِّ كان ُي�ضَ
مــن  َيَنــاُم  اَل  َبْعــُد  َفــَكاَن 
متفــق  َقِليــاًل.  اإالَّ  اللَّْيــِل 

عليه.)1(

)1( اأخرجه البخاري )1070(، وم�ضلم )2478(.
)2( الطبقات الكربى 168/4، و�ضري اأعالم النبالء 214/3.

11  جاءت �ضريعة االإ�ضالم بتكريم االإن�ضان والرقي به؛ في معتقداته و�ضلوكه ومظهره؛ و�ضنت الت�ضريعات التي تحافظ على 

هذه المكت�ضبات.
22  )من ت�ضبه بقوم( الت�ضبه: التقليد والمحاكاة، و�ضابطه اأن يفعل المت�ضبه ما يخت�ض به المت�ضبه به؛ ولو من غير ق�ضد، 

وفي غير ما يخت�ض به اإذا كان قا�ضًدا الت�ضبه به.
33  في هذا الحديث ترغيب وترهيب، ترغيب باالقتداء والت�ضبه بال�ضالحين،وترهيب من االقتداء بالفا�ضقين- على اختالف 

درجاتهم-.
44  حكم الت�ضبه يكون  بح�ضب المت�ضبه به ونوع الت�ضبه ودرجته، الأن الت�ضبه يكون في المعتقد والعبادات وال�ضلوكيات والمظهر، 

فقوله)فهو منهم( ينزل على ما تقت�ضيه االأدلة االأخرى.

åjدëل� ä�سادTQE�åjدëل� ä�سادTQE�
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)1( اأخرجه البخاري )5546(.

جال، وهذا �ضلوٌك  ُل الفتياِت َت�ضبًُّها بالرِّ 55 الت�ضبه بالجن�ض االآخر، والمراد به َتَخنُُّث ال�ضباِب َوَتَميُُّعُهْم َت�ضبًُّها بالفتياِت، وترجُّ

م �ضرًعا، ِلَما فيه من ال�ضذوذ وانعكا�ض الِفَطر، وتق�ضيِر كلِّ واحٍد من الجن�ضين عن اأداء َدْوِرِه الحقيقيِّ في الحياة،  ُمَحرَّ
د االإ�ضالم في النهي عنه، وَجَعَلُه من كبائر الذنوب،  وِلَما يترتب عليه من االآثار ال�ضيئِة على الفرد والمجتمع، ولذلك �ضدَّ
�َضاِء  النِّ من  َهاِت  َواْلُمَت�َضبِّ �َضاِء،  ِبالنِّ َجاِل  الرِّ من  ِهيَن  اْلُمَت�َضبِّ اهلِل   ر�ضوُل  »َلَعَن  قال:  ا�ٍض   َعبَّ ابن  حديث  ففي 

َجاِل«.)1(  ِبالرِّ
الدقيقة،  �ضات  والتخ�ضُّ النافعة،  الع�ضرية  العلوم  اأنواع  اأح�ضنوا فيه من  باالآخرين فيما  التَّ�َضبُِّه  االإ�ضالم من  َيمنُع  66   ال 

ُب فيه االإ�ضالم، والموؤمنون اأولى به من غيرهم. واالبتكارات وال�ضناعات وغيرها؛ بل ذلك مما ُيَرغِّ
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قد يجانب بع�ض ال�ضباب والفتيات ال�ضرع، فيقع فيما حرم اهلل من الت�ضبه المحرم، عالج هذه الظاهرة من 
خالل ما ياأتي: 

........................................................................................................................ و�ضف الم�ضكلة: 

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

الأ�ضبا التي تدعو اإلى لك

...............................................................   22           .............................................................  11

...............................................................  44       ...............................................................   33

الحلول المقترحة

                   حلول على م�ضتو الفرد                                  حلول على م�ضتو المجتمع
...............................................................   11           .............................................................  11

...............................................................  22       ...............................................................   22

...............................................................  33       ...............................................................   33
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 بالتعاون مع زمالئك اأورد �ضوًرا واأمثلة على ما ياأتي:

ت�ضبه الن�ضا بالرال ال بالن�ضات�ضبه الر الت�ضبه بالف�ضا الت�ضبه بالكافرين

11  ما اأنواع الت�ضبه؟ ومتى يكون محرًما؟

ح ذلك. 22   هل تنتفي حرمة الت�ضبه اإذا لم يق�ضده المت�ضبه؟ و�ضِّ

33   ما وجه الترغيب في هذا الحديث؟ 



102

  ت�ضتنتج مو�ضوع الحديث.
:» قوم معهم �ضياط َكاأَْذَناِب اْلَبَقِر«.   تبيِّن المراد بقوله 

:»ون�ضاء كا�ضيات عاريات «.   تبيِّن المراد بقوله 
:» مائالت مميالت«.   تبيِّن المراد بقوله 

:» روؤو�ضهن كاأ�ضنمة البخت.. «   تبيِّن المراد بقوله 
ح حكم من فعل هذين ال�ضنفين.   تو�ضِّ

  ت�ضتنتج من الحديث العالقة بين ال�ضنفين.

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

ُظلم النا�ض واإغواوؤُهم واإيقاعهم في الرذيلة فيه اعتداء على حق اهلل وحق النا�ض، ولذا كان هذان الطريقان من اأ�ضنع 
ْق ِمن وجودهما في ال�ضنفين المذكورين في الحديث االآتي: ا، َتَحقَّ االأعمال واأكثرها َتَعِديًّ

ôضûع ¢ùامÿيث اó◊ا

)1( اأخرجه م�ضلم )2128(.

ضفحةواكتبه في اأعلى ال ك في اختيار مو�ضوع للحديثمال تعاون مع

ْنَفاِن من  : ضِ عن اأبي ُهَرْيَرَة  اَل: اَل ر�ضوُل اهلِل 

ِرُبوَن  اأَْهِل النَّاِر َلْم اأََرُهَما: َْوم َمَعُْم �ِضَياط َكاأََْناِ اْلَبَقِر َي�ضْ

 روو�ُضُنَّ  التَِما ُمِميالت  َعاِرَيات َكا�ِضَيات َوِن�َضا ا النا�َسَِب

 اَول َيِجْدَن ِريَح ل َيْدُخْلَن اْلَجنََّة لَِةِاْلَما ِكاأ�ضنمِة اْلُبْخ
)(رواه م�ضلماَا َوَكَُد من َم�ِضيَرِة َكَا َلُيوََواإِنَّ ِريَح

نوع من اأنواع االإبل
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11  هذا الحديث من معجزات النبي  حيث اأخبر عن �ضيء لم يره وح�ضل ما اأخبر به.

»�ضنفان من اأهل النار« دليل على اأن هذه االأعمال من كبائر الذنوب.  22

جاءت ال�ضريعة االإ�ضالمية بالعدل والرحمة واحترام كرامة االإن�ضان، ونهت عن الظلم والق�ضوة، ويوؤكد ذلك  الوعيد  33

ال�ضديد -الوارد هنا- لمن يكون م�ضاركا في الظلم اأو معينا للظالم،واإن كان ب�ضيء ي�ضير.
44  معنى: »َوِن�َضاٌء َكا�ِضَياٌت َعاِرَياٌت«: قال بع�ُض العلماِء: كا�ضياٌت من ِنَعِم اهلل عارياٌت من �ُضكرها، لم يقمن بطاعة اهلل، 

ولم يترْكَن المعا�ضي وال�ضيئات مع اإنعام اهلل عليهن بالمال وغيره، وقال بع�ُض العلماِء: كا�ضياٌت ِك�ضوة ال َت�ْضُتُرُهنَّ 
 ، ِرها، فال يح�ضل بها المق�ضود، ولهذا قاَل: »َعاِرَياٌت«، الأن الِك�ضوة التي عليهن لم َت�ْضُتْر عوراِتِهنَّ تها اأو ِلِق�ضَ اإما لِرقَّ

، والمعنى الثاني خا�ض بنوع من المعا�ضي، قد يكون هو اأكثُر ِفعلهن. وكال المعنيين �ضحيح؛ فالمعنى االأول عامٌّ
ة واال�ضتقامة، اأي: عندهنَّ معا�ٍض و�ضيئات كالالئي يتعاطين الفاح�ضة،  55  معنى: »ُمِميالٌت َماِئالٌت«: »َماِئالٌت« عن اْلِعفَّ

رن في اأداء الفرائ�ض، ِمن ال�ضلوات وغيرها، و»ُمِميالٌت« ِلغيِرِهنَّ بدعوِتِهنَّ اإلى ال�ضرِّ والف�ضاد والمعا�ضي  اأو يق�ضِّ
. باأفعاِلِهنَّ واأقواِلِهنَّ

)روؤو�ضهن كاأ�ضنمة البخت المائلة( اأنهن يعظمن روؤو�ضهن بما يجعلن عليها من �ضعر اأو لفائف وغير ذلك  66  قوله 

حتى تكون مرتفعة مثل اأ�ضنمة البخت، ت�ضبًها بعمائم الرجال.
اإظهار ما يدعو الرجال لالفتتان بها، وكذلك  اأو  اأو عمل  الت�ضاهل في الحجاب،  للن�ضاء من  في الحديث تحذير    77

الت�ضبه بالرجال.

åjدëو… �ل�Q جمةôJåjدëو… �ل�Q جمةôJ

¬Jم©ا⁄ من ح»ا

لقد اأكثر اأهُل البدع والم�ضت�ضرقون من الطعن في رواية اأبي هريرة  لالأحاديث. من 
خالل معرفتك ال�ضابقة بترجمته: كيف يمكنك الرد عليهم؟

........................................................................................................................... 11

........................................................................................................................... 22

........................................................................................................................... 33

........................................................................................................................... 44

åjدëل� ä�سادTQE�åjدëل� ä�سادTQE�
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88  قولــه  ) ال يدخلــن الجنــة( هــذا مــن اأحاديــث الوعيــد، وقاعــدة اأهــل ال�ضــنة: التعامــل مــع جميــع الن�ضو�ــض 

والكفــر ال�ضــرك  بذنــب  يكــون  النــار  فــي  الخلــود  اأن  علــى  القطعيــة  الن�ضو�ــض  دلــت  وقــد  بينهــا،   والتوفيــق 
 48 ]الن�ضــاء:   9¨§¦¥¤£¢¡~{|}zyxwvutsr:

وما �ضواه من الذنوب ال يوجب الخلود،ولكن هذا الوعيد ال�ضديد يدل على عظمة الذنب.
99  عظم نعيم الجنة - جعلنا اهلل من اأهلها-حيث توجد رائحتها الطيبة من م�ضافة بعيدة.  
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انت�ضرت في اأ�ضواق الم�ضلمين كثير من المالب�ض الن�ضائية غير ال�ضاترة والتي ي�ضدق على من تلب�ضهن و�ضف 
المنا�ضبة من  والبدائل  الحلول  واإيجاد  الم�ضكلة  اأ�ضباب  تو�ضيح  في  مع زمالئك  تناق�ض  العارية،  الكا�ضية 

خالل المنظم البياني االآتي: 

........................................................................................................................ و�ضف الم�ضكلة: 

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

الأ�ضبا التي تدعو اإلى لك

...............................................................   22           .............................................................  11

...............................................................  44       ...............................................................   33

الحلول المقترحة

                   حلول على م�ضتو الفرد                                  حلول على م�ضتو المجتمع
...............................................................   11           .............................................................  11

...............................................................  22       ...............................................................   22

...............................................................  33       ...............................................................   33
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11  هل ال�ضنفان المذكوران في الحديث، مخلدان في النار؟ ولماذا؟

22    ما معنى معهم �ضياط كاأذناب البقر؟

33    ما المعنى المراد بقوله: مائالت مميالت؟

44    دلَّ الحديث على �ضفة من �ضفات الجنة، ما هي؟

،ما هي؟ 55    في الحديث اإ�ضارة اإلى معجزة من معجزات الر�ضول 
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ن اأثر االإخال�ض على �ضالمة القلب من الغل والح�ضد.   تبيِّ
د المراد بوالة االأمر.   تحدِّ

ح ما تت�ضمنه الن�ضيحة لوالة االأمر.   تو�ضِّ
ن اأثر ترك لزوم جماعة الم�ضلمين.   تبيِّ

ح معنى »فاإن دعوتهم تحيط من ورائهم«.   تو�ضِّ

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

ر منها ال�ضرع الكريم؛ لما ت�ضتمل عليه من مر�ض القلب، واإ�ضماِر ال�ضوِء  اْلِغلُّ واْلِحْقُد واْلَح�َضُد اأخالٌق َمذمومٌة حذَّ
والبغ�ضاء للموؤمنين، وفي هذا الحديث يذُكُر النبيُّ  ثالَث خ�ضاٍل ال تجعل للِغلِّ مكاًنا في قلب الموؤمن: 

: اإِْخالُس  ِْمنْلُب ُموَ َّنَِعلَْي لِل َي َثالث : اَل: اَل ر�ضوُل اهلِل َبْيِر بن ُمْطِعمُ عن

يَحُة ِلُولِة اْلُم�ْضِلِميَن َوُلُزوُم ََماَعِتِْم فاإنَّ َدْعَوَتُْم ُتِحيُط ِمن َوَراِِْم رواه   َوالنَّضِ اْلَعَمِل هلِلِ

    )1(ه والدارمياأحمد وابن ما

ôضûع ¢Sضادùيث الó◊ا

)1( اأخرجه اأحمد 82/4، وابن ماجه )3056(، والدارمي يف املقدمة )227(، واحلاكم يف امل�ضتدرك 162/1، و�ضححه االألباين يف �ضحيح الرتغيب والرتهيب )92(.

ضفحةواكتبه في اأعلى ال ك في اختيار مو�ضوع للحديثمال تعاون مع
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åjدëو… �ل�Q جمةôJåjدëو… �ل�Q جمةôJ

11  اإخال�ُض العمل هلل تعالى هو اأن يعمل الم�ضلم العمَل يريد به وجَه اهلل تعالى وثواَبه، وهذا من اأعظم االأعمال؛ فاإن 

اهلل تعالى ال يقبل عماًل يعمله الم�ضلم وقد اأ�ضرك فيه مع اهلل تعالى غيَره؛ وذلك الأن االإ�ضراك باهلل تعالى اأعظُم 
نوب، وهو تنقُّ�ٌض هلل تعالى؛ اإذ كيف ُي�ضرُك به وهو وحده الذي خلَق وَرَزَق. الذُّ

22  اإذا اأخل�ض الم�ضلم جميع اأعماله هلل تعالى؛ فال ُيعِطي اإال هلل، وال َيمنع اإال هلل، وال يتكلم اإال هلل، وال يعمل عماًل اإال 

هلل؛ كان لذلك اأعظُم االأثر في �ضلوكه، حيث يبقى قلُبه �ضليًما من اْلِغلِّ على اأحد؛ الأنه يتعامل مع النا�ض بح�ضب 
الدنيا  اإلى  النظُر  قلَّ عنده  تعالى  اأعماله هلل  اإخال�ضه في جميع  ازداد  وكلما  وال يخافهم،  ال�ضرع؛ فال يرجوهم 

وحظوظها، واأَْخَرَج ذلك بقايا اْلِغلِّ واْلِحْقِد التي قد ي�ضتمل عليها القلب.

¬Ñضùfضم¬ وSا¬Jم©ا⁄ من ح»ا¬Jوفا

ُجَبْيــر بــن ُمْطِعــم بــن 
َعِدّي النوفليُّ الُقر�ضي 

. ِبيِّ  ابُن عمِّ النَّ

1-كان ِمن ُحَلَماِء قري�ض و�ضاداِتهم.
2-جاَء اإلى النبي  يكلمه ِفي اأُ�َضاَرى َبْدٍرف�ضمعه: »َيْقَراأُ في اْلَمْغِرِب 

َل َما َوَقَر االإِيَماُن في َقْلِبي.)1(وفي رواية قال:  وِر«، قال: َوَذِلَك اأَوَّ ِبالطُّ
ا َبَلَ≠ هذه االآَيَة: فلمَّ

َكاَد َقْلِبي اأَْن  ]الطور: 37-36-35
َيِطيَر. قال ابن كثير: فكان �ضماعه هذه االآية من هذه ال�ضورة من جملة 

ما حمله على الدخول في االإ�ضالم)2(.
3- اأ�ضلم قبل فتح مكة.

4- كان اأحَد من يتحاكم اإليه  النا�ض في ق�ضاياهم.

توفــــي �ضنة ت�ضـــــع 
وخم�ضين)59هـ(.

åjدëل� ä�سادTQE�åjدëل� ä�سادTQE�

)1( اأخرجه البخاري )3798(، )2885(، وم�ضلم )463(.
)2( تف�ضري ابن كثري 245/4.
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33  ُوالُة اأمر الم�ضلمين هم:

�أ�أ  الخلفاء والملوك والروؤ�ضاء واالأمراء، وكلُّ من تولى والية في مو�ضٍع فهو وليُّ اأمره، وولي اأمر الم�ضلمين في 

المملكة العربية ال�ضعودية هو خادم الحرمين ال�ضريفين الملك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود -يحفظه اهلل.
، العاملون بما  انيُّون من اأهل ال�ضنة والجماعة، الم�ضتم�ضكون بكتاب اهلل تعالى و�ضنة ر�ضوله  بب  العلماُء الربَّ

عندهم من الِعْلم.
وقد تجتمع ال�ضفتان في �ضخ�ض؛ كما هو الحال في الخلفاء الرا�ضدين  حيث جمعوا بين الِعْلم والخالفة.

ها: ام الم�ضلمين اأموًرا اأَهمُّ 44  تت�ضمن الن�ضيحة لحكَّ

َيٍة. اَعُة َلُهْم ِفي َغْيِر َمْع�ضِ ْمُع َوالطَّ �أ�أ  ال�ضَّ

بب  اأْمُرُهم بالمعروف وَتْزِييُنُه لهم، وعدُم ال�ضكوت عن بيان الحق لهم ِبكلِّ �ضبيل َح�َضٍن م�ضروع؛ كما يفعل ذلك 

اْلِبَطاَنُة ال�ضالحة النا�ضحة. 
جج  َنْهُيُهم عن المنكر وتقبيُحه لهم، وعدُم مداَهَنِتهم في ذلك، واْلَحَذُر ِمن َتْزِييِنِه لهم وحثِّهم عليه؛ كما يفعل 

وء. ذلك ِبَطاَنُة ال�ضُّ
دد  الوفاُء ِبَبْيَعِتِهْم وَتَجنُُّب الخروِج عليهم، اأو التحري�ِض عليهم.

ها: 55  تت�ضمن الن�ضيحة لعلماء الم�ضلمين اأموًرا اأَهمُّ

�أ�أ  ُمتابعتهم على ما عندهم من العلم والن�ضح، واال�ضتجابة لهم فيما ياأمرون به وينهون عنه من �ضريعة اهلل تعالى.

بب  ح�ضور مجال�ضهم وطلُب العلم على اأيديهم.

ِهم والطعِن في اأعرا�ضهم. �ضِ جج  عدُم َتَتبُِّع زالَِّتهم وَتَنقُّ

دد  ُن�ضحهم-ِبكلِّ �ضبيل َح�َضٍن م�ضروع- فيما َظَهَر اأنهم اأخطوؤوا فيه من العلم.
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ال تقوم للنا�ض قائمٌة وال تنتظم لهم كلمٌة اإال باالجتماع وَنْبِذ الُفرقِة، ولهذا يدعو االإ�ضالُم دائًما لالجتماع وَنْبِذ    66

ا اْلُم�ضلميَن وتفريِق َكلمتهم، فواجٌب على كلِّ م�ضلم لزوُم جماعِة الم�ضلمين، والحذُر  ُر من �َضقِّ َع�ضَ الُفرقِة، ويحذِّ
  . ]اآل عمران: 103 من مجانبتها، قال تعالى:

ها: 77  للخروج على جماعة الم�ضلمين وحكامهم ومفارقتهم �ضيئات على المجتمع؛ من اأَهمِّ

بب  ت�ضلُّط االأعداء. ق الكلمة وان�ضقاق ال�ضف.    �أ�أ  تفرُّ

ماأنينة، وانقالُبها اإلى خوٍف وَفَزع.  دد  �ضعُف االأمن والطُّ جج  انت�ضاُر الِفَتِن.                  

وو  ........................................................................ هـهـ  ..................................................................... 

النا�ضح  ؛ الأن  اْلِغلِّ برَئ من  لهم فقد  َح  َن�ضَ َفَمْن  ؛  والِغ�ضِّ ِلْلِغلِّ  ولزوم جماعتهم مناٍف  الم�ضلمين  اأئمة  ُمَنا�ضحُة    88

للم�ضلمين واأئمتهم يحب لهم ما يحب لنف�ضه ويكره لهم ما يكره لها.
ا، كما دلت على ذلك االأدلة، و�ضار عليه  99  منا�ضحة والة اأمر الم�ضلمين، واأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، يكون �ضرًّ

�ضلف االأمة.
: »فاإنَّ َدْعَوَتُهْم ُتِحيُط ِمن َوَراِئِهْم«)1( َيحتمُل عدة معاٍن منها: 1010  معنى قوِلِه 

�أ�أ  المراُد ِبَدْعَوِتِهْم: ُدعاوؤُهم، والمعنى: اأن من لزم جماعة الم�ضلمين ولم يخرج عليها؛ انتفع بدعوات الم�ضلمين؛ 

يناله  ِمن جماعتهم فال  َخَرَج  َمن  ا  واأمَّ واْلُم�ضلمات،  واْلُم�ضلمين  واْلُموؤمنات،  للُموؤمنين  اغفر  اللهم  كقولهم: 
َبَرَكُة دعاِئهم.

بب  دعوُة االإ�ضالم، والمعنى: اأن من لزم جماعة الم�ضلمين فقد �ضاَر واحًدا منهم؛ وناَله بركة اجتماعهم، و�ضار محفوًظا 

ٍن َح�ضين ِمن اْلِفَتِن، وِمن َكْيِد ال�ضياطين. باالنت�ضاب لهم؛ فهو في �ُضوٍر منيِع وِح�ضْ

)1( اأخرجه البخاري )6645(، وم�ضلم )1849(.
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•É`````°ûf2
بيِّن ما ي�ضاد االأعمال الثالثة الواردة في الحديث. وماذا يترتب عليه؟

π````ي†ض````اد√ال©م ع∏»¬ما ÖJôàي ما

اإخالس العمل هلل

النضيحة لولة الأمر

لزوم اماعة

•É`````°ûf1

ا�ضتخــدم مهـــارة التحليـــل، لتحديـــد ال�ضفـــة التي تجمع بين االأعمـــال الثالثة االآتية ومـــا النتيجـــة المترتبة عليها؟ 
اإخال�ض العمل هلل - الن�ضيحة لوالة االأمر - لزوم الجماعة    
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ن اأثر االإخال�ض على �ضالمة القلب من الغل والح�ضد. 11  َبيِّ

22    ما المراد بوالة االأمر؟

33    ما الذي تت�ضمنه الن�ضيحة لالأمراء؟ 

44   ما الذي تت�ضمنه الن�ضيحة للعلماء؟

55   َبيِّن مفا�ضد ترك لزوم جماعة الم�ضلمين.

: » فاإن دعوتهم تحيط من ورائهم«؟ 66   ما المراد بقوله 

44  اأخبر النبيُّ  اأن هذه االأمَة �ضيوؤول حاُلَها اإلى الكثرة، والكثرة في ذاتها ال توجب الِعزَّ والتمكين؛ واإنما العبرة 

نُة والعمُل به، ولهذا ال يغترُّ الم�ضلم بالكثرة دائًما؛ واإنما يتَّبع الحق  باال�ضتم�ضاك بالحقِّ الذي جاء به الكتاُب وال�ضُّ
�ضواء اأكان الم�ضتم�ضك به الكثرُة اأم اْلِقلَّة.

داموا  ما  اْلم�ضلمين  يهابون  االأمة  اأعداء  اأن  يفيد  ِمْنُكْم«،  اْلَمَهاَبَة  ُكْم  َعُدوِّ ُدوِر  �ضُ ِمْن  اهلُل  »َوَلَيْنِزَعنَّ   : قوله    55

ُم�ْضَتْم�ِضكيَن بِدينهم، عاملين باأ�ضباب القوة.
ُك بالدنيا، واالن�ضغـــاُل بهــا حتـى ال  66  المق�ضود بكــراهية الموت: التقـاع�ُض عـن الجهاد في �ضبيل اهلل تعالى، والتم�ضُّ

ُد كراهية الموت فهو اأمٌر ُجِبَل عليه ابُن  يحبَّ االإن�ضاُن مفارَقَتها الأنه لم َيْعُمْر اآخرته باالأعمال ال�ضالحة، و اأما ُمَجرَّ
ِدي عن َنْف�ــِض اْلُموؤِْمِن؛ َيْكَرُه اْلَمْوَت واأنا اأَْكَرُه  ْدُت َعن �َضــْيٍء اأنا َفاِعُلُه َتَردُّ اآدم، كما في الحديث الُقد�ضــي: »وَما َتَردَّ

َم�َضاَءَتُه )1(«.
؛ فالواجب و�ضعها في المو�ضع الذي جعلها اهلل فيه، قال تعالى:  نيا داُر َمَمرٍّ ولي�ضت داَر َمَقرٍّ 77  الدُّ

، وقال  البن  ]العنكبوت: 64
نيا كاأنَك غريٌب اأو عابُر �ضبيٍل«)2(؛ فاالإغراق في ُحبِّ الدنيا يورث الركوَن اإليها، وحبَّ البقاء  : »ُكن في الدُّ عمر

فيها، ون�ضياَن اأْمِر االآخرة، وكراهيَة الموت.
ِة؛ الأن الم�ضلم ماأمور بعمارة االأر�ض واكت�ضاف خيراتها  ُع الدنيا في مو�ضعها ال�ضحيح ال يعني اجتناَبها بالُكلِّيَّ 88  َو�ضْ

ِتِه وِديِنِه بالنفع، واإنما الممنوع  وت�ضخيِرها فيما ير�ضي الربَّ جل وعال، واال�ضتفادِة منها فيما يعود على نف�ضه واأُمَّ
�ضرًعا: االإغراُق في العمل لها مع اإهمال اأمر االآخرة ون�ضيانها؛ فهنا ينقلب الو�ضع الماأمور به �ضرًعا اإلى عك�ضه: 

.]الق�ض�ض: 77
لِّ الذي اأ�ضاب الم�ضلمين، وما نالهم من تكالب االأعداء عليهم، هو برجوعهم اإلى دينهم ال�ضحيح  99  اْلَمْخَرُج ِمن الذُّ

ُة، قال تعالى:  ة والكرامُة التَّامَّ ُل به العزَّ الذي َتْح�ضُ

ْذناَب  اأَ ِباْلِعيَنِة، واأَخذُتْم  َتَباَيْعُتْم  »اإَِذا   : ، وقاَل  ]النور: 55
ْرِع، وَتَرْكُتُم الِجهاَد، �َضلََّط اهلُل َعليُكْم ُذالًّ اَل َينـِزُعُه َحتَّى َتْرِجُعوا اإَِلى ِديِنُكْم )3(«. يُتْم ِبالزَّ الَبَقِر، وَر�ضِ
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  تعظم �ضاأن الدم المع�ضوم.
ن اأق�ضام المع�ضومين.   تبيِّ

د من يدخل �ضمن و�ضف المعاهد.   تحدِّ
  تبيِّن حكم االعتداء على المعاهدين.

  تعدد اأ�ضباب التهاون بحقوق المعاهدين.

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

ة به، فما موقف االإ�ضالم من ذلك؟  يظن بع�ض النا�ض اأن دم الكافر المعاَهد غيُر مع�ضوم، واأنه يجوز قتله واإيقاع االأذيَّ
اقراأ الحديث االآتي لتتعرف على ذلك:

 ضفحةواكتبه في اأعلى ال ك في اختيار مو�ضوع للحديثمال تعاون مع 

ôضûع ™Hضاùيث الó◊ا

)1( اأخرجه البخاري )2995(.

و  اأن النَِّبيَّ  ال: َمْن ََتَل ُمَعاَهًدا َلْم َيِرْح َراَِحَة اْلَجنَِّة َواإِنَّ ِريَحَا ُتوَُد  عن عبد اهلِل بن َعْمر

(1)رواه البخاريمن َم�ِضيَرِة اأَْرَبِعيَن َعاًما
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¬Ñضùfضم¬ وSا¬Ñbمنا¬Jم©ا⁄ من ح»ا¬Jوفا

َعْبُد اهلل بُن َعْمرو 
ابن العا�ِض بن َواِئل
. ْهميُّ اْلُقَر�ِضيُّ ال�ضَّ

النبــي  عليــه  اأثنــى 
 ووالديه فقال: 
اْلَبْيــِت  ْهــُل  اأَ »ِنْعــَم 
عبُد اهلِل، واأبو عبِد 
َواأُمُّ عبداهلِل«. اهلِل، 

رواه اأحمد.)1(

. 1- اأ�ضلم وهاجر بعد ال�ضنة ال�ضابعة للهجرة، قبل اإ�ضالم اأبيه 

2- اأحد كبار فقهاء ال�ضحابة  وعلمائهم.
3-كان حري�ضا على العلم، فقد كان يكتب الحديث في زمن النبي 

وجمع ذلك في �ضحيفة كان ي�ضميها )ال�ضادقة( وكان يعتني بها ويحافظ 
عليها.

توفي �ضنة ثالث 
و�ضتين)63هـ(

)1( اأخرجه اأحمد 161/1، ويف ف�ضائل ال�ضحابة له 913/2)1747(، وابن اأبي عا�ضم يف االآحاد واملثاين 100/2.
)2( اأخرجه البخاري )3000(، وم�ضلم )336(.

åjدëل� ä�سادTQE�åjدëل� ä�سادTQE�

ْلٌح  الم�ضلمين �ضُ َكاِفٍر َجَرى بينه وبين  باْلُمَعاَهِد هنا: كلُّ  واْلُمراد  َتْلَزُم مراعاُته،  الموثَّق الذي  اْلَوْعُد  اْلَعهِد:  اأ�ضُل    11

واأََماٌن، �ضواٌء اأكان في َبَلِدِه اأْم في بالِد الم�ضلمين اأْم كان في اأيِّ َبَلٍد اآخَر، و�ضواٌء اأكانت اإقامته في بالد الم�ضلمين 
ى  ة، اأْم موؤقتًة بوقت طويل اأو ق�ضير، اأْم كاَن زائًرا دخل بالد الم�ضلمين باأماٍن وُي�ضمَّ مَّ ( كاأهل الذِّ يُّ مِّ ى)الذِّ دائمًة وُي�ضمَّ

َوِر اْلَعهِد. وِل �ضورٌة ِمْن �ضُ َفاراِت اليوَم بين الدُّ )اْلُم�ضَتاأَمن(، وَتَباُدُل ال�ضَّ
22  يجب على جميع الم�ضلمين الوفاء الأهل العهد بعهدهم، �ضواٌء اأكان الذي َعَقَد معه العهد اأو االأمان اإمام الم�ضلمين اأم 

، والم�ضلمون هم اأوفى  كان من اآحاد الم�ضلمين، قال تعالى:   ]المائدة: 1
ا اأََجاَرْت اأُمُّ َهاِنٍئ ِبْنُت اأبي َطاِلٍب  َرُجاًل ُم�ْضِرًكا َعاَم الَفْتِح، واأََراَد عليُّ بُن اأبي طالٍب  النا�ض بعقودهم وعهودهم، َوَلمَّ

: »َقْد اأََجْرَنا َمْن اأََجْرِت يا اأُمَّ َهاِنٍئ« متفق عليه.)2( فاأَْخَبَرْتُه، َفَقاَل  ِبيِّ   اأْن َيْقُتَلُه، َذَهَبْت ِللَّنَّ
، وعلى اأن اإرهاَب االآمنيَن  33  دلَّ الحديُث على احترام االإ�ضالم للنفو�ض البريئة، وتحريِم االعتداِء عليها بغير وجه حقٍّ

من اْلُمَعاَهدين واْلُم�ضتاأَمنين لي�ض من دين االإ�ضالم في �ضيء؛ فكيف باإرهاب الم�ضلمين؟
44  دل الحديث على اأن قتل المعاهد كبيرة من كبائر الذنوب، وكذا كل عمل يوؤدي اإلى خفر الذمة.   
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55  التهاون بحقوق المعاهدين يعود اإلى اأ�ضباب متعددة منها: 

�أ�أ الجهُل ب�ضرع اهلل، والتهاوُن بمحارم الدين.

بب الت�ضاهُل بحقوق والة اأمر الم�ضلمين وما اأبرموه من الُعهود. 

. ي الِعْلم عن علماء ال�ضريعة الرا�ضخين المتبعين لكتاب اهلل تعالى و�ضنة ر�ضوله  جج البعُد واالإعرا�ض عن تلقِّ

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

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

م في ال�ضريعة،  66  ال يجوز االعتداء على اْلُمَعاَهدين واْلُم�ضتاأَمنين باأي وجٍه من اأوجه االعتداء، وهذا من الغدر المحرَّ

اْلِقَياَمِة: َرُجٌل  ُمُهْم يوَم  اأَنا َخ�ضْ َتَعاَلى: َثالَثٌة  اأبي ُهَرْيَرَة  اأن النبي  قال: »َقاَل اهلُل  وقد ثبت في حديث 
ْمُتُه«.)2(     َمُه َخ�ضَ اأَْعَطى ِبي ُثمَّ َغَدَر..«.رواه البخاري)1(، والأحمَد وابِن ماجْه: » َوَمْن كنُت َخ�ضْ

الح�ضنة،  والموعظة  بالحكمة  االإ�ضالم  اإلى  بة، ومن ذلك: دعوتهم  يِّ الطَّ بالكلمِة  اْلُمَعاَهدين  اإلى  االإح�ضان  ي�ضرع    77

واإظهاِر محا�ضنه، وال ينافي ذلك عقيدَة البراءِة من الم�ضركين، قال تعالى: 
.   ]الممتحنة: 8

)1( اأخرجه البخاري )2150(.
)2( اأخرجه اأحمد 358/2، وابن ماجه )2442(.  
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ن اأق�ضام المع�ضومين. 11  بيِّ

22  ما حكم قتل المعاَهد؟ ولماذا؟

33  ما �ضورة االإح�ضان اإلى المعاهد التي ياأمر االإ�ضالم بها؟

44  ما اأ�ضباب الوقوع في ظلم المعاهد واأذيته؟ 
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  تحر�ض على العفة واال�ضتعفاف.
  تحذر االأ�ضباب المو�ضلة للرذيلة.
ت�ضتنتج االأ�ضباب المو�ضلة للعفة.

  ت�ضتنتج اأ�ضلوًبا من اأ�ضاليب النبي  في التربية.
  تو�ضح �ضور الرفق في موقف النبي  مع ال�ضاب.

  تبين اأهمية التربية باالإقناع.

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

للدعوة اإلى اهلل تعالى اأ�ضاليب متنوعة؛ ومن تاأمل ال�ضنة النبوية وجد فيها اأنواًعا من االأ�ضاليب؛ منها ما نلم�ضه في 
هذا الحديث: 

 ضفحةواكتبه في اأعلى ال ك في اختيار مو�ضوع للحديثمال تعاون مع 

ôضûامن عãيث الó◊ا

)1( اأخرجه اأحمد 256/5، والطرباين يف املعجم الكبري 162/8، والبيهقي يف �ضعب االإÁان 362/4 )5415(، قال العراقي يف املغني عن حمل االأ�ضفار 592/1: رواه اأحمد 
باإ�ضناد جيد، وقال الهيثمي يف جممع الزوائد 129/1: رجاله رجال ال�ضحيح، و�ضححه االألباين يف ال�ضل�ضلة ال�ضحيحة رقم )370(.

كفَّ عن هذا

احفظه من 
الفواح�ض

اَْْن لي   َر�ُضوَل اهلِل اأََتى النَِّبيَّ  فقاَل: يا  اإنَّ َفًتى �َضابا  اأَُماَمَة  اَل:  اأبي  عن 
َنا َفاأََْبَل اْلَقْوُم عليِه َفَزَُروُه َوَاُلوا: َمْه َمْه فقاَل: اُْدُنْه َفَدَنا منُه َِريًبا اَل:  ِبالز
وَنُه  َوَل النَّا�ُس ُيِحب:اَل َََعلَِني اهلُل فداَ اَل: َل واهلِل َك؟ ُه لأُم اأَُتِحب:اَل َفَجلَ�َس
 ََفدا اهلُل  ََعلَِني  اهلِل  َر�ُضوَل  يا  واهلِل  َل  اَل:   ِلْبَنِتَك؟ ُه  اأََفُتِحب اَل:   ْمِاِتَ لأُمَّ
ُه لأُْخِتَك؟ اَل: َل واهلل ََعلَِني اهلُل  اأََفُتِحب :اَل ْمِوَنُه ِلَبَناِت َوَل النَّا�ُس ُيِحب:ال
َل واهلِل  ِتَك؟ اَل:  ِلَعمَّ ُه  اأََفُتِحب وَنُه لأََخَواِتِْم اَل:  ُيِحب النَّا�ُس  َوَل  فدا ََاَل: 
ُه ِلَخاَلِتَك؟ اَل:  اأََفُتِحب :ال ْمِاِت وَنُه ِلَعمَّ َوَل النَّا�ُس ُيِحب :اَل َََعلَِني اهلُل فداَ
 ال: َفَو�َضَع َيَدُه َعليِه ْمِوَنُه ِلَخاَلِت َوَل النَّا�ُس ُيِحب :اَل َََعلَِني اهلُل فداَ َل واهلِل
 ُلَك اْلَفَتى َيْلَتِف َفلَْم َيُكْن َبْعُد ُهَْن َفْر ضَوَح ْلَبُهَ ْر َوَط ْنَبُهَ ِفْرْمَّ اَّالل:اَلو

(1) رواه اأحمد اإلى �ضي
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م�ضنده  يف  وياين  والرُّ  ،))345(  428  /1 )زوائدالهيثمي  م�ضنده  يف  اأ�ضامة  اأبي  بن  واحلارث   ،)7899(308/4 م�ضنفه  يف  الرزاق  وعبد   ،248/5 اأحمد  اأخرجه   )1(
269/2)1176(، والبيهقي يف ال�ض الكربى 301/4، والطرباين يف املعجم الكبري 91/8، و�ضححه ابن حبان 211/8- 212 )3425(.

)2( الطبقات الكربى 411/7.
)3( �ضري اأعالم النبالء 362/3

åjدëل� ä�سادTQE�åjدëل� ä�سادTQE�

المجتمع،  اإلى  ال�ضاب  الحياة، ويبداأ انطالق  الحقيقية مع  المواجهة  تبداأ  العمر، وفيها  اأخطر مراحل  ال�ضباب  11  مرحلة 

َما وقع في هذه المرحلة فري�ضة لل�ضيطان واأ�ضدقاء ال�ضوء الذين يزينون له ال�ضهوات. َفَلُربَّ
22  في مرحلة ال�ضباب تكثر الم�ضِكالُت التي تواجه النا�ضئة، فتعر�ض له اأ�ضياء جديدة قد ال يدرك كثيًرا من حقائقها 

واأبعادها؛ ومن هنا كان على ال�ضاب اال�ضتر�ضاد براأي اأهل العقول والخبرة ال�ضابقة لي�ضيف اإلى خبرته خبرَة َمن 
ين.   �َضبقوه من االآباء والمعلِّمين والمربِّ

    
¬Ñضùfضم¬ وSا¬Ñbمنا¬Jم©ا⁄ من ح»ا¬Jوفا

اأبـــــو اأَُمـــــاَمـــــَة 
الَباِهِليُّ ا�ضمه: 
ـــــَدّي ابـــن  �ـــــضُ
ــاَلن ِمـــْن  ــ ــْج ــ َع

َقِبيَلِة َباِهَلَة.

1- �ضهد مع ر�ضول اهلِل 
ثالثون  وعمره  الــوداع  َحجة 

�ضنة.

ِة، فقْد جاَء  ب اإلى اهلِل تعالى واْلَجنَّ ا على عمِل الخْيِر، وما يقرِّ 1-كاَن حري�ضً
ــَهاَدِة.  اإلــى النبــيِّ  وهــو يجهز َغْزَوًة وقــاَل لُه: يا َر�ُضــوَل اهلِل اْدُع اهلَل لي ِبال�ضَّ
ْمُهْم«، قال: َف�َضــِلْمَنا َوَغِنْمَنا، قال: ُثمَّ اأَْن�َضــاأَ َغــْزوًا َثاِلثًا،  فقال:»اللَّهــمَّ �َضــلِّْمُهْم َوَغنِّ
َتْيِن قبل مرتي هذه َف�َضاأَْلُتَك اأن تدعَو اهلَل  َفاأََتْيُتُه فقلت: يا َر�ُضوَل اهلِل، اإِنى اأََتْيُتَك َمرَّ
َمَنا، َف�َضــِلْمَنا َوَغِنْمَنا يا َر�ُضــوَل  ــَهاَدِة، َفَدَعْوَت اهلَل عزَّ وجلَّ اأن ُي�َضــلَِّمَنا َوُيَغنِّ لي ِبال�ضَّ
ْمُهْم«، قال: َف�َضِلْمَنا َوَغِنْمَنا.  َهاَدِة. فقال:»اللَّهمَّ �َضلِّْمُهْم َوَغنِّ اهلِل، َفاْدُع اهلَل لي ِبال�ضَّ

ْوِم فاإنه المثل له«. ُثمَّ اأََتْيُتُه فقلت: يا َر�ُضوَل اهلِل، ُمْرِني ِبَعَمٍل. قال:»َعَلْيَك ِبال�ضَّ
ُتُه َواَل َخاِدُمُه اإالَّ �ضياًما. قال: َفَكاَن اإذا  2- قال: فما ُروؤَي اأبو اأَُماَمَة َواَل اْمَراأَ

ْيٌف، َنَزَل ِبِهْم َناِزٌل.)1(    َهاِر، ِقيَل: اْعَتَراُهْم �ضَ ُروؤَي في َداِرِهْم ُدَخاٌن ِبالنَّ
. 3-كان من المكثرين في رواية الحديث عن النبي 

َثُهْم: اإنَّ هِذِه  ا على ن�ضر الِعلم، وكاَن يقوُل ِلُجَل�َضاِئِه اإَذا َحدَّ 4- كاَن حري�ضً
اُكْم، واإنَّ ر�ضوَل اهلل  قد بلَّ≠ ما اأُر�ضل ِبِه اإليَنا،  اْلَمَجاِل�َض ِمْن َبالÆِ اهلِل اإيَّ
اأبي  اإلى  نجل�ُض  بن عامر:كنا  �ضليم  ت�ضمعوَن.)2(وقال  ما  اأح�ضَن  ا  عنَّ َفَبلِّغوا 
، ثم يقوُل: ِاْعِقُلوا، َوَبلُِّغوا  ُثَنا َحديًثا كثيًرا َعْن َر�ضوِل اهلِل  اأَماَمَة َفُيَحدِّ

ا َما َت�ْضَمُعوَن.)3( َعنَّ

ــي  ــ مــــــــــــــــات  ف
ــْمـــ�ـــض �ــضــنــة  ِحـ
�ــضــت وثــمــانــيــن 

)86هـ(.
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ي اأن يتحلَّى بالحكمة وال�ضبر واْلِحْلِم واالأَناة، واإعطاِء الفر�ضة الكافية للجاهل والمخطئ  33  يجب على العالم واْلُمَربِّ

كها العواطف  لكي يعر�ض م�ضكلَته ب�ضراحٍة وو�ضوح، واأن ي�ضف له العالَج المنا�ضَب بعيًدا عن ردود االأفعال التي تحرِّ
، وِلَيْعَلَم اأن ال�ضباب اأحوُج من غيرهم اإلى  ]اآل عمران: 159
فيق، ومن �َضَلَك هذا الطريق  الن�ضح والتوجيه، كما اأنهم اأحوُج من غيرهم اإلى كون هذا الن�ضح باالأ�ضلوب اللَّيِّن الرَّ

من الدعاة فاإنه يجد له اأثًرا ح�ضًنا باإذن اهلل تعالى.
ل ما  َف�ِض مع اْلُمحاور، وتحمُّ 44  في الحديث بيان اأ�ضلوب من اأ�ضاليب الدعوة النبوية وهو الحوار الهادئ؛ مع اإطالة النَّ

قد ي�ضدر منه من جهٍل اأوَم�َضا�ٍض بالم�ضلَّمات رغبًة في هدايته اإلى الحق.
ين، ويتجلَّى  ق ذلك في حياته التي هي قدوٌة لكلِّ الدعاة واْلُمَربِّ فق في كل �ضيٍء، ويطبِّ 55  كان النبيُّ  يدعو اإلى الرِّ

ة وقفات: رفقه و�ضفقُته على هذا ال�ضاب في عدَّ
َه بمنَكٍر عظيم فلم يجابهه باالإنكار عليه. �أ�أ �ضكوُته عنه ابتداًء وقد َتَفوَّ

ُنوِّ واالقتراِب ِمْنُه، وفي هذا تطميٌن له. بب اأََمَرُه ِبالدُّ

جج اإعطاُء الفر�ضِة له بالجلو�ض بين يديه  وفي هذا مزيٌد من التَّطميِن له.

راحٍة. دد اإعطاوؤه الفر�ضَة ِلَعْر�ِض م�ضكلته بكلِّ ُو�ضوح و�ضَ

ٍة. هـهـ محاورته بهدوء، واإعطاوؤه الفر�ضَة للكالم بكل اأرَيِحيَّ

فق واْلُحُنوِّ عليه. وو و�ضُع يديه عليه اإ�ضعاًرا له بالرِّ

انِة الَفْرج. زز الدعاُء له ِبَما ينا�ضُب الحاَل من المغفرة وطهارة القلب وَح�ضَ

نا  اأَْعَطى النبيُّ  كلَّ م�ضلم لديه �ضيء من الفطرة والَغيرة قاعدًة عظيمة تجعله َيْنفر من الوقوع في الزِّ 66  لقد 

ودواعيه، ويبتعد عن ن�ضِر الفاح�ضة باأي طريق كان، وذلك بتذكيره باأنه م�ضلم يجب عليه اأن يحب  للنا�ض ما يحبه 
لنف�ضه؛ ويكره لهم ما يكره لنف�ضه؛ فالمجتمع الم�ضلم كلهم اإخوة، فكيف ير�ضى ذلك الم�ضلم الأخته وقريبته.

ته تعالى  77  التربية باالإقناع لها اأثرها الكبير في اإ�ضالح الجيل؛ وذلك من خالل: ربطهم باهلل تعالى، وتعميِق محبَّ

ين العظيم، وتوعيِتِهم بما لهم على المجتمع وما عليهم ُتجاَهُه؛  ومخافِتِه في نفو�ضهم، وتقويِة انتمائهم لهذا الدِّ
َن َلَدْيِهم القناعاُت الكافية بحقوقهم وواجباِتهم، فاإنهم اإذا اقتنعوا بالحق عملوا الأجله بجدٍّ ون�ضاط، ولم  حتى تتكوَّ

قيِب. يحيدوا عنه اإذا غاب الرَّ

)1( �ضورة اآل عمران االآية 159.
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َبيِّن الفوائد التي دل عليها الحديث والتي لم يدل عليها مما ياأتي:

Ω

1

2

3

4

5

المã````ا∫

كان ال�ضاب الذي ا�ضتاأذن في الزنا يحب اهلل ور�ضوله

ت�ضتد المغريات في فترة ال�ضباب

زنا المراأة اأ�ضد من زنا الرجل

ت�ضور المعتدي نف�ضه مكان ال�ضحية يردعه
عن االعتداء

ال توجد عالقة بين طهارة القلب وح�ضانة الفرج

لº يó∫ ع∏»¡ا الóëيثد∫ ع∏»¡ا الóëيث
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تكثر المغريات ودواعي الزنا التي يتعر�ض لها ال�ضباب اليوم، تعاون مع زمالئك بذكر اأبرزها مع بيان الموقف ال�ضليم منها:

11  ما االأ�ضباب المو�ضلة للرذيلة؟

ة؟ 22  ما اأ�ضباب الِعفَّ

33  ما االأ�ضلوب التربوي الذي اتبعه النبي  مع ال�ضاب في توجيهه؟

44  ظهر في تعامل النبي  مع ال�ضباب عدد من �ضور الرفق؛ اذكرها.

Ω

1

2

3

4

5

دواعي الfõا

7

6

الموb∞ الùض∏»º من¡ا
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  تبيِّن المراد بالرا�ضي والمرت�ضي.
  تبيِّن المراد باللعن.

  تعظم خطر الر�ضوة وتحذر منها.
  تمثِّل ل�ضور الر�ضوة.

د مفا�ضد الر�ضوة.   تعدِّ

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

الأخذ حقوق النا�ض بالباطل طرق وو�ضائل عديدة، تعاون مع زمالئك في ذكر بع�ضها:

. ............................... ،............................... ،.............................. ،............................... ،...............................

اإن من اأخطر هذه الو�ضائل ما ورد فيه اللعن من ر�ضول اهلل  في الحديث االآتي: 

ôضûض™ عSاàيث الó◊ا

  ضفحةنه في اأعلى ال ثم دو ك في اختيار مو�ضوع للحديثمال تعاون مع

)1(  اأخرجه اأحمد164/2، واأبو داود )3580(، والرتمذي )1337(، وابن ماجه )2313( و�ضححه ابن حبان 568/11 )5077(، واحلاكم يف امل�ضتدرك 115/4، و�ضححه 
االألباين يف اإرواء الغليل )2621(.

 ا�ِضي َواْلُمْرَت�ِضي و  ال: َلَعَن َر�ُضوُل اهلِل  الرَّ عن عبد اهلِل بِن َعْمر

  (1)هي وابن مارواه اأحمد واأبو داود والترم                                                                            
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åjدëل� ä�سادTQE�åjدëل� ä�سادTQE�

11  اللَّعُن هو: الطرد واالإبعاد من رحمِة اهلِل تعالى، وكلُّ ذنب وَرَد في حقِّ فاعله لعٌن من اهلل تعالى اأو ر�ضوِلِه  فذلك 

ِفِه اإال َمن َلعنُه اهلل  دليٌل على اأنه ذنٌب عظيٌم معدوٌد في كبائر الذنوب، وال يجوُز الأحٍد اأن يلعَن اأحًدا ِبَعْيِنِه اأو بَو�ضْ
ِق هذه العقوبة  ِفِه؛ وذلك الأن اللَّعَن حقٌّ من حقوق اهلل تعالى؛ اإذ هو اإخباٌر ِبَتَحقُّ تعالى اأو ر�ضوله  ِبَعْيِنِه اأو َو�ضْ

االإلهية اأو ا�ضتحقاقها لمن َفَعَل هذا الفعَل.  
ُمه �ضاحُب الحاجِة اإلى من ِبَيِدِه ق�ضاُء حاجتِه اأو َمن يجب عليه القيام بذلك ِمن �ضلطاٍن اأو  �ضوة هي: ما يقدِّ 22  الرِّ

ا اأْم ُمْبِطاًل، و�َضواٌء اأََكاَن ذلك ِبَطَلِبِه اأْم ِبَغْيِر َطَلِبِه، مبا�ضرًة اأْم  ٍف اأو غيِرهم؛ �َضواٌء اأََكاَن ُمِحقًّ قا�ٍض اأو ُمدير اأو موظَّ
ُمُه مااًل اأْم َمْنَفَعًة. بوا�ضطٍة، و�ضواء اأكان ما يقدِّ

�ضوة ودفعها حراٌم، وذلك من كبائر الذنوب، وقد اأجمع العلماء على تحريم ذلك. 33  اأخذ الرِّ

ة، اأو يطلبونها بهذا اال�ضم، وتغيير  44  َيْعِمُد بع�ُض �ضعفاِء النفو�ض اإلى التالعب واالحتيال؛ فيدفعون الر�ضوة با�ضم الهِديَّ

�ضوة حراٌم ملعوٌن فاعُلها مهما تغيَّرت اأ�ضماوؤها ِمن مكان اإلى اآخر، اأو ِمن زمن اإلى  ر من الحقيقة �ضيًئا، فالرِّ اال�ضِم ال ُيَغيِّ
ِد واْلَمَعاِني، اَل ِلالأَْلَفاِظ  َرِة �َضرًعا اأن:»اْلِعْبَرَة في اْلُعُقوِد ِلْلَمَقا�ضِ ِة اْلُمَتَقرِّ اآخر، اأو ِمن ُلغة اإلى اأخرى، وِمن القواعِد اْلِفْقِهيَّ

َواْلَمَباِني«.
55  انت�ضاُر الر�ضوة له اآثار �ضيئة على الفرد والمجتمع، منها:

ُل كثيٍر من االأعمال وم�ضالح النا�ض. بب تعطُّ �أ�أ ف�ضاُد الذمم.    

دد اأكُل المال بالباطل. جج ُظلُم اأ�ضحاب الحقوق.   

. ................................................. وو   ................................................. هـهـ

66  ُيفهم من الحديث عدم جواز لعن المعين من اأ�ضحاب المعا�ضي التي ثبت فيها اللعن في الكتاب وال�ضنة.   

         åjدëو… �ل�Q جمةôJåjدëو… �ل�Q جمةôJ

¬Jم©ا⁄ من ح»ا

�ْض من ترجمة عبد اهلل بن عمرو  ال�ضابقة في الحديث )19( اأهم اأربع َلخِّ
: نقاط في ترجمته 

.................................................................................................................................................... 11

.................................................................................................................................................... 22

.................................................................................................................................................... 33

.................................................................................................................................................... 44



124125

•É`````°ûf1

تعاني كثير من الدول خا�ضة الفقيرة من انت�ضار الر�ضوة في موظفيها وهو ما ي�ضمى بالف�ضاد االإداري، با�ضتخدام 
ا�ضتراتيجية حل الم�ضكالت، تعاون مع زمالئك في و�ضع الحلول لها من خالل المنظم البياني االآتي: 

يمكنك اال�ضتفادة من موقع هيئة مكافحة الف�ضاد »نزاهة« على الرابط: 
https://nazaha.gov.sa

........................................................................................................................ و�ضف الم�ضكلة: 

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

الأ�ضبا التي تدعو اإلى لك

...............................................................   22           .............................................................  11

...............................................................  44       ...............................................................   33

الحلول المقترحة

                   حلول على م�ضتو الفرد                                  حلول على م�ضتو المجتمع
...............................................................   11           .............................................................  11

...............................................................  22       ...............................................................   22

...............................................................  33       ...............................................................   33
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11  ما المراد بالر�ضوة؟ وما حكمها؟

22  ا�ضتخدم النبي  في الحديث اأ�ضلوًبا من اأ�ضاليب التربية؛ فما هو؟

33  ُتَعدُّ الر�ضوة من كبائر الذنوب؛ فلماذا؟

44  ما �ضور الر�ضوة؟ وماذا ي�ضميها اأ�ضحابها اليوم؟ 

55  ما المفا�ضد المترتبة على الر�ضوة؟

الموظفين  الر�ضوة من  واأخرى لمن يقبل  الم�ضلك،  الر�ضوة تحذره من �ضلوك هذا  ه ر�ضالة لمن يقدم  وجِّ
وغيرهم:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................
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¬JوÓJ آد�ب� ,¬bƒحق Ëôآ¿ �لك�ôلق�¬JوÓJ آد�ب� ,¬bƒحق Ëôآ¿ �لك�ôلق�

م القراآن الكرمي.   تعظِّ
  ت�ضتنتج عظمة القراآن.

د حقوق القراآن.   تعدِّ
  توؤدي حقوق القراآن كما اأمر اهلل بها.

  تبنيِّ اآداب تالوة القراآن.
  تبنيِّ �ضور هجر القراآن واأ�ضباب ذلك.

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

�لقô�آ¿ �لكc Ëôتاب هد�jة�لقô�آ¿ �لكc Ëôتاب هد�jة

لقد �ضرف اهلل هذه االأمة واخت�ضها بالقراآن الكريم، اأنزله اهلل ليكون الكتاب المهيمن، والر�ضالة الخاتمة، وال�ضريعة 
الباقية، حفظه اهلل من التحريف، وهو د�ضتور االأمة الخالد الذي به �ضالح الب�ضرية وهدايتها الأقوم الطرق، واأو�ضح ال�ضبل، 

واأح�ضن االأخالق، قال اهلل تعالى: 
. ]االإ�ضراء: 9

والقراآن الكريم اأ�ضا�ض الف�ضائل، وِقواُم ال�ضمائر، وهو حياة القلوب وم�ضدر ال�ضعادة الحقيقية، وبه ت�ضتقيم م�ضيرة 
المرء في الحياة في�ضعر بالبهجة، واالرتياِح، واالأمن. 

 للقراآن الكريم حقوق كثيرة، منها:
، واالإيمان باأنه محفوظ بحفظ اهلل تعالى له،  االإيمان به، وبكل ما جاء فيه، واأنه كالم اهلل المنزل على ر�ضوله  اأوًل:

قال تعالى: 
.   ]الن�ضاء: 136

ثانًيا: العمل به، بفعل اأوامره، واجتناب نواهيه، وتنفيذ اأحكامه، قال تعالى: 
. ]االأنفال: 20

Ëôآ¿ �لك�ôلق� ¥ƒحقËôآ¿ �لك�ôلق� ¥ƒحق

L-GE-CBE-TRHS-HDTH2-U3-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRHS-HDTH2-U3-L1.png

القرآن الكريم حقوقه، آداب تالوته

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-الثقافة اإلسالمية

علوم إنسانية

الثانوية مقررات
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Ëôآ¿ �لك�ôلق� ™e لآد�ب�Ëôآ¿ �لك�ôلق� ™e لآد�ب�

ثالًثا: تعلُّمه وتعليمه، فمن حق كتاب اهلل تعالى علينا اأن نعتني بتعلمه واإتقانه، وقد قال النبي  مرغًبا في ذلك: 
»خيركم من تعلم القراآن وعلمه« )1(. 

رابًعا: تالوته، قال اهلل تعالى: 
: »اقروؤوا القراآن؛ فاإنه ياأتي يوم القيامة �ضفيعًا الأ�ضحابه« )2(. ، وقال  ]فاطر: 29

االآداب التي ينبغي مراعاتها وتعاهدها مع القراآن الكريم كثيرة؛ اأهمها ما ياأتي:  
11  االإخال�ض هلل تعالى: باأن يريد بقراءته وجه اهلل عز وجل، والتقرب اإليه دون اأي �ضيء اآخر، من مال، اأو وجاهة، 

اأو ارتفاع على اأقرانه، اأو ثناء عند النا�ض، اأو غير ذلك، قال تعالى: 
 . ]البينة: 5

22  تالوته على طهارة: فت�ضتحب قراءة القراآن على طهارة، ويجوز للمحِدث حدًثا اأ�ضغر قراءته باإجماع الم�ضلمين من 

: قال: )كان  غير م�ض للم�ضحف، واأما اْلُجُنب فاإنه يحرم عليه قراءة القراآن عند جمهور العلماء، فعن علي 
: يقرئنا القراآن على كل حال ما لم يكن جنًبا()3(. ر�ضول اهلل 

33  اال�ضتعاذة عند بداية القراءة: وهي قول: )اأعوذ باهلل من ال�ضيطان الرجيم(، وهي م�ضتحبة لقوله تعالى: 

 .)4( ]النحل: 98
اأولها  اأول كلِّ �ضورة �ضوى )التوبة(؛ فاإنها لي�ض في  الب�ضملة: وهي قول: )ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم( في  44  قراءة 

ب�ضملة، وفي قراءتها تنبيه اإلى ا�ضتح�ضار معيَّة اهلل تعالى.
وتجميله،  بالقراآن  �ضوته  تح�ضين  في  يجتهد  اأن  القراآن  لقارئ  في�ضتحب  بها:  ال�ضوت  وتح�ضين  القراءة  ترتيل    55

وما  الع�ضاء،  في  1 ]التين:  يقراأ  اهلل  ر�ضـول  »�ضمعـت  قـال:   : البراء  فعن  وتزيينه، 
�ضمعت اأحًدا اأح�ضن �ضوًتا منه اأو قراءة«)5(.

)1(اأخرجه البخاري )21(.    
)2( اأخرجه م�ضلم )42(. 

)3( اأخرجه اأحمد )99/2(، والرتمذي )111(. 
)4( ومعنى اال�ضتعاذة: االلتجاء اإلى اهلل - �ضبحانه وتعالى- واالعت�ضام به عز وجل.

)5( رواه البخاري يف �ضفة ال�ضالة، باب القراءة يف الع�ضاء رقم )20(.
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•É`````°ûf1
عظم اهلل كتابه الكريم واأمر بتعظيمه، وعظمه النبي  واأمر بتعظيمه، ا�ضتنتج من الن�ضو�ض االآتية داللتها 

على ذلك:
º«¶©àع∏≈ ال ¬àدلل Ω

1

2

3

5

4

6

الن�¢

. ]االأعراف: 204  }

. | ]احلجر: 87  }

. {    |  ]النمل: 6

. |  ]�ض: 1 }

 } 
. | ]يون�ض: 37

 }
. ]االإ�ضراء: 88

•É`````°ûf2

ا◊∏و∫ Ω

1

2

ôé¡ال QضوU

هجر تالوته

هجر العمل بمقت�ضاه

ÜاÑضSالأ

اأنزل اهلل كتابه الكريم هداية للنا�ض، واأمرهم باالإيمان به وتالوته والعمل بمقت�ضاه، لكن بع�ض النا�ض اتخذوا هذا القراآن 
مهجورا، و�ضور َهْجِر القراآن متعددة، بالتعاون مع زمالئك: ار�ضد اأ�ضباب هجر القراآن واقترح الحلول المنا�ضبة لها:
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11  من نعم اهلل على االأمة اأن اأنزل اإليها كتابه الكريم؛ بيِّن �ضيًئا من اأوجه االإنعام علينا بالقراآن الكريم.

22  ما الحقوق الواجبة تجاه كتاب اهلل تعالى؟

33  ما االآداب التي ينبغي مراعاتها عند تالوة القراآن الكريم؟

Ω

3

4

ôé¡ال QضوU

هجر تحكيمه والتحاكم اإليه

معاني  وتفهم  تدبره  هجر 
اآياته

ÜاÑضSا◊∏و∫الأ
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  ت�ضف هيئة النبي  اÿَْلقية. 
.   ت�ضف لبا�ضه 

.   ت�ضف م�ضي النبي 
  .   ت�ضف عي�ض النبي 

يف الكالم وال�ضحك واملزاح.    تتعرف على هديه 
   تتعرف على ‰اذج من اأخالقه 

  تقتدي بالنبي  يف هديه واأخالقه.

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

�لûســمــاFـπ �لـمـëـمـدjــة�لûســمــاFـπ �لـمـëـمـدjــة

πFسماûد بال�ôلم�πFسماûد بال�ôلم�

َة(، واْلُخُلقية وهي �ضفاته في �ضلوكه وتعامله مع النا�ض. ُة )الِج�ضميَّ �ضمائُل النبيِّ  هي: �ضفاُته  اْلَخْلِقيَّ
: عظيم ُخُلِقه 

.]القلم: 4 قد اأثنى اهلل ــ تعالى ــ على ُخُلِق ر�ضوله  فقال �ضبحانه وتعالى:
 . واأََمَر الخلق اأن يقتدوا به، ويتخلَّقوا باأخالقه، فقال �ضبحانه: 

]االأحزاب: 21
للتاأ�ضي  ، ولتكون �ضبياًل  باأو�ضاف ر�ضوِل اهلل  ُفوا النا�ض  ِلُيَعرِّ  �ضمائَل النبي   ولهذا نقل ال�ضلف ال�ضالح 

واالقتداء بما يمكن منها، و�ضوف نذكر ذلك ب�ضيء من االإيجاز اإن �ضاء اهلل تعالى.
اأوًل: من ضفاته اْلَخْلقية:

: »كاَن ر�ضوُل اهلل  اأح�ضَن النا�ض وجًها، واأح�َضَنهم َخْلًقا؛ لي�ض بالطويل البائن، وال بالق�ضير«.)1(  قال البراء 
وكان وجهه  م�ضتديًرا كالقمر وال�ضم�ض، فقد �ُضئل البراء  اأكان وجُه النبيِّ   مثَل ال�ضيف؟ قال: )ال بل مثل 

القمر()2(، وفي م�ضلم: ) كان مثَل ال�ضم�ض والقمر، وكان م�ضتديًرا( )3(.
: »كاَن ر�ضوُل اهلل  اأْزَهَر اللون« )4(، واالأْزَهُر هو: االأبي�ض الم�ضتنير، وهو اأح�ضن االألوان. وقال اأن�ض 

وكان  كثَّ اللحية؛ كما و�ضفه جابر بن �ضمرة  فقال: )وكان كثير �ضعر اللحية( )5(.   

)2( اأخرجه البخاري رقم ) 3552 (.   )1( اأخرجه البخاري رقم) 3548 (، وم�ضلم رقم ) 6235 (.  
)4( اأخرجه البخاري رقم ) 3547 (، وم�ضلم رقم ) 6200 (. )3( اأخرجه م�ضلم رقم) 6230 (.    

)5( اأخرجه م�ضلم رقم ) 6230 (
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ثانًيا: �ضلوكه في حياته:
: لبا�ُس ر�ضول اهلل 

: كان  : »كان اأحب الثياب اإلى ر�ضول اهلل  يلب�ضه القمي�ض«)1(. وقال اأبو �ضعيد الخدري  قالت اأم �ضلمة 
ا، اأو ِرداًء، ثم يقول: »اللهم لك الحمد كما ك�ضوتنيه،  اه با�ضمه: عمامًة، اأو قمي�ضً )2( ثوًبا �ضمَّ ر�ضول اهلل  اإذا ا�ضَتَجدَّ

نع له، واأعوذ بك من �ضره و�ضر ما �ضنع له«)3(. اأ�ضاألك خيره وخير ما �ضُ
: م�ضُي ر�ضول اهلل 

، كاأن ال�ضم�ض تجري في وجهه، وال راأيت اأحًدا اأ�ضرع في  : »ما راأيت �ضيًئا اأح�ضَن من ر�ضول اهلل  قال اأبو هريرة 
م�ضيته من ر�ضول اهلل  كاأنما االأر�ُض تطوى له، اإنا َلُنْجِهُد اأنُف�َضنا، واإنه َلَغيُر مكترث«)4(.

: َعْي�ُس ر�ضول اهلل 
َقل)5( ما يمالأ  : »األ�ضتم في طعام و�ضراب ما �ضئتم؟ لقد راأيت نبيَّكم  وما يجد من الدَّ قال النعمان بن ب�ضير 

بطنه«)6(.
وقالت عائ�ضة  »اإنا كنا اآل محمد، نمكث �ضهًرا ما ن�ضتوقد بنار، اإن هو اإال التمر والماء«)7(.

: كالُم ر�ضول اهلل 
ٌل، يحفظه من جل�ض  : »ما كان ر�ضول اهلل  ي�ضرد �َضْرَدُكم هذا، ولكنه يتكلم بكالم يبينه َف�ضْ قالت عائ�ضة 

اإليه«)8(.
وقال اأن�ض عن النبي  »اأنه اإذا تكلم  بكلمة اأعادها ثالثا حتى تفهم عنه«)9(.

: �ضحُك ر�ضول اهلل 
«. وفي رواية اأخرى قال: »ما  ًما من ر�ضول اهلل  : »ما راأيت اأحًدا اأكثر تب�ضُّ قال عبد اهلل بُن الحارث بِن َجْزٍء 

كان �ضحك ر�ضول اهلل  اإال تب�ضًما«)10(.
: مزاُح ر�ضول اهلل 

: اإن كان ر�ضول اهلل ليخالطنا حتى يقول الأٍخ لي �ضغير: »يا اأبا ُعمير، ما فعل النَُّغْير«)11(، قال  قال اأن�ض بن مالك 
الترمذي: وفقه هذا الحديث اأن النبي  كان يمازح، وفيه اأنه َكنَّى غالًما �ضغيًرا، فقال له: يا اأبا عمير.

، اأي: لب�ض ثوًبا جديًدا. )2( اإذا ا�ضتَجدَّ )1( اأخرجه اأبو داود )4025(.   
)3( اأخرجه اأبو داود )4020(.                                                  )4( اأخرجه الرتمذي )3648(.   

)6( اأخرجه م�ضلم )2977(.  )5( الدقل: رديء التمر.                  
)8(اأخرجه الرتمذي )3639(، والبخاري )3568(، وم�ضلم )2493(. )7( اأخرجه م�ضلم )2972(.   

)10( اأخرجه الرتمذي )3642(. )9( اأخرجه البخاري 188/1.     
)11( اأخرجه البخاري )6203(.
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: اهلل ر�ضول ُبكا
: اأتيُت ر�ضول اهلل  وهو ي�ضلي، ولجوفه اأَِزيٌز كاأزيز الِمْرَجل)1( من البكاء)2(. ير  خِّ قال عبد اهلل بن ال�ضِّ

: اهلل ر�ضول ُع توا�ضُ
: »ال ُتطروني كما اأْطَرت الن�ضارى ابَن مريم، اإنما اأنا عبد، فقولوا: عبداهلل  : قال ر�ضول اهلل  قال عمر بن الخطاب 

، فجعلوه اإلًها، اأو ابَن اإله. ور�ضوله«)3(، اأي: ال تبالغوا في مدحي كما بالغت الن�ضارى في مدح نبي اهلل عي�ضى 
بيته: لأهل معاملته

َيْفِلي ثوبه، وَيْحُلب �ضاَته،  : ماذا كان يفعل ر�ضوُل اهلل  في بيته؟ قالت: »كان ب�ضًرا من الب�ضر،  قيل لعائ�ضة 
ويخُدم نف�ضه«)4(.

اْلُخُلقية: اهلل ر�ضول ضفات
، قط، وما قال لي ل�ضيء �ضنعُته: لم  : خدمت ر�ضول اهلل  ع�ضر �ضنين، فما قال لي: اأُفٍّ قال اأن�ض بن مالك 
ا وال حريًرا وال �ضيًئا كان  �ضنعَته، وال ل�ضيء تركُته لم تركَته، وكان ر�ضوُل اهلل  من اأح�ضن النا�ض ُخُلًقا، وال م�ض�ضت َخزًّ

.)5( ، وال �ضممت م�ضًكا وال عطًرا كان اأطيب من َعَرِق النبي  األين من كف ر�ضول اهلل 
اًبا في االأ�ضواق، وال َيْجِزي بال�ضيئة، ولكن  خَّ �ًضا)6(، وال �ضَ : لم يكن ر�ضول اهلل  فاح�ًضا وال متفحِّ قالت عائ�ضة 

يعفو وي�ضفح)7(.

)2( اأخرجه اأبو داود )904(. )1( اأزيز كاأزيز املرجل: اأي: غليان كغليان القدر.   
)4( اأخرجه االإمام اأحمد )671(. )3( اأخرجه البخاري )3445(.    

)6( الفاح�ض: ذو الفح�ض يف طبعه يف اأقواله واأفعاله و�ضفاته، واملتفح�ض: متكلف الفح�ض. )5( اأخرجه البخاري )6038(، وم�ضلم 1804/4.   
)7( اأخرجه الرتمذي )2016(.

، ثم �ضنفها اإلى قولية وفعلية: َبيِّن ال�ضنن التي مرت بك في �ضمائل النبي 

Sض ف©∏»ة Sضb ول»ة

•É`````°ûf1
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Sض ف©∏»ة Sضb ول»ة

11  �ضف وجه النبي  و�ضعره.

. مثِّل لتوا�ضع النبي  22

؟ 33  كيف كان َعي�ض النبي 

. 44  مثِّل لمزاح النبي 

55  كيف كان هدي النبي  في بيته؟

•É`````°ûf2
. ا�ضتنتج اآداب المزاح التي وردت في مزاح النبي 
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ف باآل البيت.   تعرِّ
  ت�ضتنتج ف�ضائل اآل البيت.

د خ�ضائ�ض اآل البيت.   تعدِّ
  تبيِّن حقوق اآل البيت.

  تبيِّن حكم الغلو في اآل البيت وتمثِّل له.

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

 âـ»ـÑـة �آ∫ �لـfـكـاe âـ»ـÑـة �آ∫ �لـfـكـاe

، وات�ضالهم بن�ضبه، ولن�ضرتهم ر�ضول   الآل بيت النبي  في نفو�ض الموؤمنين مكانة رفيعة، لقربهم من النبي 
: »اأال اأيها النا�ض، فاإنما اأنا ب�ضر  اهلل  منذ بدء الدعوة، فحفظ لهم النبي  ذلك، واأو�ضى بهم اأمته خيًرا، فقال 
يو�ضك اأن ياأتي ر�ضول ربي فاأجيب، واأنا تارك فيكم َثَقلين: اأولهما: كتاب اهلل فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب اهلل وا�ضتم�ضكوا 

ُرُكم اهلَل في اأهل بيتي ..« )1(. ُركم اهلَل في اأهل بيتي، اأَُذكِّ به، فحث على كتاب اهلل ورغب فيه، ثم قال: واأهل بيتي، اأَُذكِّ

اآل بيت النبي  هم الذين حــرمــــت عليهــم ال�ضــدقـــة، وهــم: كـــل م�ضلـــم من اآل علــي، واآل عقــيل، واآل جعفر، واآل 
العبا�ض، وبني الحارث بن عبد المطلب، وكذلك اأزواجه  من اأهل بيته، كما قال اهلل تعالى:

. ]االأحزاب: 33
 وعن �ضعد بن  اأبي وقا�ض  قال: لما نزلت: 

61 عمران:  ]اآل 
عليًّا وفاطمة وح�ضًنا وح�ضيًنا فقال: »اللهم هوؤالء اأهلي« )2(.  دعا ر�ضول اهلل 

اآل بيت النبي  هم الذين حــرمــــت عليهــم ال�ضــدقـــة، وهــم: كـــل م�ضلـــم من اآل علــي، واآل عقــيل، واآل جعفر، واآل 

?âـ»ـÑآ∫ �لـ� øــ ne?âـ»ـÑآ∫ �لـ� øــ ne

)1( اأخرجه م�ضلم )36(. 
)2( اأخرجه م�ضلم )32(.
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 »Ñæل� â«آ∫ ب� ¥ƒحق »Ñæل� â«آ∫ ب� ¥ƒحق

11  تحريم الزكاة عليهم، لحديث عبد المطلب بن ربيعة  اأن النبي  قال: »اإن ال�ضدقة ال تنبغي الآل محمد، 

اإنما هي اأو�ضاخ النا�ض« )1(. 
: »ال ُنوَرُث، ما تركنا �ضدقة« )2(.  ، لحديث اأبي بكر ال�ضديق  قال: قال ر�ضول اهلل  22  ال يرثون النبي 

 % $ # " ! 33  لهم ُخُم�ض الُخُم�ض من الغنيمة )3( وُخُم�ض الفيء )4(، اأما ُخُم�ض المغنم فلقوله تعالى:

 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' &
�z�y�x . واأما الفيء فلقوله تعالى:  ]االأنفال: 41 C B A @ ? >= < ; : 9
�q�p�on�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{

. ]الح�ضر: 7 ��~�}�|�{z�y�xw�v�u�t�s�r

هم بف�ضائل، دلت عليها الن�ضو�ض ال�ضرعية وقررها اأهل العلم   اأوجب اهلل عز وجل الأهل بيت نبيه  حقوًقا، وخ�ضَّ
، ومنها ما ياأتي: في كتبهم واجتهدوا في القيام بها، طاعة هلل ور�ضوله 

، وقد ا�ضطفى اهلل تعالى ر�ضول اهلل  من اأ�ضرف اأن�ضاب   اأوًل: اعتقاد ف�ضلهم و�ضرفهم لقرابتهم من الر�ضول 
: »اإن اهلل ا�ضطفى بني اإ�ضماعيل، وا�ضطفى من بني اإ�ضماعيل كنانة، وا�ضطفى من كنانة قري�ًضا،  العرب قاطبة؛ قال 

وا�ضطفى من قري�ض بني ها�ضم، وا�ضطفاني من بني ها�ضم« )5(.
. ثانًيا: وجوب محبتهم ومودتهم ومواالتهم، الإيمانهم ولقرابتهم من ر�ضول اهلل 

�P�O�N�M�L�K ثالًثا: احترامهم، واإكرامهم، واالإح�ضان اإليهم، قال ابن كثير رحمه اهلل في تف�ضير قوله تعالى: 
]ال�ضورى: 23 »وال ُنْنِكُر الو�ضاة باأهل البيت، واالأمر باالإح�ضان اإليهم، واحترامهم، واإكرامهم، فاإنهم من  TS�R�Q

ذرية طاهرة، من اأ�ضرف بيت وجد على وجه االأر�ض، فخًرا وح�ضًبا ون�ضًبا، وال �ضيما اإذا كانوا متبعين لل�ضنة النبوية ال�ضحيحة 
الوا�ضحة الجلية، كما كان عليه �ضلفهم كالعبا�ض وبنيه، وعلي واأهل بيته وذريته،  اأجمعين«)6(.

، فقد �ضئل النبي  عن كيفية ال�ضالة عليه في ال�ضالة؟  رابًعا: م�ضروعية ال�ضالة عليهم مع ال�ضالة على ر�ضول اهلل 
فقال: »قولوا: اللهم �ضلِّ على محمد وعلى اآل محمد، كما �ضليت على اإبراهيم، وبارك على محمد وعلى اآل محمد، كما باركت 

على اإبراهيم في العالمين اإنك حميٌد مجيد«)7(، فال�ضالة على اآله من تمام ال�ضالة عليه وتوابعها.

)1( اأخرجه م�ضلم )51(. 
)2( اأخرجه البخاري قم )2927(، وم�ضلم )49(.

)3( ما اأخذ من مال الكفار قهًرا بالقتال، معجم الفقه احلنبلي ) 745/2 (.
)4( هو الراجع اإلى امل�ضلمني من مال الكفار من غري اأن يوجف عليه امل�ضلمون بخيل وال ركاب، كالذي تركوه فزًعا من امل�ضلمني وهربوا، واجلزية، وخراج االأر�ض، ومال من 

مات من امل�ضركني وال وارث له، معجم الفقه احلنبلي ) 2/ 756(.
)5( اأخرجه م�ضلم )1(.   

)6( تف�ضري القراآن العظيم ) 201/7(. 
)7( اأخرجه م�ضلم )405(.
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، وامتثااًل  لقد كان اأ�ضحاُب ر�ضول اهلل  اأ�ضدَّ النا�ض تعظيًما ومحبة الآل البيت، ال�ضت�ضعارهم مكانتهم من النبي 
لو�ضايا النبي  فيهم، فهذا اأبو بكر ال�ضديق  يحبهم ويكرمهم ويدعو النا�ض اإلى اإكرامهم ومحبتهم، فيقول: »ارقبوا 
: )والذي نف�ضي بيده  محمًدا  في اأهل بيته« )1(، اأي: احفظوه فيهم فال توؤذوهم وال ت�ضيئوا اإليهم، وقال  لعلي 

َلَقَرابُة ر�ضوِل اهلل  اأحبُّ اإليَّ اأن اأ�ضل من قرابتي()2(.

â«Ñلآ∫ �ل â«Ñلآ∫ �ل  ابةëسüل� º«¶عJ ابةëسüل� º«¶عJ

اŸوb∞ الûضôعي Ω

1

2

3

4

5

المã````ا∫

رجل من اآل البيت يقبل الزكاة مع اإمكانية ح�ضوله على 
حقه المالي من بيت المال.

ُيلزُم النا�َض باأن يكون له ن�ضيب من اأموالهم الأنه  رجل 
من اآل البيت.

رجل من اآل البيت وقعت منه ال�ضرقة.

اأكرمت امراأة امراأة من اآل البيت بزيارتها ومحبتها كما 
تزور وتحب اأختها ال�ضقيقة.

ترك رجـــل مكانـــه مـــن المجل�ض ليقعد فيـــــه رجل من 
اآل البيت اإكرامًا له.

َبيِّن الموقف ال�ضرعي في معاملة اآل البيت في االأمثلة االآتية:

 )1( اأخرجه البخاري )12(. 
)2(  اأخرجه البخاري )12(.
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º¡FفاL QضوU من Ω

1

2

3

º¡«ال¨∏و ف QضوU من

النا�ض في القيام بحقوق اآل بيت النبي  طرفان وو�ضط، فمن النا�ض من علم حقوقهم و�ضعى بالقيام بها كما اأمر 
اهلل، ومن النا�ض من جفا اآل بيت النبي    ولم يوؤِد اإليهم حقهم الم�ضروع، ومنهم من غال فيهم واأنزلهم فوق 

منزلتهم التي �ضرعها اهلل لهم، اأورد ثالث �ضور من الغلو في اآل بيت النبي    وثالث �ضور من جفائهم:

11  ا�ضتدل من القراآن على ف�ضل اآل البيت.

خ�ض االإ�ضالم اآل البيت بخ�ضائ�ض واأحكام؛ اذكر ثالثة منها. 22

33  ال يجوز الأهل البيت الذين يجدون م�ضدر رزقهم اأن يقبلوا �ضيًئا من ال�ضدقة اأو الزكاة، علِّل لذلك.

د حقوق اآل البيت. 44  عدِّ

55  ما ال�ضيغة الم�ضروعة لل�ضالة وال�ضالم على اآل البيت؟
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 »Ñæاب �لëسUأ� ¥ƒحق »Ñæاب �لëسUأ� ¥ƒحق

.   تعدد ثالثًا من ف�ضائل ال�ضحابة 
.   ت�ضتدل بالن�ضو�ض ال�ضرعية على ف�ضل ال�ضحابة 

.   تو�ضح ثالثة من حقوق ال�ضحابة 
ر ال�ضحابة  حق قدرهم.   تقدِّ

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

  ابةëسüة �لfكاe ابةëسüة �لfكاe
، فقاموا بدين اهلل  ال�ضحابة  خير القرون، و�ضفوة هذه االأمة واأف�ضلها، اختارهم اهلل تعالى ل�ضحبة ر�ضوله 

خير قياٍم؛ ن�ضرًة لنبيهم، وجهاًدا معه، ف�ضدقوه واآزروه ون�ضروه، واتبعوا النور الذي جاء به.
العباد، فا�ضطفاه  العباد، فوجد قلب محمد  خير قلوب  »اإن اهلل نظر في قلوب   : قال عبد اهلل بن م�ضعود 
لنف�ضه، فابتعثه بر�ضالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد  قلب محمد، فوجد قلوب اأ�ضحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء 

نبيه، يقاتلون على دينه« )1(. 
اإن ال�ضحابة  هم اأعالم الف�ضيلة، ودعاة الهداية، هم الذين حملوا نور االإ�ضالم في اأنحاء المعمورة، واأَْر�َضْوا قواعد 
الحق والخير والعدل، ون�ضروا كلمة اهلل حتى علت في االأر�ض، ورفرف علم االإ�ضالم في االآفاق، ولقد بذلوا في �ضبيل ذلك 
اْلُمَهَج واالأرواح، والغالي والنفي�ض، فهجروا االأوطان، وبذلوا االأموال، وفتحوا البالد، وهدوا العباد، فكانوا بذلك اأهاًل لر�ضوان 

اهلل ومحبته ورحمته وجنته.

 ال�ضحابة  جيل فريد في اإيمانه واأخالقه، وتعاطفه وتراحمه، وبذله وجهاده، ا�ضتقوا من معين الوحيين فا�ضتنارت 
للمحا�ضن  واأجمعها  واأكمَلها،  واأجلَّها  واأزكاها،  االأمة  هذه  اأف�ضل  فكانوا  هممهم،  وعلت  نفو�ضهم،  وزكت  ب�ضائرهم، 

والف�ضائل، وقد تكاثرت االأدلة في بيان ف�ضلهم وذكر مزاياهم على غيرهم؛ فمن ذلك: 
�أ�أ  قال اهلل تعالى في الثناء عليهم وذكر ما اأعدَّ لهم ووعدهم به من الثواب العظيم: 

 .)2( ]الفتح: 29

 جيل فريد في اإيمانه واأخالقه، وتعاطفه وتراحمه، وبذله وجهاده، ا�ضتقوا من معين الوحيين فا�ضتنارت 

 ابةëسüل� πس†a ابةëسüل� πس†a

)1( اأخرجه م�ضند اأحمد)187/1(.
�ضب وطال، اأي: فكذلك اأ�ضحاب ر�ضول اهلل اآزروه  اأي: �ضده، و )2( �ضورة الفتح االآية 29، قال ابن كثري: قوله  اأي: اأفرخه و

واأيدوه ون�ضروه، فهم معه كال�ضطء مع الزرع. تف�ضري القراآن العظيم 204/4
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 ابةëسüل� ¥ƒابة حقëسüل� ¥ƒحق

�®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢ وقــال تعالى في بيان حالهم والثنــاء عليهم:  بب

�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´�³�²±�°�¯

]الح�ضــر: 9-8 �������
�	����������������������Æ

، واأن ما  اأثنــى اهلل تعالــى علــى المهاجرين بخروجهم عن ديارهم واأموالهم ابتغاء مر�ضاة اهلل ون�ضرة دينه ور�ضــوله 
قاموا به دليل �ضدقهم، ثم مدح االأن�ضار باالإيمان و�ضدق المحبة الإخوانهم المهاجرين، و�ضــالمة �ضدورهم واإيثارهم مع 

حاجتهم، ومن كان بهذه المثابة فهو اأهل للفوز والفالح.

تي َقْرني، ثمَّ الذيَن َيلوَنُهْم، ثمَّ الذيَن َيلوَنُهْم«)1(، وَقْرُنُه  هم ال�ضحابة ، وفي  : »خيُر اأمَّ قال ر�ضوُل اهلل  جج

الحديث ثناء عليهم، واأنه ال ياأتي بعدهم من هو مثلهم في ف�ضلهم وكثرة الخير فيهم.

 يجب على الم�ضلم تجاه �ضحابة ر�ضول اهلل  حقوٌق كثيرة، منها:
اأوًل: محبتهم بالقلب، والثناء عليهم بالل�ضان، ون�ضر ف�ضائلهم بين النا�ض، وبيان محا�ضنهم ومناقبهم، فذلك يبعث 
وظفر  القيامة،  يوم  زمرتهم  في  ح�ضر  النبي   اأ�ضحاب  اأحب  ومن  بهم،  الالئقة  المنزلة  واإنزالهم  محبتهم،  على 

برفقتهم في الجنة؛ فقد اأخبر النبي  اأن: »المرء مع من اأحب« )2(.
ثانًيا: التلقي عنهم وح�ضن التاأ�ضي بهم في العلم والعمل والدعوة، واالأخالق والمعاملة؛ الأنهم اأعلُم االأمة ب�ضريعة اهلل 

، واأبعُد االأمة عن الهوى والبدعة. تعالى، واأتبعُهم ل�ضنة النبي 
 ( ' & % $ # " ! ي عنهم، واال�ضــتغفار لهــم؛ لقوله تعالى:  ثالًثا: التر�ضِّ
 * ) ( ' & % $ # " ! وقولــه:   ، ]التوبــة: 100   - , + * )

. ]الح�ضر: 10   , +
في  تعالى  اهلل  تكذيب  من  ذلك  الأن  ذلك،  ُحرمة  واعتقاُد  منهم،  اأحٍد  اأو  فيهم،  القدِح  اأو  هم  �ضبِّ ِمن  الحذر  رابًعا: 
: » ال ت�ضبُّوا اأ�ضحابي، فوالذي نف�ضي  تزكيتهم والثناء عليهم، وفي حديث اأبي �ضعيد الخدري  قال: قال ر�ضول اهلل 

يَفه« )3(.  بيده لو اأن اأحدكم اأنفق مثل اأُُحٍد ذهًبا ما اأدرك ُمدَّ اأحدهم وال َن�ضِ

)1( اأخرجه البخاري )3450 ()6064 (، وم�ضلم )2535(.
)2( اأخرجه البخاري )5702(.

)3(  اأخرجه البخاري )3397(، وم�ضلم )4610(، والن�ضيف ياأتي Ãعنى الن�ضف انظر: النهاية يف غريب احلديث واالأثر 65/5.
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. ا�ضتخرج من الن�ضو�ض االآتية ف�ضائل اأ�ضحاب النبي 

الف†ض»∏ة Ω

1

2

3

4

الن�¢

تعالى: قال 

. ]الفتح: 29

ر اهلل امرًءا �ضمع منا حديًثا فحفظه حتى يبلغه«.)2( : »ن�ضَّ قال النبي 

ْيَت َمْن َراآَك َفاآَمَن  ِ اأََراأَ َخَذ ِبَيِدِه وَقاَل: َيا َر�ُضوَل اهللَّ جاء رجل اإلى النبي َفاأَ
َبَعَك َماَذا َلُه؟ َقاَل: »ُطوَبى َلُه«)1(. َقَك َواتَّ دَّ ِبَك َو�ضَ

. ]الفتح: 18

)1( اأخرجه اأحمد )16937(.  
)2( اأخرجه الرتمذي )2656(.

•É`````°ûf1

•É`````°ûf2
، بالرجوع الأحد  امتالأت �ضير ال�ضحابة  بالمواقف الحافلة ببطوالتهم و�ضدق اإيمانهم وحبهم هلل ور�ضوله 

كتب ال�ضير، اذكر موقًفا من مواقف ال�ضحابة  يدل على ذلك:

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

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

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



142143

. 11  اذكر ثالًثا من ف�ضائل اأ�ضحاب النبي 

. د حقوق اأ�ضحاب النبي  عدِّ 22

33  عالَم يدل ُكره اأ�ضحاب النبي  و�ضبُّهم؟

44  َمَدَح اهلل الموؤمنين الذين جاوؤوا بعد ال�ضحابة  باأنهم ي�ضتغفرون لهم؛ اذكر االآية التي تدل على ذلك.
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ر اأهمية عقد النكاح.   تقدِّ
د حقوق الزوجة على زوجها.   تعدِّ

د حقوق الزوج على زوجته.   تعدِّ
ز ا�ضتقرار االأ�ضرة. ف االأحكام واالآداب ال�ضرعية التي تعزِّ   تتعرِّ

ر اال�ضتقرار االأ�ضري.   تقدِّ

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

 ΩÓضSEالΩÓضSEال ‘‘ ¬àلõومن¬àلõومن êواõالêواõة الfاµةمfاµم

 الزواج في االإ�ضالم عقد �ضرعي الزم، وميثاق غليظ، �ضرعه اهلل لحكم �ضامية وغايات نبيلة وفوائد جليلة؛ فهو �َضَكٌن 
في  االإن�ضان  تنفع  التي  ال�ضالحة  الذرية  لح�ضول  و�ضبٌب  الزوجين،  بين  ورحمة  مودة  و�ضبيُل  للقلب،  وطماأنينة  للنف�ض، 

الحياة وبعد الممات، قال تعالى: 
. ]الروم: 21

 ومما يعين على تحقيق مقا�ضد الزواج، وال�ضعادة بين الزوجين اأن يلتزم كل واحد منهما بالقيام بما فر�ض اهلل عليه 
من الحقوق والواجبات ُتجاه االآخر.

:(êوõات الÑLوا)ا¡LوR ≈∏ة عLوõح≥و¥ ال :kاأول

�ضرع اهلل تعالى للزوجة على زوجها حقوًقا مادية ومعنوية يجب عليه القيام بها، قال اهلل تعالى: 
ا« )1(، ومن هذه الحقوق: ا، ولن�ضائكم عليكم حقًّ : »اإن لكم على ن�ضائكم حقًّ ، وقال  ]البقرة: 228

اأوًل: النفقة، ِمن طعام و�ضراب وك�ضوة و�ضكن، و�ضائر ما تحتاجه المراأة بالمعروف، قال تعالى: 
: »ولهن عليكم رزقهن وك�ضوتهن بالمعروف«)2(. ، وقال النبي  ]الطالق: 7
ثانًيا: المعا�ضرة بالمعروف، باأن يح�ضن ُخلَقه مع زوجته، وَيرُفَق بها، ويقدم ما يمكن تقديمه اإليها مما يوؤلف قلبها، 
الِب�ْضر،  دائم  الِع�ْضرة،  اأزواجه جميل  مع  النبي   كان  وقد   . ]الن�ضاء: 19 تعالى:  لقوله 

يداعب اأهله، ويتلطف بهم، وي�ضاحك ن�ضاءه، حتى اإنه كان ي�ضابق عائ�ضة  يتودد اإليها بذلك.)3(.

)1( اأخرجه الرتمذي )1083(، وح�ضنه االألباين )1930(.   
)2( اأخرجه م�ضلم )2137(.    

)3( اأخرجه اأبو داود )2580(، و�ضححه االألباين )131(.

øوجـ»ـõلـ� ¥ƒحــقــøوجـ»ـõلـ� ¥ƒحــقــ
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øوجـ»ـõـعـاو¿ �لـJøوجـ»ـõـعـاو¿ �لـJ

اأمر دينها ودنياها، ويحثها على اكت�ضاب العلم النافع،  ثالًثا:  العناية بدينها وُخلقها، باأن يحر�ض على ما ينفعها في 
وين�ضح لها، ويحول بينها وبين ما ي�ضر دينها اأو خلقها اأو دنياها.

: »اإن من �ضر النا�ض عند اهلل منزلة يوم القيامة: الرجُل ُيف�ضي  ها وال يذكر عيًبا فيها، قال  رابًعا:  اأن ال يف�ضي �ِضرَّ
ها« )1(.  اإلى امراأته وُتف�ضي اإليه ثم ين�ضر �ِضرَّ

خام�ًضا:  اأن ال يمنعها من الخروج لم�ضلحة دينية اأو دنيوية مباحة، كزيارة اأهلها واأقاربها، اأو رعاية تجارتها، وغير 
ذلك.

ا: ح≥و¥ الõوê ع∏≈ RوàL¬(واÑLات الõوLة): k«fاK

تعالى:  لقوله  عليها،  ي�ضق  وال  ت�ضتطيع  بما  تعالى،  اهلل  مع�ضية  غير  في  فتطيعه  المعروف،  في  اأوًل:  طاعته 
. وطاعة المراأة لزوجها تعمق رابطة التاآلف والمودة بينهما،  ]الن�ضاء: 34

وتحفظ كيان االأ�ضرة من االختالف.
تعالى:  لقوله  المنزل،  اأ�ضرار  وكتمان  �ضوؤونه  وتدبير  البيت  ورعاية  الزوج،  ِعر�ض  ثانًيا:  �ضيانة 

: »والمراأة راعية في بيت زوجها  . وقول الر�ضول  ]الن�ضاء: 34
وم�ضوؤولة عن رعيتها«)2(. 

: » ال يحل للمراأة اأن ت�ضوم وزوجها �ضاهد اإال باإذنه، وال تاأذن في  ثالًثا:  اأال تاأذن الأحد اأن يدخل بيته اإال باإذنه قال 
بيته اإال باإذنه«)3(.

على كل من الزوجين التعاون مع االآخر على طاعة اهلل، وال�ضعور بالم�ضوؤولية الم�ضتركة في بناء االأ�ضرة، وتربية االأوالد، 
والت�ضاور في �ضوؤون البيت وم�ضالح االأ�ضرة، وبذلك يح�ضل االئتالف والمودة والرحمة واال�ضتقرار. 

وقد تحدث بع�ض الم�ضكالت بين الزوجين، ب�ضبب تق�ضير اأحدهما في حق االآخر، اأو باأمر تافه، اأو بخطاأٍ دون ق�ضد، فعلى 
االأوالد والحالة هذه معالجة االأمر بالحكمة والن�ضح والتذكير باهلل تعالى، وعدم الميل مع اأحدهما دون االآخر، بما يحقق لالأ�ضرة 

االأمن واال�ضتقرار.

)1( اأخرجه م�ضلم )2597(.
)2( اأخرجه البخاري )844(، وم�ضلم )3408(.

)3( اأخرجه البخاري)5195(.
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•É`````°ûf1

تزايدت ظاهرة الطالق في مجتمعنا، حيث ذكرت بع�ض االإح�ضاءات اأن الطالق في بع�ض المناطق يزيد عن %25 
من عدد حاالت الزواج، با�ضتخدام ا�ضتراتيجية حل الم�ضكالت، تعاون مع زمالئك في نقا�ض هذه الم�ضكلة:

:الأ�ضبا
.................................................................................................................................................................   11

.................................................................................................................................................................   22

.................................................................................................................................................................  33

الحلول:
.................................................................................................................................................................   11

.................................................................................................................................................................   22

.................................................................................................................................................................   33

.................................................................................................................................................................  44

اختيار الحلول:

حر�ض االإ�ضالم على الحفاظ على كيان االأ�ضرة وت�ضريع كثير من االأحكام التي توؤدي اإلى تما�ضك االأ�ضرة وا�ضتقرارها، 
تعاون مع زمالئك في ذكر بع�ض تلك االأحكام:

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

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

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

•É`````°ûf2

π◊ا ºbQ

1

2

3

4

¬Áو≤J ةLQد ¬Jا«Ñ∏ضS ¬Jا«HاéيEا
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11  للنكاح مكانة عظيمة ومنزلة مهمة، َبيِّن ذلك م�ضتر�ضًدا باأدلة من القراآن الكريم.

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

33  َبيِّن ال�ضابط في كل مما ياأتي:

�أ�أ  عالقة الزوجة بزوجها.       

بب  نفقة الزوج على زوجته.      

44  ما االآثار المترتبة على قيام كل من الزوجين بواجباته؟
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Jــôبــ»ــة �لأولدJــôبــ»ــة �لأولد

ر نعمة الولد.   تقدِّ
ر حق الولد في التربية.   تقدِّ

  ت�ضت�ضعر م�ضوؤولية الوالد في تربية ولده.
د اأ�ضول تربية االأوالد.   تعدِّ

ح اآثار تربية االأوالد على االإيمان والتقوى.   تو�ضِّ

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

fــعــمــة �لــƒلــدfــعــمــة �لــƒلــد

�لـدYـاA بـالـjQòة �لـüسا◊ـة�لـدYـاA بـالـjQòة �لـüسا◊ـة

االأوالد نعمة من نعم اهلل تعالى على عباده، وهم زينة الحياة الدنيا، والنف�ض االإن�ضانية مفطورة على حبهم وطلبهم، قال 
، وقد ذكر  ]الكهف: 46 اهلل تعالى: 

 % $ # " !�������������� �ضبحانه االأوالد في �ضياق ذكر النعم فقال �ضبحانه: 
، ومن تمام النعمة على اأهل الجنة اأن يلحق اهلل تعالى  ]نوح: 12-10  . - , + * ) ( ' &

 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U بهم ذريتهم واإن ق�ضر عملهم، قال �ضبحانه: 
. ]الطور: 21  h g f e d cb

من هدي االأنبياء عليهم ال�ضالة وال�ضالم �ضوؤال اهلل تعالى الذرية ال�ضالحة، قال تعالى عن زكريا عليه ال�ضالم: 
، وذكر عز وجل اأن من  ]اآل عمران: 38
. ]الفرقان: 74 دعاء ال�ضالحين قوَلهم: 
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وجƒب ôJب»ة �لأولدوجƒب ôJب»ة �لأولد

�أUسôJ ∫ƒب»ة �لأولد�أUسôJ ∫ƒب»ة �لأولد

K øeمä�ô �لÎب»ة �لüسا◊ةK øeمä�ô �لÎب»ة �لüسا◊ة

تربية االأوالد واجب �ضرعي، واأمانة عظيمة، وم�ضوؤولية كبيرة على عاتق االآباء واالأمهات، وحق من حقوق االأوالد على 
والديهم، قال تعالى: 

: »كلكم راٍع وكلُّكم م�ضوؤول عن رعيته« )1(، فمن المتعين  ، وقال  ]التحريم: 6
واالجتماعية،  والخلقية،  والعقلية،  االإيمانية،  لجميع جوانب �ضخ�ضيتهم:  اإيجابية متكاملة  تربية  االأوالد  تربية  الوالدين  على 

وغيرها، ليعي�ض الولد �ضعيًدا في حياته، وع�ضًوا �ضالًحا في مجتمعه.

اأ�ضول تربية االأوالد تتمثل في االأمور االآتية:
في  11  غر�ض االإيمان في نفو�ضهم؛ بتعليمهم اأركان االإيمان واالإ�ضالم، وغر�ض محبة اهلل عز وجل، ومحبة ر�ضوله 

قلوبهم، وتربيتهم على االإخال�ض هلل تعالى ومراقبته في كل ت�ضرفاتهم واأحوالهم.
22  تربيتهم على االأخالق الحميدة والقيم الفا�ضلة؛ ِمن �ضدق ووفاء وبذل و�ضبر وِحلم وغيرها من االأخالق، وت�ضجيعهم 

عليها حتى ت�ضير �ضفاٍت را�ضخة فيهم تعينهم على خو�ض غمار الحياة بقوة وعزيمة.
33  تن�ضئتهم على االآداب االإ�ضالمية وتدريبهم عليها؛ مثل: اآداب االأكل وال�ضرب، واآداب النوم، واآداب ال�ضيافة، واآداب 

المجل�ض، واآداب ال�ضالم وغير ذلك من االآداب ال�ضرعية.
44  تعويدهم على الترفع عن دنايا االأمور، و�ضيىء العادات، وقبائح االأخالق، والبعد عن االإ�ضرار باالآخرين واإيذائهم 

وعن كل ما يقدح في المروءة.
55  زرع الثقة في نفو�ضهم، واإ�ضعارهم بقيمتهم، وغر�ض الهمة العالية فيهم، وتعويدهم على التعبير عن اآرائهم، وعلى 

ا فيه �ضرر عليهم. الحر�ض على ما ينفعهم، والبعد عمَّ
66  المحافظة على �ضالمة ِفطرهم وعقائدهم واأخالقهم، بحمايتهم من كل ما فيه �ضرر عليهم؛ من قنوات ف�ضائية 

هابطة، اأو رفقة �ضيئة، اأو فكر �ضال منحرف.

)1(  اأخرجه البخاري )844(.

للتربية االإيمانية ثمراتها الباقية لالأ�ضرة، ومن اأهمها:
ال�ضالح  الولد  بدعاء  مماتهما؛  بعد  بذلك  ينتفعان  كما  في حياتهما،  ال�ضالحين  اأوالدهما  بِبرِّ  االأبوان  ينعم  اأن  �أ�أ  

: »اإَِذا َماَت االإِْن�َضاُن اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه اإِال ِمْن َثالَثٍة: اإِال ِمْن  وق�ضائه ما عليهما من الحقوق، ونحو ذلك، قال 
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اِلِح  َرَجَة ِلْلَعْبِد ال�ضَّ : »اإِنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َلَيْرَفُع الدَّ اِلٍح َيْدُعو َلُه«)1(، وقال  َدَقٍة َجاِرَيٍة، اأَْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، اأَْو َوَلٍد �ضَ �ضَ
ِة َفَيُقوُل: َيا َربِّ اأَنَّى ِلي َهِذِه؟! َفَيُقوُل: ِبا�ْضِتْغَفاِر َوَلِدَك َلَك«)2(.  ِفي اْلَجنَّ

بب  هي الطريق القويم اإلى بناء الموؤمن ال�ضالح، ذي ال�ضخ�ضية المتكاملة، والنظرة االإيجابية للحياة، الذي قويت همته، 

ُي�ْضًرا �ضكر اهلل تعالى ووا�ضل طريقه، واإن وجد ُع�ضًرا  اإن وجد  وا�ضتدت عزيمته، فال يلحقه غرور، وال يحطمه ف�ضل، 
ا�ضتعان باهلل تعالى، و�ضبر على المكاره، وا�ضتمرت محاولته في تخطي ال�ضعاب والعراقيل التي تعتر�ضه حتى يوفقه 
ا، والذي  ا، والأهله عليه حقًّ ا، ولنف�ضه عليه حقًّ ب عينيه اأن لربه عليه حقًّ اهلل تعالى اإلى بلوÆ اآماله، والذي يجعل دائًما ُن�ضْ
يحب لغيره ما يحب لنف�ضه، والذي ياأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والذي ي�ضلم االآخرون من ل�ضانه ويده، والذي يفعل 

الخير بروح اإيجابية متعاونة.

)2( اأخرجه اأحمد )10202/21(، وابن ماجه )3650(. )1( اأخرجه م�ضلم )3084(.   

•É`````°ûf1
يقوم الوالدان بمجهود كبير في تربية االأوالد، وعندما يكبر اأحدهم يكون له دوره في م�ضاعدة والديه في القيام بهذه 

المهمة، ما الذي يمكن اأن تقدمه الإخوتك واأخواتك لم�ضاعدة والديك في التربية؟
......................................................................................................................................................................

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

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

•É`````°ûf2
تتعدد اأ�ضاليب التربية وو�ضائلها، في الجدول االآتي َعَدٌد من و�ضائل التربية �ضع رقًما اأمام كل و�ضيلة بح�ضب قوة اأثرها 

في التربية بحيث الرقم 10 لالأقوى اأثًرا:
ôKالأ Iوb Ω

1

2

3

4

5

الوSض»∏ة

التربية بالتوجيه المبا�ضر

التربية بالقدوة

التربية بالتوجيه غير المبا�ضر

التربية بالحدث ) التعقيب على االأحداث فور وقوعها (

التربية بالق�ضة
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11  الولد نعمة من نعم اهلل على العبد، ا�ضتدل لذلك، ثم بيِّن كيف يتم �ضكر هذه النعمة.

التربية حق للولد على والده، ا�ضتدل لذلك من الكتاب وال�ضنة. 22

33  ما االأ�ضول التي ينبغي اأن يراعيها االأب في تربية االأوالد ؟

44  ما ثمرات تربية االأوالد على االإيمان والتقوى ؟
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  ت�ضف حال املراأة قبل االإ�ضالم.

  تبنيِّ مكانة املراأة يف االإ�ضالم.

  تلخ�ض حقوق املراأة يف االإ�ضالم.

ا.   تبنيِّ حق املراأة بكونها بنًتا وزوجة واأمًّ

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

�ôŸ�أI بÚ �لSEسÓم و�÷اهل»ة�ôŸ�أI بÚ �لSEسÓم و�÷اهل»ة

Iأ�ôم للمÓسSEل� ËôكJIأ�ôم للمÓسSEل� ËôكJ

اإن المتاأمل في اأو�ضاع الجاهلية قبل االإ�ضالم في نظرتهم للمراأة يدرك نعمة اهلل على عباده بهذا الدين القويم وما تحقق 
لهم في ظله من كرامة وتقدير، فقد كانت المراأة في الجاهلية ُت�ضَترى وُتباع ك�ضائر المتاع، ُتمَلك وال َتمِلك، وتوَرث وال تِرث، 
ف في اأموالها من دونها، فعا�ضت بال �ضخ�ضية وال اعتبار، حتى َحقُّ  فاتها، وجعلوا للزوج حقَّ الت�ضرُّ َحَجُروا عليها في ت�ضرُّ

 J I H G F E D C B A الحياة كان محلَّ عبث؛ َفُتواأََُد خ�ضية الفقر والعار، كما قال تعالى: 
. ]النحل: 59-58 _ ^ ] \ [Z Y X W V U T SR Q P O N M L K

)1( اأخرجه اأحمد 256/6، واأبو داود )204(، والرتمذي )105(، و�ضححه االألباين )2863(.

11 المراأُة في االإ�ضالم محفوظٌة كرامُتها، فهي في نظر ال�ضرع �ضقيقُة الرجل، ُخِلَقا من اأ�ضل واحد، لي�ضعَد كلٌّ باالآخر 

 . - , + * ) ( ' & % $ # " ! وياأن�ض به في هذه الحياة، قال تعالى: 
: » اإنما الن�ضاء �ضقائق الرجال« )1(. ، وقال  ]الن�ضاء: 1 1 0 /

�ôŸ�أI وeكاfت¡ا ‘ �لSEسÓم�ôŸ�أI وeكاfت¡ا ‘ �لSEسÓم
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)1( اأخرجه البخاري )4741(، وم�ضلم )2543(.
)2(  اأخرجه م�ضلم ) 4765(.

)3(  اأخرجه اأحمد )207/11(، و�ضححه االألباين )6488(.
)4( اأخرجه البخاري )5514(، وم�ضلم )4612(.

)5( اأخرجه الرتمذي )1082(، و�ضححه االألباين )1232(.
)6( اأخرجه البخاري )5547(، وم�ضلم )5295(.

22 المراأُة في االإ�ضالم كالرجل في التكاليف ال�ضرعية، وفيما يترتَّب عليها من جزاء وعقوبة، قال تعالى:  

]الن�ضاء: 124 .
33  اأعطى االإ�ضالم المراأَة حقَّ االختيار في حياتها، فال تزوج اإال باإذنها ممن تر�ضاه، كما اأر�ضد اإلى ذلك النبي  بقوله: 

»ال ُتنكح االأيم حتى ُت�ضتاأَمر، وال البكر حتى ت�ضتاأَذن في نف�ضها«)1(.
هم راأًيا ي�ضاور  44  المراأُة في نظر االإ�ضالم اأهٌل للثقة ومحلٌّ لال�ضت�ضارة، فهذا ر�ضول اهلل  اأكمُل النا�ض علًما واأتمُّ

ن�ضاَءه ويقبل م�ضورتهن في منا�ضبات �ضتى.
ب باأ�ضكاله الم�ضروعة وطرقه المباحة،  55  للمراأة الحريُة في اأمور االقت�ضاد كالرجل �ضواًء ب�ضواء، فهي اأهٌل للتك�ضُّ

وتتمتَّع بحرية الت�ضرف في اأموالها وممتلكاتها، ال و�ضايَة الأحٍد عليها مهما كان واأينما كان، قال تعالى: 
]الن�ضاء: 6 .

66  المراأُة في ظل تعاليم االإ�ضالم القويمة تعي�ض حياًة كريمة في مجتمعها الم�ضلم، حياًة ِملوؤها الحفاوُة والتكريم من 

ل يوم َتْقَدم فيه اإلى هذه الحياة، وُمروًرا بكل حال من اأحوال حياتها: اأوَّ
للمنزلة  �ضببا  كريمة  تربية  وتربيتها  رعايتها  جعل  بل  اإليها،  االإح�ضان  على  وحثَّ  طفلًة،  ها  حقَّ االإ�ضالم  رعى  �أ�أ  

الرفيعة في الجنة و�ضرف مرافقة الر�ضول  فيها؛ فعن اأن�ض  اأن النبي   قال: » من عال جاريتين 
: » من كان له ثالث بنات ف�ضبر  حتى تبُلغا جاء يوم القيامة اأنا وهو كهاتين « )2(. و�ضّم اأ�ضابعه، وقال 

عليهن واأطعمهن و �ضقاهن و ك�ضاهن من جدته ُكنَّ له حجاًبا من النار يوم القيامة«)3(.
ا، فدعا اإلى اإكرامها، واأوجب البر بها، وجعل حقها بعد حق اهلل تعالى، قال تعالى: بب  رعى االإ�ضالم حقَّ المراأة اأُمًّ

. بل جعل حقَّ االأُمِّ في الِبرِّ اآكَد من حقِّ الوالد، جاء رجل  ]االإ�ضراء: 23
ك«، قال:  ك«، قال: ثم من؟ قال: »اأُمُّ ك«، قال: ثم من؟ قال: »اأُمُّ ؟ قال: »اأُمُّ اإلى النبي  فقال: يا ر�ضول اهلل، من اأََبرُّ

ثم من؟ قال: »اأبوك«)4(. 
جج  رعى االإ�ضالُم حقَّ المراأة زوجًة، وجعل لها حقوًقا عظيمة على زوجها، من المعا�ضرة بالمعروف واالإح�ضان اإليها، 

: »اأَْكَمُل اْلُموؤِْمِنيَن اإِيَماًنا اأَْح�َضُنُهْم ُخُلًقا، َوِخَياُرُكْم ِخَياُرُكْم ِلِن�َضاِئِهْم«)5(. والرفق بها، واإكرامها، قال 
: » ال�ضاعي على  دد  حث االإ�ضالُم على االإح�ضان اإلى كلِّ امراأة في حال حاجتها وفقدها من يقوم ب�ضوؤونها، يقول 

االأرملة والم�ضكين كالمجاهد في �ضبيل اهلل، اأو كالقائم الذي ال يفُتر، اأو كال�ضائم الذي ال يفِطر«)6(.

اإذا كانت المراأة في الح�ضارة المعا�ضرة في ال�ضرق والغرب قد �ضلمت من بع�ض اآ�ضار الجاهلية القديمة وتقاليدها 
البالية، فهي ال تتطلع اأبًدا لمثل هذا التقدير والتكريم الذي جاء به االإ�ضالم للمراأة، لبعدها عن منهج اهلل القويم و�ضراطه 
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•É`````°ûf1
اأكمل خارطة المفاهيم التلخي�ضية للدر�ض االآتية:

مكانة المراأة

المراأة بل الإ�ضالم

حقو المراأة في 
الإ�ضالم 






حقوا وة: حقوا اأما: حقوا بنتا:

ضور تكريم 
الإ�ضالم للمراأة

المراأة في الإ�ضالم

الحقو العامة للمراأة




�أ�أ   تحدث عن اأثر اأمك عليك، وم�ضاريعك في رد جميلها والبر بها.

الم�ضتقيم؛ فها هي كال�ضلعة تباع وت�ضترى بطرق متنوعة تاأباها النفو�ض الم�ضتقيمة والفطر ال�ضليمة، �ضاعت مكانتها كاأم 
وبنت وزوجة واأخت في حياتها البعيدة عن منهج اهلل تعالى في ال�ضرق والغرب على حد �ضواء.

•É`````°ûf2
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11 َبنيِّ مكانة املراأة يف االإ�ضالم.

22 قارن بني املراأة يف االإ�ضالم واملراأة يف املجتمع اجلاهلي.

33 �ضمن االإ�ضالم للمراأة حرية االختيار يف كثري من �ضوؤونها، مثِّل لذلك.

44 �ضرع االإ�ضالم اأحكاًما خا�ضة باملراأة حلفظها و�ضيانتها عن االعتداء على عر�ضها، مثِّل لذلك.

55 َبنيِّ حقوق املراأة عندما تكون:

-بنًتا. - زوجًة.    ا.   - اأُمًّ
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  تو�ضح معنى الحجاب في اللغة وال�ضرع.
  ت�ضف حجاب المراأة الم�ضروع.

  تبيِّن حكم الحجاب باالأدلة.
د فوائد الحجاب وغاياته.   تعدِّ

د �ضروط الحجاب ال�ضرعي.   تعدِّ
  تذكر االأدلة على وجوب تغطية المراأة وجهها عن غير المحارم.

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

�Ÿـــô�د بـالــëــéــاب�Ÿـــô�د بـالــëــéــاب

ــéــاب p◊�ــابéــ p◊�

م�ضدر يدور معناه على ال�ضرت واملنع، يقال: حجبُته عن كذا، اإذا منعَته. الحجا لًة:
�َضرْتُ املراأة جميَع َبَدِنَها وزيَنَتها، عن غري حماِرِمَها. والحجا �ضرًعا هو:

IــادY ¢�ولـ»ـ IـادÑـY ¬ـfـاب و�أéـ◊� ºحـكـIــادY ¢�ولـ»ـ IـادÑـY ¬ـfـاب و�أéـ◊� ºحـكـ

aـF�ƒـد �لـëـéـاب و�لـëـكمـة ûe øeسـôوYـ»ت¬aـF�ƒـد �لـëـéـاب و�لـëـكمـة ûe øeسـôوYـ»ت¬

 u t s r q p o n m الحجاب واجب على كلِّ امراأة م�ضلمٍة بالغٍة، قال تعالى: 
�b�a�` .  وقال تعالى:  ]االأحزاب: 59 z y xw v } | { ~ے ¡ ¢ £ ¤
. والتزام  ]النور: 31 �sr�q�p�o�nm�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c

المراأة الم�ضلمة بالحجاب عبادٌة، فهو في الحقيقة ا�ضتجابة الأمر اهلل تعالى عندما اأمر بالحجاب.

للحجاب فوائد عظيمة، وغايات وم�ضالح كبيرة منها:
11 تكريم المراأة و�ضيانتها من االبتذال وتعزيز  احترامها كاإن�ضانة، ولي�ضت �ضلعة اأو لوحة ينظر اإليها الغادي والرائح.
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لم يكن ظهور الن�ضاء �ضافرات عن وجوههن موجوًدا في بالد الم�ضلمين منذ نزول الحجاب اإلى ع�ضرنا هذا؛ حتى جاء 
االحتالل االأجنبي لبالد الم�ضلمين فَدَعا اإلى �ُضفور المراأة فيما دعا اإليه ِمن الف�ضاد. ثم تطور االأمر �ضيًئا ف�ضيًئا حتى و�ضل 

فور اإلى ما يرى اليوم من الُعري والتجرد على ال�ضواطئ وغيرها. ال�ضُّ
قال �ضيخ االإ�ضالم ابن تيمية رحمه اهلل: كانت �ضنة الموؤمنين في زمن النبي  اأن الحرَة تحتجب، واالأََمَة َتْبُرُز. وقال 
الحافظ ابن حجر رحمه اهلل: اإن العمل ا�ضتمر على جواز خروج الن�ضاء اإلى الم�ضاجد واالأ�ضواق واالأ�ضفار منتقبات لئال 
يراهن الرجال، وقال اأبو حامد الغزالي رحمه اهلل: لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مك�ضوفي الوجوه، والن�ضاء يخرجن 
َوُر التي الُتقطت لكثير من البالد االإ�ضالمية في اأوائل عهد الت�ضوير قبيل اال�ضتعمار؛ �ضاهدٌة على االإجماع  منتِقبات. وال�ضُّ

العملي على لزوم الحجاب الكامل في عموم بالد الم�ضلمين.

qponm: :22 فيـــــه حمايــة للمــراأة؛ ج�ضديــــا وعاطفيــا مــن اأذية ال�ضفهـــــاء ومن في قلبــــه مر�ــض

. zyxwvutsr}|{~¡¢£¤¥9    ]االأحزاب: 59
33 حفظ اأمن المجتمع وا�ضتقراره، بالنظر لما ت�ضببه جرائم االعتداء والتحر�ض من خ�ضومات وم�ضاكل.

44  المحافظة على خلق الحياء عند المراأة  وهو اأحد عالماتها المتميزة، و�ضر جمالها.

»Yôسûاب �لé◊� •وôسT»Yôسûاب �لé◊� •وôسT

حتى يكون الحجاب موافًقا للماأمور به �ضرًعا؛ فال بد فيه من توفر اأربعة �ضروط دلَّت عليها االأدلة ال�ضرعية، وهي:
ال�ضرط الأول: اأن يكون �ضاتًرا لجميع بدنها.

ال�ضرط الثاني: اأن ال يكون زينة في نف�ضه اأو الفًتا للنظر.
ال�ضرط الثالث: اأن يكون كثيفا ال ي�ضف عما تحته من بدن المراأة اأو وجهها.

اأو  َثْوَب �ُضْهرٍة،  اأو يكوَن  اأو ِبالكافراِت،  جال،  َت�َضبٌُّه بالرِّ ال�ضرط الرابع: اأال يكوَن َمْحُظوًرا �َضرًعا، مثل: اأن يكوَن فيه 
اليُب، ونحو ذلك. ًرا، اأو فيه َت�ضَ ُمَعطَّ
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وجƒب SسÎ وج¬ �ôŸ�أ ÒZ øY IاeQ¡اوجƒب SسÎ وج¬ �ôŸ�أ ÒZ øY IاeQ¡ا

لون بوجه المراأة، واأطنب ال�ضعراء في و�ضف محا�ضنه، واأ�ضل  ل المتغزِّ مجمع محا�ضن المراأة في وجهها، ولهذا تغزَّ
الفتنة بالمراأة اإنما يكون بالنظر اإلى وجهها، ولهذا لما جاءت ال�ضريعة موجبة الحجاب على المراأة؛ كان من الَبَدِهيِّ اأن 
يكون اأول ما توجبه �ضتر ما يكون به الفتنة، ومع هذا فقد اختلف العلماء في حكم �ضتر الوجه، وال�ضحيح الذي دلت عليه 

االأدلة الكثيرة من الكتاب وال�ضنة وجوب �ضتر الوجه عن الرجال غير المحارم، ومن هذه االأدلة ما ياأتي:

�o�nm�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�` 11  قوله تعالى: 

�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�sr�q�p

]النور: 31  ووجه داللة االآية على وجوب الحجاب: ®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£

ر به المراأة راأ�ضها ووجهها، والجيب فتحة ال�ضدر، فاإذا كانت المراأة ماأمورة باأن ت�ضرب  �أ�أ  اأن الخمار ما تخمِّ

بالخمار على جيبها؛ كانت ماأمورة ب�ضتر وجهها الأنه من الزم ذلك.
بب  اأن اهلل تعالى نهى عن اإبـداء الزينة، واأعظم زينة المراأة في وجهها، ثم ا�ضتثنى ما ظهر منها بغير ق�ضٍد منها.

، والمعنى: ال ت�ضرب المراأة برجليها  ]النور: 31 ����������Æ�Å�Ä 22 قوله تعالى: 

فُيعلم ما تخفيه من الخالخيل ونحوها مما تتحلى به في قدميها، فاإذا كانت المراأة منهية عن ال�ضرب باالأرجل خوًفا 
من افتتان الرجال بما ُي�ضمع من �ضوت خلخالها ونحوه؛ فكيف بك�ضف الوجه؟

 } | { z y xw v u t s r q p o n m تعالى:  33  قوله 

، واْلِجْلَباُب هو: الثوب الوا�ضع الذي تلب�ضه المراأة فوق ثيابها ت�ضتر  ]االأحزاب: 59 ~ے ¡ ¢ £ ¤
به عموم بدنها؛ كالعباءة ونحوها. 

44  اأن ال�ضحابيات  باَدْرَن عند نزول االآية ال�ضابقة اإلى و�ضع الحجاب على روؤو�ضهن ووجوههن حتى كاأنهن الِغربان من 

اِر َكاأَنَّ َعَلى  ، َخَرَج ِن�َضاُء االأَْن�ضَ ]االأحزاب: 59 xw v u t ا َنَزَلْت  :  َلمَّ ال�ضواد، قالت اأُمُّ �َضَلَمَة 
روؤو�ضهنَّ اْلِغْرَباَن من االأَْك�ِضَيِة. رواه اأبو داود)1(.

ْفَواُن  55  حديث عائ�ضة  في ق�ضة االإفك، وفيه قالت: َفَبْيَنا اأنا َجاِل�َضٌة في َمْنِزِلي َغَلَبْتِني َعْيِني َفِنْمُت، وكان �ضَ

)1( اأخرجه اأبو داود )4101(، وعبد الرزاق ال�ضنعاين يف تف�ضريه 123/3، وابن اأبي حا” يف تف�ضريه 3154/10، واجل�ضا�ض يف اأحكام القراآن 245/5.
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َراآِني قبل  َراآِني، وكان  َفَعَرَفِني حين  َناِئٍم  اإِْن�َضاٍن  َفَراأَى �َضَواَد  َمْنِزِلي،  ِعْنَد  َبَح  َفاأَ�ضْ اْلَجْي�ِض،  َوَراِء  ِل ِمن  اْلُمَعطَّ ابن 
ْرُت َوْجِهي ِبِجْلَباِبي، وواهلِل ما َتَكلَّْمَنا ِبَكِلَمٍة، وال �ضمعت منه  اْلِحَجاِب، َفا�ْضَتْيَقْظُت ِبا�ْضِتْرَجاِعِه حين َعَرَفِني َفَخمَّ
َكِلَمًة غير ا�ْضِتْرَجاِعِه.متفق عليه)1(، وهذا الحديث �ضريح في اأن الن�ضاء قبل الحجاب كن يك�ضفن وجوههن فيراهن 

ْرَن وجوههن. الرجال، واأنه بعد نزول اآية الحجاب َخمَّ
وَن ِبَنا َوَنْحُن مع ر�ضوِل اهلِل  ُمْحِرَماٌت، فاإذا َحاَذْوا ِبَنا �َضَدَلْت اإِْحَداَنا ِجْلَباَبَها  ْكَباُن َيُمرُّ : كاَن الرُّ 66  قالت َعاِئ�َضُة 

ُر ُوُجوَهَنا َوَنْحُن ُمْحِرَماٌت َوَنْحُن  ا ُنَخمِّ ِمن َراأْ�ِضَها على َوْجِهَها، فاإذا َجاَوُزوَنا َك�َضْفَناُه.)2( وقالت فاطمُة بنُت المنذر: ُكنَّ
ديق )3(. مَع اأ�ضماَء بنِت اأبي بكر ال�ضِّ

جال االأجانب في ع�ضر ال�ضحابة والتابعين، عماًل باالآيات الكريمات؛  وهذا يدل على تتابع العمل بغطاء الوجه عن الرِّ
َحتَّى في وقت االإحرام؛ مع قول كثير من الفقهاء: اإن اإحرام المراأة في وجهها.

77 اتفاق العلماء رحمهم اهلل تعالى على تحريم خروج الن�ضاء في االأ�ضواق ونحوها �ضافرات الوجوه، وهذا االتفاق حكاه 

جمع كثير من العلماء؛ حتى القائلون باأن وجه المراأة لي�ض بعورة؛ فاإنهم ال يبيحون لها الخروج �ضافرة، واإنما اأرادوا 
بقولهم: لي�ض بعورة: جواز ك�ضفه للحاجة.

اإلى ع�ضرنا هذا على تغطية الن�ضاء  88 ويوؤيد هذا: االجماع العمليُّ في جميع بالد الم�ضلمين من عهد النبيِّ  

ُفوُر العامُّ اإال في هذا الع�ضر بعد حدوث اال�ضتعمار. وجوههن عند الخروج من بيوتهن؛ فلم يعرف ال�ضُّ

)1( اأخرجه البخاري )3910(، وم�ضلم )2770(.
)2( اأخرجه اأحمد 30/6، واأبو داود )1833(، وابن ماجه )2935(.

)3( اأخرجه مالك يف املوطاأ 328/1)718(، واإ�ضحاق بن راهويه يف م�ضنده 136/5.
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ينبغي التنبيه اإلى بع�ض الت�ضاهل الواقع من بع�ض الن�ضاء بك�ضف �ضيء ِمن اأبدانهن اتفق العلماء قديًما وحديًثا على 
وجوب �َضْتِرها؛ وعمِل اأ�ضياَء اتفقوا على تحريمها، وما ذلك اإال جرًيا وراء الهوى، واتباًعا لتزيين ال�ضيطان؛ فمن ذلك: 

ْحِر. 11 ك�ضف ما زاد على الوجه، مثل: �ضعِر الراأ�ِض، والنَّ

يِن، مثل: ال�ضاِعديِن. 22 ك�ضف ما زاد على الَكفَّ

33 ك�ضف ال�ضاَقْيِن.

َفِق على تحريمه. 44 تزييُن العينيِن بالُكحل، والوجِه باْلِمْكَياِج ونحوه؛ وهذا ِمن التبرج المتَّ

تعد تربية البنات على احلجاب ال�ضرعي وتن�ضئتهم عليه من امل�ضوؤوليات امللقاة على االأ�ضرة، تعاون مع زمالئك 
يف طرح اأفكار لتعويد الفتيات ال�ضغريات على احلجاب: 

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

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

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

.........................................................................................................................................................
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ح بع�ض النا�ض يف اأمر احلجاب وترك التربج يحتجون باأن هذا حرية �ضخ�ضية واأمر راجع للراأي  حني ينا�ضَ

ال�ضخ�ضي: Ãاذا ترد على هذه الدعوى؟
.........................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

11 َبنيِّ ملاذا كان احلجاب عبادة ولي�ض عادة.

22 َبنيِّ حكم احلجاب باالأدلة.

33 ما �ضروط حجاب املراأة امل�ضروع؟

44 ما فوائد احلجاب وغاياته؟
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ر مكانة اللغة العربية.   تقدِّ
  تبين بع�ض �ضور �ضعف االهتمام باللغة العربية.

د اأ�ضباب الكيد للغة العربية.   تعدِّ
د بع�ض اأوجه العناية بالعربية.   تعدِّ
ن اأثر اللحن وترك الف�ضحى.   تبيِّ

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

Jــمــ¡ــ»ــدJــمــ¡ــ»ــد

eكاfة �لل¨ة �لعôب»ةeكاfة �لل¨ة �لعôب»ة

�لل¨ة �لعôب»ة: �أهم»ت¡ا, و�ëŸاa¶ة Yل»¡ا�لل¨ة �لعôب»ة: �أهم»ت¡ا, و�ëŸاa¶ة Yل»¡ا((11 ) )

ذلك  مظاهر  ومن  الكريم،  القراآن  لغِة  عن  وبعًدا  الف�ضحى،  بالعربية  ث  التحدُّ في  �ضعًفا  المتاأخرة  االأجيال  تعاني 
عزوُف اأبناء الم�ضلمين عن تعلُّمها، واعتقاد �ضعوبة مناهجها حتى اأ�ضبح ال�ضعف في النحو وال�ضرف ظاهرًة ملمو�ضة بين 
الطالب والكتَّاب واالإعالميين والمتحدثين وغيرهم، وف�ضا اللحن في كثير من اْلُخطب، وكثرت االأخطاء اللُّغوية في الُكتب 
لالإقبال  ويحفز هممهم  العربية،  لغتهم  باأهمية  يب�ضرهم  لمن  ال�ضباب بحاجة  اأ�ضبح  والمجالت وغيرها؛ فالأجل هذا 

عليها وتذوق حالوتها وروعة بيانها. 

نا  نبيَّ العباد؛  واأف�ضل  بال�ضاد،  اإلينا خيَر من نطق  واأر�ضل  ل�ضان،  باأ�ضرف  بالقراآن، وخ�ضنا  اأكرمنا اهلل  اأمٌة  نحن 
، وجعل اللغة العربية هي لغة القراآن الكريم، فالعناية بها عناية بكتاب اهلل تعالى، ودرا�ضتها عون على فهم  محمًدا 
اآيات كتاب اهلل الكريم، واأحاديث �ضيد المر�ضلين، فحينما ندافع عنها ال ننطلق من منطلق قومي اأو ع�ضبي، بل ندافع عن 

لغة �ضريعتنا الغراء، والتي بها �ضيدنا ح�ضارتنا االإ�ضالمية.
قال �ضيخ االإ�ضالم ابن تيمية: »اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فر�ض واجب. فاإن فهم الكتاب وال�ضنة فر�ض، وال يفهمان 

اإال بفهم اللغة العربية، وما ال يتم الواجب اإال به فهو واجب«. ا هـ)2(.

)1( يراجع كتاب: اأهمية اللغة العربية، وكتاب االأحاديث الواردة يف ف�ضل اللغة العربية، كالهما للدكتور / اأحمد الباتلي.
)2( اقت�ضاء ال�ضراط امل�ضتقيم 470/1.
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اللغة العربية، أهميتها والمحافظة عليها
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 y لما كانت اللغة العربية بالمنزلة الرفيعة من الدين، اإذ هي لغة القراآن الكريم، وحديث النبي الكريم؛ كما قال تعالى: 
. ]ف�ضلت: 3 . - , + * ) ( ، وقال تعالى:  ]يو�ضف: 2 ~ } | { z
]الحجر: 9 m l k j i h g  فقــد تكفــل اهلل بحفظهــا، حيث تكفل بحفظ كتابه الكريم، قال تعالى:

، واليوم على وجه الكرة االأر�ضية ما يقارب �ضبع مئة مليون م�ضلم يتكلمون اللغة العربية.

)1( اجلامع الأخالق الراوي 28/2.
)2( اأخرجه احلاكم يف امل�ضتدرك 493/2.

)3( اأخرجه ابن اأبي �ضيبة يف امل�ضنف 457/10. 
)4( وال�ضواب: )متعلمون(.

)5( اأخرجه ابن �ضعد يف الطبقات الكربى 214/3.
)6( تنبيه االألباب اإلى ف�ضائل االإعراب لل�ضنرتيني �ض90.

)7( عيون االأخبار 158/2.

øــëللــ� tمPøــëللــ� tمP

اللحن هو: الخطاأ في القراءة اأو الكتابة بالميل بالكالم عن وجه االإعراب ال�ضحيح. 
وقد ذمَّ ال�ضلف اللحن، ومن ذلك اأن عمر بن الخطاب  مرَّ على قوم يرمون فاأ�ضاوؤوا الرمي، فقالوا: يا اأمير الموؤمنين 
: »�ضوء اللحن اأ�ضواأ من �ضوء الرمي«)5(. وكتب كاتُب اأبي مو�ضى االأ�ضعري  اإلى عمر كتاًبا  نحن قوم متعلمين)4(، فقال عمر 
ع كاتبك �ضوطًا، وا�ضرفه عن عملك«)6(، وقال بع�ض ال�ضلف: »اللحن في الكالم اأقبح  فلحن في حرف منه، فكتب اإليه عمر: »اأن قنِّ

من الجدري في الوجه«)7(.
بون اأوالدهم عن اللحن. فنحن ماأمورون اأمر اإيجاب، اأو اأمر ا�ضتحباب  قال �ضيخ االإ�ضالم ابن تيمية: »وكان ال�ضلف يوؤدِّ

 قال ال�ضعبيُّ رحمه اهلل: »النحو في العلم كالملح في الطعام، ال ي�ضتغنى عنه«)1(.
وباإعطاء كل كلمة حقها من االإعراب عند الكتابة اأو التحدث اأمر �ضروري في اللغة العربية وهو من خ�ضائ�ضها، وال يمكن 
اال�ضتغناء عنه بحال من االأحوال؛ فاإنه ال يمكن النطق بالحرف العربي في اأي كلمة من الكلمات بدون حركة فهي جزء من 

الحرف العربي.
ا على اأن تقراأ اأمته القراآن قراءًة �ضليمة من اللحن اأو الخطاأ، فعن اأبي الدرداء  قال:  وكان الر�ضول  حري�ضً

�ضمع النبي  رجاًل يقراأ فَلَحَن فقال الر�ضول  »اأر�ضدوا اأخاكم«)2(.
: »اأما بعد: فتفقهوا في ال�ضنة، وتفقهوا في العربية، واأعربوا  وكتب عمر بن الخطاب  اإلى اأبي مو�ضى االأ�ضعري 

القراآن فاإنه عربي«)3(.
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اأن نحفظ القانون العربي ون�ضلح االأل�ضنة المائلة عنه. فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب وال�ضنة، واالقتداء بالعرب في خطابها. 
ا وعيًبا، فكيف اإذا جاء قوم اإلى االأل�ضنة العربية الم�ضتقيمة واالأوزان القويمة فاأف�ضدوها  فلو ترك النا�ض على لحنهم كان نق�ضً

بمثل هذه المفردات واالأوزان المف�ضدة لل�ضان...«)1(.
ضور من �ضعف الهتمام باللة العربية:

11 تعظيم �ضاأن اللغات االأجنبية فوق �ضاأن اللغة العربية، والتباهي بها والتحدث بها بديال عن اللغة العربية دون حاجة.

22 ترك ترجمة العلوم التجريبية والطبيعية باللغة العربية كالطب والهند�ضة والتذرع في ذلك باأعذار واهية.

33 الترويج للهجات العامية بين اأفراد المجتمع ب�ضور مختلفة، والدعوة اإلى اإحاللها محل اللغة العربية في ال�ضحافة، 

وو�ضائل االإعالم، واالإعالنات التجارية، وغيرها.
44 ال�ضخرية من الف�ضحى واأهلها الم�ضتم�ضكين بها، عبر البرامج الهزلية والترفيهية وغيرها.

55 التهوين من �ضاأن درا�ضة النحو ومعرفة االإعراب، واأنه ال حاجة له.

66 و�ضفها بال�ضعوبة، ونعتها بالغمو�ض والطول.

)1( جمموع الفتاوى 252/32.

•É`````°ûf1
العربية  اللغة  فهم  اأثر  َبنيِّ  بالتعاون مع جمموعتك:  معانية،  فهم  اأثر يف  ولها  القراآن  لغة  العربية هي  اللغة 

ومعرفة االإعراب يف فهم كالم اهلل تعالى: 
.......................................................................................................................................................

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

.......................................................................................................................................................
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•É`````°ûf2

د اأ�ضباب ال�ضعف اللغوي املنت�ضر يف التحدث والكتابة، ثم �ضع احللول املنا�ضبة  بالتعاون مع جمموعتك: حدِّ
له.

االأ�ضباب:
...........................................................................................................................................  1

...........................................................................................................................................  2
احللول:

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

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

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

22 ا�ضت�ضهد من اأقوال ال�ضلف على اأهمية القراءة اأو الكتابة اْلُمْعَرَبة، وذم اللحن.

33 َبنيِّ خطورة اللحن واآثاره على اللغة ومعرفة معاين القراآن الكرمي.
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  تبيِّن المراد بال�ضيا�ضة ال�ضرعية.

ن اأ�ضول ال�ضيا�ضة ال�ضرعية.   تبيِّ

  تحدد اأ�ض�ض ال�ضيا�ضة ال�ضرعية ومبادئها.

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

ƒ¡Øeم �ل�س»اSسة �لûسYô»ةƒ¡Øeم �ل�س»اSسة �لûسYô»ة

NاUس»ة �ل�س»اSسة �لûسYô»ةNاUس»ة �ل�س»اSسة �لûسYô»ة

oة«Yôسûل� oسةSل�س»ا�oة«Yôسûل� oسةSل�س»ا�

ُر بها �ضوؤون الدولة؛ كتنظيمات ال�ضلطة التنفيذية واالإدارية،  يراد بال�ضيا�ضة ال�ضرعية: االأحكام واالإجراءات التي تدبَّ
َفت بال�ضرعية: الأنها م�ضتمدة من ال�ضريعة، �ضواء اأكانت تلك االأحكام واالإجراءات مما  والق�ضاء، والَعالقات الدولية، وُو�ضِ

ًة على القواعد واالأ�ضول ال�ضرعية. ورد من�ضو�ضًا عليه في ال�ضرع، اأم كانت َمْبِنيَّ

ز ال�ضيا�ضة في االإ�ضالم ربطها بال�ضرع، فاكت�ضبت منه القوة؛ لكونها م�ضتمدة من طاعة اهلل ور�ضوله، واكت�ضبت  مما يميِّ
الكمال من كمال ال�ضريعة و�ضالحيتها لكل زمان ومكان، كما قال تعالى:   

. ]المائدة: 3
المضادر التي تبنى عليا ال�ضيا�ضة ال�ضرعية:

القراآن الكريم: فقد بيَّن القراآن الكريم اأحكام اأ�ضحاب الواليات العامة والخا�ضة، والعالقات مع غير الم�ضلمين. 11

22 ال�ضنة النبوية: فقد ورد فيها بيان واجبات الوالة والعمال، واأحكام المال، واأحكام المنازعات والق�ضاء، وال�ضوؤون 

: الداخلية والخارجية، كما كانت �ضيرة النبي  تطبيًقا عمليًّا لذلك كله، ومن هذه التطبيقات قول النبي 
»يا عائ�ضة لوال قومك حديٌث عهدهم بكفر لنق�ضت الكعبة فجعلت لها بابين: باب يدخل النا�ض، وباب يخرجون«)1(؛ 

حيث قدم درء المف�ضدة على م�ضلحة بناء البيت على قواعد اإبراهيم عليه ال�ضالم.

)1( اأخرجه البخاري )126(، وم�ضلم )1333(.
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ِة اْلُخَلَفاِء  ِتي َو�ُضنَّ : الأن النبي  اأمرنا باتباع �ضنتهم بقوله: »َفَعَلْيُكْم ِب�ُضنَّ 33 �ضيرة الخلفاء الرا�ضدين المهديين 

َواِجِذ«)1(، وفيها تطبيقات كثيرة لما يتعلق بال�ضيا�ضة ال�ضرعية  وا َعَلْيَها ِبالنَّ ُكوا بها، َوَع�ضُّ ا�ِضِديَن، َتَم�ضَّ يَن الرَّ اْلَمْهِديِّ
. واإدارة �ضوؤون الدولة، وبخا�ضة �ضيرة عمر بن الخطاب 

االأ�ض�ض والمبادئ التي تقوم عليها ال�ضيا�ضة ال�ضرعية:

ل  ها؛ وال ُتتاأَوَّ ال�ضريعة االإ�ضالمية هي الحكم عند التنازع والخ�ضام، وال يجوز بحال اأن تخالف ال�ضيا�ضُة ال�ضريعَة اأو ت�ضادُّ
ال�ضريعة الأجل ال�ضيا�ضة؛ بل ال بد اأن تكون ال�ضيا�ضُة منبثقًة عن ال�ضريعة موافقًة لها ال تخرج عنها وال تحيد، قال تعالى:

. ]الن�ضاء: 59

، فمن   والأهميتها فقد حث عليها النبي 
لمن؟  قلنا:  الن�ضيحة«  »الدين   : قوله  ذلك 
الم�ضلمين  والأئمة  ولر�ضوله  ولكتابه  »هلل  قال: 

وعامتهم«)2(.

Aت¡اf�و A�ا �بتد kق«Ñ£Jو k�ô«¶æJ ة«eÓسSEعة �لjôسûل≈ �لE� لحتكام�Aت¡اf�و A�ا �بتد kق«Ñ£Jو k�ô«¶æJ ة«eÓسSEعة �لjôسûل≈ �لE� لحتكام� 11

من اأهم مبادئ ال�ضيا�ضة ال�ضرعية طاعة الوالة، قال تعالى:                 
، وهذه الطاعة مقيدة بعدم مخالفة ال�ضريعة، فاإذا اأمر الحاكم بما يخالف طاعة اهلل ور�ضوله فال طاعة  ]الن�ضاء: 59

لمخلوق في مع�ضية الخالق، وطاعة اهلل ور�ضوله اأوجب من طاعة الوالة.
والتفريط في طاعة ولي االأمر يوؤدي اإلى التفرق وال�ضعف وت�ضلط االأعداء كما قال تعالى: 

.             ]االأنفال: 46

ôeة ول« �لأYاWôeة ول« �لأYاW 22

33 �لüæس»ëة لÓأFمة �لüæس»ëة لÓأFمة

)1( اأخرجه اأحمد 126/4، واأبو داود )4607(، والرتمذي )2676(، و�ضححه ابن حبان178/1)5( واحلاكم يف امل�ضتدرك 174/1واالألباين يف االإرواء )2455(.
)2(  اأخرجه م�ضلم )55(.

إثراءإثراء
للمزيد من الطالع:

-  كتيب المعلوم من واجب العالقة بين الحاكم 
 والمحكوم لل�ضيخ عبد العزيز بن باز

-  كتاب ال�ضيا�ضة ال�ضرعية البن تيمية ب�ضرح 
 ال�ضيخ محمد بن عثيمين
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وهــي نقا�ــض وبحــث اأهــل العلم واأ�ضحاب الخبرة لالأمور الم�ضــتجدة؛ اأو التي لي�ــض فيها ن�ض �ضــرعي خا�ض للو�ضول 
اإلى االأ�ضوب واالأح�ضن واالأقرب اإلى تحقيق الم�ضلحة العامة، وقد اأمـــــر اهلل تعالـــــى بهـــــا نبيه فقـــــال: 

: »ما راأيت اأحدًا اأكثر م�ضاورة الأ�ضحابه من ر�ضول  ، قـــال اأبو هريرة  ]اآل عمران: 159
.)1(» اهلل 

 iQƒســـûل�   iQƒســـû55  �ل

 فالعــدل واجــب بيــن الرعيــة، ال يقــدم اأحــد على اأحد لن�ضــب اأو جــاه اأو مــال اأو غير ذلــك، واإذا ذهب العدل انت�ضــرت 
الفو�ضــى، وكثــرت المظالــم، وهــذا يخالف اأ�ضول ال�ضــريعة، ويوؤذن بزوال الدول، قال تعالى: 

. ]الن�ضاء: 58

44  �لعـــد∫   �لعـــد∫ 

)1( اأخرجه عبد الرزاق يف امل�ضنف، كتاب املغازي، غزوة احلديبية رقم )9720( واأ�ضله عند البخاري.

•É`````°ûf1
ال�ضورى من املبادئ الرئي�ضة يف ال�ضيا�ضة ال�ضرعية، من خالل زيارتك ملوقع جمل�ض ال�ضورى يف اململكة ÿ�ض 

النظام الذي يقوم عليه، ثم ار�ضد اأبرز منجزاته.

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................
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•É`````°ûf2
تعاون مع زمالئك يف بيان عالقة ال�ضيا�ضة ال�ضرعية بكل ‡ا ياأتي:

العالة ور العالة

ن�ضو�ض الكتاب وال�ضنة

طاعة ولي االأمر

العدل

تحقيق الم�ضالح

11 ما املراد بال�ضيا�ضة ال�ضرعية؟

22 ما االأ�ضول التي ت�ضتمد منها ال�ضيا�ضة ال�ضرعية؟

33 َبنيِّ اأثر ال�ضنة النبوية على ال�ضيا�ضة ال�ضرعية.

44 ما اأ�ض�ض ال�ضيا�ضة ال�ضرعية؟
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يتوع منك بعد الدر�س اأن:

ˆ� πـ»ـÑسـS »ـa ـ¡ـاد÷�ˆ� πـ»ـÑسـS »ـa ـ¡ـاد÷�

Jعjô∞ �÷ـ¡ـادJعjô∞ �÷ـ¡ـاد

�أb�سام �÷ـ¡ـاد�أb�سام �÷ـ¡ـاد

ها - وهما الطاقة وامل�ضقة، تقول: جَهد دابته واأجهدها:  الجاد لًة: م�ضدر من اجَلْهد واجُلهد - بفتح اجليم و�ضمِّ
بل≠ جهدها وحمل عليها يف ال�ضري فوق طاقتها.

واالجتهاد: بذل الو�ضع واملجهود.
الجاد اضطالحاً: الجهاد في االإ�ضالم ا�ضم عام ي�ضمل عدة معاٍن تدور حول مفهوم: »بذل الجهد«، وا�ضتفراÆ الو�ضع في 
طاعة اهلل، فيدخل في ذلك طلب العلم، والرزق، وحمل النف�ض على الخير، وترك ال�ضر، واالإنفاق من المال، كما ي�ضمل اأي�ضًا 
معنى القتال الذي �ضرعه اهلل تعالى لن�ضر الدعوة االإ�ضالمية، وليتمكن النا�ض من الدخول في دين االإ�ضالم للحماية وتوفير 
االأمن ولمواجهة الظلم واال�ضطهاد والفو�ضى، لتبلي≠ ر�ضالة االإ�ضالم، دون اإكراه للنا�ض على الدخول، ولي�ض لالعتداء، كما 
اأهل الغلو والتطرف، وكل َمْن جهل حقيقة االإ�ضالم الداعي لل�ضلم والتعاي�ض وحفظ الحقوق والحريات الم�ضروعة،  يزعم 
واأمر  . ��]البقرة: 190 ��ÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁ قال اهلل تعالى:
الجهاد بيد اإمام الم�ضلمين في كل ع�ضر، واإمام الم�ضلمين في بالدنا هو خادم الحرمين ال�ضريفين الملك �ضلمان بن عبد 

العزيز -اأيده اهلل-.

مجاهدُة النف�ض ويكون بالتزود من العلم ال�ضرعي الذي ينير الب�ضيرة، ويو�ضح الطريق، ثم بمجاهدتها لال�ضتقامة  11
على العمل ال�ضالح المبني على العلم ال�ضحيح.

ينق�ضم اجلهاد باعتبار اإطالقه العام اإلى ما ياأتي:

ف الجهاد في اللغة واال�ضطالح.   تعرِّ
د اأق�ضام الجهاد.   تعدِّ

  تبيِّن ف�ضل الجهاد في �ضبيل اهلل.
  تبيِّن حكم الجهاد.

د الحاالت التي يتعين فيها الجهاد.   تحدِّ
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ˆ� π«ÑسS ‘ ـ¡ـاد÷� πس†aˆ� π«ÑسS ‘ ـ¡ـاد÷� πس†a

ومن اد النف�س: مجاهدتها بكبح اأهوائها وغرائزها التي تجنح باالإن�ضان اإلى االنغما�ض في ال�ضهوات المحرمة، يقول 
. ]العنكبوت: 69 تعالى:       

بذل المال في وجوه الخير بعامة، يقول تعالى:       ا: ومن ادها اأي�ضً
. ]االأنفال: 60

مجاهدُة ال�ضيطان ويكون بدفع ما يلقي ال�ضيطان في النف�ض من ال�ضبهات الم�ضلة، وال�ضهوات المحرمة. 22
اِق ويكون باأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتوجيههم واإر�ضادهم ون�ضحهم بالتي هي اأح�ضن. مجاهدُة الُف�ضَّ 33
مجاهدُة المنافقين ويكون باأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ودح�ض �ضبهاتهم واإرجافاتهم، وبيان زيف 44

       ادعاءاتهم.

الجهاد في �ضبيل اهلل بمعناه الخا�ض ذروة �ضنام االإ�ضالم، وهو من اأعلى الُقُربات، واأجلِّ الطاعات، �ُضرع الإعالء كلمة 
اهلل تعالى، وتبلي≠ دعوته للنا�ض كافة، واالآيات الكثيرة، واالأحاديث النبوية دالة على هذا الف�ضل، يقول تعالى:

. ]التوبة: 111
ويقول تعالى: 

. ]التوبة: 22-21-20

.                                 ]اآل عمران: 171-170-169

وروى ال�ضيخان عن اأبي هريرة  اأن ر�ضول اهلل  �ضئل: اأي العمل اأف�ضل؟ فقال: »اإيمان باهلل ور�ضوله«، قيل: ثم 
ماذا؟ قال: »الجهاد في �ضبيل اهلل..« الحديث )1(.

ا - عن اأن�ض  مرفوًعا: »َلَغْدَوٌة اأو َروَحٌة في �ضبيل اهلل خير من الدنيا وما فيها«)2(. واأخرجا - اأي�ضً

)1( اأخرجه البخاري 77/1، وم�ضلم )83(. 
)2( اأخرجه البخاري )2792(، وم�ضلم )1880(.

ويقول �ضبحانه: {

|
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حــكــº �لـéـ¡ــادحــكــº �لـéـ¡ــاد

اتفق علماء الم�ضلمين على اأن الجهاد فر�ض، ولكنه فر�ض كفاية، اإذا قام به من يكفي �ضقط االإثم عن الباقين، وذلك 
لقوله تعالى: 

. ]التوبة: 122
قال ابن ُقَداَمَة رحمه اهلل: )وهذا يدل على اأن القاعدين غيُر اآثمين مع جهاد غيرهم()1(.

وقال تعالى:
. ]الن�ضاء: 95

aق¬ �÷¡ــاد وVسƒ�ب£¬aق¬ �÷¡ــاد وVسƒ�ب£¬

اجلهاد امل�ضروع ال بد له من �ضروط و�ضوابط من اأهمها:
11  االإخال�ض، اأن يق�ضد بعمله امتثال اأمر اهلل ون�ضرة دينه والدفاع عن االإ�ضالم والم�ضلمين، اأما اإذا كانت نيته 

خالف ذلك، كاأن يقاتل حمية لقومه اأو مذهبه اأو طلبا للمال، اأو رياًءا  وتفاخًرا بقوته و�ضجاعته، اأو تحت راية ال 
يعرف حقيقتها، فهذا ال يكون جهاًدا في �ضبيل اهلل، �ضئل الر�ضول  عن الرجل يقاتل �ضجاعة ويقاتل حمية 
ويقاتل رياًء، اأي ذلك في �ضبيل اهلل؟ قال »من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو في �ضبيل اهلل« )2(. وقال ر�ضول 
ُب  ٍة، َيْغ�ضَ يَّ اَعِة َوَفاَرَق الجماعَة فماَت ماَت ِميتًة َجاهلية، َوَمْن َقاتَل َتْحَت َراَيٍة ِعمِّ : »َمْن َخَرَج ِمن الطَّ اهلل 
َها َوَفاِجَرها،  تي َي�ضِرُب َبرَّ ٌة، َوَمن َخَرَج َعلى اأُمَّ َبة، َفُقِتَل َفِقْتَلٌة َجاِهليَّ ُر َع�ضَ َبٍة، اأو َيْدُعو اإِلى َع�ضَبٍة، اأو َيْن�ضُ ِلَع�ضَ

ال َيَتَحا�ضى ِمْن موؤِمنها، وال َيفي ِبَعهِد ِذي َعهِدها، َفَلْي�َض ِمني، َوَل�ْضُت منه«)3(.
22  اأمر ولي االأمر: الجهاد عبادة تاأثيرها يعم االأمة، وال يقت�ضر على من يقوم به �ضواء فرد اأو مجموعة من النا�ض 

فقط، ولذلك لم يترك اأمره الجتهادات غير من�ضبطة �ضواء الأفراد اأو مجموعات تفتات على االأمة، واإنما األحقته 
ال�ضريعة باب ال�ضيا�ضة ال�ضرعية، فهو جزء من عمل االإمام وما يتحمله من م�ضوؤوليات، وبما لديه من اإمكانات 
ومن  اهلل  اأطاع  فقد  اأطاعني  :»من  قال  باأمره.  اإال  النفير  اأو  الجهاد  اإعالن  يجوز  ال  ولذلك  وموؤ�ض�ضات، 
ع�ضاين فقد ع�ضى اهلل ومن يطع االأمري فقد اأطاعني ومن يع�ض االأمري فقد ع�ضاين واإ‰ا االإمام جنة يقاتل 

من ورائه ويتقى به فاإن اأمر بتقوى اهلل وعدل فاإن له بذلك اأجًرا واإن قال بغريه فاإن عليه منه« )4(.
33  القدرة على اجلهاد فاإن النبي  ⁄ يقاتل كفار قري�ض قبل الهجرة، بل ⁄ ي�ضرع اجلهاد قبلها الأن امل�ضلمني 

كانوا يف حال �ضعف وقلة، وبعد الهجرة وقيام الدولة امل�ضلمة القوية �ضرع اجلهاد.

)2( اأخرجه م�ضلم )1904(. )1( املغني 6/13، 7.     
)4( املغنى ج13 �ض33.     )3( اأخرجه البخاري )2957(.   
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�÷¡اد eاE� ¢Vل≈ ƒjم �لق»اeة�÷¡اد eاE� ¢Vل≈ ƒjم �لق»اeة

من حكمة اهلل تعالى اأن جعل ال�ضراع بين الحق والباطل باقًيا اإلى يوم القيامة، وما دام هذا ال�ضراع موجوًدا فالجهاد 
موجود، ال يحدُّ بوقت معين، فمتى وجد الباطل وال�ضالل، فالجهاد ما�ض، وف�ضيلته باقية بح�ضب كل زمان ومكان، قال 

. ]البقرة: 217 تعالى:      
وعن جابر  مرفوًعا: »ال تزال طائفة من اأمتي يقاتلون على الحق ظاهرين اإلى يوم القيامة«)2(.

?ˆ� π«ÑسS ‘ �لقتا∫ ج¡اد� ¿ƒكj ≈تe?ˆ� π«ÑسS ‘ �لقتا∫ ج¡اد� ¿ƒكj ≈تe

�◊الä �لت« jتعa Ú»¡ا �÷ـ¡ـاد�◊الä �لت« jتعa Ú»¡ا �÷ـ¡ـاد

دين: ال يخرج القتال عن مْق�ضَ
11  اأن يكون تلبية الأمر اهلل، وت�ضحية في �ضبيله، ون�ضًرا لعقيدة التوحيد، ودفاًعا عن حيا�ض االإ�ضالم وديار الم�ضلمين، 

واإعالًء لكلمة اهلل، فهذا هو الجهاد في �ضبيل اهلل.
ًة، اأو قومية، اأو طلًبا لمال، ونحو ذلك من ال�ضعارات والمذاهب  اأن يكون خالف ذلك المق�ضد، كاأن يقاتل �ضجاعة، اأو َحِميَّ   22

ًة، ويقاتل رياء، اأيُّ ذلك  الباطلة، فهذا ال يكون في �ضبيل اهلل. �ضئل ر�ضول اهلل  عن الرجل يقاتل �ضجاعة، ويقاتل َحِميَّ
في �ضبيل اهلل؟ قال: »من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا، فهو في �ضبيل اهلل«)1(.

ذكر العلماء اأن الجهاد يتعين على ال�ضخ�ض في حاالت ثالث:
ان، فيحرم على من ح�ضر االن�ضراف، يقول تعالى:  فَّ 11 اإذا تقابل ال�ضَّ

.   ]االأنفال: 16-15

اإذا نزل الكفار ببلد معيَّن، تعّين على اأهله قتالهم ودفعهم، فالدفاع عن النف�ض واجب، قال تعالى:  22

.                  ]البقرة: 190

اإذا ا�ضتنَفَر وليُّ االأمر قومًا لزمهم النفير، قال تعالى:   33

. ]التوبة: 39-38

)1( اأخرجه البخاري )2810(، وم�ضلم )1904(.
)2( اأخرجه م�ضلم )1923(.
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بالتحاور مع معلمك وزمالئك، ما االعتبارات التي يجب اأن توؤخذ بعني االعتبار يف اجلهاد؟
........................................................................................................................................................

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

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

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

•É`````°ûf1

علِّل ما ياأتي:
♦ علو �ضاأن ومنزلة املجاهد يف �ضبيل اهلل.

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

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

♦ اأول من ت�ضعر به النار يوم القيامة رجل قاتل وُقتل ليقال �ضجاع.
........................................................................................................................................................

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

•É`````°ûf3

ما العن�ضر الذي ترى من االأهمية اإ�ضافته للدر�ض؟ وملاذا؟
........................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................
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نهما. 11  للجهاد يف ال�ضرع اإطالقان، بيِّ

22 ما حكم اجلهاد ؟ دلِّل على ما تقول مع بيان وجه اال�ضتدالل.

33 متى يكون القتال جهادًا يف �ضبيل اهلل؟ دلِّل على ما تقول.

•É`````°ûf4

“ييز فرو�ض الكفايات عن فرو�ض االأعيان اأمر دقيق ال يح�ضنه اإال العلماء الربانيون، ما اأثر االفتيات على 
العلماء وŒاهل اأقوالهم يف ق�ضية جهاد العني وجهاد الكفاية على الفرد واملجتمع؟

االآثار على املجتمعاالآثار على الفرد
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  تقدر نعمة المال.
  تبيِّن طرق الك�ضب الم�ضروع.

  ت�ضرح اأثر الك�ضب الخبيث.
د �ضوابط ك�ضب المال واإنفاقه.   تعدِّ

  تت�ضف باالعتدال في النفقة.

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

fعمة �لما∫fعمة �لما∫

�لك�سÖ وWلÖ �لôز¥�لك�سÖ وWلÖ �لôز¥

�لما∫a o« �لSEسÓم�لما∫a o« �لSEسÓم

واالأ�ضرة  الفرد  لق�ضاء حاجات  وو�ضيلة  و�ضرورة من �ضروراتها،  الحياة،  ِقوام  وهو  العباد،  على  نعم اهلل  المال من 
والمجتمع، وهو نوع من اأنواع الزينة في هذه الحياة الدنيا:      

، وقد اأعطى االإ�ضالم للفرد الحق في تملك المال، ورتب على هذا الحق نتائجه الطبيعية         ]الكهف: 46
في حفظه ل�ضاحبه، و�ضيانته له عن النهب وال�ضرقة، واالختال�ض ونحوه، وو�ضع عقوبات رادعة لمن اعتدى عليه، �ضماًنا لهذا الحق، 
ا نتائجه االأخرى، وهي حرية الت�ضرف فيه بالبيع،  ودفًعا لما يتهدد الفرد في حقه الم�ضروع. كما اأن االإ�ضالم رتب على هذا الحق اأي�ضً

واالإجارة، والرهن، والهبة، والو�ضية وغيرها من اأنواع الت�ضرف المباح.

قد اأوجب ال�ضارع على الم�ضلم اأن يطلب المال وي�ضعى في اأ�ضباب تح�ضيله مما اأذن اهلل به و�ضرعه من طرق الك�ضب 
الحالل والعمل المباح، حتى ي�ضتغني المرء به عن ذل ال�ضوؤال للغير والحاجة للخلق، فطلب الرزق وتح�ضيله �ضرف للموؤمن 
وعزة للم�ضلم، به ُت�ضان االأعرا�ض وتحفظ الكرامة، وبه ي�ضتعان على كثيٍر من اأعمال البر والطاعة، فعن الزبير بن العوام 
عن النبي   قال: »الأن ياأخذ اأحدكم حبله، فياأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكّف اهلل بها وجَهه، خير 

: » كفى بالمرء اإثًما اأن ي�ضيع من يقوت« )2(. من اأن ي�ضاأل النا�ض اأعطوه اأو منعوه« )1(، وقال 

)2( رواه اأحمد )6207/13(. )1( اأخرجه البخاري )1378(.  

L-GE-CBE-TRHS-HDTH2-U3-L12
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المال في اإلسالم

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-الثقافة اإلسالمية

علوم إنسانية

الثانوية مقررات
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 å«Ñÿ� Öو �لك�س Ö«£ل� Öلك�س� å«Ñÿ� Öو �لك�س Ö«£ل� Öلك�س�

Vسƒ�ب§ �cت�ساب �Ÿا∫ Vسƒ�ب§ �cت�ساب �Ÿا∫ 

Vسƒ�ب§ �ØfEا¥ �Ÿا∫ Vسƒ�ب§ �ØfEا¥ �Ÿا∫ 

ويعين  والخ�ضية من اهلل،  وال�ضكينة  الطماأنينة  ويورث  ال�ضدر،  وي�ضرح  القلب،  ينير  الحالل  والمال  الطيب،  الك�ضب 
الجوارح على العبادة والطاعة، ومن اأ�ضباب قبول العمل ال�ضالح واإجابة الدعاء.

 واأما الك�ضب الخبيث فاإنه �ضوؤم وبالء على �ضاحبه، ب�ضببه يق�ضو القلب، وينطفئ نور االإيمان، ويمنع اإجابة الدعاء، وقد 
: »الرجل يطيل ال�ضفر اأ�ضعث اأغبر يمد يديه اإلى ال�ضماء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، وم�ضربه حرام،  ذكر النبي 
وملب�ضه حرام، وُغِذَي بالحرام، فاأنَّى ُي�ضتجاب لذلك؟« )1(، فلقد ا�ضتجمع هذا الرجل من �ضفات الذل والم�ضكنة والحاجة 
والفاقة اإلى ربه ما يدعو اإلى رثاء حاله، ويوؤكد �ضدة افتقاره، ولكنه قد قطع �ضلته بربه، وَحَرَم نف�ضه من مدد اهلل وف�ضله، 

وحال بينه وبين قبول دعائه ما هو عليه من ا�ضتعمال للحرام في الماأكل والم�ضرب والملب�ض.

م �ضائر �ضور الك�ضب الخبيث؛ ومنها ما ياأتي: اإذا كان االإ�ضالم قد و�ضع ميادين الك�ضب الحالل، فقد حرَّ
اكت�ضاب المال بغير عمٍل يقابلُه: كالربا والقمار واليان�ضيب، ونحوها. 11

: بال�ضرقة والغ�ض والغرر، ونحوها.  اكت�ضاب المال بغير حقٍّ 22

اكت�ضاب المال عو�ضًا الأمر محرم: كثمن الخمر والخنزير والمخدر، ونحوها. 33

م، مثل: بيع ال�ضالح لمن يعلم اأنه ي�ضتخدمه في جريمة، وبيع العنب لمن  اكت�ضاب المال ب�ضيء يكون و�ضيلًة اإلى محرَّ 44

ي�ضنعه خمًرا.
االحتكار، وذلك بحب�ض االأ�ضياء الفا�ضلة عن حاجة االإن�ضان يترب�ض بها ارتفاع االأ�ضعار عند الحوادث ليبيعها باأثمان  55

فاح�ضة، ل�ضدة احتياج النا�ض اإليها، وقد حرمه االإ�ضالم تحريًما �ضديًدا، وجعل الك�ضب عن طريقه ك�ضًبا خبيًثا؛ لما 
:» َمِن اْحَتَكَر َفُهَو َخاِطٌئ« )2(، اأي اآثم. فيه من اإ�ضرار بالنا�ض وا�ضتغالل لحاجات المحتاجين فقد قال 

والإنفاق المال في االإ�ضالم �ضوابط منها:
11 اإنفاقه في االأمور الم�ضروعة والمباحة، وتحريم اإنفاقه في المحرمات، و�ضواء اأكان اإنفاقه في هذه المحرمات على 

النف�ض اأم على الوالدين اأم على االأوالد اأم على الزوجة اأم على االأ�ضدقاء اأم على غيرهم، فكل ذلك محرم وال 
يجوز، وهو مما ي�ضاأل عنه العبد يوم القيامة.

22 المحافظــة علــى المــال وعــدم ت�ضييعــه فيما ال نفع فيه في الديــن وال في الدنيا، قال تعالى:

، وال يقــول المــرء: هو مالي اأفعل فيه ما اأ�ضــاء، وذلــك الأنه في الحقيقة  ]الن�ضــاء: 5
  . مال اهلل، واالإن�ضان م�ضتخَلٌف فيه، كما قال تعالى:          ]النور: 33

)2( اأخرجه م�ضلم )3012(. )1( اأخرجه م�ضلم )1686(.  
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33 االعتدال في اإنفاق المال، وابتغاء اأف�ضل ال�ضبل به، قال تعالى:         

.                                         ]الفرقان: 67
وجوب االإنفاق فيما فر�ض اهلل تعالى في اأموال االأغنياء، مثل: الزكاة التي تدفع لم�ضتحقيها، كما قال تعالى: 44

 . ]التوبة: 60
55 م�ضروعية االإنفاق في اأبواب الخير ووجوه البر التي حث ال�ضارع عليها، ورتب على ذلك االأجر العظيم والثواب 

الجزيل، قال تعالى:

هريرة  اأبي  وعن   . 262-261 ]البقرة: 
ُمْنِفًقا  اأعط  اأحُدهما: اللهم  اإال مَلَكاِن ينزالن فيقول  : »ما من يوم ي�ضبح العباد فيه   قال: قال ر�ضول اهلل 
خلًفا، ويقول االآخر: اللهم اأعِط ُمْم�ِضًكا َتَلًفا« )1( ولكن يجب على المنفق اأن يتحرى الدقة عند اإنفاقه حتى ال تقع 

نفقته في يد من ال ي�ضتحق، اأو في يد جهات م�ضبوهة ت�ضتغل ذلك في محاربة الدين اأو االإ�ضاءة للوطن.

)1( اأخرجه البخاري )1351( وم�ضلم )1678(.

قارن بني اأثر الك�ضب احلالل والك�ضب احلرام ح�ضب ما يف اجلدول االآتي:

الك�ضب الحرامالك�ضب الحاللوه المقارنة

اأثره على بركة المال

اأثره على نف�ضية �ضاحبه

اأثره في االآخرة
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تتعدد و�ضائل الك�ضب احلالل، ا�ضتنتج من الن�ضو�ض االآتية الو�ضيلة الواردة للك�ضب:

و�ضيلة االكت�ضابالن�ض

. ]الق�ض�ض: 73

. ]نوح: 12-10

11 املال نعمة من نعم اهلل علينا، ا�ضتدل لذلك.

22 ما اأثر الك�ضب اÿبيث على �ضاحبه؟

33 ما �ضوابط ك�ضب املال يف االإ�ضالم؟

44 َبنيِّ موقف االإ�ضالم من االحتكار، مع التعليل ملا تذكر.

ح ذلك. 55 االعتدال يف النفقة منهج �ضرعي، و�ضِّ

)1( اأخرجه اأحمد30/1، 52، والرتمذي )2344(، وابن ماجه )4164(، و�ضححه ابن حبان 509/2 )730(، وال�ضياء يف االأحاديث املختارة 333/1)227(، واحلاكم يف 
امل�ضتدرك على ال�ضحيحني 354/4، واالألباين يف ال�ضل�ضلة ال�ضحيحة)310(.

)2( اأخرجه البخاري )1401(، وم�ضلم )1042(.

ْيَر،  ِلِه َلَرَزَقُكْم َكَما َيْرُزُق الطَّ ُلوَن َعَلى اهلِل َحقَّ َتَوكُّ ُكْم َتَتَوكَّ »َلْو اأَنَّ
ا، َوَتُروُح ِبَطاًنا«)1(.   َتْغُدو ِخَما�ضً

»َوالَِّذي َنْف�ِضي ِبَيِدِه الأَْن َياأُْخَذ اأَحُدُكْم َحْبَلُه َفَيْحَتِطَب على َظْهِرِه؛ َخْيٌر َلُه 
ْعَطاُه اأْو َمَنَعُه«. متفق عليه)2(.  ِتَي َرُجاًل َفَي�ْضاأََلُه؛ اأَ ِمْن اأَْن َياأْ
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�لQƒ´ و�لõهد�لQƒ´ و�لõهد

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

´Qƒل� ∞jôعJ´Qƒل� ∞jôعJ

ى عن المحارم، فهو ورع ومتورع. ج وَتوقَّ ع، بمعنى: َتحرَّ َوِرَع وتورَّ الورع لًة:
اضطالًحا: ترك ما يخاف �ضرره في االآخرة )1(.

الزهد لة: قلة ال�ضيء.
و�ضرعاً: ترك ما ال ينفع في االآخرة.

اأاأ  ورع واجب: وهو الورع عن فعل المحرمات وترك الواجبات، واأمثلته ال ح�ضر لها.

ورع م�ضتحب: وهو الورع عن فعل المكروهات وترك الم�ضتحبات، واأمثلته كثيرة ال ح�ضر لها.   ÜÜ

: »اإني الأنقلب اإلى اأهلي فاأجد التمرة �ضاقطة على فرا�ضي،  ويدخل فيه الورع عن ال�ضبهة، ومن اأمثلته قول النبي  
فاأرفعها الآكلها، ثم اأخ�ضى اأن تكون �ضدقة فاألقيها«)2(.

وهذا الحديث اأ�ضل من اأ�ضول الورع، فالنبي  تحرم عليه ال�ضدقة، وهذه التمرة احتمل فيها اأمران: اإما اأن تكون 
ًعا. م عليه، فلما ا�ضتبه عليه اأمرها تركها تَورُّ ، اأو من مال ال�ضدقة المحرَّ من مال النبي 

Jعjô∞ �لõهدJعjô∞ �لõهد

´Qƒلـــ� ´�ƒــfأ�´Qƒلـــ� ´�ƒــfأ�

)1( ذكره ابن القيم يف مدارج ال�ضالكني )منزلة الزهد( عن ابن تيمية، وقال: هذه العبارة اأح�ضن ما قيل يف الورع.
)2( اأخرجه البخاري )2432(، وم�ضلم )1069(.
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)1( اأخرجه البخاري )6458/11(، وم�ضلم )2972(.
)2(  الوطاء: الفرا�ض اللني.

)3( رواه الرتمذي )2377( وقال: ح�ضن �ضحيح.

 »Ñæل� Iهد ‘ ح»اõلة للãeأ� »Ñæل� Iهد ‘ ح»اõلة للãeأ�

¬«a هدõل� »¨Ñæj اe ≈لY لةãeأ�¬«a هدõل� »¨Ñæj اe ≈لY لةãeأ�

F�ƒaد �لQƒ´ و�لõهدF�ƒaد �لQƒ´ و�لõهد

عن عائ�ضة  قالت: »اإن كنا اآل محمد لنمكث �ضهًرا ما ن�ضتوقد بنار، اإن هو اإال التمر والماء«)1 (. 11

عن عبد اهلل بن م�ضعود  قال: »نام ر�ضول اهلل  على ح�ضير، فقام، وقد اأثَّر في جنبه. فقلنا: يا ر�ضول اهلل،  22

: »ما لي وما للدنيا، ما اأنا في الدنيا اإال كراكب ا�ضتظل تحت �ضجرة، ثم راَح  لو اتخذنا لك ِوَطاًء)2(! فقال 
وَتَركها«)3(.

ات الدنيا الزائدة، وو�ضائل الترف فيها: في�ضرع الزهد في ركوب ال�ضيارات الفارهة اأو اقتناء االأجهزة  11 الزهد في ملذَّ

غالية الثمن، واختيار التو�ضط واالعتدال فيها.
22  الزهد في الماآكل والم�ضارب والمالب�ض الزائدة عن الحاجة، واختيار التو�ضط واالعتدال فيها.

القناعة في القلب، وكبح جماح النف�ض عن ال�ضهوات.   11

اإدراك اأن الدنيا مزرعة لالآخرة، وما عند اهلل خير واأبقى.   22

الراحة والطماأنينة وال�ضعادة في الدنيا؛ بعدم تتبع ملذات الحياة الدنيا، واالإغراق في جمعها.   33

التاأ�ضي بر�ضول اهلل  في حياته فهو اإمام الزاهدين، وقدوة المتورعين.   44
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)1( مدارج ال�ضالكني )الورع(.
)2( قد يتبني احلكم لبع�ض دون بع�ض، بح�ضب الر�ضوخ يف العلم والتمكن، وو�ضوح االأدلة، )انظر: فتح الباري 127/1 �ضرح حديث رقم 52(.

)3( وقد ت�ضتبه على الرا�ضخني بع�ض االأمور، لكن ال من جهة حكمها، اإ‰ا من جهة م�ضدرها، وذلك كحديث التمرة املتقدم، حيث ⁄ ي�ضتبه على النبي  حكمها، لكن 
ا�ضتبه عليه م�ضدرها فرتكها )انظر: جامع العلوم واحلكم، احلديث ال�ضاد�ض(.

Vسƒ�ب§ ‘ �لQƒ´ �لõهدVسƒ�ب§ ‘ �لQƒ´ �لõهد

´Qƒل� ¬«a »¨Ñæj اe ≈لY لةãeأ�´Qƒل� ¬«a »¨Ñæj اe ≈لY لةãeأ�

هذه بع�ض ال�ضوابط التي ال بد من معرفتها لتحقيق الورع والزهد الم�ضروعين، واالإخالل بها اأو ببع�ضها ينتج عنه فعل 
غير م�ضروع، اإما اإلى غلو مذموم، اأو اإلى تق�ضير ممنوع:

ا في  ا في فعل الم�ضتحب، وترك المكروه، ويكون اأي�ضً الورع يكون في فعل الواجب، وترك المحرم، كما يكون اأي�ضً  11

ترك ما اأ�ضله مباح؛ اإما ل�ضبهة عار�ضة، واإما لخوف جلبه مف�ضدة، اأو غير ذلك، مما قد يعر�ض للمباح، اأما المباح 
المح�ض فال ي�ضلح فيه الورع؛ الأنه ال ُيخاف �ضرره.

اأن يكون الورع والزهد �ضاِدَرْيِن عن علم حا�ضل باالأدلة ال�ضرعية؛ الكتاب ال�ضنة، فالجهل اأو االحتياط الفا�ضد،    22

قد يوؤدي اإلى ف�ضاد اأعظم من �ضالح يرتجى منه.
الموازنة بين المفا�ضد والم�ضالح، فما غلبت م�ضلحته فالورع فعله، وما غلبت مف�ضدته فالورع تركه.  33

الطعام وال�ضراب: ومن اأعظم الورع: الورع في المطاعم والم�ضارب، وذلك بتحري الحالل، والبعد عن الحرام،   11

اأو ما فيه �ضبهة لم تتبين.
المنطق والكالم، ول�ضدته قال بع�ض ال�ضلف: الورع في المنطق اأ�ضد منه في الذهب والف�ضة)1 (.  22

الورع في الم�ضتبهات: والمراد بالم�ضتبهات: اأمور بين الحالل والحرام، ت�ضتبه على كثير من النا�ض هل هي من   33

الحالل اأم من الحرام؟ اأما الرا�ضخون في العلم فال ي�ضتبه عليهم االأمر)2 (، وذلك الأنها ال تكون م�ضتبهة في 
ذاتها؛ الأن اهلل قد بين الحالل والحرام، لكن ت�ضتبه لمن لم يعلمها)3 (.

في البيع وال�ضراء، ومن اأمثلته: التورع عن بيع ال�ضلعة المعيبة مع اإخفاء عيبها ولو لم يكن ظاهًرا، فمن الورع   44

بيانه واإن نزلت قيمتها، والورع في اإعطاء البائع الدراهم الممزقة وو�ضعها بين ال�ضليمة حتى تختفي.
التورع في الفتوى: وذلك بترك االإقدام عليها دون علم وتثبت.  55

•É`````°ûf1
حب الدنيا ‡ا جبلت عليه النفو�ض، تعاون مع زمالئك يف اقرتاح و�ضائل واأ�ضاليب تربي على الزهد امل�ضروع 

يف الدنيا:
........................................................................................................................................................

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

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

........................................................................................................................................................
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11 ما املراد بالزهد؟ مع التمثيل له Ãثال.

22 ما املراد بالورع؟ مع التمثيل له Ãثال.

. 33 مثِّل لزهد النبي 

44 ما ثمرات الزهد والورع؟

55 املوازنة بني امل�ضالح واملفا�ضد اأحد ال�ضوابط يف الورع، و�ضح ذلك.

د العالقة بني ُخُلِق الورع واالأخالق االآتية: من خالل املنظم البياين االآتي حدِّ

الكل
الأخال ا�ضنة

الزهد

ماا �ضيحدث لباي الأخال اإن  يكن خلق الورع مووًدا؟

ما العالة التى تربط ب خلق الورع بباي الأخال؟

  يال زا
اأخه بع العتبار 

هو خلق الورع

ضال التوا�ضع

•É`````°ûf2
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  ت�ضتدل من القراآن على اأن االبتالء من �ضنن اهلل في الحياة.
د �ضور االبتالء.   تعدِّ

  تبيِّن الحكمة من االبتالء.
  تبيِّن موقف الموؤمن عند االبتالء

. ن ثالثًا من �ضور االبتالء في حياة النبي    تيبِّ
  ت�ضتنتج اآثار االبتالء على الموؤمن.

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

Iا«◊� ‘ ˆ� سS øe ةæسS AÓلبت�Iا«◊� ‘ ˆ� سS øe ةæسS AÓلبت�

  ôسûو�ل Òÿبا AÓلبت�  ôسûو�ل Òÿبا AÓلبت�

oAÓلبت�oAÓلبت�

والمطيع  والكافر،  الموؤمن   - ا�ض  النَّ فيها  يتقلَّب  ابتالء،  دار  الدنيا  فدار  الحياة،  في هذه  اهلل  �ضنن  �ضنة من  االبتالء 
وفَتن  نوائَب  من  حياتهم  تخلو  وال  والِمحن،  للم�ضائب  ويتعر�ضون  خاء،  والرَّ ة  وال�ضدَّ وال�ضراء  ال�ضراء  بين  والعا�ضي- 

 ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s تعالى:  قال  وابتالءات، 
 6  5  4  3  2  1  0 تعالى:  وقال   . 3-2 ]العنكبوت:  «  ª  ©  ¨  §

. ]البقرة: 155 < ; :9 8 7

؛  ]االأنبياء: 35 × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ اهلل تعالى يبتلي عبده الم�ضلم بالخير و�ضده كما قال تعالى: 
ليختبر �ضبره وي�ضتخل�ض اإيمانه، ويظهر توكله على ربه وح�ضن ظنه به، وليجزل مثوبته ويعلي درجته، ويظهر للنا�ض في الدنيا 

واالآخرة اأن هذا العبد اأهٌل لكرامته، و�ضالح لمجاورته في جنته.
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الفتن و االبتالء
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185

)2(  اأخرجه م�ضلم )4665(. )1( اأخرجه م�ضلم )5318(.   
)4(  اأخرجه اأحمد، )1555(، وابن ماجة )4023(. )3(  زاد املعاد 4 / 195.   

AÓلبت� øe ºسل�Ÿ� ∞bƒeAÓلبت� øe ºسل�Ÿ� ∞bƒe

AÓلبـتـ� ºــ nـك pحAÓلبـتـ� ºــ nـك pح

 »Ñæل� Iح»ـا ‘ AÓلبـتــ� »Ñæل� Iح»ـا ‘ AÓلبـتــ�

واإذا كان البد من االبتالء فعلى الم�ضلم اأن يوطن نف�ضه على ما يق�ضيه اهلل تعالى عليه في هذه الحياة الدنيا؛ في�ضبر 
على ال�ضراء وي�ضكر على ال�ضراء، ويطيع ربه في حالتي ال�ضدة والرخاء، فيح�ضل له الخير في اأي حال يكون عليها، كما 
قال عليه ال�ضالة وال�ضالم: »عجًبا الأمر الموؤمن؛ اإن اأمره كله خير، ولي�ض ذاك الأحد اإال للموؤمن، اإن اأ�ضابته �ضراء �ضكر 

فكان خيًرا له، واإن اأ�ضابته �ضراء �ضبر فكان خيًرا له«)1(.

عن �ضعد بن اأبي وقا�ض  قال: قلت: يا ر�ضول اهلل  اأي النا�ض اأ�ضد بالء؟ قال: »االأنبياء، ثم االأمثل فاالأمثل، 
يبتلى العبد على ح�ضب دينه، فاإن كان في دينه �ضلبا، ا�ضتد بالوؤه، واإن كان في دينه رقة، ابتلي على ح�ضب دينه، فما يبرح 

البالء بالعبد، حتى يتركه يم�ضي على االأر�ض، وما عليه من خطيئة« )4(.

لالبتال ِحَكم عظيمة منا: 
ة في  عمِة والبالء، حتَّى ي�ضَتخرَج منه العبوديَّ اِء والنِّ رَّ اء وال�ضَّ رَّ ي َعبَده بال�ضَّ 11  تحقيُق العبوديَّة هلل، فاإنَّ اهلل َتعالى ُيربِّ

، وي�ضبر على ال�ضدة وال�ضراء  جميِع االأحوال في�ضكر اهلل تعالى على نعمه وي�ضتعملها في ما ير�ضي اهلل عزَّ وجلَّ
ه،  لربِّ اأمره  اأخطاأه لم يكن لي�ضيبة، في�ضلم  و ما  اأ�ضابه لم يكن ليخطئه،  واأنَّ ما  تعالى،  اأنها بتقدير اهلل  ويعلم 

ويدعوه اأن يفرج كربته ويزيل �ضدته.
يُب اْلُموؤِْمَن ِمْن �َضْوَكٍة َفَما َفْوَقَها اإِال َرَفَعُه اهلُل ِبَها َدَرَجًة، اأَْو  : »َما ُي�ضِ 22  تكفير ال�ضيئات ورفع الدرجات، كما قال 

َحطَّ َعْنُه ِبَها َخِطيَئًة« )2(.
33  تخويف من اهلل تعالى وتحذير لعباده من التمادي في التق�ضير في طاعته اأو مقارفة معا�ضيه، وحث لهم على الرجوع 

واالإنابة اإليه، قال ابن القيم: » فلوال اأنه �ضبحانه يداوي عباده باأدوية المحن واالبتالء لطغوا وبغوا وعتوا، واهلل �ضبحانه 
اإذا اأراد بعبد خيًرا �ضقاه دواء من االبتالء واالمتحان على قدر حاله، ي�ضتفرÆ به من االأدواء المهلكة، حتى اإذا هذبه 

له الأ�ضرف مراتب الدنيا، وهي عبوديته، واأرفع ثواب االآخرة وهو روؤيته وقربه « )3(. ونقاه و�ضفاه اأهَّ
44  اإدراك االإن�ضان �ضعفه وحاجته اإلى ربه، وفقره اإليه، واأنه ال حول له وال قوة اإال باهلل تعالى؛ فيلجاأ اإليه، ويتوكل عليه، 

وي�ضتعين به.



186

•É`````°ûf2

•É`````°ûf1

 ومن تاأمل �ضيرة النبي  راأى تلون االأحوال عليه ِمن �ِضْلم وحرب، وغنى وفقر، واأمن وخوف، واإقامة في وطنه وَظْعٍن 
عنه بعدما تركه وهاجر منه هلل تعالى، وَقْتل اأحبابه واأوليائه بين يديه، واأذى الكفار له ب�ضائر اأنواع االأذى؛ من تكذيِبهم له، 
بوه  ا�ِض حتى ُينا�ضِ ا�َض عن �َضبيِله، وحمِلهم َله على ُمفارقِة وَطنه، واإعالِن الحرب عليه، وتاأليِب النَّ هم النَّ دِّ وا�ضِتهزاِئهم به، و�ضَ
العداَء وَيرموه عن قو�ٍض واحدة، وَغزِوهم داَر ِهجرِته للق�ضاِء عليه وَواأِد ديِنه وا�ضتئ�ضاِل �َضاأَفته، ومماالأِة اأعداِئه من اليهود 
هم ميثاَقهم الذي َواَثقهم به، والتحالِف مع الم�ضركين على  والمناِفقين في المدينة عليه، وكيِد َهوؤالء له، ومكِرهم به، ونق�ضِ
حربه، و�ضعِيهم اإلى قتله ِغيلة وغدًرا، وهو مع ذلك كله �ضابر على اأمر اهلل يدعو اإلى اهلل، فرفع اهلل له ذكره، وكان ابتالوؤه 

زيادة في �ضرفه وف�ضله، ورفعة لدرجته ومنزلته، حتى و�ضل اإلى اأعلى المقامات.

د �ضور االبتالء َبنيِّ كيف يكون االبتالء ‡ا ياأتي: تتعدَّ

ضور البتال بهما يبتلي اهلل به العبد

الفقر 

اضيبة 

المال 

الولد

ال�ضوات 



م

بالرجوع لكتب ال�ضرية ÿ�ض ق�ضة النبي  يف دعوته الأهل الطائف، حيث واجه بالًء �ضديًدا:
........................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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



187

11 ا�ضتدل من القراآن على اأن االبتالء من �ض اهلل يف احلياة.

22 َبنيِّ احلكمة من االبتالء.

33 ما موقف املوؤمن عند وقوع البالء؟ وما عاقبته عليه؟

ح كيف يكون ذلك. 44 يرقى املوؤمن يف مقام العبودية هلل عن طريق االبتالء، و�ضِّ

. �ض لها النبي  55 اذكر ثالًثا من �ضور االبتالء التي تعرَّ

66 ما عالقة حمبة اهلل للعبد بتعري�ضه لالبتالء؟
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ف ال�ضبر في اللغة واال�ضطالح.   تعرِّ
ن اأهمية ال�ضبر.   تبيِّ
  تبيِّن حكم ال�ضبر.

  تبيِّن ف�ضائل ال�ضبر.
د اأنواع ال�ضبر.   تعدِّ

  تبيِّن عالقة ال�ضبر بال�ضيام.
د اآداب ال�ضبر.   تعدِّ

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

Èسüل�Èسüل�

ôÑسüأهم»ة �ل�ôÑسüأهم»ة �ل�

ال يمكن اأن ت�ضتقيم حياة امرئ بدون ال�ضبر، فهو محتاج اإليه في �ضالح دينه ودنياه، اإذ اإن كل عمل ال بد اأن يكون فيه 
ُكلفة وم�ضقة، وال بد لذلك من �ضبر ينا�ضب العمل لمن اأراد ح�ضوله، ولذلك جاءت الن�ضو�ض بالحث عليه، حتى قال ابن 

: )ال�ضبر ن�ضف االإيمان( )1 (، وقال العلماء: االإيمان ن�ضٌف �ضبر، ون�ضٌف �ضكر. م�ضعود 

)1( اأخرجه الطرباين )8544(، واحلاكم 446/2، و�ضححه ابن حجر عن ابن م�ضعود موقوفًا، انظر: تغليق التعليق 22/2، وفتح الباري 48/1.

اأداء ال�ضلوات  ْبر على طاعة اهلل عز ول به: حب�ض النف�ض على القيام بالطاعة ومداومتها، كال�ضبر على  ضَ 11

الخم�ض في اأوقاتها في الم�ضجد، وال�ضبر على اإخراج الزكاة، وبر الوالدين. 

ôــÑسـüل� ´�ƒــfأ�ôــÑسـüل� ´�ƒــfأ�
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:ôÑسüل� ≈æعe:ôÑسüل� ≈æعe

الحب�ض والكف والمنع. الضبر لة:
اأما معناه ال�ضرعي، فهو حب�ض النف�ض، ويختلف ذلك باختالف اأنواع ال�ضبر، اإذ لكل نوع تعريف.
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ôÑسüل� ºحكôÑسüل� ºحك

ينق�ضم لك اإلى اأ�ضام:

وهو ثالثة اأنواع: ال�ضبر عن المحرمات بتركها، وعلى الواجبات بفعلها، وعلى الم�ضائب التي يقدرها اهلل على العبد، 
كالمر�ض، والفقر، وموت القريب، ونحو ذلك، قال ابن تيمية رحمه اهلل:  ال�ضبر على الم�ضائب واجب باتفاق اأئمة الدين. وهذا 

هو الذي جاءت الن�ضو�ض بالحث عليه، وهو المراد عند االإطالق.

وهو ال�ضبر عن المكروهات بتركها، وعلى الم�ضتحبات بفعلها، ونحو ذلك، كال�ضبر على مقابلة الجاني بمثل فعله.

فيه  ما  على  وال�ضبر  وال�ضراب،  الطعام  االإ�ضراب عن  بع�ضهم  وي�ضميه  الموت  وال�ضراب حتى  الطعام  كال�ضبر عن 
هالكه، كحريق اأو كافر يريد قتله، اأو �ضبره على من اأراده واأهله بفاح�ضة.

كال�ضبر عن االأكل فترة ال يح�ضل بها �ضرر، اأو على البرد فترة ال يح�ضل له به اأذى.

كال�ضبر على فعل المكروه، وترك الم�ضتحب.

lÖو�ج lô rÑ nسUlÖو�ج lô rÑ nسU 11

wÖëست�e lô rÑ nسUwÖëست�e lô rÑ nسU 22

lم sôëe lô rÑ nسUlم sôëe lô rÑ nسU 33

tìاÑe lô rÑ nسUtìاÑe lô rÑ nسU 55

l√وôكe lô rÑ nسUl√وôكe lô rÑ nسU 44

ْبر عن معاضي اهلل عز ول به: حب�ض النف�ض عن ارتكاب المع�ضية، ومنعها من اال�ضتر�ضال مع الهوى، وذلك كال�ضبر  ضَ 22

على منع النف�ض عن: النظر الحرام، اأو المال الحرام، اأو الغيبة، اأو اأ�ضحاب ال�ضوء.
ْبر على اأدار اهلل المولمة والمراد به: حب�ض النف�ض عن الجزع والت�ضخط، وحب�ض الل�ضان عن ال�ضكوى واالعترا�ض على  ضَ 33

المقدور، وحب�ض الجوارح عن فعل ما ال ينبغي، كلطم الخدود، و�ضق الثياب، ومن اأقدار اهلل الموؤلمة: موت عزيز، اأو فقد 
مال، اأو اإ�ضابة بمر�ض، اأو ظلم يقع عليه.

ه: الت�ضخط، والت�ضكي، وا�ضتبطاء الفرج والياأ�ض من َروح اهلل، والجزع الذي يوؤدي اإلى فوات االأجر، وت�ضاعف  و�ضد
الم�ضيبة، ونق�ضان االإيمان.
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. والأن  ]الزمر: 10 11 اأنه ما من عمل اإال واأجره معلوم، اإال ال�ضبر، قال تعالى:       

: »كل عمل ابن اآدم ي�ضاعف الح�ضنة ع�ضر اأمثالها اإلى  ا غير مقّدر، قال  ال�ضوم من ال�ضبر فاإن ثوابه اأي�ضً
�ضبعمائة �ضعف، قال اهلل عز وجل: اإال ال�ضوم فاإنه لي واأنا اأجزي به...«)1(.

 ; تعالى:  قوله  في  بذلك  اهلل  ب�ضرهم  كما  بالهداية؛  وو�ضفهم  بهم  ورحمته  ال�ضابرين  على  اهلل  ثناء   22

 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
. ]البقرة: 157-155 S R Q P ON

، وقال: ]االأنفال: 46 33 معيَّة اهلل الخا�ضة، ومحبته لل�ضابرين، قال تعالى: 

. ]اآل عمران: 146
: »ما اأعطي  ، وقال  ]النحل: 126 44 اأن ال�ضبر خير الأ�ضحابه، قال تعالى:    

: »وال�ضبر �ضياء«)3(. اأحٌد عطاء خيرًا واأو�ضع من ال�ضبر«)2(. وقال 
. ]النحل: 96 55 اأن اهلل يجازيهم باأح�ضن اأعمالهم، قال تعالى:

)1(  اأخرجه البخاري )5927(، وم�ضلم )1151(.
)2( اأخرجه البخاري )1469(، وم�ضلم )1053(. 

)3( رواه م�ضلم )223(. 
)4( اأخرجه اأحمد 263/2، 384، والن�ضائي 218/4، 219.

من اأف�ضل اأنواع ال�ضبر: ال�ضيام، فاإنه يجمع اأنواع ال�ضبر الثالثة، فهو �ضبر على طاعة اهلل، و�ضبر عن مع�ضيته؛ الأن 
العبد يترك �ضهواته هلل، ونف�ضه قد تنازعه اإليها، وفيه اأي�ضًا �ضبر على االأقدار الموؤلمة بما قد يح�ضل لل�ضائم من الجوع 

والعط�ض، ولذلك كان النبي  ي�ضمى �ضهر ال�ضيام �ضهر ال�ضبر، فعن اأبي هريرة  قال: �ضمعت ر�ضول اهلل 
يقول: »�ضوم �ضهر ال�ضبر وثالثة اأيام من كل �ضهر �ضوم الدهر«)4(.

ال�ضبر يحتاج اإلى م�ضابرة، �ضواء كان ذلك لفعل الطاعات، اأو لترك المنكرات، اأو لل�ضبر على المكاره واالآفات، اأو 
اأذى النا�ض، وال بد اأن المرء واجد لذلك ثقاًل، لكنه با�ضتمراره في طريق ال�ضبر يعينه اهلل على تح�ضيله، ثم يجد عاقبته 

ôــــÑسU س»ــــامüل�ôــــÑسU س»ــــامüل�

IôسابـــüŸ�و ôــــÑسüل�IôسابـــüŸ�و ôــــÑسüل�

a†ساπF �لüسÈ ‘ �لكتاب و�ل�سæةa†ساπF �لüسÈ ‘ �لكتاب و�ل�سæة
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الحميدة في الدنيا واالآخرة. قال  »ومن يت�ضبر ي�ضبره اهلل«)1(. وهو اأي�ضًا محتاج اإلى ا�ضتعانته باهلل تعالى، فهو 
رك هو لم ت�ضبر،  ، يعني: اإن لم ي�ضبِّ الم�ضبر والمعين، كما قال تعالى:            ]النحل: 127

. ]االأعراف: 128 وقال فيما حكاه من قول مو�ضى لقومه: 

11  �ضكون الجوارح و�ضبط الل�ضان عند حدوث الم�ضيبة.

22 الر�ضا بالق�ضاء والقدر.

: »اإنما ال�ضبر عند ال�ضدمة االأولى«)2(. 33 اأن يكون ال�ضبر في اأول حدوث الم�ضيبة، قال 

 ، ]البقرة: 156 44 اال�ضترجاع عند الم�ضيبة وقول ما ورد، قال تعالى:    

وفي حديث اأم �ضلمة  اأنها قالت: �ضمعت ر�ضول اهلل  يقول: »ما من م�ضلم ت�ضيبه م�ضيبة، فيقول ما اأمره اهلل: اإنا 
هلل واإنا اإليه راجعون، اللهم اآجرني في م�ضيبتي، واخلف لي خيرًا منها اإال اأخلف اهلل له خيرًا منها«. قالت: فلما مات 
، ثم اإني قلتها، فاأخلف اهلل لي  اأبو �ضلمة، قلت: اأي الم�ضلمين خير من اأبي �ضلمة؟! اأول بيت هاجر اإلى ر�ضول اهلل 

.)3( ر�ضول اهلل 

)1( اأخرجه البخاري )1469(.
)2( اأخرجه البخاري )1283(، وم�ضلم )926(.

)3( اأخرجه م�ضلم )918(.

ثمرات الضنوع الضالنس

•É`````°ûf1

من خالل الن�ضو�ض االآتية َبنيِّ نوع ال�ضرب وثمراته:

ôــــÑسüآد�ب �ل�ôــــÑسüآد�ب �ل�

]الزمر: 10

]ال�ضورى: 43

]االأنفال: 46
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ثمرات الضنوع الضالنس

11 ما املراد بال�ضرب يف اللغة واال�ضطالح؟

22 ما اأق�ضام ال�ضرب بالنظر اإلى حكمه؟

33 ما اأنواع ال�ضرب؟ مع التمثيل لكل منها.

ح ذلك. 44 تتحقق اأنواع ال�ضرب يف ال�ضيام، و�ضِّ

55 ما موقف املوؤمن عند نزول امل�ضائب؟

•É`````°ûf2

تعاون مع زمالئك يف جمع حكم واأ�ضعار حتث على ال�ضرب، و�ضممها على لوحات اأو فال�ضات. 

]هود: 115

]البقرة: 153

]البقرة: 155

]اآل عمران: 146



193

ه  م لالأفراد والجماعاِت؛ فبالعلم يعبد الم�ضلم ربَّ العلُم ِقواُم الحياة، واأ�ضا�ُض النه�ضة، وعماُد الح�ضاراِت، وو�ضيلُة التقدُّ
على ب�ضيرة، وبه يعاِمل النا�ض بالح�ضنى، وبالعلم ترتقي االأمم، وُتبنى الح�ضارات وُتبل≠ االأمجاد.

ºأهم»ة �لعل�ºأهم»ة �لعل�

ºلعل� πس†aºلعل� πس†a

)1( اأخرجه م�ضلم )2699(.
)2( رواه اأبو داود )3157(، والرتمذي )2606(.

نة عظم اأجره، قال تعالى: بة في طلبه، مبيِّ جاءت ن�ضو�ض الكتاب وال�ضنة دالة على ف�ضل العلم، حاثَّة عليه، مرغِّ
. ]الزمر: 9

. وقال تعالى:              ]المجادلة: 11
ع  : »اإنَّ المالئكة لت�ضَ ة« )1(، وقال  اإلى الجنَّ ل اهلل له به طريًقا  : »َمن �َضلك طريًقا يلتِم�ض فيه علًما �ضهَّ  وقال 
ا بما ي�ضنع، واإنَّ العالم لي�ضتغِفر له من في ال�ضماوات ومن في االأر�ض والحيتاُن في جوف الماء، واإن  اأجنحَتها لطالب الِعلم ر�ضً
ثوا ديناًرا  ف�ضَل العالم على العاِبد كف�ضِل القمر ليلَة البدر على �ضائِر الكواكب، واإنَّ العلماَء ورثة االأنبياء، واإنَّ االأنبياء لم يورِّ

ثوا العلَم، فمن اأخذه اأخذ بحظٍّ وافر« )2(. وال درهًما، واإنما ورَّ
ة اإالَّ اأنَّ ف�ضيلة العلم و�ضرفه في االإ�ضالم  واإن كاَن المراُد بالعلم الذي جاء ف�ضله في الن�ضو�ض هو ِعلم الكتاب وال�ضنَّ
ُمها، وتاأخذ به  ِرد به تقدُّ ة، ويعلو به قدُرها، وَيِعزُّ به جاِنبها، ويكثر به خيُرها، ويطَّ ا لكلِّ ِعلٍم تنتفع به االأُمَّ �ضاِملة اأي�ضً

مكاَنها بين االأَمم.

ر اأهمية العلم.   تقدِّ
ن اأثر العلم في حياة االأمم.   تبيِّ

د م�ضادر المعرفة.   تعدِّ
ح ميزة الوحي على بقية م�ضادر المعرفة.   تو�ضِّ

  تبيِّن خطاأ اال�ضتقالل بالعقل في الح�ضول على المعرفة.
  تفند راأي من زعم اأن الحوا�ض هي الم�ضدر الوحيد للمعرفة.

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

pة na pô rع nمrل� oQ pسادü neو oºrل pلع�pة na pô rع nمrل� oQ pسادü neو oºrل pلع�
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 لكل اأمة اأو فئة من النا�ض م�ضادرها الخا�ضة التي تعتمدها وت�ضتمد منها علومها ومعارفها، واأبرز م�ضادر المعرفة 
ال�ضحيحة في االإ�ضالم ما ياأتي:

üeسادQ �لمعaôةüeسادQ �لمعaôة

اأوًل: الوحي: 
، ومزية الوحي على غيره من م�ضادر المعرفة اأن ما   الوحي االإلهي يتمثل فيما جاء به الكتاب الكريم، و�ضنة النبي 
يقدمه من علم هو حق يقيني مطلق، الأنه من عند اهلل تعالى، واأنه الم�ضدر الوحيد في بيان ما يحتاج النا�ض اإلى معرفته 

عن اهلل تعالى و�ضرعه، والبعث بعد الموت، والجزاء االأخروي، و�ضائر االأمور الغيبية.
ا  اإلى ربه، ويظهر فيها خ�ضوعه الأمره كمًّ الم�ضلم  بها  يتقرب  التي  العبادات  القول في  الوحي   كما ف�ضلت ن�ضو�ض 

وكيًفا، وزماًنا ومكاًنا، الأن مبناها على االنقياد والت�ضليم، وال مجال فيها للراأي واالجتهاد.
واأما في مجال المعامالت واأحكام االأ�ضرة ونحوها؛ فقد جاءت ال�ضريعة بكثير من االأحكام التف�ضيلية التي يلزم العباد 
االأخذ بها؛ كما جاءت باأ�ضول عامة وقواعد كلية ليتمكن النا�ض من اال�ضتفادة منها فيما يجد من اأمور الحياة المتنوعة، 
ولتتالءم مع البيئات المختلفة والم�ضالح المتنوعة في كل زمان ومكان في حدود االأ�ض�ض واالأ�ضول التي و�ضعتها ال�ضريعة. 
اإليه باأو�ضح عبارة،  وقد ت�ضمنت ن�ضو�ض الوحي - الكتاب وال�ضنة - بيان الحق، واإي�ضاح �ضبله ومناهجه، والدعوة 
واأكمل بيان، واأقوى حجة، بينت ذلك واأر�ضدت اإليه باالأدلة النقلية والعقلية، ولذا تخ�ضع لها القلوب، وتطمئن لها النفو�ض، 

وتن�ضرح لها ال�ضدور، كما قال تعالى: 
اأجمع  ما  ذلك  ويتبع   . 58-57 �يون�ض: 

عليه ال�ضحابة والتابعون فاإنه ال يكون اإال حًقا.

ثانًيا: العقل:
 ويراد به الملكة التي جعلها اهلل في االإن�ضان يدرك بها الحقائق ويميز بها بين االأمور، وقد جاء االإ�ضالم بتكريم العقل 

ورفع منزلته، ومدح اهلل العاقلين اأولي االألباب والنَُّهى في غير مو�ضع من كتابه الكريم.
 والعقل في االإ�ضالم مناط التكليف، وم�ضدر من م�ضادر المعرفة، ولكن هذا العقل جزء من االإن�ضان المخلوق ال�ضعيف 
المحدود، ومن ثم فاإن المعرفة الناتجة عنه تبقى دون العلم الذي يقدمه الوحي، ويعتريها النق�ض والق�ضور، ولذا فاإن عالم 
ال�ضهادة هو الميدان المفتوح اأمام عقل االإن�ضان للتفكير واالإبداع، وذلك باأن يتوجه اإلى تدبر اآيات اهلل في الكون، والتعرف 
على �ضننه في خلقه، واأن يجتهد في ت�ضخير الكون المحيط به لمنفعته، وتحقيق عبوديته لخالقه، وعمارة االأر�ض وفق منهجه.

نًة في علومها وتجاربها، يوم  ولقد تاألَّقت الح�ضارة االإ�ضالمّية قروًنا من الزمان؛ محتِفظًة باأ�ضالتها ومبادئها، متفنِّ
ة والتجريبيَّة،  عنيت بتعليم جميِع العلوم النافعة؛ من العلوم الدينية والعلوِم االجتماعيَّة واالقت�ضادّية وال�ضيا�ضيَّة والحربيَّ

وغيرها من العلوم التي يكون بها قواُم االأمة و�ضالُح االأفراد والمجتمعات، ويكون بها ا�ضتغناوؤُها عن غيرها من االأمم.



195

)1( اأخرجه اأحمد 1745/4، و�ضححه االألباين يف �ضحيح اجلامع )5374(.

وقد اأمر اهلل �ضبحانه عباده بالتفكير في الكون، والنظر في الظواهر الكونية المختلفة، وتاأمل بديع �ضنع اهلل تعالى، ومحكم 
z y x w v u t s} | { ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ نظامه، قال تعالى: 

. ]يون�ض: 101 f e d c b a ` _ ^] \ [ Z Y X . وقال تعالى: ]العنكبوت: 20
 وفي المقابل نهى االإ�ضالم عن الخو�ض اأو التفكير في الحقائق الغيبية - كالتفكير في ذات اهلل و�ضفاته، وحقيقة الروح 
- لكونها خارجة عن اإمكانات العقل وقدراته، وقد كفى اهلل عباده ما يحتاجون اإليه من هذا المجال بالوحي المع�ضوم، 

. ]االإ�ضراء: 85 قـال تعالى: 

: ثالثاً: اْلَحَوا�س
 والمراد بها اْلَحَوا�ضُّ الخم�ض التي ي�ضت�ضعر بها االإن�ضان ما حوله؛ وهي: ال�ضمع، والب�ضر، وال�ضم، والذوق، واللم�ض.
 واْلَحَوا�ضُّ و�ضيلة االإن�ضان الإدراك الطبيعة من حوله قال تعالى:        

، وهي تتفاوت في قوة ما تقدمه للعقل  ]النحل: 78   
: »لي�ض الخبر كالمعاينة« )1(.  من مادة ي�ضل من خاللها للمعرفة، كما قال 

ية؛ كاأوقات ال�ضلوات الخم�ض، وزمان ال�ضوم والفطر   وقد جاءت كثير من االأحكام ال�ضرعية معلَّقة باْلُمْدَركاِت الح�ضِّ
والحج، وغير ذلك.

 وهناك من يغلو في �ضاأن الحوا�ض فيجعلها الم�ضدر الوحيد للمعرفة، وما عداها خرافة ووهم، ومن َثمَّ فجميع االأ�ضياء 
الغيبية التي ال يمكن اأن يدركها االإن�ضان بحوا�ضه اأوهام ال حقيقة لها معتبرة.

، وما يعر�ض لها من الخطاأ بين لكل اأحد، بل اإن اْلَحَوا�ضَّ في واقع   وخطاأ هذه النظرة ظاهر فاإن الق�ضور في اْلَحَوا�ضِّ
ية من حركة العقل فيها لفقدت قيمتها. االأمر ما هي اإال اأدوات ي�ضتعين بها العقل، اإذ لو جردت االإدراكات الح�ضِّ

العقل اأحد م�ضادر املعرفة الرئي�ضة، ولكن له حدود ال ي�ضتطيع جماوزتها، من خالل الن�ضو�ض االآتية ا�ضتنتج حدود 
العقل التي دلت عليها.

حدود العقلالن�ض م

1

2

3

. ]اآل عمران: 7

    

. ]اإبراهيم: 9      

. ]المدثر: 31

•É`````°ûf1
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قم بزيارة لغرفة م�ضادر التعلم Ãدر�ضتك، ثم �ضجل اأهم اأنواع م�ضادر واأدوات املعرفة املوجودة وبني اإلى اأي م�ضدر 
من م�ضادر املعرفة الرئي�ضة تنتمي:

11 َبنيِّ اأهمية العلم م�ضتداًل ملا تذكر.

22 ما اأثر العلم يف حياة االأمم؟

33 قارن بني م�ضادر املعرفة من حيث ال�ضدق وال�ضمول.

44 ما مزية الوحي على بقية امل�ضادر؟

55 هل Áكن اأن ي�ضتقل العقل باملعرفة؟ وملاذا؟

66 ما الذي يرتتب على القول باأن احلوا�ض هي امل�ضدر الوحيد للمعرفة؟

حدود العقلالن�ض م

4

5

6

. ]النمل: 65

        

.          ]لقمان: 34

. ]ال�ضجدة: 17

•É`````°ûf2

IودLوŸفة اô©Ÿواأدوات ا Qم�ضاد

1

2

3

4

اàfماوgDا ل∏م�ضادQ الù«Fôضة Ω
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اإلعالم

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-الثقافة اإلسالمية

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

ح المراد باالإعالم.   تو�ضِّ
ن اأهمية و�ضائل االإعالم.   تبيِّ

  تقارن بين واقع االإعالم والماأمول منه.
ن اأثر و�ضائل االإعالم.   تبيِّ

د ثالًثا من بنود ال�ضيا�ضة االإعالمية في المملكة.   تعدِّ
  تقترح و�ضائل وطرًقا لتوظيف االإعالم في الدعوة اإلى اهلل.

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

�لYEــــÓم�لYEــــÓم

 الإعالم: هو حمل الخبر اأو النباأ من جهة اإلى اأخرى، كذا كان في ا�ضتعماالته االأولى، وقد كان الل�ضان الو�ضيلة االإعالمية 
االأولى لالإن�ضان في االإخبار والتفاهم واالإقناع عن طريق الُخطبة والق�ضيدة والق�ضة وغيرها، وتاله القلم كو�ضيلة اأ�ضا�ضية 

لالإعالم عن طريق الر�ضالة والكتاب وغيرهما.
الذكية،  وتاأثيره من خالل االأجهزة  واليوم تج�ضد االإعالم في و�ضائل تقنية متطورة، �ضاعفت من �ضرعته وفاعليته 
والحا�ضب، واالأقمار اال�ضطناعية، ووكاالت االأنباء، والمطابع ودور الن�ضر والتوزيع واالإعالن، بال�ضورة العاديِة والملونِة، 

الناطقِة والمتحركِة.

نقل  الحا�ضر فقد تحول من مجرد  بالغة في ع�ضرنا  باأهمية  والمكتوبة  والمرئية  الم�ضموعة  االإعالم  و�ضائل  تتمتع   
المعلومات، ويمكن اإبراز اأهمية و�ضائل االإعالم من خالل االأمور االآتية:

اأنه وة موثرة في تكوين الإن�ضان: فهو ذو �ضاأن في توجيه الميول والم�ضاعر، وتنمية القدرات والمواهب، وفي  اأوًل:
اإعداد الروح والعقل وبناء الج�ضم، وال �ضيَّما اإذا كان القائمون عليها من الخبراء واالأخ�ضائيين في التوجيه في علم النف�ض 
اأن االإن�ضان في نظر  تاأثيرها، ذلك  الو�ضائل االإعالمية والتحكم في درجات  والتربية واالإعالم، والبارعين في ا�ضتخدام 
االإعالم يتغذى بالخبر، وينمو بالفكر، ويتعافى بالمعلومة، وهذا يو�ضح اأهمية االإعالم في تكوين االإن�ضان و�ضياغة �ضخ�ضيته 

واإعداد جوانبه اإعداًدا �ضليًما. 

�لمô�د بالÓYEم�لمô�د بالÓYEم

�أهم»ة وSساπF �لÓYEم�أهم»ة وSساπF �لÓYEم
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∫ƒeو�لماأ ™b�ƒل� ø«م بÓYEل�∫ƒeو�لماأ ™b�ƒل� ø«م بÓYEل�

االأمم  مقيا�ض  في  والتقدم  التح�ضر  رموز  من  رمز  فهو  المجتمعات:  في  التاأثير  �ضريعة  ح�ضارية  ناة  اأنه  ثانًيا: 
والمجتمعات، و�ضبيل الدولة الحديثة في اإظهار مبادئها وقيمها ومنجزاتها، واأداتها في توجيه �ضعبها لبلوÆ اأهدافها واآمالها، 
وو�ضيلتها في بناء ح�ضارتها، وتربية االأجيال القادمة على عينها، فاإن االإعالم على اختالف طرقه وو�ضائله بات يمار�ض عملية 

مهمة في حياة االأمم وح�ضارة ال�ضعوب، ال يكاد ي�ضلم من تاأثيره �ضلًبا اأو اإيجاًبا فرد اأو مجتمع اأو دولة.
اأمة من االأمم مبادئ وقيًما ومفاهيم خا�ضة  اأن لكل  التاأكيد على هويتا: فمن الموؤكد  اأنه �ضبيل الأمة في  ثالًثا: 
ا�ضتمرارها، والمحافظة عليها، ووقايتها  اإلى الحياة، فتحر�ض على  بها، تمثل �ضخ�ضيتها الظاهرة، وتعبر عن نظرتها 
من عوار�ض الزمن، و�ضراع االأفكار، واالإعالم هو مراآة اأي اأمة، واأداتها في ن�ضر مبادئها وقيمها ومفاهيمها، فما انت�ضرت 
ثقافة اأمة في ع�ضرنا الحا�ضر وال قيمها اإال بقوة اإعالمها واإرادة اإعالمييها و�ضعة اأفقهم، وما تراجعت ثقافة وانزاحت 
القيم  نقل  في  ناجحة  و�ضيلة  فاالإعالم  همتهم،  وفتور  اإعالمييها  و�ضحالة  االإعالمية  و�ضائلها  ب�ضعف  اإال  الهام�ض  اإلى 

والمبادئ والمفاهيم اإلى االآخرين، و�ضياغة المجتمع على وفقها، وتن�ضئة االأطفال عليها، وتاأكيد ذلك.

بع�ض و�ضائل االإعالم اليوم تتحرك بدوافع تجارية اأو نفعية مح�ضة فقد تحولت اإلى معول هدم وتخريب الأركان المجتمع، 
واأدوات لالإف�ضاد ون�ضر الفتن وكثير من و�ضائله وقنواته - اأ�ضحى طوفاًنا يلهب ال�ضهوات، ويقتل العزائم، ويف�ضد الفطرة، 
ويميت النخوة، ويقتل الوقت، ويخدر النفو�ض، ويروج لالأفكار الغالية والمنحرفة. والواجب اأن يكون االإعالم معتمًدا على 
�ضدق القول، و�ضمو الهدف، ونبل الم�ضمون، مرتفًعا عن اللغط والف�ضول واللغو، والفاح�ض من القول. كما يجب اأن نوظف 
و�ضائل االإعالم للقيام بتربية االأجيال ال�ضالحة، ون�ضر المعارف والثقافات والعلوم، والترغيب في القيم والف�ضائل ومحا�ضن 
االأخالق، وما ي�ضهم في تما�ضك البنيان االجتماعي، ووحدة الوطن وتوثيق ال�ضلة بين الحاكم والمحكوم فيما يخدم الوطن 

ويرفع من �ضاأن القيم فيه وما ينمي الملكات، ويروح عن النفو�ض.
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�ل�س»اSسة �لeÓYE»ة a« �لمملكة �لعôب»ة �ل�سعƒدjة�ل�س»اSسة �لeÓYE»ة a« �لمملكة �لعôب»ة �ل�سعƒدjة

جاءت ال�ضيا�ضة االإعالمية في المملكة العربية ال�ضعودية لتحقق العناية بالق�ضايا المذكورة اآنًفا وتوؤكد عليها، فمما ن�ض 
ه اأن تاأخذ به و�ضائل االإعالم المختلفة: عليه النظام االإعالمي للمملكة، ووجَّ

 تاأ�ضيل مبادئ وقيم ال�ضريعة االإ�ضالمية في نفو�ض النا�ض.
 تاأ�ضيل القيم االإ�ضالمية وتر�ضيخ التقاليد والعادات العربية الكريمة.

 توثيق روابط الحب والتاآزر.
 تاأ�ضيل روح التكافل االجتماعي بين المواطنين.

 النهو�ض بالم�ضتوى الفكري والح�ضاري والوجداني للمواطنين.
 االهتمام باالأ�ضرة والطفل والمراأة وال�ضباب، بتقديم البرامج المدرو�ضة.

 التاأكيد على احترام حقوق االأفراد والجماعات.
 �ضمان حرية التعبير في و�ضائل االإعالم �ضمن االأهداف والقيم االإ�ضالمية.

•É`````°ûf1
تتعدد املهارات االإعالمية لدى الطالب، وُتعدُّ البيئة املدر�ضية ميداًنا ل�ضقل هذه املهارات واملواهب، اقرتح 

و�ضائل لتنمية املهارات االإعالمية لدى طالب املدر�ضة يف املهارات االآتية:

و�ضال تنميتاالمارة

اÿطابة 

الكتابة والن�ضر 

الرواية وال�ضعر 

تقدمي الربامج واإدارة احلوارات 

م
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•É`````°ûf2

ما المراد باالإعالم؟ وما مراحل تطوره؟ 11

ن اأهمية و�ضائل االإعالم مع التمثيل لما تذكر. 22 َبيِّ

33 قارن بين واقع االإعالم وما يوؤمل منه.

44 ما اأثر و�ضائل االإعالم على بناء االأخالق والقيم؟

55 اذكر ثالثة من بنود ال�ضيا�ضة االإعالمية في المملكة.

يف  االجتماعي  التوا�ضل  وو�ضائل  االإعالم  و�ضائل  ا�ضتثمار  منها  اال�ضتفادة  للم�ضلم  ينبغي  التي  االأمور  من 

اÿري، تعاون مع زمالئك يف جمع اأكرب عدد من طرق توظيف و�ضائل االإعالم وو�ضائل التوا�ضل االجتماعي 

يف اأبواب اÿري ونفع النا�ض:

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................
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  تبيِّن المراد بالحوار.
  تمثِّل للحوارات التي وردت في القراآن الكريم.

ن اأهمية الحوار.   تبيِّ
  ت�ضف الحوار االإيجابي.

د اآداب الحوار.   تعدِّ

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

�◊ــQ�ƒ و�آد�بــ¬�◊ــQ�ƒ و�آد�بــ¬

Q�ƒëـــ≈ �لæعeQ�ƒëـــ≈ �لæعe

ºjôآ¿ �لك�ôلق� »a Q�ƒëل�ºjôآ¿ �لك�ôلق� »a Q�ƒëل�

يطلق الحوار ويراد به المحادثة، والمجادلة، والمراجعة في الكالم بين طرفين اأو اأكثر، ويتم من خالله تبادل االآراء 
الغايات  اإلى غير ذلك من  الك�ضف عن حقائق معينة،  اأو  والم�ضكالت،  الم�ضائل  لبع�ض  اإلى حلول  الو�ضول  اأو  واالأفكار، 

والمقا�ضد.

مما ا في القران الكريم من الحوارات:
11 ما ق�ضه اهلل تعالى عن حواره - جل وعال - مع مالئكته، قـال تعالى: 

  . ]البقرة: 33-30
22 ما ق�ضه اهلل تعالى من حوار اإبراهيم-عليه ال�ضالم- الأبيه وقومه، قال تعالى: 

  . ]االأنبياء: 56-51
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 Q�ƒëأهم»ة �ل� Q�ƒëأهم»ة �ل�

Q�ƒëمة لل¡e ¢�سSأ�Q�ƒëمة لل¡e ¢�سSأ�

 É È Ç ــا ومثمــًرا اإال اإذا كان قائًمــا علــى االأدلــة والبراهين، قال تعالــى:  11 ال يكــون الحــوار اإيجابيًّ

،  وقــال تعالــى مبيًنــا  منهــج الحــوار القائــم علــى الحجــة والبرهان في  ]البقــرة: 111 Ì Ë Ê
 i hg f e d c b a  ̀_  ̂] \ [ دعوة اأهل الكتاب وغيرهم:

zy x w v u t s r q p o n m l k j } | { ~ ے
. ]اآل عمران: 66-65

22 ي�ضتلزم الحوار- وال�ضيما مع المخالفين والمعاندين-  �ضعًة في العلم وقوة في الفهم، ولذا فلي�ض كل اإن�ضان مهياأ 

للحوار، حتى واإن كان �ضاحَب حق، فاإنه ربما حاور بهدف ن�ضر الحق فيخذل الحق؛ ل�ضعف علمه وب�ضيرته، وربما 
حاور بجهل فيروج الباطل الذي مع خ�ضمه، وربما احتج بحجج باطلة، فال يقتنع النا�ض بالحق الذي يحمله.

33 تم�ضك الم�ضلم بدينه، وثباته على قيمه، واعتزازه باإ�ضالمه:

. ]اآل عمران: 64

33 محاورة نوح-عليه ال�ضالم- لقومه حتى قالوا له:      

. والجدال نوع من الحوار. ]هود: 32

 الحوار �ضبيل فعال للتوا�ضل بين االأفراد الجماعات لتحقيق الم�ضالح وتقارب االآراء وتجنب اأ�ضباب االختالف والتنازع.
بينهم،  فيما  يت�ضاورون  فبالحوار  الم�ضلم؛  المجتمع  اأفراد  بين  التعامل  قواعد  الحوار قاعدة من  يعد  االإ�ضالم  وفي   
ويتنا�ضحون، وياأمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، وهو مبداأ رئي�ض في التعليم والتربية، وفي محيط االأ�ضرة، وفي 

غيرها من المجاالت.
 كما اأن الحوار منهج من مناهج الدعوة اإلى االإ�ضالم،قال تعالى:

 . ]النحل: 125
 واأ�ضلوب الحوار هو المتوافق مع هدي االإ�ضالم في مخاطبة غير الم�ضلمين، وبيان الحق لهم، حتى يكون دخولهم في هذا 
. ]البقرة: 256 الدين عن اختيار واقتناع، ال عن رهبة اأو اإكراه، قال تعالى: 
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 Q�ƒëآد�ب �ل� Q�ƒëآد�ب �ل�

�لJ ˆ ¢UÓNEعال≈ �لJ ˆ ¢UÓNEعال≈  11

�لحتô�م و�لمÑëة�لحتô�م و�لمÑëة 22

ح�سø �لSستما´ح�سø �لSستما´ 33

¢�Øæسماحة �لSو ºلëل�¢�Øæسماحة �لSو ºلëل� 44

 ≥ëل≈ �لE� ´ƒجôل� ≥ëل≈ �لE� ´ƒجôل� 55

  بح�ضن النية و�ضالمة الق�ضد في الحوار والمناظرة، واأن يبتعد المناظر عن ق�ضد الرياء وال�ضمعة، والظهور على الخ�ضم 
والتفوق على االآخرين، ومن دالئل االإخال�ض هلل التجرد لطلب الحق، قال االإمام ال�ضافعي رحمه اهلل: )ما كلمت اأحًدا َقطُّ اإال 

ُة على ل�ضانه اأو ل�ضاني؟(. د وُيعان، وتكون عليه رعاية اهلل وحفظه. وما ناظرني فباَلْيُت! اأََظَهَرِت الُحجَّ ق وُي�ضدَّ اأحببُت اأن ُيوفَّ

اأن يوؤدي الخالف بين المتناظرين ال�ضادقين في  اأمٌر واقع ال محالة، ولكن ال يجوز   االحترام والمحبة: فالخالف 
ين، و�ضفاء القلوب، وطهارة النفو�ض فوق الخالفات  طلب الحق اإلى تباغ�ض وتقاطع وتهاجر، اأو ت�ضاحن وتدابر، فاأخوة الدِّ

الجزئية.

ذكر العلماء في اآداب المتناظرين: اأالَّ يتعر�ض اأحدهما لكالم االآخر حتى يفهم مراده من كالمه تماًما، واأن ينتظر كل 
ه. واحد منهما �ضاحبه حتى يفرÆ من كالمه، وال يقطع عليه كالمه قبل اأن ُيِتمَّ

البعد عن ال�ضب وال�ضتم والتجريح، وال�ضخرية من وجهة نظر الطرف االآخر، وتجنب منهج التحدي واالإفحام، والتزام 
���~�}|�{�z�y�x�w�v اْلُح�ضنى في القول، والمجادلة بالتي هي اأح�ضن، قال تعالى: 
، وقال:  ]االإ�ضراء: 52 N M L K J I H G F ، وقال:  ]النحل: 125 ¢�¡

. ]البقرة: 83 º ¹ ¸

اإن من اأهم االآداب وال�ضفات التي يتميز بها المحاور ال�ضادق اأن يكون الحق �ضالته، فحيثما وجده اأخذه، والعاقل هو 
الذي ي�ضلم بخطئه، ويعود اإلى ال�ضواب اإذا تبين له، ويفرح بظهوره، وي�ضكر ل�ضاحبه اإر�ضاده وداللته اإليه. 

والت�ضليم بالخطاأ �ضعب على النف�ض، فهو يحتاج اإلى تجرد هلل و�ضدق واإخال�ض، وقوة و�ضجاعة. 
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11  ما المراد بالحوار؟

22  مثِّل للحوارات التي وردت في القراآن الكريم بمثال.

33  للحوار االإيجابي �ضفات، اذكر ثالًثا منها.

ن اأهمية الحوار في الدعوة اإلى االإ�ضالم، مع اال�ضتدالل لما تذكر. 44  َبيِّ

د اآداب الحوار. 55  عدِّ

باحلوار ي�ضتطيع االإن�ضان الو�ضول اإلى اأمور ال يتمكن من الو�ضول اإليها بالقوة، ويعد احلوار من 
اأ�ضول التعامل داخل االأ�ضرة، تعاون مع زمالئك يف بيان كيفية توظيف احلوار فيما ياأتي:

الربامج الرتفيهية لالأ�ضرة 

تويف اوار فيهاجال

تربية االأوالد 1

امل�ضكالت االأ�ضرية 2

التخطيط املايل لالأ�ضرة 3

عالقات االأ�ضرة بغريها

الربامج الرتفيهية لالأ�ضرة

4

5

م

تكÌ يف الربامج التلفزيونية والقنوات الف�ضائية الربامج احلوارية، والتي ال تخلو من اإخالل باآداب احلوار 
غالًبا تتبع اأحد هذه الربامج ثم �ضجل تقييمك له يف مدى االلتزام باآداب احلوار:

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

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

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

......................................................................................................................................................
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  تبيِّن مكانة الم�ضجد في االإ�ضالم.

ح ف�ضل عمارة الم�ضجد.   تو�ضِّ

د اأنواع عمارة الم�ضاجد.   تعدِّ

ن اآداب الم�ضاجد واأحكامها.   تبيِّ

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

eكاfة �لم�سéدeكاfة �لم�سéد

a†سY πماIQ �لم�ساجدa†سY πماIQ �لم�ساجد

للم�ضجد في حياة الأمة مكانة عالية نوزها في الجوانب التية:
: »ما اجتمع قوم في بيت من بيوت اهلل«)1(، وقال تعالى:   11 الم�ضاجد بيوت اهلل تعالى، قال 

، قال العلماء: هذه االإ�ضافة اإ�ضافة ت�ضريف. ]الجن: 18
: »اأحبُّ البالد اإلى اهلل م�ضاجُدها، واأبغ�ُض البالد اإلى اهلل اأ�ضواُقها«)2(. 22 الم�ضاجد اأف�ضل البقاع في االأر�ض، قال 

33 الم�ضاجد مو�ضع اأداء ال�ضالة المفرو�ضة، التي هي الركن الثاني من اأركان االإ�ضالم، فيتردد عليها الم�ضلمون خم�ض 

مرات في اليوم والليلة.
44 الم�ضاجد مو�ضع الجتماع الم�ضلمين وتعارفهم وتاآلفهم، وفيها تقام درو�ض العلم وِحلق القراآن الكريم.

55 مما يدل على عظم مكانة الم�ضجد واأهميته اأن النبي  بادر ببناء م�ضجده اأول ما هاجر اإلى المدينة، وكان ذلك 

من اأول االأعمال التي قام بها عليه ال�ضالة وال�ضالم.

عمارة الم�ضجد نوعان:
: »من بنى م�ضجًدا يبتغي به وجَه اهلل بنى اهلل له مثله  �أ�أ  العمارة المادية والمراد بناوؤه، وفيه ف�ضل عظيم، يقول 

ا في ذلك؛ فالجزاء من جن�ض العمل. في الجنة«)3(، وفي الحديث ب�ضارة بدخول الجنة لمن بنى هلل م�ضجًدا، مخل�ضً

)1(  اأجرجه م�ضلم )2699(.
)2( اأخرجه م�ضلم )671(.

)3( اأخرجه البخاري )450(.

�لم�سéد و�آد�ب¬�لم�سéد و�آد�ب¬
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�لأحكام و�لآد�ب �لمتعلقة بالم�ساجد�لأحكام و�لآد�ب �لمتعلقة بالم�ساجد

للم�ضاجد اأحكاٌم واآداٌب ينبغي مراعاتها، الأن الم�ضلم يتردد على الم�ضاجد خم�ض مرات في اليوم والليلة وقد اأَلَّف العلماء 
كتًبا خا�ضة باأحكام الم�ضاجد)2 (، ومن اأهم هذه االآداب واالأحكام:

11  اإح�ضان بنائها، وترك زخرفتها؛ الأن زخرفتها اأمر محدث، وفيه اإ�ضغال للم�ضلي، وفتح باب للمباهاة بها والمفاخرة. 

َها كما زخرفت  : »ما اأمرت بت�ضييد الم�ضاجد« قال ابن عبا�ض: لُتَزْخِرُفنَّ عن ابن عبا�ض  قال: قال ر�ضول اهلل 
اأَِكنَّ النا�ض من  اليهود والن�ضارى)3 (، قال االإمام البخاري رحمه اهلل تعالى: واأََمَر عمر  ببناء الم�ضاجد، وقال: 

: يتباهون بها ثم ال يعمرونها اإال قلياًل)4(. َر فتفتن النا�ض، وقال اأن�ض  فِّ َر اأو ُت�ضَ المطر، واإياك اأن ُتَحمِّ
22  يحرم بناء الم�ضاجد على القبور، اأو و�ضع القبور في الم�ضاجد، الأن ذلك و�ضيلة اإلى ال�ضرك بتعظيم القبور وعبادتها 

من دون اهلل تعالى، وفي حديث ُجندب ابن عبد اهلل  الَبجلي  اأنه �ضمع النبي   قبل موته بخم�ض وهو يقول: 
»... واإنَّ َمن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور اأنبيائهم و�ضالحيهم م�ضاجد، اأال فال تتخذوا القبور م�ضاجد، فاإني اأنهاكم 

ا ال�ضالة في المقبرة، اإال �ضالة الجنازة. عن ذلك«)5(. وال تجوز اأي�ضً
: »الُبَزاق في الم�ضجد خطيئة، وكفارتها  33  يجب العناية بتنظيف الم�ضجد، ويحرم تقذيره، وو�ضع االأذى فيه، وقد قال 

دفنها«)6(. وحيث ال يمكن الدفن فالكفارة اإزالة ذلك القذر، كما َحكَّ النبي  الب�ضاق من جدار الم�ضجد)7(.

)1( اأخرجه م�ضلم )669(.
)2( منها: كتاب: اإعالم ال�ضاجد باأحكام امل�ضاجد، لل�ضيخ )بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزرك�ضي ال�ضافعي( املتوفى �ضنة )794هـ(،

رحمه اهلل وهو كتاب قيم نافع يف بابه، طبع بتحقيق ال�ضيخ اأبي الوفاء م�ضطفى املراغي.  
وكتاب: حتفة الراكع وال�ضاجد يف اأحكام امل�ضاجد، لل�ضيخ )تقي الدين اأبي بكر اجلراعي احلنبلي( املتوفى �ضنة )825 هـ( وهو كتاب جامع الأحكام امل�ضاجد وف�ضلها   

وقد طبع بتحقيق ال�ضيخ طه الويل.
)3( اأخرجه اأبو داود )448(، وقول ابن عبا�ض قد علقه البخاري جمزوًما به، قبل رقم )448(.

)4( علقهما البخاري هكذا باجلزم، كتاب ال�ضالة، باب بنيان امل�ضجد )الفتح 539/1( واأكن: ا�ضرت.
)6( اأخرجه البخاري )415(. )5( اأخرجه م�ضلم )532(.     

)7( اأخرجه البخاري )405(.

بب  العمارة المعنوية: والمراد: ال�ضالة فيه، والذكر، وقراءة القراآن، ونحو ذلك من الطاعات، وورد في ف�ضل ذلك ن�ضو�ض 

: »من غدا اإلى الم�ضجد اأو راح اأعدَّ اهلل له في الجنة ُنُزاًل كلما غدا اأو راح«)1(. كثيرة، منها قوله 
ويجمع هذين النوعين قوله تعالى:         

.  ]التوبة: 18
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77 اأالَّ يجل�ض الداخل اإلى الم�ضجد حتى ي�ضلي ركعتين تحية الم�ضجد، فعن اأبي قتادة االأن�ضاري  اأن النبي 

قال: »اإذا دخل اأحدكم الم�ضجد فال يجل�ض حتى ي�ضلي ركعتين«)1(.
وحكمها: �ضنة موؤكدة، وي�ضليها الداخل ولو كان حال خطبة االإمام يوم الجمعة، ولكن يخففها، فعن جابر  اأن النبي 

ز فيهما«)2(.  قال: »اإذا جاء اأحدكم يوم الجمعة واالإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوَّ
88 يكره رفع ال�ضوت في الم�ضجد، والت�ضوي�ض على الم�ضلين اأو القارئين، �ضواء اأكان ذلك بكالم معتاد، اأم كان ذلك 

: »اإن الم�ضلي يناجي ربه، فلينظر بم يناجيه، وال يجهر  برفع ال�ضوت بالقراءة بحيث يوؤذي من بجانبه. قال 
بع�ضكم على بع�ض بالقراآن«)3(.

)1( اأجرجه البخاري )1163(.
)2(  اأخرجه البخاري )1166(، وم�ضلم )875(.

)3( اأخرجه مالك )1332(، واأحمد 94/3، و�ضححه احلافظ ابن حجر كما يف املقا�ضد احل�ضنة لل�ضخاوي �ض361.

•É`````°ûf1

قم بح�ضر ال�ضلوكات املوافقة لل�ضنة، وال�ضلوكات املخالفة لل�ضنة التي يقع فيها بع�ض زمالئك يف 
م�ضلى املدر�ضة، وكيف Áكن معاجلتها.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

امل�ضجد

�ضلوكات موافقة لل�ضنة
نحو امل�ضجد

�ضلوكات خاطئة نحو 
احللول املقرتحةامل�ضجد
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م�ضجد احلي هو مكان للعبادة وتقوية الروابط واالأوا�ضر بني امل�ضلني، تعاون مع زمالئك يف تقدمي اأكرب قدر 

من االأفكار يف تفعيل امل�ضجد يف تقوية الروابط والتنا�ضح بني اأهل احلي:

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

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

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

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

11  َبيِّن مكانة الم�ضجد في االإ�ضالم.

22  ما ف�ضائل العمارة المعنوية للم�ضجد؟

33  ما ف�ضل العمارة الح�ضية للم�ضجد؟

44  ما حكم و�ضع القبور في الم�ضاجد اأو بنائها على القبور؟ دلل لما تذكر.

55  اذكر ثالثة من اآداب الم�ضاجد.
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يتوع منك بعد الدر�س اأن:

�لمô�د بالم�سéد �لôë�م�لمô�د بالم�سéد �لôë�م

ة معاٍن:  َوَرَد ِذكُر )اْلَم�ْضِجِد اْلَحَراِم( في ن�ضو�ٍض كثيرة من الكتاب وال�ضنة، وُيق�ضد به عدَّ

�لكعÑة�لكعÑة 11

e�سéد �لكعÑةe�سéد �لكعÑة 22

حôم eكة cل¬حôم eكة cل¬ 33

، اأي: جهَة الكعبة. ]البقرة: 144 ومنه قوله تعالى:             

َحاُل اإالَّ اإَِلى َثالَثِة َم�َضاِجَد: اْلَم�ْضِجِد اْلَحَراِم، َوَم�ْضِجِد  ومنه: حديث اأبي ُهَرْيَرَة  اأن النبيَّ  قال: »ال ُت�َضدُّ الرِّ
ى«. متفق عليه.)1( ، َوَم�ْضِجِد االأَْق�ضَ �ُضوِل  الرَّ

، والمراد  ]التوبة: 28 كما في قوله تعالى:      
منعهم ِمن دخول اْلَحَرِم.

)1( اأخرجه البخاري )1132(، وم�ضلم )1397(.

o¬ oeو�أحكا o¬oل pFسا†a oم�ô◊� oدéس�Ÿ�o¬ oeو�أحكا o¬oل pFسا†a oم�ô◊� oدéس�Ÿ�

  تبيِّن مكانة الم�ضجد الحرام.

  تبيِّن المراد بالم�ضجد الحرام.

د ف�ضائل الم�ضجد الحرام.   تعدِّ

د خ�ضائ�ض الم�ضجد الحرام.   تعدِّ



210

�لم�سéد �لôë�م �أa†سπ �لÑقا´�لم�سéد �لôë�م �أa†سπ �لÑقا´

üNساüF¢ �لم�سéد �لôë�مüNساüF¢ �لم�سéد �لôë�م

a†سπ �لüسa IÓ« �لم�سéد �لôë�مa†سπ �لüسa IÓ« �لم�سéد �لôë�م

والم�ضجد الحرام اأف�ضل بقعة على وجه االأر�ض، وقد ف�ضله اهلل تعالى باأن و�ضع فيه بيته الحرام الذي لم يوِجب على 
اأحد من النا�ض ال�ضعي اإلى مو�ضع في االأر�ض غير هذا المو�ضع، فاأوجب على جميع عباده اأن يحجوا هذا البيت من ا�ضتطاع 

اإليه �ضبياًل، وجعل ذلك ركًنا من اأركان االإ�ضالم، قال تعالى:     
. ]اآل عمران: 97

لقد خ�ض اهلل تعالى الم�ضجد الحرام بخ�ضائ�ض كثيرة منها:
اأوًل: اأنه اأول بيت و�ضع في االأر�ض لعبادة اهلل تعالى، قال تعالى:     

َع في االأر�ض. قاَل:  ِل َم�ْضِجٍد ُو�ضِ ِ  عن اأَوَّ ، وفي حديث اأََبي َذرٍّ  قاَل: �َضاأَْلُت َر�ُضوَل اهللَّ ]اآل عمران: 96
ى«، قلُت: َكْم َبْيَنُهَما؟ قاَل: »اأَْرَبُعوَن َعاًما«.متفق عليه)2(. ؟ قاَل: »اْلَم�ْضِجُد االأَْق�ضَ »اْلَم�ْضِجُد اْلَحَراُم«، قلُت: ُثمَّ اأَيٌّ

ثانًيا: اأن من ق�ضده ابتغاء ر�ضا اهلل الأداء الحج والعمرة ُغفرت له ذنوبه، فعن اأبي ُهَرْيَرَة  اأنَّ النبيَّ  َقاَل: »َمْن 
ُه«.متفق عليه)3(. َحجَّ هلِل َفَلْم َيْرُفْث َوَلْم َيْف�ُضْق؛ َرَجَع َكَيْوِم َوَلَدْتُه اأُمُّ

ثالًثا: اأنه قبلة للم�ضلمين في م�ضارق االأر�ض ومغاربها، فكل م�ضلم ي�ضلي في العالم يتوجه نحو الكعبة، قال تعالى: 

. ]البقرة: 144

ا اأو نفاًل  ل على من �ضلَّى فيه فر�ضً ل اهلل بع�ض الم�ضاجد على بع�ض، فجعل اأف�ضلها الم�ضجد الحرام، وتف�ضَّ لقد ف�ضَّ
اأن ي�ضاعف اأجر �ضالته اإلى مئة األف �ضالة فيما �ضواه من الم�ضاجد اإال م�ضجد النبي  فيف�ضل عليه باألف �ضالة، 
اَلٌة في م�ضجدي هذا  : »�ضَ َبْيِر  قاَل: قاَل ر�ضوُل اهلِل  كما ثبت ذلك في عدة اأحاديث منها: حديث عبد اهلِل بن الزُّ
اَلٍة  ُل من ِماَئِة �ضَ ْف�ضَ اَلٌة في اْلَم�ْضِجِد اْلَحَراِم اأَ اَلٍة ِفيَما �ِضَواُه ِمَن اْلَم�َضاِجِد؛ اإال اْلَم�ْضِجَد اْلَحَراَم، َو�ضَ ُل من اأَْلِف �ضَ اأَْف�ضَ

في َهَذا«.رواه اأحمد وغيره.)1(    

)1(  اأخرجه اأحمد 5/4، والبيهقي يف ال�ض الكربى 246/5، و�ضححه ابن حبان 499/4)1620(، وال�ضياء يف االأحاديث املختارة 331/9، قال ابن عبد الرب)التمهيد 
26/6(: هو حديث ثابت، و�ضححه ابن حزم يف املحلى 290/7،  واملنذري)الرتغيب والرتهيب 139/2( وابُن امللقن )البدر املنري 515/9( وابن القيم)زاد املعاد 

48/1(، وقال ابن عبد الهادي يف املحرر 413/1: اإ�ضناده على �ضرط ال�ضحيحني.
)2(  اأخرجه البخاري )3186(، وم�ضلم  )520(.

)3(  اأخرجه البخاري )1449(، وم�ضلم  )1350(.
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)1(  اأخرجه البخاري )1132(، وم�ضلم )1397(.
)2(  اأخرجه البخاري )386(، وم�ضلم )264(.

)3(  اأخرجه م�ضلم )2473(.

رابًعا: لي�ض على وجه االأر�ض موقع ي�ضرع الطواف فيه اأو تقبيل �ضيء منه اأو ا�ضتالمه �ضوى البيت الحرام، قال تعالى: 
. الحج: 29

خام�ًضا: اأنه اأحد الم�ضاجد الثالثة التي ال ت�ضد الرحال اإال اإليها، فعن اأبي ُهَرْيَرَة  اأن النبيَّ  قال:»ال ُت�َضدُّ 
ى«.متفق عليه )1(، فال يجوز  ، َوَم�ْضِجِد االأَْق�ضَ �ُضوِل  َحاُل اإالَّ اإَِلى َثالَثِة َم�َضاِجَد: اْلَم�ْضِجِد اْلَحَراِم، َوَم�ْضِجِد الرَّ الرِّ

ال�ضفر لل�ضالة في م�ضجد من م�ضاجد االأر�ض اإال اإلى هذه الم�ضاجد الثالثة؛ تعظيًما ل�ضاأنها وت�ضريًفا.
اِريِّ  �ضاد�ًضا: اأنه يحرم ا�ضتقبال الكعبة اأو ا�ضتدبارها عند ق�ضاء الحاجة في غير الُبنيان؛ لحديث اأبي اأَيُّوَب االأَْن�ضَ

ُبوا«.متفق عليه.)2( ُقوا اأو َغرِّ  اأَنَّ النبي  قاَل:»اإذا اأََتْيُتْم اْلَغاِئَط فال َت�ْضَتْقِبُلوا اْلِقْبَلَة وال َت�ْضَتْدِبُروَها، َوَلِكْن �َضرِّ
�ضابًعا:اأنه ُيعاقب فيه على الهم بال�ضيئة ولو لم يفعلها �ضاحبها؛ لقوله تعالى:

.  ]الحج: 25
ثامًنا: ال�ضيئة فيه عظيمة تت�ضاعف مقاديرها ال كمياتها، فاإن ال�ضيئة جزاوؤها �ضيئة لكن ِفعل ال�ضيئة في الحرم 

اأعظم ُجرًما من فعلها في مكان اآخر؛ لحرمة المكان.
تا�ضًعا: فيه )ماء زمزم( وهو اأح�ضن ماء على وجه االأر�ض واأكثره بركة، وال�ضرب منه �ضنة، وي�ضتحب الت�ضلُُّع منه 
َها ُمَباَرَكٌة،  عند ال�ضرب باأن ُيكثر منه حتى يمتلئ ما بين اأ�ضالعه، فعن اأبي َذرٍّ  اأن النبيَّ  قاَل في َماِء َزْمَزَم: »اإِنَّ

َها َطَعاُم ُطْعٍم«. رواه م�ضلم.)3(    اإِنَّ
عا�ضًرا: اأنه ال يحل فيه القتال؛ لقوله تعالى: 

. ]البقرة: 191
حادي ع�ضر: تحريم ال�ضيد فيه وقطع نباتاته التي لم يزرعها االآدميون.

ف وهو الذي يبحث عن �ضاحبها اأو يقوم بت�ضليمها للجهات المتخ�ض�ضة  ثاني ع�ضر: اأنه ال تلتقط لقطته اإال لمعرِّ
التي تتولى جمع المفقودات واالإعالن عنها الأ�ضحابها.
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11  َبيِّن مكانة الم�ضجد الحرام.

22  َبيِّن المراد بالم�ضجد الحرام.

33  ا�ضتنتج ف�ضائل الم�ضجد الحرام.

44  كان النبي  يعظم البيت الحرام، مثِّل لذلك.

د خ�ضائ�ض الم�ضجد الحرام. 55  عدِّ

•É`````°ûf1
اأَْوَلت اململكة العربية ال�ضعودية عناية كبرية بامل�ضجد احلرام، تعاون مع زمالئك يف ذكر بع�ض امل�ضاريع 

التي  قامت بها اململكة Œاه امل�ضجد احلرام:
........................................................................................................................................................

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

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

•É`````°ûf2
برعاية اإمارة منطقة مكة تاأ�ض�ض م�ضروع خريي حتت م�ضمى )تعظيم البلد احلرام(، بالرجوع اإلى موقع 

امل�ضروع يف بوابة مكة على ال�ضبكة العاملية �ضجل اأهدافه واأبرز اإ‚ازاته:
........................................................................................................................................................

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

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

........................................................................................................................................................
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  تبيِّن مكانة الم�ضجد النبوي.

د ف�ضائل الم�ضجد النبوي.   تعدِّ

. ن اآداب زيارة الم�ضجد وقبر النبي    تبيِّ

د االأماكن التي ي�ضرع زيارتها في المدينة النبوية.   تعدِّ

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

 …ƒÑæد �لéلم�س� πFسا†a …ƒÑæد �لéلم�س� πFسا†a

للم�ضجد النبوي ف�ضائل كثيرة منها:
َحاُل  . قال:»ال ُت�َضدُّ الرِّ حِل اإليه(: فعن اأبي ُهَرْيَرَة  اأن النبيَّ  11  م�ضروعية ال�ضفر لزيارته وال�ضالة فيه )�ضد الرَّ

ى«.متفق عليه )2(، فال يجوز ال�ضفر  ، َوَم�ْضِجِد االأَْق�ضَ �ُضوِل   اإالَّ اإَِلى َثالَثِة َم�َضاِجَد: اْلَم�ْضِجِد اْلَحَراِم، َوَم�ْضِجِد الرَّ
لل�ضالة في م�ضجد من م�ضاجد االأر�ض اإال اإلى هذه الم�ضاجد الثالثة؛ تعظيًما ل�ضاأنها وت�ضريًفا.

22 اأنه اأول م�ضجد في االإ�ضالم وقد اأ�ض�ض على التقوى، قال تعالى:         

، وقــد ثبت في حديث اأبي �ضــعيد  ]التوبــة: 108
، حيث قال: قلت يا ر�ضول اهلل: اأي الم�ضجدين الذي اأُ�ض�ض على التقوى؟ قال:  الخدري  ما يرجح اأنه م�ضجد النبي 

ا من ح�ضباء، ف�ضرب به االأر�ض، ثم قال: »هو م�ضجدكم هذا« يعني م�ضجَد المدينة)3(. فاأخذ كفًّ

الٌة في َم�ْضِجِدي  33 م�ضاعفة اأجر ال�ضالة في الم�ضجد النبوي باألف �ضالة: فعن اأبي ُهَرْيَرَة  اأَنَّ النبيَّ  قال: »�ضَ

الٍة ِفيَما �ِضَواُه؛ اإال اْلَم�ْضِجَد اْلَحَراَم«.متفق عليه)4(، وهذا ي�ضمل �ضالة الفري�ضة والنافلة. هذا َخْيٌر من اأَْلِف �ضَ

)1(   يراجع كتاب: »االأحاديث الواردة يف ف�ضائل املدينة، للدكتور/ �ضالح الرفاعي«. وكتاب »ف�ضائل املدينة، وما ت�ضرع زيارته فيها، د. اأحمد الباتلي«.
)2(  اأخرجه البخاري )1132(، وم�ضلم )1397(.

)3(   اأخرجه م�ضلم رقم)514(.
)4(  اأخرجه البخاري )1133(، وم�ضلم )1394(.

((11)) o¬ oeو�أحكا o¬oل pFسا†a t…ƒÑæل� oدéس�Ÿ�o¬ oeو�أحكا o¬oل pFسا†a t…ƒÑæل� oدéس�Ÿ�
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           »Ñæد �لéس�e IQاjآد�ب ز� »Ñæد �لéس�e IQاjآد�ب ز�

eا ûJسô´ زjاa ¬JQ« �لمدæjةeا ûJسô´ زjاa ¬JQ« �لمدæjة

ÑاA وa†سل¬ ob دéس�e IQاjسل¬ز†aو AاÑ ob دéس�e IQاjز

م رجَله اليمنى عند الدخول ويقول: » اأعوذ باهلل العظيم، وبوجهه الكريم و�ضلطانه  11  اإذا و�ضله الزائر ا�ضُتِحبَّ له اأن يقدِّ

القديم من ال�ضيطان الرجيم، اللهم افتح لي اأبواب رحمتك«)1 (، ولي�ض لدخول م�ضجده  ذكر مخ�ضو�ض.
ثم ي�ضلي ركعتين تحية الم�ضجد، واإن �ضالهما في الرو�ضة ال�ضريفة فهو اأف�ضل؛ لحديث عبد اهلِل بن َزْيٍد اْلَماِزِنيِّ  22

ِة«.متفق عليه.)2(   ٌة ِمن ِرَيا�ِض اْلَجنَّ واأبي ُهَرْيَرَة  اأنَّ النبيَّ  قاَل: »َما َبْيَن َبْيِتي َوِمْنَبِري َرْو�ضَ
33  ثم يزور قبر النبي  وقبري �ضاحبيه اأبي بكر وعمر  و�ضفة الزيارة كما ياأتي:

�أ�أ  يقف تجاه قبر النبي  باأدب وخف�ض �ضوٍت، ثم ي�ضلم عليه  قائاًل: ال�ضالم عليك يا ر�ضول اهلل ورحمة 

الم عليك  الم عليك يا خيرة اهلل من خلقه، ال�ضَّ الم عليكم يا نبيَّ اهلل، ال�ضَّ اهلل وبركاته. ويجوز اأن يقول: »ال�ضَّ
ة، وجاهدت في اهلل  يت االأمانة، ون�ضحت االأمَّ د المر�ضلين واإمام المتَّقين، اأ�ضهُد اأنَّك بلَّغت الر�ضالة، واأدَّ يا �ضيِّ

حقَّ جهاده«.
ى عنه. بب  ثم ي�ضلِّم َعَلى اأبي بكٍر  ويدعو له ويتر�ضَّ

ى عنه. جج  ثم ي�ضلِّم َعَلى عمَر  ويدعو له ويتر�ضَّ

من و�ضل اإلى المدينة فاإنه ي�ضرع له زيارة:
11  الم�ضجد النبوي.

22  م�ضجد قباء.  

. 33  قبر الر�ضول  وقبري �ضاحبيه اأبي بكر وعمر 

44  مقبرة البقيع ومقبرة �ضهداء اأُُحد.

ِبيُّ  َياأِْتي َم�ْضِجَد ُقَباٍء ُكلَّ �َضْبٍت، َما�ِضًيا  ِمن ال�ضنة زيارُة م�ضجِد ُقباَء، وال�ضالُة فيه، فعن ابن ُعَمَر  قاَل: »كاَن النَّ
َر في  : »َمْن َتَطهَّ  ِ َوَراِكًبا«.متفق عليه، وقد ورد في ف�ضله اأحاديث منها: حديُث �َضْهِل بن ُحَنْيٍف  قاَل، قاَل ر�ضوُل اهللَّ

ْجِر ُعْمَرٍة«.)3(   الًة؛ كاَن َلُه َكاأَ لَّى ِفيِه �ضَ َبْيِتِه، ُثمَّ اأََتى َم�ْضِجَد ُقَباَء َف�ضَ

)1(  اأخرجه ابو داود )466(.
)2(  اأخرجه البخاري )1137(، )1138(، وم�ضلم )1390(، )1391(.

)3( اأخرجه اأحمد 487/3، والن�ضائي )699(، وابن ماجه )1412(، و�ضححه احلاكم 13/3، والعراقي يف املغني عن حمل االأ�ضفار 260/1، واالألباين يف �ضحيح الرتغيب 23/2) 1181(.
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زjاQƒÑb IQ �لÑق»™, وTس¡د�A �أحدزjاQƒÑb IQ �لÑق»™, وTس¡د�A �أحد

ي�ضنُّ زيارة قبور ال�ضحابة  في البقيع، و�ضهداء اأحد؛ الأن النبي  كان يزورهم ويدعو لهم، فعن  َعاِئ�َضَة 
ْهَل اْلَبِقيِع؛ َفَت�ْضَتْغِفَر َلُهْم«.رواه  ْن َتاأِْتَي اأَ ُمُرَك اأَ َك َياأْ َجْبُتُه، فقال: اإِنَّ َربَّ : »اإن ِجْبِريَل اأََتاِني َفَناَداِني َفاأَ قالْت: قاَل النبيُّ 

ُر اْلَمْوَت«.رواه م�ضلم.)2(    َها ُتَذكِّ نَّ : »ُزوُروا اْلُقُبوَر؛ َفاإِ م�ضلم)1(، ولعموم قوله 
ْيِب  قال:  وي�ضتحب لزائر القبور اأن يدُعَو لهم بما ثبَت عن ر�ضول اهلل  في ذلك؛ كما في حديث ُبريدة بن اْلُح�ضَ
الُم  ِرَواَيٍة: ال�ضَّ َياِر )وفي  اأَْهِل الدِّ الُم َعَلى  َقاِئُلُهْم يقول: ال�ضَّ َفَكاَن  اْلَمَقاِبِر،  اإلى  اإذا َخَرُجوا  ُيَعلُِّمُهْم  »كاَن ر�ضوُل اهلل  

ا اإن �َضاَء اهلل َلالِحُقوَن، اأَ�ْضاأَُل اهلَل لنا َوَلُكْم اْلَعاِفَيَة«.رواه م�ضلم.)3(    َياِر( ِمَن اْلُموؤِْمِنيَن َواْلُم�ْضِلِميَن، َواإِنَّ َعَلْيُكْم اأَْهَل الدِّ
وليحذر الزائر مما ابتدعه بع�ض النا�ض من اأقوال مخ�ضو�ضة تقال عند كل مقبرة، اأو زيارتهم لق�ضد الدعاء عند 
قبورهم، اأو �ضوؤال اهلل بهم اأو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم ي�ضرعها اهلل وال ر�ضوله  وال فعلها 
، واأ�ضد من ذلك دعاوؤهم من دون اهلل تعالى، و�ضوؤالهم ق�ضاء الحاجات، اأو �ضفاء المر�ضى فذلك  ال�ضلف ال�ضالح 

من ال�ضرك االأكبر.

اأَْوَلت اململكُة عناية كبرية بامل�ضجد النبوي، تعاون مع زمالئك يف ذكر تو�ضعات اململكة للم�ضجد. 
.......................................................................................................................................................

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

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

)1( اأخرجه م�ضلم )974(.

)2( اأخرجه م�ضلم )975(.

)3( اأخرجه م�ضلم )976(.

اأَْوَلت اململكُة عناية كبرية بامل�ضجد النبوي، تعاون مع زمالئك يف ذكر تو�ضعات اململكة للم�ضجد. 
.......................................................................................................................................................

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................
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•É`````°ûf2
لق�ضة بناء م�ضجد النبي  فوائد ومواقف عظيمة؛ بقراءة الق�ضة يف كتب ال�ضرية اذكر اأبرز الفوائد 

منها:
.......................................................................................................................................................

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

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

11  ما مكانة الم�ضجد النبوي؟

22  َبيِّن ف�ضائل الم�ضجد النبوي.

33  كان النبي  يعظم م�ضجده ويف�ضله على �ضائر الم�ضاجد عدا الم�ضجد الحرام، مثِّل لذلك.

44  ما االأماكن التي ي�ضرع لمن كان في المدينة اأن يزورها؟
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  تبيِّن المراد بالم�ضجد االأق�ضى.

  تبيِّن مكانة الم�ضجد االأق�ضى.

د ف�ضائل الم�ضجد االأق�ضى.   تعدِّ

  ت�ضتنتج خ�ضائ�ض الم�ضجد االأق�ضى.

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

  o¬ oeو�أحكا o¬oل pFسا†a ≈سübلأ� oدéس�Ÿ�  o¬ oeو�أحكا o¬oل pFسا†a ≈سübلأ� oدéس�Ÿ�

J�سم»ت¬ بالم�سéد �لأübس≈J�سم»ت¬ بالم�سéد �لأübس≈

 √Dاوæع¬ وبbƒe √Dاوæع¬ وبbƒe

كان الم�ضجد االأق�ضى يعرف ببيت المقد�ض قبل نزول الت�ضمية القراآنية له بـ )الم�ضجد االأق�ضى(، قال تعالى: 

اه اهلل تعالى بذلك لُبعده عن الم�ضِجِد الحرام. ، ومعنى االأق�ضى: االأبعد، �َضمَّ ]االإ�ضراء: 1

يقع الم�ضجد االأق�ضى جنوب �ضرقي مدينة القد�ض المحتلة، وهو ثاني م�ضجد و�ضع في االأر�ض، كما في حديث اأََبي َذرٍّ 
؟ قاَل: »اْلَم�ْضِجُد  َع في االأر�ض. قاَل: »اْلَم�ْضِجُد اْلَحَراُم«، قلُت: ُثمَّ اأَيٌّ ِل َم�ْضِجٍد ُو�ضِ ْلُت َر�ُضوَل اهلِل  عن اأَوَّ  قاَل: �َضاأَ

ى«، قلُت: َكْم َبْيَنُهَما؟ قاَل: »اأَْرَبُعوَن َعاًما«.متفق عليه)1(، و تبل≠ م�ضاحة الم�ضجد االأق�ضى حوالي 144000 متًرا. االأَْق�ضَ
 ومع الفتح االإ�ضالمي للقد�ض عام 15 هجرية )الموافق636م( َبَنى عمُر بن الخطاب  الم�ضلَّى الِقْبلي، كجزء 

َبَنى عبد الملك بن مروان  من الم�ضجد االأق�ضى، وفي عهد الدولة االأموية 
قبة ال�ضخرة، كما اأعيد بناء الم�ضلَّى الِقْبلي، ولهذا يعتقد بع�ض النا�ض اأن 
الم�ضجد االأق�ضى بناه عبد الملك بن مروان، وهو اعتقاد خاطئ. وقد ا�ضتغرق 
هذا البناء قرابة 30 عاًما من 66 هجرية/ 685 ميالدية - 96 هجرية/715

ميالدية، ليكتمل بعدها الم�ضجد االأق�ضى ب�ضكله الحالي. وتنت�ضر في و�ضائل 
االإعالم  �ضورة م�ضجد قبة ال�ضخرة على اأنه هو الم�ضجد االأق�ضى.

)1( اأخرجه البخاري )3186(، وم�ضلم )520(.
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eكاfة �لم�سéد �لأübس≈eكاfة �لم�سéد �لأübس≈

ºjôآ¿ �لك�ôلق� »a ¢Sلمقد� â«س≈ وبübد �لأéلم�س� πس†aºjôآ¿ �لك�ôلق� »a ¢Sلمقد� â«س≈ وبübد �لأéلم�س� πس†a

 للم�ضجد االأق�ضى قد�ضية كبيرة عند الم�ضلمين ارتبطت بعقيدتهم منذ بداية الدعوة، ومما يدل على ذلك: 
. 11  يعد قبلة االأنبياء  جميًعا قبل النبي 

22  هو الِقبلة االأولى التي �ضلَّى اإليها النبي  قبل اأن يتم تغيير القبلة اإلى الكعبة، حيث �ضلَّى النبيُّ  نحو بيت  

لت القبلة اإلى الكعبة.   المقد�ض بعد الهجرة �ضتة ع�ضر �ضهًرا اأو �ضبعة ع�ضر �ضهًرا، ثم ُحوِّ
اأُ�ضرى بالنبيِّ من الم�ضجد  اأنه  33  توثقت عالقة الم�ضجد االأق�ضى بالم�ضجد الحرام ليلة االإ�ضراء والمعراج؛ حيث 

الحرام اإلى الم�ضجد االأق�ضى، وفيه �ضلَّى النبي  اإماًما باالأنبياء عليهم ال�ضالم، ومنه ُعرج بالنبي  اإلى 
ال�ضماء.

َحاُل اإالَّ اإَِلى َثالَثِة  :»ال ُت�َضدُّ الرِّ حال؛ كما قال النبي  44  الم�ضجد االأق�ضى هو الم�ضجد الثالث الذي ُت�ضد اإليه الرِّ

ى«.متفق عليه)1(. ْق�ضَ ، َوَم�ْضِجِد االأَ �ُضوِل   َم�َضاِجَد: اْلَم�ْضِجِد اْلَحَراِم، َوَم�ْضِجِد الرَّ

11   و�ضف القراآن الكريم في كثير من اآياته بيَت المقد�ض وم�ضجده بالبركة وهي النماء والزيادة في الخيرات؛ حيث قال 

 ، 1 ]االإ�ضراء:  . - , + * ) ( ' & % $ # " ! تعالى: 
 » º ¹ ¸ ¶ وقال تعالى مخبًرا عن اإبراهيم  في هجرته االأولى اإلى بيت المقد�ض وبالد ال�ضام: 
} | { ~ ے ¡  :  وال تعالى على ل�ضان مو�ضى   :الأنبيا[ ¾ ½ ¼

. ]المائدة: 21 £ ¢
بوة ذاِت الخ�ضوبة وهي اأح�ضن ما يكون فيه النبات، وماءها بالمعين الجاري، فقال  22   و�ضف القراآن اأر�ضها بالرَّ

، قال ال�ضحاك وقتادة:   ]الموؤمنون: 50 o n m l k j i h g f e تعالى: 
هو بيت المقد�ض، قال ابن كثير: وهو االأظهر.

)1( اأخرجه البخاري )1132(، وم�ضلم )1397(.
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a†ســـπ �لم�سéد �لأübس≈  a« �ل�سæةa†ســـπ �لم�سéد �لأübس≈  a« �ل�سæة

حال اإال  11  م�ضروعية ال�ضفر اإلى الم�ضجد االأق�ضى لق�ضد التعبد هلل تعالى فيه؛ للحديث ال�ضابق في النهي عن �ضد الرِّ

للم�ضاجد الثالثة؛ ومنها الم�ضجد االأق�ضى
: »ف�ضل ال�ضالة في  22  لل�ضالة في الم�ضجد االأق�ضى ثواٌب يعادل خم�ض مئة �ضالة في غيره من الم�ضاجد، قال 

الم�ضجد الحرام على غيره بمئة األف �ضالة، وفي م�ضجدي األف �ضالة، وفي بيت المقد�ض بخم�ضمئة �ضالة«)1(.
ِ بن َعْمٍرو  قال: قال ر�ضول  33  اإتيانه بق�ضد ال�ضالة فيه يكفر الذنوب ويحط الخطايا؛ كما في حديث عبِد اهللَّ

اِدُف ُحْكَمُه، َوُمْلًكا ال َيْنَبِغي  ا َفَرÆَ �ُضَلْيَماُن بن َداُوَد من ِبَناِء َبْيِت اْلَمْقِد�ِض �َضاأََل اهلَل َثالًثا: ُحْكًما ُي�ضَ : »َلمَّ اهلل 
ُه« فقال النبي  الَة فيه اإال َخَرَج من ُذُنوِبِه َكَيْوِم َوَلَدْتُه اأُمُّ الأََحٍد من َبْعِدِه، َواأَالَّ َياأِْتَي هذا اْلَم�ْضِجَد اأََحٌد ال ُيِريُد اإال ال�ضَّ
اِلَثَة«. رواه اأحمد والن�ضائي وابن ماجه)2(، والأجل  ْرُجو اأَْن َيُكوَن قد اأُْعِطَي الثَّ ا اْثَنَتاِن َفَقْد اأُْعِطَيُهَما، َواأَ : » اأَمَّ
هذا الحديث كان ابن عمر  ياأتي من الحجاز، فيدخل في�ضلي فيه، ثم يخرج وال ي�ضرب فيه ماء، مبالغًة منه 

لتمحي�ض نية ال�ضالة دون غيرها، لت�ضيبه دعوة �ضليمان عليه ال�ضالم.

)1( اأخرجه البزار )4142(، والبيهقي يف �ضعب االإÁان )3845(.
)2( اأخرجه اأحمد 176/2، والن�ضائي )693(، وابن ماجه )1408(، و�ضححه ابن خزÁة 288/2)1334(، وابن حبان 511/4)1633(، و احلاكم 84/1، و ابن القيم يف 

املنار املنيف �ض92، واالألباين يف �ضحيح اجلامع )2090(.

•É`````°ûf1
قارن بني امل�ضاجد الثالثة فيما ياأتي:

ا�ضجد الأضىا�ضجد النبويا�ضجد اراموه اقارنة

النبي الي بناه

م�ضاعفة الضالة فيه

�ضد الرحل اإليه

م�ضاحة مبانيه
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11  ما المراد بالم�ضجد االأق�ضى؟

22  ما مكانة الم�ضجد االأق�ضى؟

د ف�ضائل الم�ضجد االأق�ضى. 33  عدِّ

44  ا�ضتنتج خ�ضائ�ض الم�ضجد االأق�ضى التي تخ�ضه دون بقية الم�ضاجد.
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  تبيِّن ما هي تحية االإ�ضالم.

د ف�ضائل ال�ضالم.   تعدِّ

  تبيِّن حكم ال�ضالم ورده.

من اأحكام ال�ضالم.   تذكر ثالثة ً

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

¬oم و�آد�بÓأحكام �ل�س�¬oم و�آد�بÓأحكام �ل�س�

ëJ»ة �لSEسÓمëJ»ة �لSEسÓم

a†ساπF �ل�سÓم وüNساüFس¬:a†ساπF �ل�سÓم وüNساüFس¬:

ا من حقوق الم�ضلم على اأخيه،  ًة تميزنا عن غيرنا، ورتب على فعلها الثواب، وجعلها حقًّ �ضرع اهلل ور�ضوُله  لنا تحيَّ
، فال ينبغي  فتحولت هذه التحية من عادة من العادات اإلى عمل يفعله العبد تقرًبا اإلى اهلل تعالى، وا�ضتجابة الأمر ر�ضوله 
اأن تبدل هذه التحية العظيمة بعبارات اأخرى ال توؤدي ما توؤديه تحية االإ�ضالم المباركة، مثل: �ضباح الخير، اأو م�ضاء الخير، 

اأو مرحًبا، ويمكن ا�ضتخدامها م�ضافة لل�ضالم.
ُة االإ�ضالم هي: )ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته( هذا اأكملها، واأقلها: )ال�ضالم عليكم(. وتحيَّ

: اأي االإ�ضالم خير؟  11  اأنه من خير اأمور االإ�ضالم، فعن عبد اهلل بن عمرو بن العا�ض  اأن رجاًل �ضاأل ر�ضول اهلل 

قال: »تطعم الطعام، وَتْقراأُ ال�ضالَم على من َعرفت ومن لم تعرف«)1(.
: »ال تدخلون الجنة حتى  22 اأنه من اأ�ضباب المودة والمحبة بين الم�ضلمين، والتي هي من اأ�ضباب دخول الجنة، قال 

توؤمنوا، وال توؤمنوا حتى تحابوا، اأوال اأدلكم على �ضيء اإذا فعلتموه تحاببتم؟ اأف�ضوا ال�ضالم بينكم«)2(.

)1( اأخرجه البخاري )28(، وم�ضلم )39(.
)2( اأخرجه م�ضلم 74)54(.
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33 اأن كل جملة منه بع�ضر ح�ضنات، وهو ثالث جمل، فلمن جاء به كاماًل ثالثون ح�ضنة، عن عمران بن ح�ضين 

: »ع�ضر«، ثم جاء رجل  قال: جاء رجل اإلى النبي  فقال: ال�ضالم عليكم، فرد عليه، ثم جل�ض، فقال النبي 
اآخر، فقال: ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل، فرد عليه، ثم جل�ض، فقال: »ع�ضرون«، ثم جاء اآخر، فقال: ال�ضالم عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته، فرد عليه، وجل�ض، فقال: »ثالثون«)1(.

)1( اأخرجه اأبو داود )5195(، والرتمذي )3689(، وقال احلافظ يف الفتح 6/11: اإ�ضناده قوي.
)2( غذاء االألباب 275/1.

)3(  �ضورة الن�ضاء االآية 86، وكالم ابن كثري يف تف�ضريها، ونحوه ما ذكر القرطبي يف تف�ضري هذه االآية 299/5 مع بع�ض زيادات.
)4( اأخرجه البخاري )357(، وم�ضلم )336(.

حكº �ل�سÓم وQد√حكº �ل�سÓم وQد√

UسØة Qد �ل�سÓمUسØة Qد �ل�سÓم

�لتلßØ بال�سÓم�لتلßØ بال�سÓم

َردَّ  فاإن  به جماعٌة،  ُق�ضد  اإن  الكفاية  وعلى  واحد،  �ضخ�ٌض  به  ُق�ضد  اإذا  َعْيًنا،  واجٌب  ه  وردُّ موؤكدة)2(،  ٌة  �ُضنَّ ال�ضالم 
جميعهم فهو اأف�ضل.

الواجب في الرد اأن يكون مثل ال�ضالم، واإن زاد عليه فهو اأف�ضل، لكن ال ينق�ض عنه، فمن �ضلم فقال: ال�ضالم عليكم 
ورحمة اهلل، فجوابه الواجب: وعليكم ال�ضالم ورحمة اهلل، واإن زاد: وبركاته، فهذا اأف�ضل، لكن ال يجوز االقت�ضار في الجواب
 ،)3( ]الن�ضاء: 86 ����������� على: )وعليكم ال�ضالم( فقط؛ الأنها دون ال�ضالم، قال تعالى: 
قال ابن كثير رحمه اهلل تعالى: اأي: اإذا �ضلم عليكم ال�ضالم فردوا عليه اأف�ضل مما �ضلَّم، اأو ردوا عليه بمثل ما �ضلم، 

فالزيادة مندوبة، والمماثلة مفرو�ضة. ا هـ.
لي�ضت بجواب  الأنها  بها، وذلك  اأو نحوها، مكتفًيا  اأهاًل ومرحبا،  بقوله:  يرد  اأن  �ضرًعا  �ضائ≠  يعتبر جواًبا غير  ومما 
اأنق�ض من ال�ضالم بكثير، فاإن قوله: وعليكم ال�ضالم ورحمة اهلل وبركاته، وما تحمله من معاٍن  �ضرعي لل�ضالم، والأنها 
عظيمة اأف�ضل من قول القائل: اأهاًل ومرحًبا، ولكن ال باأ�ض بقولها ال على اأنها ردُّ ال�ضالم، اإنما يردُّ ال�ضالَم، ويقولها بعد 

: »مرحًبا باأم هانئ«)4(. ذلك، فقد ثبت قول النبي 

ال يكفي في ال�ضالم االإ�ضارة باليد وغيرها؛ الأن ال�ضالم هو التلفظ بقولك: )ال�ضالم عليكم(، فاالإ�ضارة لي�ضت �ضالًما، 
وهكذا الجواب فاإنه ُيجهر به حتى ُي�ضِمع الم�ضلِّم؛ الأنه اإن لم ي�ضمعه فاإنه لم يجبه، اإال اأن يكون عذر يمنع �ضماعه.
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)1( ذكره البخاري معلقًا ب�ضيغة اجلزم، كتاب االإÁان، باب اإف�ضاء ال�ضالم من االإ�ضالم )الفتح 82/1(.
)2( اأخرجه البيهقي 429/6)8767(، والطرباين يف الدعاء )60(، واملعجم االأو�ضط 371/5، وقال املنذري)الرتغيب والرتهيب 288/3(: اإ�ضناده جيد قوي، وجّود اإ�ضناده 
، قال املنذري يف )الرتغيب  اريني يف غذاء االألباب 276/1، ورواه الطرباين الدعاء �ض39)61(، واملعجم االأو�ضط 355/3 من حديث عبد اهلل بن مغفل  ال�ضفَّ
اريني يف غذاء  ، قال ال�ضفَّ اريني يف غذاء االألباب 276/1، والأحمد 328/3، واحلاكم 24/2معناه عن جابر  والرتهيب 198/1(: اإ�ضناده جيد، وجّود اإ�ضناده ال�ضفَّ

االألباب 276/1: اإ�ضناده ال باأ�ض به، و�ضححه االألباين يف ال�ضل�ضلة ال�ضحيحة )601(.
)3( اأخرجه البخاري )6253(.
)4( اأخرجه البخاري)6231(.
)5( اأخرجه اأبو داود )5200(.
)6( اأخرجه البخاري )757(.

)7( اأخرجه ابن ال�ضني رقم )245(، وابن اأبي �ضيبة )1011( نحوه، وعزاه املنذري يف الرتغيب والرتهيب 268/3، والهيثمي يف جممع الزوائد 34/8 للطرباين يف االأو�ضط 
وح�ضنا اإ�ضناده.

:¬oم و�آد�بÓأحكام �ل�س�:¬oم و�آد�بÓأحكام �ل�س�

11  اإف�ضاوؤه واإظهاره واإعالنه بين النا�ض، حتى يكون �ضعاًرا ظاهًرا بين الم�ضلمين، ال يخ�ض به فئة دون اأخرى، اأو كبيًرا 

 : ، وتقدم اأي�ضًا قول النبي  دون �ضغير، وال من يعرف دون من ال يعرف، وتقدم حديث عبد اهلل بن عمرو 
: »ثالث من جمعهن فقد جمع االإيمان: االإن�ضاف من نف�ضه، وبذل  »اأف�ضوا ال�ضالم بينكم«.وقال عمار بن يا�ضر 

ال�ضالم للعالم، واالإنفاق من االإقتار«)1(.
اَلِم« )2(. ا�ِض َمْن َبِخَل ِبال�ضَّ : »اأَْبَخُل النَّ ومما ورد في ذم من ترك الت�ضليم: قول النبي 

قال لها: »اإن جبريل يقراأ  22 ي�ضرع تبلي≠ ال�ضالم، وتحمله، وعلى المبلَّ≠ اأن يرد ال�ضالم، فعن عائ�ضة  اأن النبي 

عليك ال�ضالم« فقالت: وعليه ال�ضالم ورحمة اهلل)3(.
33 االأف�ضل في االبتداء بال�ضالم اأن ي�ضلم ال�ضغير على الكبير، والما�ضي على الجال�ض، والراكب على الما�ضي، والقليل 

على الكثير، فعن اأبي هريرة  مرفوعًا: »ي�ضلم ال�ضغير  على الكبير، والمارُّ على القاعد، والقليل على الكثير«)4(.
44 من ال�ضنة اإعادة ال�ضالم اإذا افترق ال�ضخ�ضان اإذا تقابال، بدخول اأو خروج، اأو حال بينهما حائل ثم تقابال، ونحو 

: »اإذا لقي اأحدكم اأخاه فلي�ضلم عليه، فاإن حالت بينهما �ضجرة اأو جدار اأو حجر،  ذلك، ويدل عليه قول النبي 
ا«)5(. ثم لقيه فلي�ضلم عليه اأي�ضً

وفي حديث الم�ضيىء �ضالته اأنه كلما ذهب ورجع �ضلم ورد عليه النبي  ال�ضالَم، فعل ذلك ثالث مرات)6(. وقال 
: كان اأ�ضحاب ر�ضول اهلل  يتما�ضون، فاإذا ا�ضتقبلتهم �ضجرٌة اأو اأَكَمٌة فتفرقوا يميًنا و�ضمااًل، ثم اْلَتَقْوا  اأن�ض 

ِمن ورائها �ضلَّم بع�ضهم على بع�ض)7(.
باختالف  الفتنة بهن وعليهن، وهذا يختلف  اأُمنت  اإذا  اأما غيرهن: فيجوز  المحارم،  الن�ضاء  ال�ضالم على  يجوز   55
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الن�ضاء، واالأحوال، والموا�ضع، فلي�ضت ال�ضابة كالعجوز، وال من دخل بيته فوجد فيه ن�ضوة ف�ضلم عليهن كمن مرَّ 
بن�ضاء ال يعرفهن في الطريق. واأما الم�ضافحة للن�ضاء من غير المحارم فال تجوز مطلًقا، ومن اأدلة ذلك:

�َضاَء«.رواه مالك واأحمد.)1(    اِفُح النِّ حديث اأَُمْيَمَة ِبْنِت ُرَقْيَقَة  اأن النبيَّ  قاَل: »اإني اَل اأُ�ضَ �أ�أ

«.متفق عليه.)2(    ِ  َيَد اْمَراأٍَة َقطُّ ْت َيُد ر�ضوِل اهللَّ : »ال واهلِل َما َم�ضَّ وقالت َعاِئ�َضَة   بب

: »الأَن ُيطعن في راأ�ض اأحدكم ِبِمْخَيٍط من حديد خيٌر له من اأن َيَم�ضَّ امراأة ال تحل له«)3(. وقال  جج

: »اإذا انتهى اأحُدكم اإلى  ال�ضنة ال�ضالُم عند القيام من المجل�ض، فعن اأبي هريرة  قال: قال ر�ضول اهلل   77

المجل�ض فلي�ضلم، فاإذا اأراد اأن يقوم فلي�ضلم، فلي�ضت االأولى باأحق من االآخرة«)4(.

لل�ضالم فوائد وثمرات عديدة، تعاون مع زمالئك يف جمعها:

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

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

)1( اأخرجه مالك )1775(، واأحمد 357/6، والن�ضائي )4181(، وابن ماجه )2874(، و�ضححه ابن حبان417/10)4553(، واالألباين )529(.
)2( اأخرجه البخاري )4983(، وم�ضلم )1866(.

وياين يف م�ضنده 323/2)1283(، واالألباين )226(. )3( اأخرجه الطرباين يف الكبري 211/20، 212، قال الهيثمي رجاله رجال ال�ضحيح )جممع الزوائد 326/4(، والرُّ
)4( اأخرجه اأحمد 287/2، واأبو داود )5208(.
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11  ما تحية االإ�ضالم؟ وما حكم التحية بغيرها؟

د ف�ضائل ال�ضالم. 22  عدِّ

33  ما حكم ال�ضالم؟ وما حكم رده؟

44  ما �ضوابط �ضالم الرجل على المراأة االأجنبية؟

55  اذكر ثالثة من اآداب ال�ضالم.

•É`````°ûf2
اهلل  اأ�ضماء  معاين  كتب  اإلى  بالرجوع  ال�ضالم،  ومنه  ال�ضالم  فهو  ال�ضالم،  ا�ضم  وجل  عز  اهلل  اأ�ضماء  من 

احل�ضنى َبنيِّ معنى هذا اال�ضم وبني كيفية التعبد هلل به:

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

.........................................................................................................................................................
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د المراد بالزيارة ال�ضرعية.   تحدِّ

د اآداب الزيارة.   تعدِّ

  ت�ضتنتج الحكمة من م�ضروعية اال�ضتئذان.

د اآداب اال�ضتئذان.   تعدِّ

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

¡ا oو�آد�ب oIQاjõا�ل¡ oو�آد�ب oIQاjõل�

�لjõاIQ �لمûسôوYة�لjõاIQ �لمûسôوYة

:IQاjõآد�ب �ل�:IQاjõآد�ب �ل�

الموؤمن اإلف ماألوف ُيحب زيارة اأقاربه واإخوانه وجيرانه، زيارة م�ضروعة محمودة، وهي: كل زيارة ترتب عليها منفعة 
�ضرعية، اأو م�ضلحة لالأمة، ونحو ذلك، وقد تكون واجبة كزيارة االأرحام، اأو م�ضتحبة كزيارة العلماء، وكل زيارة في اهلل 
ا، اأو  : »من عاد مري�ضً وطاعته. وقد ورد في بع�ض اأمثلة هذه الزيارة ن�ضو�ض تدل على ف�ضلها، فمن ذلك: من قوله 

زار اأًخا له في اهلل، ناداه مناٍد اأن طبت وطاب مم�ضاك، وتبواأت من الجنة منزاًل«)1(.

11  ح�ضُن النية والق�ضد في الزيارة، كاأن ينوي بها �ضلة رحمه، واأداء حقوقهم، اأو ينوي بها زيادة المحبة في اهلل، اأو 

اكت�ضاب الثواب الحا�ضل من الزيارة، اأو التنا�ضح، واال�ضتفادة من الوقت، ونحو ذلك.
22 اختيار الوقت المنا�ضب للزيارة، فلي�ض من المنا�ضب الزيارة في اأوقات الراحة والنوم، اأو اأوقات الطعام، وقد يكون 

لبع�ض النا�ض اأوقات معينة ال يحبون اأن ياأتيهم فيها اأحد، فال ينبغي االإثقال عليهم بالزيارة فيها.
33 ترك االإثقال بطول البقاء اأو غير ذلك، اإال اإن علم الزائر اأن �ضاحبه يحب بقاءه لمدة اأطول. وينبغي للزائر اأن 

يراعي حال المزور، فلعله مرتبط بموعد، اأو م�ضغول، ونحو ذلك، وهذا غالًبا يتبين من حال ال�ضخ�ض، كاأن تبدو 
بكونه م�ضغواًل،  اأحياًنا  وقد ي�ضرح  والخروج،  الدخول  يكثر  اأو  ال�ضاعة،  اإلى  النظر  يكرر  اأو  الملل،  عليه عالمات 

فعندها على الزائر اأن ي�ضتاأذن ويخرج.

)1( اأخرجه الرتمذي  )2008(، والبخاري )345(.
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 ¿�òÄستSل� ¿�òÄستSل�

¿�òÄستSت¬ �ل«Yوôسûe حكمة¿�òÄستSت¬ �ل«Yوôسûe حكمة

¿�òÄستSأحكام و�آد�ب �ل�¿�òÄستSأحكام و�آد�ب �ل�

االآخرين،  حقوق  يحترم  جليل،  �ضرعي  اأدب  وهو  اال�ضتئذان،  ونحوها  المنازل  اإلى  والدخول  الزيارة  اآداب  اأهم  من 
و�ضوؤونهم الخا�ضة.

حكمه: اال�ضتئذان لدخول المنازل ونحوها واجب؛ فال يجوز الأحد اأن يدخل بيت غيره حتى يوؤذن له، قال اهلل تعالى: 

: »اإذا ا�ضتاأذن اأحدكم ثالًثا فلم ُيوؤذن له فليرجع«)3(. . ومعنى: ت�ضتاأن�ضوا: ت�ضتاأذنوا. وقال  ]النور: 27

44 التجمل وح�ضن الملب�ض والهيئة، وطيب الرائحة واإزالة الروائح الكريهة، قال اأبو العالية: »كان الم�ضلمون اإذا تزاوروا 

تجملوا«)1(.
55 من حق �ضاحب الدار اأن يعتذر عن ا�ضتقبال اأي �ضخ�ض، وعلى من اعتذر اأن يقبل العذر طيبة به نف�ضه، ويرجع 

غير  الوقت  كان  فلربما  اعتذاره،  له  يقدر  بل  ذلك،  ب�ضبب  �ضيًئا  اأخيه  على  نف�ضه  في  يحمل  وال  الخاطر،  �ضامح 
. قال بع�ض المهاجرين: لقد طلبت  ]النور: 28 منا�ضب، قال تعالى:   

عمري هذه االآية فما اأدركتها، اأن اأ�ضتاأذن على بع�ض اإخواني فيقول لي: ارجع، فاأرجع، واأنا مغتبط)2(.
66 على الزائر اأن يغ�ض ب�ضره، ويحفظ �ضمعه، وال ي�ضاأل عما ال يعنيه، ويجل�ض حيث ُيجل�ضه �ضاحب الدار، وال يخرج 

حتى ي�ضتاأذن، واإذا خرج فلي�ضلم.

�أ�أ  اأن اأهل البيت قد ال ينا�ضبهم دخول اأحد في هذا الوقت.

بب  فيه حفظ لعورات البيوت، و�ضتر على اأهلها.

جج  فيه اأمن لفزع اأهل البيت من الدخول المفاجئ.

�أ�أ  اال�ضتئذان الم�ضروع ثالث مرات، فاإن اأُِذَن له واإال فليرجع، وليجعل بين كل مرة واأخرى وقًتا ي�ضيًرا.

: »اإن الرفق ال يكون في �ضيء اإال زانه، وال  بب  ينبغي اأن يكون طرقه للباب، اأو مناداته من بالبيت برفق واأدب، قال 

ينزع من �ضيء اإال �ضانه«)4(. وعن اأن�ض  قال: »كانت اأبواب النبي  تقرع باالأظافير«)5(.

)1( اأخرجه البخاري )348(.
)2( عن تف�ضري ابن كثري )نف�ض االآية(.

)3( اأخرجه البخاري  )6245(، وم�ضلم )2153(.
)4( اأخرجه م�ضلم )2594(.

)5( اأخرجه البخاري )1080(.
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جج  اإذا قيل له: من بالباب؟ فليقل: فالن بن فالن، ي�ضمي نف�ضه بما يعرف به، وال يقل: )اأنا(؛ الأن هذه الكلمة ت�ضدق 

على كل اأحد، فال يعرف َمن هو الطارق. وفي حديث جابر اأنه طرق على النبي  الباب، فقال له: »من ذا«؟ 
فقلت: اأنا، فقال: »اأنا اأنا«! كاأنه كرهها)1(.

دد  ال يقف الم�ضتاأذن مقابل الباب، بل يتنحى عنه يميًنا اأو ي�ضاًرا، حتى ال يطلع على داخل الدار اإذا ُفتح الباب.

ي�ضتاأذن الرجل اإذا اأراد الدخول على غرفة اأبيه، اأو اأمه، اأو اأخته، ونحو ذلك. هـهـ 
المراأة في اال�ضتئذان كالرجل، وبع�ض الن�ضاء يت�ضاهلن في ذلك فيدخلن البيوت بال ا�ضتئذان، وهذا خطاأ. وو 

ا�ضتنتج االآداب املتعلقة بالزيارة واال�ضتئذان من الن�ضو�ض االآتية:

)1( اأخرجه البخاري )6250(، وم�ضلم )2155(.

)2( اأخرجه البخاري )5887(، وم�ضلم )2156(.

)3( اأخرجه البخاري )5891(، وم�ضلم )2153(.

•É`````°ûf1



النس م

1





]االأحزاب:53

]النور:58

ِر«. )2( َما ُجِعَل اال�ْضِتْئَذاُن ِمن اأَْجِل اْلَب�ضَ : »اإِنَّ قال 

: »اإَذا ا�ْضَتاأَْذَن اأَحُدُكْم َثالًثا َفَلْم ُيوؤَْذْن َلُه َفْلَيْرِجْع«. )3( قال 

االأدب الذي دل عليه
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مع اأهمية الزيارة واالأجور املرتتبة عليها اإال اأن هناك مظاهر خاطئة ت�ضاحب الزيارة واال�ضتئذان 
من بع�ض النا�ض هداهم اهلل، تعاون مع زمالئك يف ت�ضجيل اأخطاء تقع اأحياًنا يف الزيارة واال�ضتئذان، 

ثم �ضجل احللول لها:

البدال والول اقحة اأخطا  الزيارة وال�ضتان

11  لمن تكون الزيارة؟ وماحكمها؟

د �ضفات الزيارة ال�ضرعية التي يوؤجر االإن�ضان عليها. 22  حدِّ

د اآداب الزيارة. 33  عدِّ

44  ما الحكمة من م�ضروعية اال�ضتئذان؟

د اآداب اال�ضتئذان. 55  عدِّ
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  تو�ضح المراد بال�ضحة.

  تبيِّن عناية االإ�ضالم بال�ضحة.

د و�ضائل حفظ ل�ضحة.   تعدِّ

ن اأثر البعد عن المحرمات في ال�ضالمة ال�ضحية.   تبيِّ

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

�لüسëةo و�ëŸاa¶ةY oل»¡ا�لüسëةo و�ëŸاa¶ةY oل»¡ا

ƒ¡Øeم �لüسëةƒ¡Øeم �لüسëة

�أهم»ة �لüسëة�أهم»ة �لüسëة

 تختلف االآراء في تحديد مفهوم ال�ضحة، فقد عرفته منظمة ال�ضحة العالمية باأنها: » حالة الكفاية البدنية والعقلية 
واالجتماعية الكاملة، ولي�ضت مجرد الخلو من االأمرا�ض اأو العجز«. وفي هذا التعريف تاأكيد على ترابط الجوانب البدنية 

والنف�ضية واالجتماعية لدى االإن�ضان، حيث ال بد من توافرها ب�ضورة �ضليمة واإيجابية لتحقيق ال�ضحة.
، مع الراحة النف�ضية، بحيث يتهياأ لالإن�ضان  اإنها �ضالمة الج�ضِم والعقِل والحوا�ضِّ ويمكن اأن يقال في تعريف الضحة:

اأن يعي�ض بطماأنينة، واأن يقوم بم�ضالحه المختلفة.

 ال�ضحة نعمة من اأجلِّ نعم اهلل عز وجل على عباده، وقد بين النبي  ف�ضل ال�ضحة فقال: » نعمتان مغبون فيهما كثير 
: » �ضلوا اهلل العفو والعافية، فاإن اأحًدا لم يعط بعد اليقين خيًرا من العافية« )2(. من النا�ض ال�ضحة والفراÆ «)1(. وقال 

 و�ضحة االأبدان و�ضالمتها من ال�ضرورات التي ال يجوز التفريط فيها اأو االعتداء عليها، وقد رتب االإ�ضالم على االعتداء 
عليها من العقوبات الرادعة من الِق�ضا�ض والتعزيرات ما يكفل �ضيانتها، بل يجب على االإن�ضان اأن يحافظ على ج�ضمه 

وحوا�ضه، واأن يبتعد عن كل ما يجلب له ال�ضرر، فهو م�ضوؤول اأمام اهلل تعالى عنها.
 وتتجلى اأهمية ال�ضحة بالنظر اإلى اآثارها، فال�ضحة متى توافرت تهياأ لالإن�ضان اأن يقوم بالواجبات التي فر�ضها اهلل 
عز وجل عليه؛ من �ضالة، و�ضيام، وحج وغيرها، كما اأن من رزقه اهلل العافية في بدنه ي�ضتطيع اأن ي�ضعى في االأر�ض لطلب 

)1( اأخرجه البخاري )6049(.
)2( اأخرجه اأحمد 6/1، والرتمذى )3481(، و�ضححه االألباين )3632(.
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وSساπF حßØ �لüسëةوSساπF حßØ �لüسëة

العلم، واكت�ضاب الرزق، وقد عذر اهلل تعالى المر�ضى، ورخ�ض لهم في العبادات باأنواع من الرخ�ض؛ تي�ضيًرا عليهم حتى 
يزول عنهم المر�ض. 

11  التو�ضط في الطعام وال�ضراب، فاإذا كان االإن�ضان ال ي�ضتغني في حياته عن الطعام وال�ضراب، فاإن قوام حياته وحفظ 

�ضحته يكون بالتو�ضط في طعامه و�ضرابه، كما قال تعالى:   
: » ما مالأ اآدمي وعاًء �ضًرا من بطن، بح�ضب ابن اآدم اأكالت يقمن �ضلبه، فاإن كان ال محالة  ، وقال  ]االأعراف: 31
فثلث لطعامه، وثلث ل�ضرابه، وثلث لنف�ضه« )1(. كما اأن على الم�ضلم اأن يحر�ض على االأكل من الحالل الطيب واجتناب 
الحرام، واأن يحر�ض على االأغذية التي فيها نفع لبدنه، وقوة لج�ضمه، واأن يتجنب االأطعمة قليلة الفائدة، ف�ضاًل عما 
فيها �ضرر على �ضحته، واأن ي�ضتفيد من توجيهات االأطباء، والمتخ�ض�ضين في التغذية لبناء ج�ضمه والمحافظة على 

�ضحته.
باإذن اهلل تعالى- من االأمرا�ض واالأوبئة،  الواقي -  اأ�ضا�ض في حفظ ال�ضحة، وهي الدرع  22 العناية بالنظافة فهي 

وقد وجه االإ�ضالم اإلى العناية بالنظافة في البدن والمطعم والم�ضرب؛ فاأمر بالو�ضوء لل�ضالة، وحث على الغ�ضل 
كل جمعة، وعلى ال�ضواك في كل وقت، كما اأر�ضد االإ�ضالم اإلى تقليم االأظفار، وق�ض ال�ضارب، ونتف االإبط، وحلق 
العانة، تحقيقًا للنظافة والتجمل، واأمر بحفظ االأطعمة و�ضيانتها عن اأ�ضباب الف�ضاد، بل وجه االإ�ضالم اإلى العناية 
بالنظافة في البيوت والطرقات حتى ال تكون مرتًعا للح�ضرات، وم�ضدًرا لالأوبئة واالأمرا�ض، ففي الحديث اأن النبي 

 قال: » نظفوا اأفنيتكم« )2(. 
33 ممار�ضة الريا�ضة، فهي تزيد الج�ضم قوًة ون�ضاًطا وحيوية ومناعة من العلل واالأمرا�ض، وينبغي للم�ضلم اأن يزاول 

الريا�ضة المفيدة والمدرو�ضة التي تنا�ضب ج�ضمه وعمره، ويواظب على ذلك باعتدال وتوازن حتى توؤتي ثمارها في 
بناء ج�ضمه والمحافظة على �ضحته.

والخبائث  المحرمات  وتناول  الفواح�ض،  مقارفة  ذلك  ومن  واالأمرا�ض،  والعلل  االآفات  للج�ضم  يجلب  عما  44 البعد 

كالمخدرات، والخمور، والدخان فاإنها تهدم البدن وتدمر ال�ضحة، وتورث االأمرا�ض الم�ضتع�ضية، ومن اأجل ذلك 
، وقال تعالى:  ]االإ�ضراء: 32 حرمت في االإ�ضالم، قال تعالى:    

. ]المائدة: 90
 ومن ذلك العادات الغذائية الخاطئة التي ال تراعى فيها القيمة الغذائية للطعام وال�ضراب، اأو ال تتحقق فيها �ضروط 

النظافة، فاإنها ت�ضعف البدن وتجلب االأمرا�ض.

)1( اأخرجه الرتمذى )2302(، و�ضححه االألباين )5674(.
)2( اأخرجه الرتمذى )2723(، وح�ضنه االألباين )4487(.
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بالتعاون مع جمموعتك اخرت م�ضكلة من امل�ضكالت ال�ضحية الظاهرة يف املجتمع، ثم ناق�ضها با�ضتخدام 
النموذج االآتي:
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•É`````°ûf2
ُعني االإ�ضالم بال�ضحة، وقد ت�ضمنت بع�ض االآيات القرانية واالأحاديث النبوية توجيهات �ضحية، اقراأ الن�ضو�ض 

االآتية وبنيِّ التوجيه ال�ضحي الذي ت�ضمنته:

2

3

4

5

¢üæd�»ë°üd� ¬«Lƒàd� Ω

1. ]االإ�ضراء: 32

َوااِل�ْضِتْحَداُد  اْلِخَتاُن  اْلِفْطَرِة  ِمْن  َخْم�ٌض  اأَْو  َخْم�ٌض  »اْلِفْطَرُة   : قال 
اِرِب « )1(. َوَنْتُف ااْلإِْبِط َوَتْقِليُم ااْلأَْظَفاِر َوَق�ضُّ ال�ضَّ

ا من بطن، بح�ضب ابن اآدم اأكالت يقمن  : » ما مالأ اآدمي وعاًء �ضرًّ قال 
�ضلبه، فاإن كان ال محالة فثلث لطعامه، وثلث ل�ضرابه، وثلث لَنَف�ِضِه« )2(.

اَل َنَتَداَوى؟   َعْن اأُ�َضاَمَة ْبِن �َضِريٍك   َقاَل: َقاَلْت ااْلأَْعَراُب: َيا َر�ُضوَل اهلِل اأَ
َع َلُه �ِضَفاًء اأَْو  ْع َداًء اإِالَّ َو�ضَ َقاَل: »َنَعْم َيا ِعَباَد اهلِل َتَداَوْوا؛ َفاإِنَّ اهلَل َلْم َي�ضَ

َقاَل َدَواًء اإِالَّ َداًء َواِحًدا«،  َقاُلوا َيا َر�ُضوَل اهلِل َوَما ُهَو؟ َقاَل: »اْلَهَرُم« )3(. 

: »ُكلُّ ُم�ْضِكٍر َحَراٌم، اإِنَّ َعَلى اهلِل َعزَّ َوَجلَّ َعْهًدا ِلَمْن َي�ْضَرُب اْلُم�ْضِكَر اأَْن  َقاَل 
َي�ْضِقَيُه ِمْن ِطيَنِة اْلَخَباِل«، َقاُلوا: َيا َر�ُضوَل اهلِل َوَما ِطيَنُة اْلَخَباِل؟ َقاَل:»َعَرُق اأَْهِل 

اِر « )4( . اَرُة اأَْهِل النَّ اِر اأَْو ُع�ضَ النَّ

)2( اأخرجه الرتمذى )2302(، و�ضححه االألباين )5674(. )1( اأخرجه البخاري )5889(، وم�ضلم )518(.   
)4( اأخرجه م�ضلم ) 2002(. )3( اأخرجه اأبو داود )3855 (، والرتمذي )2038 (.    

ح ذلك. 11  جعل االإ�ضالم كل اإن�ضان م�ضوؤواًل عن �ضحته، و�ضِّ

22  ت�ضمنت ال�ضرورات الخم�ض التي اأمرت جميع ال�ضرائع بحفظها جانًبا من حفظ ال�ضحة، بيِّن ذلك.

33  ما و�ضائل حفظ ال�ضحة؟

44  ما اأثر البعد عن المحرمات على ال�ضحة؟ مثل لما تذكر.
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  تبيِّن �ضماحة االإ�ضالم.

د االآداب الم�ضروعة مع غير الم�ضلمين.   تعدِّ

  ت�ضتنتج الحكمة من تطبيق هذه االآداب مع غير الم�ضلمين.

  �ضماحة االإ�ضالم.

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

Úسلم�Ÿ� ÒZ ™e πeأدب �لتعا�Úسلم�Ÿ� ÒZ ™e πeأدب �لتعا�

Sسماحة �لSEسÓمSسماحة �لSEسÓم

ø«لم�سلم� ô«Z ™e πeآد�ب �لتعا�ø«لم�سلم� ô«Z ™e πeآد�ب �لتعا�

مع  واالآداب  واالأخالق  والمعامالت  العبادات  في  �ضرع؛  ما  كل  في  والي�ضر  ال�ضماحة  الدين  هذا  به  امتاز  مما  اإن     
الم�ضلمين وغير الم�ضلمين. و�ضماحة االإ�ضالم في معاملة غير الم�ضلمين اإحدى �ضور عظمة االإ�ضالم وعالميته، فقد ق�ضى 

اهلل �ضبحانه وتعالى وقدر اأن ال يوؤمن اأهل االأر�ض كلهم وله الحكمة التامة في ذلك، قال تعالى:    
وحيث كلف اأهل االإ�ضالم بتبلي≠ هذا  ، ]يون�ض: 99   

م َعالقة الم�ضلم بغير الم�ضلمين. الدين  اإلى النا�ض كافة، فقد جاءت ال�ضريعة االإ�ضالمية باأحكام واآداب تنظِّ

يمكن اإجمال اآداب معاملة الم�ضلم للم�ضالمين من غير الم�ضلمين في االأمور االآتية:
نبينا  مع غير  واآخرتهم، وهذا هدي  دنياهم  لي�ضعدوا في  لالإ�ضالم؛  والرغبة في هدايتهم  بهم،  الرحمة  اأوًل: 
فيل  ، وفي الحديث اأن الطُّ الم�ضلمين، كما قال اهلل عز وجل عنه:    ]االأنبياء: 107
بن عمرو الدو�ضي واأ�ضحابه قالوا: يا ر�ضول اهلل اإن َدْو�ًضا قد كفرت واأَبْت؛ فادع اهلل عليها، فقيل: َهَلَكْت دو�ٌض، فقال: 

»اللهم اأهِد َدْو�ًضا، واْئِت ِبِهم« )1(، فلم يلبثوا اأن اأتوا م�ضلمين.
َلِتِهْم واالإح�ضان اإليهم، كما قال تعالى:      ثانًيا: جواز �ضِ

، قال العالمة ال�ضعدي رحمه اهلل: )اأي ال ينهاكم اهلل عن  ]الممتحنة: 8

)1( رواه م�ضلم، رقم: 2524.
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البر وال�ضلة، والمكافاأة بالمعروف، والق�ضط للم�ضركين، من اأقاربكم وغيرهم، حيث كانوا بحال لم ين�ضبوا لقتالكم في 
الدين واالإخراج من دياركم. فلي�ض عليكم جناح اأن ت�ضلوهم، فاإن �ضلتهم في هذه الحالة ال محذور فيها وال تبعة( )1(.

ي َوِهَي ُم�ْضِرَكٌة ِفي َعْهِد َر�ُضوِل اهلِل  )2(، َفا�ْضَتْفَتْيُت َر�ُضوَل اهلِل  مِّ ِبي َبْكر  َقاَلْت: َقِدَمْت َعَليَّ اأُ وَعْن اأَ�ْضَماَء ِبْنِت اأَ
ِك« )4(. ِلي اأُمَّ ي؟ َقاَل: » َنَعْم �ضِ ُل اأُمِّ �ضِ   ُقْلُت: َوِهَي َراِغَبٌة )3(  اأََفاأَ

 ولعل الحكمة من جواز البر واالإح�ضان اإلى الم�ضالمين منهم: اأن ذلك ربما كان �ضبًبا في تاأليف قلوبهم، وتهيئتها لقبول 
باعه، ولميل النفو�ض اإلى حب من اأح�ضن اإليها والتقبل منه. الحق واتِّ

ثالًثا: العدل واالإن�ضاف في معاملتهم، والوفاء بعهودهم ومواثيقهم؛  فيجب التزام العدل في التعامل مع غير الم�ضلمين، 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ  تعالى:  قال  كما  ويحرم ظلمهم  الم�ضلمين،  مع  يجب  كما 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  تعالى:  وقال   ، 8 ]المائدة:  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
، ففي االآية اأمر باأداء االأمانات اإلى اأهلها  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ]الن�ضاء: 58
اأيًا كان اأهلها، والحكم بين النا�ض بالعدل اأبرارًا كانوا اأو فجارًا )5(، كما يجب الوفاء بعهودهم ومواثيقهم ما وفوا بها، كما 

. قال تعالى:            ]النحل: 91
رابًعا: معاملتهم في البيع وال�ضراء والتاأجير ونحو ذلك، فعن عائ�ضة  قالت: » توفي النبي  ودرعه مرهونة عند 

يهودي بثالثين �ضاًعا من �ضعير « )6(.
: »من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، واإن ريحها توجد من  خام�ًضا: تحريم اإيذائهم اأو االعتداء عليهم فقد قال 
ى عمُر بن الخطاب  الخليفَة بعده باأهل الذمة فقال: )واأو�ضيه بذمة اهلل وذمة ر�ضوله  م�ضيرة اأربعين عامًا« )7(. واأو�ضَ

اأن يوفي لهم بعهدهم، واأن يقاتل ِمن ورائهم، وال يكلفهم اإال طاقتهم()8(. 
الكف  الواجب  بل  للموؤمنين عليهم من �ضبيل،  فما داموا م�ضتقيمين على عهدهم، موؤدين ما يجب عليهم فما   

عنهم، وكذلك حمايتهم من اأن يظلموا اأو ُيعتدى عليهم. 
و لقد عا�ض غير الم�ضلمين في ع�ضر النبوة واأيام الخالفة الرا�ضدة وما بعدها في اأمن واأمان، كما نعموا بعدل االإ�ضالم 
ورحمته، وبر الم�ضلمين واإح�ضانهم، وال يزالون اإلى اليوم يعي�ضون بين الم�ضلمين في عامة البالد االإ�ضالمية اآمنين مطمئنين. 

)1( تي�ضري الكرمي الرحمن 222/5.
)2( اأي معاهدته مع امل�ضركني يف �ضلح احلديبية.

)3( وهي راغبة: اأي طامعة يف ال�ضلة والعطية.
)4( اأخرجه البخاري رقم 2427، وم�ضلم رقم 1671.

)5( ابن كثري: تف�ضري القراآن العظيم 505/1.
)6( اأخرجه البخاري رقم 4467.

)7( اأخرجه البخاري، وقد �ضبق �ضرحه يف احلديث التا�ضع ع�ضر �ض 133. 
)8( اأخرجه البخاري )1392(.
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•É`````°ûf1
بالرجوع مل�ضادر التعلم، اأورد موقفني من مواقف النبي  تبني اأثر تعامله مع غري امل�ضلمني  يف ا�ضتجابة 

النا�ض لدعوته.
........................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

11  مثِّل ل�ضورتين من �ضور �ضماحة االإ�ضالم في التعامل مع غير الم�ضلمين.

22  اذكر اأربعًة من اآداب التعامل مع غير الم�ضلمين.

33  ما الحكمة من جواز البر واالإح�ضان اإلى غير الم�ضلمين؟

44  بقيت ديانات و�ضعوب على غير االإ�ضالم في ظل حكم االإ�ضالم، بينما اأبيدت ديانات و�ضعوب حينما 
حكم غير الم�ضلمين، على اأي �ضيء يدل ذلك؟   

55  اكتب بحثًا موجزًا عن »�ضحيفة المدينة« التي مثلت نموذجًا للتعاي�ض بعد هجرة النبي  للمدينة.

•É`````°ûf2
قم بح�ضر اأبرز ثالث �ضبهات تثار حول االإ�ضالم يف معاملة غري امل�ضلمني، ووظف معلومات الدر�ض يف الرد 

عليها.
........................................................................................................................................................

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

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

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

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

........................................................................................................................................................
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  تبيِّن الحكمة من التفاوت بين النا�ض.

د حقوق الخدم والعمال الم�ضروعة.   تعدِّ

  تمثِّل ل�ضور اإيذاء الخدم والعمال.

  تحذر من ظلم الخدم والعمال.

يتوع منك بعد الدر�س اأن:

حقÿ� ¥ƒدم و�لعما∫حقÿ� ¥ƒدم و�لعما∫

º¡مالYو�أ º¡ÑJ�ôe »a ¢Sاæل� äاوØJº¡مالYو�أ º¡ÑJ�ôe »a ¢Sاæل� äاوØJ

الحياة الب�ضرية قائمة على اأ�ضا�ض التفاوت في مواهب االأفراد والتفاوت فيما يمكن اأن يوؤديه كل فرد من عمل، والتفاوت 
في مدى اإتقان هذا العمل، وهذا التفاوت �ضروري لتنوع االأدوار المطلوبة للخالفة في هذه االأر�ض، ولو كان جميع النا�ض ال 
ا  ال يح�ضنون اإال نوًعا واحًدا من االأعمال ما اأمكن اأن تقوم الحياة على هذه االأر�ض بهذه ال�ضورة، ولبقيت اأعمال كثيرة جدًّ
ال تجد من يقوم بها، والذي خلق الحياة - �ضبحانه وتعالى- واأراد لها البقاء والنمو، خلق الكفايات واال�ضتعدادات متفاوتة 

تفاوت االأدوار المطلوب اأداوؤها، قال تعالى:          
. ]الزخرف: 32

 πل≈ �لعمY مÓسSEل� åح πل≈ �لعمY مÓسSEل� åح

قد حث االإ�ضالم على العمل، واعتبره واجًبا على كل قادر عليه، واأثنى على العاملين، وبينت الن�ضو�ض اأن العمل من 
العبادة، واأنه من �ضنة االأنبياء، واأن اأف�ضل الك�ضب ما كان من عمل اليد، واأن الرزق المقدور مقرون بال�ضعي والعمل، واأمر 

تعالى عباده بالم�ضي في مناكب االأر�ض لياأكلوا من رزقه، قال تعالى:
. ]الملك: 15

فاإذا كانت هذه منزلة العمل في االإ�ضالم وهذا ف�ضله، فالواجب تقدير من يمتهنون اأعمااًل �ضريفة ونافعة، ومعاملتهم 
بالح�ضنى، والكف عن اأذيتهم، واأن توؤدى اإليهم حقوقهم وافية غير منقو�ضة.
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øe حقƒ¥ �لعما∫ و�لîدمøe حقƒ¥ �لعما∫ و�لîدم

 لقد جعل االإ�ضالم للعمال والخدم حقوًقا يجب القيام بها، وال �ضيما متى قام العمال والخدم بوظائفهم واأدوا ما يجب 
عليهم باأمانة واإتقان، ومنها:

11 معاملتهم معاملة ح�ضنة؛ باحترامهم، والرفق بهم، واالإح�ضان اإليهم، ولين الكالم معهم، والبعد عن اأذاهم اأو احتقارهم 

اأو تنق�ضهم؛ الأنهم يقومون باأعمال �ضريفة ونافعة، فالواجب اأن تحفظ كرامتهم وت�ضان حرمتهم، وقد �ضرب النبي 
 اأروع االأمثلة في الرفق بالخدم وح�ضن معاملتهم، فعن اأن�ض بن مالك  قال: »خدمت ر�ضول اهلل  ع�ضر 

، وال قال لي ل�ضيء لم فعلت كذا؟ وهال فعلت كذا« )1(. ا َقطُّ �ضنين، واهلل ما قال لي اأُفًّ
22 اإعطاوؤهم اأجورهم وحقوقهم المالية كاملة في وقتها من غير تاأخير، لحاجة العامل اإلى االإنفاق على نف�ضه وعلى اأهله، 

.   وحذر النبي  ]المائدة: 1 وقد اأمر اهلل عز وجل بالوفاء بالعقود، قال تعالى:              
 من ت�ضييع حقوق العمال المالية فقال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: »ثالثة اأنا خ�ضمهم يوم القيامة: رجل 
 : ا فاأكل ثمنه، ورجل ا�ضتاأجر اأجيرًا فا�ضتوفى منه ولم يعطه اأجره« )2(، وقال  اأعطى بي ثم غدر، ورجل باع ُحرًّ

»اأعطوا االأجير اأجره قبل اأن يجف عرقه« )3(.
33 اإتاحة الوقت الكافي لهم الأداء العبادات والفرائ�ض التي فر�ضها اهلل عليهم، واأن يجدوا وقًتا للراحة والنوم، وقد 

جاء عن عثمان بن عفان  اأنه كان ال يوقظ اأحًدا من خدمه اإذا قام من الليل ليعينه على و�ضوئه، ولما قيل له: 
لو اأيقظت بع�ض الخدم ليعينك قال: ال، الليل لهم ي�ضتريحون فيه. )4(

االأخالق  بمقت�ضيات  ما يخل  ونهيهم عن  بالمعروف،  واأمرهم  الخير،  اإلى  بدعوتهم  بالم�ضوؤولية تجاههم،  القيام   44

و�ضائل  من  لديها  بما  الجاليات،  توعية  مكاتب  من  واال�ضتفادة  دينهم،  اأمور  من  يجهلونه  ما  وتعليمهم  واالآداب، 
تفيدهم في التعرف على دينهم، والتخل�ض مما لديهم من مخالفات واأخطاء في عقائدهم وعباداتهم.

55 عدم تكليفهم من االأعمال ما ال يطيقون، فاإن احتيج اإلى تكليفهم بع�ض ما فيه م�ضقة عليهم، فالواجب اأن يعانوا 

– وفي حكمه الخادم-: »وال تكلفوهم ما  اأنَّ النبي  قال في حق المملوك  اأبي ذر   على القيام به، فعن 
يغلبهم، فاإن كلفتموهم ما يغلبهم فاأعينوهم«)5(.

66 عدم اإيذائهم اأو ظلمهم، ومن �ضور االإيذاء: �ضبهم و�ضتمهم، والتلفظ عليهم باالألفاظ القبيحة والبذيئة، واالعتداء 

اأبي م�ضعود  فعن  ال�ضديد،  الوعيد  وقد جاء في ذلك  لكرامتهم،  االمتهان  اأنواع  اأ�ضد  بال�ضرب، وهذا من  عليهم 
اأقدر عليك منك  اأن اهلل  م�ضعود  اأبا  ف�ضمعت من خلفي �ضوًتا: )اعلم  لي  اأ�ضرب غالًما  قال: كنت  البدري  
، فقلت: يا ر�ضول اهلل هو ُحرٌّ لوجه اهلل. فقال: » اأما لو لم تفعل، للفحتك  عليه(، فالَتَفتُّ فاإذا هو ر�ضول اهلل 

النار، اأو لم�ضتك النار« )6(.

)1( اأخرجه م�ضلم )6151(.                                                      )2( اأخرجه البخاري )6151(.                             )3( اأخرجه ابن ماجه )2443(
)6(  اأخرجه م�ضلم )6151(. )5( اأخرجه البخاري )2545(.   )4( اأخرجه ابن �ضعد يف الطبقات الكربى )59/3(. 
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•É`````°ûf1
بالرجوع لكتب ال�ضنة بنيِّ هدي النبي  يف التعامل مع اÿدم:

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

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

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

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

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

•É`````°ûf2
من خالل تاأملك الأحوال بع�ض النا�ض مع اÿدم و ال�ضائقني؛ اكتب اأبرز �ضور التعامل احل�ضن التي 

يلقونها واأبرز �ضور التعامل ال�ضيئ:
اأبرز �ضور التعامل ال�ضيئ اأبرز �ضور التعامل الح�ضن
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11  َبيِّن الحكمة من التفاوت بين النا�ض.

د حقوق الخدم و العمال. 22  عدِّ

33  ا�ضتدل من ال�ضنة على وجوب اإعطاء العامل اأجره بدون نق�ضان.

44  ما االآداب الم�ضروعة في معاملة الخدم؟


