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ي�سر اإدارة المناهج والكتب المدر�سية ا�ستقبال اآرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العناوين الآتية: 
هاتف: 8-4617304/5، فاك�ص:  4637569، �ص.ب: 1930، الرمز البريدي: 11118

  Humunities.Division@moe.gov.jo :اأو بو�ساطة البريد الإلكتروني

الحديث النبوي الشريف
والسيرة النبوية

ال�شف الثاني ع�شر 

يسر إدارة املناهج والكتب املدرسية استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العناوين اآلتية:

E-mail: Scientific.Division@moe.gov.jo :أو بوساطة البريد اإللكتروني



قررت وزارة التربية والتعليم تدري�س هذا الكتاب في مدار�س المملكة الأردنية الها�شمية جميعها، بناًء على قرار 
مجل�س التربية والتعليم رقم )2017/9(، تاريخ 2017/1/17م، بدًءا من العام الدرا�شي 2017م/ 2018م.

الحقوق جميعها محفوظة لوزارة التربية والتعليم
عّمان – الأردن/ �ص.ب :1930

1438هـ / 2017مالطبعة الأولى )التجريبية(

يحيى اأبــــو  مــحــمــد  �ــســمــر  د.  التحريــر العلـمي :
ال�سبول مــو�ــســى  ــري  ــخ ف الـتــــ�ســـمــــيــم : 

ــى  ــس ــو� ـــال اأحـــــمـــــد م ـــس ـــ� ن
اأبــو�سعيــلـيك عبدالرحمــن  د. 

اللغوي: التحريــر 
الإنــــــــــتــــــاج :

ال�ساحب  عيد” محمود  “محمد  اأ.د. 
داود ــظ  ــي ــف ــح ــدال ــب ع ـــل  هـــاي د. 
العطا ــــو  اأب م�سطفى  اأنـــ�ـــص  اأ.د 

الب�سل ــو  اأب مو�سى  عبدالنا�سر  اأ.د 
ــري ــك ــس � خــــالــــد  ــــد  ــــم اأح اأ.د 
ــر ــك ــس ــ� ال عـــــــواد  مـــحـــمـــد  اأ.د 

ال�سوري كفاح عبدالقــادر  يحيىدقــــق الطـــباعــــة: اأبــــو  مــحــمــد  �ــســمــر  د.  راجــــــــعــــــــها :

اأ�سرف على تاأليف هذا الكتاب كل من:

وقام بتاأليفه كل من:

ــوة ــي ــل ع ـــح  ـــال ـــس � عـــــزيـــــزة  د. 
عــــــرفــــــات ر�ــــــســــــاد يـــا�ـــســـيـــن
ــرة ــس ــا� ــي ــع ال ـــد  ـــاج م ـــزة  ـــم ح د. 

زايــــد اأبــــــو  ــد  ــم ــح م ـــال  ـــم ج د. 
ــــــــال ـــــــب كـــــــامـــــــل ال غـــــــال
ـــــع ـــــرب ـــــــــــــــروان اأبـــــــــــــو ال م

ــا( )رئــيــ�ــسً هــلــيــل  مــحــمــد  اأحــمــد  اأ.د. 
عــــربــــيــــات مــــحــــمــــد  وائــــــــــل  د. 

)مـــقـــّرًرا( يحيى  ـــو  اأب محمد  �سمر  د. 

ـــوري ـــس ـــ� ال ــــقــــادر  عــــبــــدال كــــفــــاح  د. 

ــة ــق ــاط ــق ط مـــحـــمـــد  ــــد  خــــال د. 
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                                                ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
                                                              املقدمة

الحمد هلل رب العالمين، وال�شالة وال�شالم على �شيد المر�شلين، �شيدنا محمد وعلى اآله 
و�صحبه ومن �صار على نهجه اإلى يوم الدين، اأما بعد، فاإن الحديث النبوي هو الم�صدر الثاني 
من م�شادر الت�شريع الإ�شالمي، ودرا�شته والعلم به من ال�شروريات التي ل غنى عنها لطالب 
العلم ال�صرعي؛ لذا جاء هذا الكتاب ليكون موجًها لأبنائنا الطلبة في حياتهم، وفي طلبهم 
لهذا العلم؛ اإذ احتوى الكتاب على مجموعة من الدرو�س الخا�صة بعلوم الحديث ال�صريف، 
اأ�صا�صيات  الطلبة على فهم  ُتعين  اأخرى من الأحاديث المختارة بو�صفها نماذج  ومجموعة 
ا  اأي�صً فيه  وقد عر�صنا  في حياته.  الطالب  بها  يقتدي  النبوية  ال�صيرة  في  العلم، ودرو�س  هذا 
لنماذج من الأحاديث النبوية ذات ال�صلة بواقع الطالب والمجتمع الذي يعي�س فيه؛ لتكون 
مرجًعا ودلياًل له على كيفية �صرح اأحاديث ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه و�صّلم وفهمها، ف�صاًل عن 
عر�س الدرو�س بطريقة مت�شل�شلة وا�شحة �شهلة، ركزنا فيها على الثمار الأ�شا�شية، مبتعدين 
والقيم  الأفكار  ومعززين  الطلبة،  بين  الفردية  الفروق  ومراعين  والإطالة،  الإ�شهاب  عن 

والتجاهات المن�صودة باأن�صطة متنوعة �صائقة تنا�صب م�صتويات الطلبة كافة.
بع�س  على  والتركيز  الفهم،  �شهلة  ع�شرية  بلغة  الدرو�س  عر�س  الكتاب  هذا  في  روعي 
الق�صايا المعا�صرة التي تم�س حياة الطلبة في حا�صرهم وم�صتقبلهم، مراعين ا�صتثارة تفكيرهم، 
ا مّنا على بناء  وتنمية مهاراتهم العقلية والفكرية، وحثهم على التفكير الإبداعي والناقد؛ حر�صً

�شخ�شية علمية متميزة تدعو اإلى �شبيل ربها بالحكمة والموعظة الح�شنة.
ا لوجهه الكريم، واأن تنتفع  ن�صاأل اهلل العلي القدير اأن يتقبل مّنا عملنا هذا، ويجعله خال�صً

به نا�شئتنا في الدنيا والآخرة.
واهلل ولي التوفيق
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المتخ�ص�صة في علوم الحديث، وذلك ل�صرورته في  العلوم  اأحد  يعد علم الجرح والتعديل 
بول والرد، فما الجرح والتعديل؟ الحكم على الأحاديث النبوية من حيث القرَ

اأوًل            مفهوم الجرح والتعديل

الجرح لغًة: التاأثير في البدن ب�صٍقّ اأو قطع. 
وفي ال�سطاح: و�شف الراوي بما يقت�شي رد روايته.

التعديل لغة: التقويم والت�شوية. 
ف الراوي بما يقت�شي َقبوَل روايته. وفي ال�سطاح: و�شْ

بول والرد. علم الجرح والتعديل: هو العلم الذي يبحث في اأحوال الرواة من حيث القرَ

ثانيًا          م�سروعية الجرح والتعديل

ا�شتدل العلماء على م�شروعية الجرح والتعديل بمجموعة من الأدلة ال�شرعية، منها:
1- قوله تعالى:{  } 
)�شورة الحجرات، الآية 6(. فالآية الكريمة تدعو الأُّمة اإلى التثبت من �شحة الأخبار، والتدقيق في خبر 

الفا�صق، وفي ذلك اإ�صارة وا�صحة اإلى عمل علماء الجرح والتعديل في التثبت من الرواة واأخبارهم.
ًدا  مِّ لرَيَّرَ ُمترَعرَ برَ عرَ ذرَ ْن كرَ ٍد، مرَ لرَى اأرَحرَ ٍب عرَ ذرِ كرَ لرَيَّ لرَْي�سرَ كرَ ًبا عرَ ذرِ 2- قوله �شّلى اهلل عليه و�شّلم : »اإرِنَّرَ كرَ
ن�صبة  من  و�صّلم  عليه  اهلل  �صّلى  النبي  يحّذر  الحديث  هذا  ففي  النََّار«)1(.  ِمْن  َمْقَعده  اأْ  َفْلَيَتَبوَّ
الأحاديث المكذوبة اإليه؛ لأن ذلك يتعار�س مع اأهم مقا�صد ال�صريعة، وهو حفظ الدين. ول 
�صك في اأن الجرح والتعديل ي�صون ال�صريعة من الأحاديث المكذوبة، وذلك بالك�صف عن 

وا�شعيها. 

مدخل اإلى علم الجرح والتعديل
الدرس األول

)1( �صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة. �صحيح م�صلم في مقدمة ال�صحيح، باب في التحذير من 
الكذب على ر�شول اهلل �شّلى اهلل عليه و�شّلم.
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أقرأ وأستنتج

3- اإجماع العلماء على وجوب الجرح والتعديل، واأنه لي�س من الغيبة المحرمة، م�شتدلين على 
ذلك بالقاعدة الأ�صولية: »ما ل يتم الواجب اإل به فهو واجب«. فحفظ الدين ل يتم اإل بحفظ 
اأحوال  اأخبارها؛ بدرا�صة  بالتثّبت من �صحة  اإل  يتم  نة ل  ال�صُّ النبوية، وحفظ  نة  الكتاب وال�صُّ
هذه  على  العلماء  بنى  لذلك  والتعديل؛  الجرح  اأئمة  عمل  وهذا  عليهم،  والحكم  رواتها 
القاعدة اأن علم الجرح والتعديل من فرو�س الكفاية التي تاأثم الأُّمة قاطبة اإن ق�صرت بالقيام به. 

اأقراأ الآية الكريمة الآتية، ثم اأ�شتنتج منها ما يدل على م�شروعية الجرح والتعديل:
قال اهلل تعالى: {  } )�صورة اآل عمران، الآية 

 .)179

 )1(  معنى هذا الحديث اأن عائ�صة ر�صي اهلل عنها ظنت اأن عمر وابنه عبد اهلل ر�صي اهلل عنهما توهما اأو اأخطاآ في رواية اأحد الأحاديث.
)2( �صحيح م�صلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء اأهله.

ثالثًا          ن�ساأة علم الجرح والتعديل

لم يكن الجرح والتعديل في زمن ال�صحابة ر�صوان اهلل عليهم وكبار التابعين رحمهم اهلل تعالى 
يرّدوا رواية �صحابي لتهامه  فلم  لم تكن موجودة في ع�صرهم،  بذاته؛ لأن دواعيه  قائًما  علًما 
بالكذب، لكنهم تكلموا في حفظ بع�س ال�صحابة اأو خطئهم في نقل حديث ر�صول اهلل �صّلى اهلل 
برَْينرِ  اذرِ ْيررِ كرَ ْن غرَ ُثونِّي عرَ دِّ عليه و�صّلم. فعن اأم الموؤمنين عائ�صة ر�صي اهلل عنها اأنها قالت: »اإرِنَّرَُكْم لرَُتحرَ

ْمَع ُيْخِطُئ)1(«)2(. َبْيِن َوَلِكنَّ ال�شَّ َوَل ُمَكذَّ
اإلى ظهور علم الجرح والتعديل، من  وفي ع�شر التابعين برزت مجموعة من العوامل اأدت 
اأهمها: كثرة ال�صعفاء والكذابين، و�صعي بع�س الفرق لن�صر اأفكارها بو�صع الأحاديث المكذوبة 
العلماء لخطر ذلك،  فتنبه  واأفكارهم،  توؤيد مذاهبهم  التي  و�صّلم  عليه  اهلل  اهلل �صّلى  ر�صول  على 
ر  بول. ُيذكرَ ن توافرت فيه �صروط القرَ وبداأوا يميزون بين رواة الحديث الذين لم يقبلوا منهم اإل مرَ
ن  اأن بع�س العلماء قد تخ�ص�صوا في درا�صة الرواة والحكم عليهم، فكان �صعبة بن الحجاج اأول مرَ
ت�صدى للحكم على الرجال والنظر في مروياتهم، وتبعه يحيى بن �صعيد ومالك بن اأن�س وغيرهما 

من اأئمة الجرح والتعديل.



8

الأ�شانيد  طالت  التابعين  ع�شر  نهاية  بعد 
اأقوال  ت�صيع  اأن  العلماء  فخ�صي  الرواة،  وكثر 
اأئمة الجرح والتعديل، ف�صعوا اإلى حفظها في 
بعدما كانت تحفظ في �صدور  الكتب  بطون 

الرجال.
رابًعا       �شروط الجارح والمعدل

ل ُيقبل قول كل اأحد يف اجلرح والتعديل، فال بد اأن تتوافر يف الناقد �رشوط عدة لكي يكون 
جرحه وتعديله مقبوًل، ومن اأهم هذه ال�رشوط ما ياأتي: 

اأو ردها، وهذه  الأحاديث  قرَبول  ُيبنى عليها  �صهادة  والتعديل  الجرح  اأن يكون عدًل؛ لأن   -1
ال�شهادة ل تقبل من غير النقاد العدول.

2- اأن يت�صف بالأمانة العلمية و�صوابطها من ال�صدق والورع؛ لأن الحكم على الرواة يتطلب 
الدقة والتجرد من الهوى.

3- اأن يكون عالًما باأ�صباب الجرح والتعديل وقواعده؛ لكي ل يجرحرَ راويًا باأمر ل يجرح الرواة 
َل َمن ل ي�شتحق التعديل. ب�شببه، اأو يعدِّ

4- اأن يك��ون عالًم��ا بدللة م�ص��طلحات الج��رح والتعديل ف��ي اللغة العربية؛ كي ل ي�ص��تعمل 
الم�ش��طلحات في غير محلها، فيجرح بغير م�ش��طلحات الجرح، ويعدل بغير م�شطلحات 

التعديل.

الجرح  باأ�صباب  عالًما  المعدل  اأو  الجارح  يكون  اأن  اأهمية  ال�صفية  الغرفة  في  زمالئي  مع 
والتعديل.

آناقش

خام�ًسا     مراتب الجرح والتعديل

م علماء اجلرح والتعديل الرواة اإلى مراتب عدة، بح�شب درجة َقبولهم يف الرواية، وجعلوا  ق�شَّ
بالذكر  الرواية، و�صنخ�س  ترَدل على مكانتهم يف  األفاًظا ا�صطالحيًة  املراتب  لكل مرتبة من هذه 

ثالثة اأق�شام لهذه املراتب، وم�شطلحات كل ق�شم، وهي: 

ابن منجويه عامل حديث و�ص��فه �ص��عبة 
اب��ن احلجاج فقال: »ه��و اأول من فت�س 
بالع��راق عن اأم��ر املحدث��ني، وجانب 
لرًَما يقتدى  ال�صعفاء واملرتوكني، و�صار عرَ

به، وتبعه عليه بعده اأهل العراق«.

فـائـدة
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ن ُيقبل حديثهم، وهم مراتب. ومن اأهم الألفاظ يف هذا الق�صم ُمرتَّبًة من الأعلى  الق�سم الأول: مرَ
اإلى الأدنى: 

د- �شدوق. ج�-  ثقة.    ب- ثقة ثقة.    اأ - اأوثق النَّا�س. 
ن يكتب حديثهم وينظر فيه، فاإن وجدنا حديًثا اآخررَ يقويه قبلناه، واإّل رددناه، فال  الق�سم الثاين: مرَ

يقبل حديث الراوي وحده. واأ�صحاب هذا الق�صم مراتب، وهذه اأهم األفاظه: 
د-  له ما ينكر. ج�-  لي�س بالقوي.   ويلح.    ب- �صُ اأ- يكتب حديثه. 

من  ُمرتَّبًة  الق�صم  هذا  يف  الألفاظ  اأهم  ومن  ا.  اأي�صً مراتب  وهم  حديثهم  ُيرد  ن  مرَ الثالث:  الق�سم 
ال�شعيف اإلى الأ�شد �شعًفا:

د-اأكذب النا�س. ج�-   كّذاب.    ب-  متهم بالكذب.   ا.  اأ- �شعيف جدًّ

�ساد�ًسا     موؤلفات الجرح والتعديل

نة النبوية، وقد  ُتثِّل كتب اجلرح والتعديل ثمرة من ثمار جهود املحدثني يف املحافظة على ال�شُّ
تيزت جهودهم يف التاأليف يف اجلرح والتعديل  يف جانبني:

نة  1- كثرة التاأليف في الجرح والتعديل وا�شتمراره، وهذا دليل على عناية المحدثين بخدمة ال�شُّ
النبوية في كل زمان.

2- الحر�س على الدقة في التعريف برواة الأحاديث، ومكانتهم في الجرح والتعديل.
ا موؤلفات الجرح والتعديل فتنق�صم اإلى ق�صمين: اأمَّ

اأ   - كتب الرجال: هي موؤلفات اعتنى موؤلفوها بجمع اأ�صماء رواة الأحاديث واأقوال العلماء 
فيهم جرًحا وتعدياًل، مثل كتاب التاريخ ليحيى بن معين، وكتاب تهذيب التهذيب لبن 

حجر الع�صقالني.
ب- كتب علم الجرح والتعديل: هي موؤلفات اعتنى موؤلفوها بعلم الجرح والتعديل وقواعده 
وقوانينه وم�شطلحاته، مثل كتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل لعبد الحي اللكنوي.

�سابًعا       قواعد الجرح والتعديل

و�شع علماء اجلرح والتعديل جمموعة من القواعد وال�شوابط تهدف اإلى تنظيم اجلرح والتعديل، 
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ومتييز الكالم املعتب من الكالم غري املعتب يف رواة الأحاديث، ومن اأهم هذه القواعد ما ياأتي:
1- ل يقبل جرح راٍو اإل مف�صًرا بذكر �صببه؛ لأن الأ�صل في الإن�صان العدالة. ومن اأمثلة الجرح 
ث بها اأحاديث تبين  مرَ بغداد، وحدَّ المف�صر قول الخطيب البغدادي في اإ�صماعيل بن اأبان: »قرَدرِ

للنا�س كذبه فيها، فتجنبوا ال�شماع منه«)1(.
ل من  اإذا اجتمعا في راٍو واحد؛ لأن المعدِّ التعديل غير المف�صر  2- يقدم الجرح المف�صر على 
العلماء اعتمد على ظاهر حال الراوي، والجارح اطلع على �صبب خفي يجرح به الراوي.

ن عدله  ومن اأمثلة ذلك تقديم العلماء لجرح الراوي جابر الجعفي على تعديل اآخرين له؛ لأن مرَ
لم يكن يعلم اأنه كان مجروًحا جرًحا مف�صًرا وهو الكذب.

3- ل يجرح العدل بكالم المجروحين؛ لأن المجروح فاقد للعدالة، ل يحتج به ول بجرحه، 
هو  لأنه  الأزدي؛  بقول  عبرة  »ل  الأزدي:  الفتح  اأبي  في  الع�صقالني  حجر  ابن  قال  لذلك 

�شعيف، فكيف يعتمد في ت�شعيف الثقات«)2(. 
4- ل عبرة باختالف الجن�س في الجرح والتعديل؛ فالجرح والتعديل ُيقبل من الرجل والمراأة.

ومن الأمثلة على الن�شاء اللواتي تكلمن في الرواة: اأم عمر الثقفية، وفاطمة بنت مالك.

القيم امل�ستفادة من الدر�ص:
نة النبوية. ر جهود العلماء في خدمة ال�شُّ 1- اأُقدِّ

. 2- اأتثبَّت من �شحة ما ُينقل اإليَّ
. ..................................... -3

المحو�صبة عن  الحديثية  )الإنترنت(، والمو�صوعات  العالمية  المعلومات  �صبكة  اأبحث في 
نة النبوية، وما اأُلِّف في علم الجرح والتعديل، ثم اأكتب تقريًرا  جهود العلماء في حفظ ال�صُّ

عن ذلك.

أُثري خبراتي

)1( تهذيب التهذيب، ابن حجر الع�صقالني )138/1(.
)2(  هدي ال�صاري، ابن حجر الع�صقالني- �س 638.
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1- ما املق�شود بعلم اجلرح والتعديل؟
2- ملاذا كان اجلرح والتعديل من الأمور املجمع عليها؟

ل اأن يكون عالًما باأ�صباب اجلرح والتعديل، علِّل ذلك. 3- من �رشوط اجلارح واملعدِّ
ل عالًما بدللة م�صطلحات اجلرح والتعديل يف اللغة العربية؟ 4- ما اأهمية اأن يكون اجلارح واملعدِّ

5- ان�صب الكتب الآتية اإلى موؤلفيها:
 التاريخ، الرفع والتكميل في الجرح والتعديل.

6- �صع دائرة حول رمز الإجابة ال�صحيحة يف ما ياأتي:
ن ُيكتب حديثهم وُينظر فيه: )1( من امل�صطلحات الدالة على مرَ

ب- له ما ينكر.  اأ  - متهم بالكذب.  
ج�- اأوثق النا�س.             د  - ثقة. 

ن ُيقبل حديثهم:  )2( من امل�صطلحات الدالة على مرَ
ويلح.  اأ  - يكتب حديثه.             ب- �صُ

د  - ثقة.  ج�- له ما ينكر.   
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 �صروط ال�صحيحين 
الدرس الثاني

الرواة،  وعدالة  ال�صند،  ات�صال  هي:  �رشوط؛  خم�صة  ال�صحيح  للحديث  اأن  �صابًقا  در�صت 
و�صبط الرواة، وعدم ال�صذوذ، وعدم العلة، وعرفت اأن �صحيحي البخاري وم�صلم هما من اأهم 
بول؛ للتزام موؤلفيهما ب�رشوط  الكتب التي جمعت الأحاديث ال�صحيحة، وقد تلقتهما الأُّمة بالقرَ
ال�صحة بدقة وعناية فاقت اأقرانهما من املحدثني، قال النووي: »اتفق العلماء رحمهم اهلل على اأن 
ة بالقبول«)1(، وقال  اأ�صح الكتب بعد القراآن العزيز ال�صحيحان البخاري وم�صلم، وتلقتهما الأُمَّ
ال�صوكاين: »واعلم اأن ما كان من الأحاديث يف ال�صحيحني اأو اأحدهما جاز الحتجاج به دون 

بول()2(. ة بالقرَ بحث؛ لأنهما التزما ال�صحة، وتلقت ما فيهما الأُمَّ
فما �رشوط الإمامني البخاري وم�صلم يف �صحيحيهما؟

اأوًل            �شروط البخاري وم�شلم في �شحيحيهما

َتيَّز كتاب �شحيح البخاري امل�شمى اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�رص من اأمور ر�سول اهلل �سّلى اهلل 
العدل عن  بنقل  ال�سنن  املخت�رص من  ال�سحيح  امل�سند  امل�شمى  عليه و�سّلم واأيامه، وكتاب �شحيح م�شلم 
الكرمي؛ وذلك ل�صرتاط  القراآن  بعد  كتابني  اأ�صح  باأنهما  عليه و�سّلم  اهلل  اهلل �سّلى  ر�سول  العدل عن 

موؤلفيهما �رشوًطا خا�صًة يف انتقاء الأحاديث النبوية ال�صحيحة. 
وبالرغم من �صدة احتياطهما يف اإخراج احلديث ال�صحيح، اإل اأن الإمام البخاري كان اأكرث 

احتياًطا من الإمام م�صلم يف انتقاء الأحاديث ال�صحيحة، وكان ذلك على النحو الآتي: 
1-  اللقاء بني الراوي و�سيخه: ا�صرتط الإمام البخاري ثبوت اللقاء بني الراوي و�صيخه، وذلك باأن 
ي�رشح الراوي بلقائه ب�صيخه اأو �صماعه منه بقوله: »�صمعت«، اأو »حدثني«، اأو »اأخبين«، اأو 
ي�صهد ثقة ب�صماع الراوي من �صيخه، مثل قول البخاري: »قال يل علي بن عبد اهلل: اإمنا ثبت

)1( �شحيح م�شلم ب�شرح النووي، ج 40/1.
)2(  �شحيح البخاري، كتاب ال�شلح، باب قول النبي �شّلى اهلل عليه و�شّلم للح�شن بن علي ر�شي اهلل عنهما.
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لنا �صماع احل�صن من اأبي بكرة بهذا احلديث«)1(.
ا�صرتاط  دون  من  بينهما  اللقاء  واإمكانية  ل�صيخه،  الراوي  مبعا�رشة  الإ�صناد  يف  فاكتفى  م�صلم  اأّما 
ثبوته؛ وذلك باأن يكون الراوي و�صيخه الذي روى عنه متعا�رشين يف زمن واحد، مع اإمكانية 

اللقاء بينهما؛ كاأن يكونا من بلد واحد، اأو اأن يرحل اأحدهما اإلى بلد الآخر.

يف  الثقات  اأحاديث  انتقاء  على  وم�صلم  البخاري  ال�صيخان  حر�س  الراوي:  حديث  انتقاء   -2  
بطول  وا�صُتهروا  والإتقان،  احلفظ  بني  جمعوا  الذين  الرواة  على  اعتمدا  اإذ  �صحيحيهما؛ 
�صحبتهم للعلماء، و�صدة مالزمتهم اإياهم، اإل اأن م�صلًما نزل رتبة يف انتقاء الرواة، فتو�صع يف 

ن هم اأقل مرتبة من الرواة الذين روى لهم البخاري. الرواية عمَّ

اأتدبَّر الحديث الآتي، ثمَّ ا�صتخرج منه ما يدل على ثبوت اللقاء عند البخاري:

ر رواية الإمام م�صلم عن الراوي جعفر  بناًء على درا�صتي �صروط ال�صيخين في انتقاء الرواة، اأُف�صِّ
ابن برقان الجزري في موا�صع عدة من �صحيحه، وعدم رواية الإمام البخاري عنه في �صحيحه.

)1(  �شحيح البخاري، كتاب ال�شلح، باب قول النبي �شّلى اهلل عليه و�شّلم للح�شن بن علي ر�شي اهلل عنهما.
)2(  �صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي اإلى الر�صول �صّلى اهلل عليه و�صّلم؟

)3(  �صحيح م�صلم، كتاب البر وال�صالة والآداب، باب تحريم ظلم الم�صلم، وخذله، واحتقاره، وعر�صه، وماله.

ر  وأستخرج أتدبَّ

ر أُفسِّ

 ، يُّ اررِ يٍد اْلأرَْن�صرَ عرِ ثرَنرَا يرَْحيرَى ْبُن �صرَ دَّ : حرَ ثرَنرَا �ُصْفيرَاُن، قرَالرَ دَّ : حرَ ، قرَالرَ برَْيررِ ْبُد اهلل ْبُن الزُّ يُّ عرَ ْيدرِ ثرَنرَا اْلُحمرَ دَّ 1- حرَ
ُعَمَر  �َشِمْعُت  َيُقوُل:  ْيِثيَّ  اللَّ َوقَّا�ٍس  ْبَن  َعْلَقَمَة  �َشِمَع  اأَنَُّه  التَّْيِميُّ  اإِْبَراِهيَم  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ اأَْخَبَرِني  َقاَل: 
َيُقوُل:  َو�َشلََّم  َعَلْيِه  لَّى اهلل  َر�ُشوَل اهلل �شَ �َشِمْعُت  َقاَل:  اْلِمْنَبِر،  َعَلى  َعْنُه  َي اهلل  اِب َر�شِ اْلَخطَّ اْبَن 
ٍة  اأرَ ا اأرَْو اإرِلرَى اْمررَ يُبهرَ ُتُه اإرِلرَى ُدْنيرَا ُي�صرِ ْجررَ انرَْت هرِ ْن كرَ ى فرَمرَ ا نرَورَ ٍئ مرَ ُكلِّ اْمررِ ا لرِ اإرِنَّمرَ النِّيَّاترِ ورَ اُل برِ ا اْلأرَْعمرَ »اإرِنَّمرَ

َيْنِكُحَها َفِهْجَرُتُه اإَِلى َما َهاَجَر اإَِلْيِه« )2(.

ْن  عرَ انرَ  ُبْرقرَ ْبُن  ُر  ْعفرَ ثرَنرَا جرَ دَّ اٍم، حرَ �صرَ هرِ اْبُن  ثيُر  كرَ ثرَنرَا  دَّ ُد، حرَ الّناقرِ ْمرو  عرَ ثرَنرَا  دَّ 34-)....( حرَ
لَّى اهلل َعَلْيِه َو�َشلََّم:  »اإرِنَّ اهللرَ  مِّ َعْن اأبي ُهَرْيَرَة، َقاَل:  َقاَل َر�ُشوُل اهلِل �شَ َيِزيَد ْبِن الأَ�شَ

َلى ُقُلوِبُكْم َواأَْعَماِلُكْم«)3(. ْمَواِلُكْم َوَلِكْن َيْنُظُر اإِ َوِرُكْم َواأَ َل َيْنُظُر اإَِلى �شُ
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ثانيـًا            مكانة ال�سحيحين

تعر�صت بع�س اأحاديث ال�صحيحني حلملة من النتقادات املعا�رشة، وقد ُعزيت هذه النتقادات 
اإلى �صببني رئي�صني، هما:

1- عدم التمكن العلمي يف احلديث وعلومه
اأحاديث  بع�س  رد  في  ت�صرعهم  اإلى  وعلومه  بالحديث  المعا�صرين  بع�س  معرفة  عدم  اأدى 
ال�صحيحين، بدعوى اأنها تعار�س القراآن الكريم، اأو اأنها ل تتفق مع العقل الب�صري، ول �صك 
في اأن هذا الت�صرع ُيمثِّل خطًرا عظيًما على الدين، فقد يوؤدي اإلى رد الأحاديث ال�صحيحة 
اأ�صباب ورود الأحاديث، ومعانيها، و�صبط  الثابتة من دون علم؛ لأّن اأهل الحديث يعرفون 
األفاظها، ونا�صخها، ومن�صوخها، والعام والخا�س منها. فالواجب على الم�صلم اأن يبادر اإلى 

�صوؤال العلماء والمتخ�ص�صين.
2- العداء لالإ�شالم

والطعن  الإ�شالم،  �شورة  ت�شويه  اإلى  الإ�شالمي  الدين  على  الحاقدين  المتطرفين  بع�س  �شعى 
بع�س  هوؤلء  ُيمثِّل  ن  مرَ اأ�صهر  ومن  ال�صحيحين.  اأحاديث  انتقاد  طريق  عن  النبوية  نة  ال�صُّ في 
في  الت�شكيك  منها:  ال�شحيحين،  اإلى  الإ�شاءة  في  اأ�شاليب عدة  اعتمدوا  الذين  الم�شت�شرقين 
جهود م�صنفيهما، والطعن في �صحة اأحاديثهما، والإ�صاءة اإلى رواتهما من ال�صحابة والتابعين، 
واّدعاء تعار�س اأحاديثهما، وغير ذلك من ال�صبهات الباطلة. وقد انبرى العلماء للدفاع عن 
النبوية ورد ال�صبهات عنها، والك�صف عن زيف الطعون وتناق�صها، وما ينطوي على  نة  ال�صُّ

ذلك من اأخطاء علمية.
نة ورد  ومن اأهم الكتب التي اأُلِّفت يف هذا الع�رش للرد على هذه ال�صبهات كتاب الدفاع عن ال�سُّ

نة ومكانتها يف الت�رصيع الإ�سامي مل�شطفى ال�شباعي.    �سبه امل�ست�رصقني ملحمد اأبي �شهبة، وكتاب ال�سُّ

 القيم امل�ستفادة من الدر�ص:
نة النبوية. ر جهود الإمامني البخاري وم�شلم يف خدمتهما لل�شُّ 1- اأُقدِّ

2- اأحتقق من �صحة الأحاديث قبل ن�رشها.
. ...............................................................-3
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1- للحديث ال�صحيح خم�صة �رشوط ، اذكرها.
2- علِّل: يعد �صحيحا البخاري وم�صلم من اأ�صح الكتب بعد القراآن الكرمي.

3- قارن يف اجلدول الآتي بني �صحيحي البخاري وم�صلم من حيث اللقاء بني الراوي و�صيخه، 
وانتقاء حديث الراوي:

 
�سحيح م�سلم�سحيح البخاريوجه املقارنةالرقم

  اللقاء بني الراوي و�شيخه 1

  انتقاء حديث الراوي2

ح ذلك. 4- يثبت الت�صال عند البخاري بني الراوي و�صيخه بطرائق عدة، و�صِّ
ح ذلك. 5- من اأ�صباب الطعن باأحاديث ال�صحيحني عدم التمكن من احلديث وعلومه، و�صِّ

نة النبوية. 6- بنيِّ موقف امل�صت�رشقني من ال�صُّ
ح موقف العلماء من ال�صبهات التي اأُثريت حول ال�صحيحني. 7- و�صِّ
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�صروح �صحيح الإمام البخاري
الدرس الثالث

عرفت �صابًقا اأن �صحيح الإمام البخاري هو من اأ�صح الكتب التي جمعت احلديث النبوي   
اأهم هذه  معانيه، ومن  ب�رشحه وبيان  به عناية عظيمة، واهتموا  اعتنوا  قد  العلماء  واأن  ال�رشيف، 
ال�رشوح كتاب فتح الباري �رصح �سحيح البخاري لبن حجر الع�صقالين، وكتاب عمدة القاري �رصح 

�سحيح البخاري لبدر الدين العيني.

اأوًل                كتاب فتح الباري �سرح �سحيح البخاري لبن حجر الع�سقاني

التعريف بابن حجر الع�سقاين
هو اأبو الف�صل اأحمد بن علي بن حممد، اأ�صله من ع�صقالن، وهي قرية من قرى فل�صطني، ولها 
ب. ُوِلد �شنة 773ه� يف م�رش، وا�صُتهر بابن حجر ن�صبًة اإلى اأحد اأجداده. تويف والده وهو يف  ُين�شَ
�صن الرابعة، وبداأ تعليمه يف �صن اخلام�صة، فاأمت حفظ القراآن الكرمي وله من العمر ت�صع �صنني، وقد 
متيز بحدة الذكاء، و�رشعة الفهم، وقوة احلفظ. تولى الإفتاء، وا�صتغل يف دار العدل، وكان قا�صي 

ق�شاة ال�شافعية.
نبغ احلافظ ابن حجر يف الكثري من العلوم، ول �صيما علم احلديث النبوي ال�رشيف، اإ�صافًة اإلى 
الفقه، والتاريخ، وقد زادت م�شنفاته على )270( م�شنًفا، من اأ�شهرها: الإ�سابة يف متييز ال�سحابة، 

وتهذيب التهذيب. تويف رحمه اهلل �صنة 852ه� يف م�رش، وُدفن فيها.

اأمًرا مثيًرا لهتمامي في �صيرة الحافظ ابن حجر الع�صقالني رحمه اهلل.
أستخرج

منهج ابن حجر يف كتابه فتح الباري
وبيان  بتحليلها، و�رشحها،  البخاري؛ وذلك  الأحاديث يف �صحيح  بدرا�صة  ابن حجر  ُعني 

معانيها، وقد قام منهجه يف هذا الكتاب على الأ�ش�س الآتية:
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من  العديد  فيها  تناول  وقد  الباري،  فتح  مقدمة  ال�شاري  �شماها هدي  لكتابه  مقدمة  و�شع   -1
الأمور الخا�شة ب�شحيح البخاري، مثل: �شبب ت�شنيفه، وت�شميته بهذا ال�شم، وطريقة الإمام 
البخاري في ذكر الكتب، والأبواب، والأحاديث، وغير ذلك من الأمور الخا�صة بال�صحيح.

ف باأ�صماء  2- العتناء بق�صايا الإ�صناد؛ اإذ كان يذكر رواة الحديث وتراجمهم ودرجاتهم، ويعرِّ
«، قال ابن حجر: »هو ابن فالن« حتى يت�صح  الرواة واأحوالهم، فاإذا قال البخاري: »قال عليٌّ

ن�صبه فال يلتب�س بغيره، وقد �صاعده على ذلك �صعة علمه في الجرح والتعديل وعلم الرجال. 
معانيها،  وتفهم  قراءتها،  الآخرين  على  ي�صهل  حتى  وت�صكيلها؛  المفردات  ب�صبط  العتناء   -3

ف�صاًل عن �صرحها بعبارات موجزة.
في  ال�صافعي  المذهب  اإلى  غالًبا  ورجوعه  الأحاديث،  متون  من  الفقهية  الأحكام  ا�صتنباط   -4

اجتهاداته، ومقارنته بين اأقوال العلماء، وترجيحه بينها.
ن اأخرجه غير البخاري. ْكر مرَ 5- بيان الموا�صع التي تكرر فيها الحديث عند البخاري، ثم ذرِ

لق��ي هذا الكتاب قب��وًل واهتماًما من الم�ص��لمين، وم��ا زال العلماء حتى الي��وم يهتمون به، 
ويعملون على تحقيقه وطباعته ون�صره.

ح منهج ابن حجر الع�صقالني في كتابه: ل ال�صكل الآتي، ثم ا�صتخرج منه اأمثلة تو�صِّ اأتاأمَّ
ل وأستخرج أتأمَّ

قوله: )باب من ب�صط له يف الرزق ل�صلة الرحم( اأي لأجل �صلة رحمه.
قوله: )حممد بن معن( اأي ابن حممد بن معن بن ن�صلة - بنون مفتوحة ومعجمة �صاكنة - بن عمرو، ولن�صلة 
جده الأعلى �صحبة، وهو قليل احلديث موثق لي�س له يف البخاري �صوى هذا احلديث، وكذا اأبوه لكن له مو�صع 

اآخر اأو مو�صعان.
قوله: )�شعيد هو ابن اأبي �شعيد( املقربي.

قوله: )من �رشه اأن يب�صط له يف رزقه( يف حديث اأن�س من اأحب وللرتمذي وح�صنه من وجه اآخر عن اأبي 
هريرة اإن �صلة الرحم حمبة يف الأهل، مرثاة يف املال، من�صاأة يف الأثر وعند اأحمد ب�صند رجاله ثقات عن عائ�صة 
مرفوًعا �صلة الرحم وح�صن اجلوار وح�صن اخللق يعمران الديار ويزيدان يف الأعمار واأخرج عبد اهلل بن اأحمد 
يف » زوائد امل�صند« والبزار و�صححه احلاكم من حديث علي نحو حديثي الباب قال: ويدفع عنه ميتة ال�صوء 
ولأبي يعلى من حديث اأن�س رفعه اإن ال�صدقة و�صلة الرحم يزيد اهلل بهما يف العمر، ويدفع بهما ميتة ال�صوء فجمع 
الأمرين، لكن �صنده �صعيف. واأخرج املوؤلف يف »الأدب املفرد« من حديث ابن عمر بلفظ من اتقى ربه وو�صل 

رحمه ن�صئ له يف عمره، وثري ماله، واأحبه اأهله.
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ثانيًا              كتاب عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري لبدر الدين العيني

التعريف ببدر الدين العيني
تركيا(،  )تقع جنوب  عينتاب  ون�شاأ يف  762ه�،  �صنة  د  ُولرِ مو�صى،  بن  اأحمد  بن  هو حممود 
ه على يد والده وعلى اأيدي عدٍد كبرٍي من العلماء،  ب. حفظ القراآن قبل �صن الثامنة، وتفقَّ واإليها ُين�صرَ

اأقام يف حلب ودم�صق والقد�س وم�رش، وتولى احل�صبة والق�صاء.
له  العلوم، و�صهد  العربية، والتاريخ، وغري ذلك من  العيني يف احلديث، والفقه، واللغة  برع 
العلماء ب�شعة علمه، وقد األَّف كثرًيا من الكتب، اأ�شهرها: معاين الأخيار يف رجال معاين الآثار، وعقد 

اجلمان يف تاريخ اأهل الزمان. تويف رحمه اهلل يف القاهرة �صنة 855ه�.
منهج العيني يف كتابه عمدة القاري

قام منهج بدر الدين العيني يف كتابه على الأ�ش�س الآتية: 
1- و�صع عناوين فرعية ل�صرحه؛ حتى ي�صهل على طالب العلم الو�صول اإلى المعلومة التي تلزمه 

من ال�شرح عن طريق عناوينها.
2- العتناء بدرا�صة رواة الحديث، و�صبط اأ�صمائهم واأن�صابهم.

3- العتناء ببيان منا�صبة الحديث، و�صرحه، وبيان معانيه.
في  الحنفي  المذهب  اإلى  غالًبا  ورجوعه  الأحاديث،  متون  من  الفقهية  الأحكام  ا�صتنباط   -4

اجتهاداته، ونقله اأقوال العلماء، ومناق�شتها، والرد عليها.
فتح  ر طول كتابه مقارنة بكتاب  يف�صِّ ما  اللغة والإعراب والبالغة؛  بيان م�صائل  التو�صع في   -5

الباري.
ن اأخرجه غير  6- بيان الموا�صع التي تكررت فيها الأحاديث في �صحيح البخاري، ثم ذكر مرَ

البخاري.

 القيم امل�ستفادة من الدر�ص: 
نة النبوية. ر جهود العلماء يف خدمة ال�شُّ 1-اأُقدِّ

نة النبوية لفهم الأحاديث. 2-اأرجع اإلى �رشوح كتب ال�صُّ
. ...................................................... -3
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1-عرِّف بابن حجر الع�صقالين، وبدر الدين العيني من حيث: ا�صمهما، ومذهبهما الفقهي، ثم 
اذكر م�صنفني من م�صنفاتهما.

2- قارن يف اجلدول الآتي بني منهجي الإمامني ابن حجر الع�صقالين وبدر الدين العيني:

بدر الدين العينيابن حجر الع�سقايناملنهجالرقم
مقدمة للتعريف بال�شحيح1
و�صع عناوين فرعية لل�رشح2
الهتمام بامل�صائل اللغوية3

3- قام منهج ابن حجر الع�صقالين يف كتاب فتح الباري على اأ�ص�س عدة، اذكر اثنني منها.
4- �صع دائرة حول رمز الإجابة ال�صحيحة يف ما ياأتي:

)1( العامل الذي ُكنِّي باأبي الف�صل هو:
اأ    - بدر الدين العيني.                            ب - البخاري.

ج�- م�صلم بن احلجاج.                            د  - ابن حجر الع�صقالين.
)2( و�صع ابن حجر ل�رشحه مقدمًة، �صماها:

اأ   - فتح الباري.                                      ب- عمدة القاري.
ج�- هدي ال�شاري.                                  د  - تهذيب التهذيب.
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التي ُعنيت ب�رشح �صحيح البخاري، و�صتتعرف يف هذا الدر�س اثنني  اأهم الكتب  تعرفت �صابًقا 
من اأهم الكتب التي ُعنيت ب�رشح �صحيح م�صلم، هما: اإكمال الُمعِلم بفوائد م�سلم للقا�شي عيا�س، 

واملنهاج �رصح �سحيح م�سلم ملحيي الدين النووي.

اأوًل          كتاب اإكمال الُمعِلم بفوائد م�سلم للقا�سي عيا�ص

التعريف بالقا�سي عيا�ص
�شنة 476ه�، واأ�شله من  باملغرب  �شبتة  ُوِلد يف  الأندل�شي،  هو عيا�س بن مو�شى بن عيا�س 
الق�صاء وله خم�س  فطًنا ذكيًّا، ويل  الع�رشين، وكان عالًما  �صن  بلوغه  بعد  العلم  الأندل�س، طلب 

وثالثون �صنة، وتولى ق�صاء �صبتة ثم غرناطة، ثم انتقل اإلى قرطبة.
بالنحو، واللغة، والأن�صاب. ومن  اإمام احلديث يف زمانه، وكان عالًما  القا�صي عيا�س  كان 
املدارك  وترتيب  امل�سطفى،  حقوق  بتعريف  وال�سفا  الآثار،  �سحاح  على  الأنوار  م�سارق  م�شنفاته:  اأ�شهر 
وتقريب امل�سالك ملعرفة اأعام مذهب مالك. تويف القا�صي عيا�س رحمه اهلل يف مراك�س �صنة 544ه�.

منهج القا�سي عيا�ص يف كتابه اإكمال الُمعِلم بفوائد م�سلم
�صعى القا�صي عيا�س من ت�صنيفه لهذا الكتاب اإلى اإمتام عمل الإمام املازري يف �رشحه ل�صحيح 

م؛ ليكون مرجًعا يف خدمة �صحيح م�صلم. م�صلم يف كتابه الُمعلرِ
وقد قام منهجه يف �رصحه ل�سحيح م�سلم على الأ�س�ص الآتية:

1- البدء  مبقدمة تناولت طريقته التي �ص��ار عليها يف الت�ص��نيف، و�ص��بب ت�ص��نيفه هذا الكتاب، 
وبع�س م�صائل علوم احلديث.

�صروح �صحيح الإمام م�صلم
الدرس  الرابـع

في دللة تميز القا�شي عيا�س بالرغم من طلبه العلم بعد �شن الع�شرين.
ر أتفكَّ



21

في اأهمية طلب العلم في ال�شغر، واأثره في تكوين ال�شخ�شية العلمية.
ر أُفكِّ

م في �صرحهم لالأحاديث النبوية.   راح على كتاب اإكمال الُمعلرِ دللة اعتماد عدد كبير من ال�صُّ
أستنتج

2- �رشح ما تركه الإمام املازري، والإطالة فيما اخت�رشه، ونقل كالمه من دون تعليق اإذا مل يكن 
لديه ما ي�شيفه.

3- القت�صار على اجلزء املراد �رشحه من منت احلديث.
4- املقارنة بني الروايات، والتنبيه على ما جاء من الختالف، والرتجيح بينها.

5- الهتمام ب�شبط الأ�شماء واملفردات.
6- ا�صتنباط الأحكام الفقهية ح�صب مذهب الإمام مالك، وترجيح غريه اإذا كان الدليل بخالف 

املذهب.

ثانيًا       كتاب المنهاج �سرح �سحيح م�سلم لمحيي الدين النووي

التعريف مبحيي الدين النووي
631ه� يف قرية نوى من قرى حوران يف �صوريا،  د �صنة  ُولرِ ي،  هو يحيى بن �رشف بن ُمرِّ
العلم  من  ينهل  واأخذ  تعالى،  اهلل  كتاب  فحفظ  اأظفاره،  نعومة  منذ  تعليمه  بداأ  ب.  ُين�شَ واإليها 
حتى برع يف الفقه واحلديث واللغة، وكان ورًعا تقيًّا زاهًدا يف الدنيا، له م�صنفات كثرية، منها: 
املجموع �رصح املهذب يف الفقه ال�سافعي، وريا�ص ال�ساحلني، والأذكار.تويف رحمه اهلل تعالى يف قريته 

�شنة 676 ه�.

منهج النووي يف كتابه املنهاج �رصح �سحيح م�سلم
منهج  قام  وقد  انت�صاًرا.  واأكرثها  م�صلم  الإمام  �صحيح  �رشوح  اأ�صهر  اأحد  املنهاج  كتاب  يعد 

الإمام النووي يف �رشحه على الأ�ص�س الآتية:
1- البدء  مبقدمة بنيِّ فيها حال رواة �صحيح الإمام م�صلم، ثم وازن بني منهج الإمام م�صلم ومنهج 
من  م�صائل  ذكر  ثم  الأحاديث،  ترتيبه  م�صلم، وطريقة  اأهمية �صحيح  مبيًِّنا  البخاري،  الإمام 

م�صطلح احلديث. 
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2- ذكر روايات احلديث، واملقارنة بني األفاظها.
3- ا�صتنباط الأحكام الفقهية من الأحاديث امل�رشوحة ح�صب املذهب ال�صافعي.

اح مثل: القا�صي عيا�س، واخلطابي، وغريهما. ن �صبقه من ال�رشُّ 4- ال�صت�صهاد باأقوال مرَ
5- الهتمام ب�صبط الأ�صماء واملفردات؛ حتى ي�صهل قراءتها، وتفهم معانيها.

  القيم امل�ستفادة من الدر�ص: 
نة النبوية. ر جهود العلماء يف خدمة ال�شُّ 1- اأُقدِّ

2- اأحر�س على طلب العلم، اقتداًء بالعلماء.
. ..................................... -3

اهلل �صبحانه وتعالى عبارة عن لطفه بهم، ورحمته اإياهم، وعطفه باإح�صانه ونعمه اأو�صلتهم باأهل ملكوته 
الأعلى ، و�رشح �صدورهم ملعرفته وطاعته.

قال القا�صي عيا�س: ول خالف اأن �صلة الرحم واجبة يف اجلملة، وقطيعتها مع�صية كبرية. قال: والأحاديث 
يف الباب ت�شهد لهذا، ولكن ال�شلة درجات بع�شها اأرفع من بع�س، واأدناها ترك املهاجرة.  

و�صلتها بالكالم ولو بال�صالم. ويختلف ذلك باإختالف القدرة واحلاجة. فمنها واجب، ومنها م�صتحب 
لو و�صل بع�س ال�صلة، ومل ي�صل غايتها ل ي�صمى قاطًعا ولو ق�رش عما يقدر عليه. وينبغي له ل ي�صمى وا�صاًل.

ذكًرا  اأحدهما  كان  لو  بحيث  كل رحم حمرم  هو  فقيل:  �صلتها،  التي جتب  الرحم  اختلفوا يف حد  قال: 
القائل  الأخوال، واحتج هذا  اأولد  الأعمام، ول  اأولد  فعلى هذا ل يدخل  اأنثى حرمت مناكحهما،  والآخر 
بتحرمي اجلمع بني املراأة وعمتها اأو خالتها يف النكاح وغريه. وجواز ذلك يف بنات الأعمام،والأخوال.وقيل: 
هو عام يف كل رحم من ذوي الأرحام. يف املرياث ي�صتوي املحرم وغريه. ويدل عليه قوله �صّلى اهلل عليه و�صّلم 
، ثم اأدناك اأدناك. هذا كالم القا�صي، وهذا القول الثاين ال�صواب ومما يدل عليه احلديث ال�صابق يف اأهل م�رش، 

فاإن لهم ذمة ورحًما. وحديث ان اأبر الب اأن ي�صل اأهل ود اأبيه، مع اأنه ل حمرمية. واهلل اأعلم.

ل وأستخرج أتأمَّ

ل ال�شكل الآتي، ثم ا�شتخرج منه اأمثلة على منهج الإمام النووي يف املنهاج: اأتاأمَّ
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1- عرِّف بالإمامني النووي والقا�صي عيا�س من حيث: ال�صم، واملولد، واملذهب الفقهي.
2- قارن بني مقدمتي النووي والقا�صي عيا�س بو�صع اإ�صارة )ü( بجانب الكتاب املنا�شب يف 

اجلدول الآتي:

اإكمال الُمعِلمالمنهاجوجه المقارنةالرقم

حال رواة �صحيح م�صلم1
�شبب ت�شنيف الكتاب2
الموازنة بين رواة �شحيحي البخاري وم�شلم3

3- ان�شب الكتب الآتية اإلى م�شنفيها:
ريا�س ال�صاحلني، ترتيب املدارك وتقريب امل�صالك ملعرفة اأعالم مذهب مالك، املنهاج �رشح 

�شحيح م�شلم.
4- اذكر مثاًل واحًدا يدل على مو�صوعية القا�صي عيا�س.

د ثالثة من اأ�ش�س منهج النووي يف كتابه املنهاج. 5- عدِّ
م بفوائد م�صلم بهذا ال�صم؟ 6- ما �صبب ت�صمية القا�صي عيا�س كتابه اإكمال الُمعلرِ
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ل املخططات التنظيمية الآتية مبا ينا�صبها: بعد درا�صتي للدرو�س ال�صابقة، اأُكمرِ
اأوًل : الدر�ص الأول )مدخل اإلى علم الجرح والتعديل(.

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

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

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

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

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

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

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

 ........................................................ -1

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

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

 ........................................................ -1

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

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

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

 ........................................................ -1

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

ا�سطاًحــا: الجــرح   مفهــوم 
ا�سطاًحــا: التعديــل   مفهــوم 
 مفهوم علــم الجرح والتعديل:

مراتب الجرح والتعديل:

�شروط الجارح والمعدل:

فــي  ثيــن  المحدِّ جهــود  تميــزت 
الجرح والتعديل في جانبين، هما:

من موؤلفات كتب الرجال في 
الجرح والتعديل:

مــن موؤلفــات علــم الجرح 
والتعديل:

مها ُأقيِّم معلوماتي وُأنظِّ



25

ثانيًا: الدر�س الثاني )�شروط ال�شحيحين(.

.............................. •

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

.............................. •

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

.............................. •

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

.............................. •

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

.............................. •

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

.............................. •

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

.............................. •

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

.............................. •

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

.............................. •

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

�شروط البخاري وم�شلم 
في �سحيحيهما:

تعر�ست بع�ص اأحاديث ال�سحيحين 
لنتقادات، وذلك ل�سببين، هما: 

من الكتب التي اأُلِّفت 
نة النبوية: للدفاع عن ال�سُّ

ثالثًا: الدر�ص الثالث ) �سروح �سحيح الإمام البخاري(.

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

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

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

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

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

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

كتاب فتح الباري  �سرح �سحيح البخاري  
لبن حجر الع�سقاني  

منهج العيني في كتابه  )عمدة القاري(:منهج ابن جحر في كتابه  )فتح الباري(:

كتاب عمدة القاري �سرح �سحيح 
البخاري لبدر الدين العيني 

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

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

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

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

العلوم التي برع فيها:العلوم التي برع فيها:

اأهم موؤلفاته:اأهم موؤلفاته:
....................................
....................................

....................................
....................................
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رابًعا: الدر�ص الرابع )�سروح �سحيح الإمام م�سلم(.

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

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

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

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

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

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

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

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

اإكمال الُمعِلم بفوائد م�سلم
للقا�سي عيا�ص

العلوم التي برع فيها:

من اأ�سهر م�سنفاته:

المنهاج �سرح �سحيح م�سلم
لمحيي الدين النووي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

العلوم التي برع فيها:

من اأ�سهر م�سنفاته:

منهج النووي في �سرحه:منهج القا�سي عيا�ص في �سرحه:

اأهم موؤلفاته:
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نة النبوية مكتبة ال�شُّ

الدرس الخامس

يحر�س طالب العلم على اأخذ املعلومة من م�صادرها ال�صحيحة، ما يتطلب منه اأن يكون عاملًا 
 ، نرَ نة النبوية؛ اإذ تنوعت طرائق العلماء يف الت�صنيف، وتعدُّ اجلوامع، وال�صُّ بطرائق الت�صنيف يف ال�صُّ

وامل�صانيد، ومعاجم احلديث، وال�صري، والرتاجم اأ�صهر هذه الطرائق.

اأوًل                              الجوامع

اجلوامع: الكتب التي جمعت الأحاديث يف جميع اأبواب الدين، مثل: الفقه، والأدب، والتف�صري، وال�صري.
تق�شم اجلوامع ق�شمني:

العلم  ي�صهل على طالب  ال�صحيح فح�صب، حيث  الحديث  باإخراج  التزم م�صنفوها  1-جوامع 
الو�صول اإلى الحديث ال�صحيح بوا�صطة هذه الم�صنفات. ومن اأ�صهر هذه الجوامع �صحيحا 

البخاري وم�شلم.
ت الحديث ال�صحيح  ورَ 2-جوامع لم يلتزم م�صنفوها باإخراج الحديث ال�صحيح فح�صب، حيث حرَ
هذه  باأحاديث  الأخذ  عند  حذًرا  يكون  اأن  العلم  لطالب  ينبغي  لذا  وال�صعيف؛  والح�صن 
الم�صنفات اأو الرجوع اإليها، واأن يتحقق من �صحتها. ومن اأ�صهر هذه  الجوامع جامع الترمذي.

ل وأستنتج أتأمَّ

ل الفهر�س الآتي، ثم اأ�صتنتج منه ما يدل على اأن �صحيح البخاري هو من كتب الجوامع:  اأتاأمَّ
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َنن اأبي داود، ثم اأ�شتنتج المو�شوعات التي تناولتها: ل الفهر�س الآتي من �شُّ اأتاأمَّ

ثالثًا                           الم�سانيد

ة من دون النظر اإلى مو�صوعها اأو  درَ امل�سانيد: الكتب التي جمعت اأحاديث كل �صحابي على حرِ
درجة �صحتها. وقد تنوعت طرائق ترتيب امل�صنفني للم�صانيد، ومن اأ�صهر هذه الطرائق الرتتيب 
ا درجة اأحاديثها؛ فمنها ال�صحيح، ومنها احل�صن،  ح�صب الف�صل والأ�صبقية لالإ�صالم، وتنوعت اأي�صً

ومنها ال�شعيف. 
ومن اأ�صهر امل�صانيد: م�صند اأبي داود الطيال�صي، وم�صند اأحمد بن حنبل.

ل وأستنتج أتأمَّ

نَن ثانيًا                               ال�سُّ

 الكتب املرتبة على الأبواب الفقهية، مثل: ال�صالة، والزكاة، وال�صوم، واأعمال املوؤمن 
يف اليوم والليلة من الهدي النبوي، والآداب ال�رشعية. 

، فمنها ال�صحيح، ومنها احل�صن، ومنها ال�صعيف؛ لذا  نرَ تتنوع درجة �صحة الأحاديث يف ال�صُّ
يجدر بطالب العلم اأن يتحقق من �صحة احلديث قبل الأخذ به.

نرَ لأبي داود، و�ُصنرَ ابن ماجه. : املجتبى للن�صائي، وال�صُّ نرَ ومن اأ�صهر ال�صُّ
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ل وأستنتج أتأمَّ

ل الفهر�س الآتي، ثم اأ�صتنتج الطريقة التي ُرتِّبرَ على وفقها م�صند الإمام اأحمد: اأتاأمَّ

رابًعا                      معاجم الحديث

عت  املعاجم: الكتب التي ُرتِّبت اأ�صماء الرواة فيها ح�صب حروف املعجم )اأ ب ت ...(، وُجمرِ
ُيرتِّب  فقد  اأو درجة �صحتها،  مو�صوعها،  اإلى  النظر  دون  من  ة  درَ حرِ على  راٍو  اأحاديث كل  فيها 
امل�صنف كتابه على اأ�صماء ال�صحابة تبًعا حلروف املعجم، ويذكر عند كل �صحابي الأحاديث التي 
رواها، كما يف املعجم الكبري لأبي القا�شم الطرباين،  وقد ُيرتِّب كتابه على اأ�شماء �شيوخه الذين 
روى عنهم تبًعا حلروف املعجم، ويذكر عند كل �صيخ اأحاديثه التي رواها عنه، كما يف املعجمني 

الأو�صط وال�صغري لأبي القا�صم الطباين؛ اإذ رتبهما على ال�صم الأول ل�صيوخه.
تتنوع درجة الأحاديث يف املعاجم؛ فمنها ال�صحيح، ومنها احل�صن، ومنها ال�صعيف.

ل ال�شفحة الآتية من املعجم الأو�شط، ثم اأ�شتنتج طريقة الطرباين يف ترتيبه لهذا الكتاب: اأَتاأمَّ
ل وأستنتج أتأمَّ
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�ساد�ًسا        المو�سوعات الحديثية المحو�سبة

بتوفري حمركات  اهتم  ن  مرَ اإلكرتونيًّا، فمنهم  النبوية  نة  ال�صُّ املعا�رشين يف خدمة  تنوعت جهود 
ن اهتم  بحث �صخمة يف �صبكة الإنرتنت ل�صتخراج املعلومة من اآلف الكتب ال�رشعية، ومنهم مرَ
الإنرتنت  ب�صبكة  ال�صتعانة  من دون  ال�رشعية  الكتب  اآلف  اأو مدجمة حتوي  �صلبة  اأقرا�س  بتوفري 

لت�صهيل مهمة طالب العلم يف البحث عن املعلومة.
�رشحها  على  والطالع  الأحاديث،  اإلى  الو�صول  العلم  لطالب  الإلكرتونية  اخلدمات  تتيح 

وتخريجها، واإلقاء نظرة على ال�صري والرتاجم باأقل جهد ووقت.

  القيم امل�ستفادة من الدر�ص: 
نة النبوية. ر جهود العلماء يف خدمة ال�شُّ 1- اأُقدِّ

نة النبوية. ر جهود العلماء المعا�شرين في خدمة ال�شُّ 2- اأُقدِّ
. .................................................. -3

خام�ًسا                   ال�سير والتراجم

ال�سري والرتاجم: الكتب التي اهتمت ببيان اأ�صماء الأعالم، واألقابهم، وتاريخ مولدهم ووفاتهم، 
واأقوال  مروياتهم،  وبع�س  العلمية،  ورحالتهم  وتالميذهم،  و�صيوخهم،  وبلدانهم،  واأن�صابهم، 
ن اهتم ببيان �صرية النبي �صّلى  تنوعت اهتمامات العلماء يف كتب الرتاجم؛ فمنهم مرَ العلماء فيهم.  
ن اهتم ببيان �صرية ال�صحابة، مثل كتاب الإ�صابة  اهلل عليه و�صّلم مثل كتاب �صرية ابن ه�صام، ومنهم مرَ
ن اهتم ببيان �صرية رواة احلديث، مثل كتاب  يف معرفة ال�صحابة لبن حجر الع�صقالين، ومنهم مرَ

تهذيب التهذيب لبن حجر الع�صقالين.
ا لطالب العلم ال�رشعي؛ فهي تعر�س �صورة وا�صحة دقيقة حلياة  تعدُّ كتب الرتاجم مرجًعا مهمًّ
الأعالم، وتك�صف عن حجم الأثر الذي تركوه يف احل�صارة الإ�صالمية ومراحل تطورها، ف�صاًل 

عن م�صاعدتها العلماء على نقد الأحاديث واحلكم عليها. 
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1- ما املق�صود بكل مما ياأتي:
َن.                               ب- امل�شانيد.   اأ - ال�شُّ

َن؟ 2- ما الفرق بني اجلوامع وال�شُّ
3- ان�صب الكتب الآتية اإلى موؤلفيها:

ج�- املجتبى. اأ - الإ�شابة يف معرفة ال�شحابة.         ب- املعجم ال�شغري.  
د نوع امل�صنف الذي �صرتجع اإليه يف احلالت الآتية: 4- حدِّ

اأ   - البحث عن كتب حتوي الأحاديث ال�صحيحة فح�صب  )        (.
ب- البحث عن �صرية اأحد ال�صحابة ر�صي اهلل عنهم )        (.

ج�- البحث عن اأحاديث اأحد �صيوخ الطباين  )        (.
د  - البحث عن اأحاديث اأحد ال�صحابة  )        (.

5- ا�صتنتج �صبب ت�صمية كل مما ياأتي:
اأ - اجلوامع.                                      ب- املعاجم.

نة النبوية اإلكرتونيًّا. 6- اذكر اأمرين يدلن على جهود العلماء املعا�رشين يف خدمة ال�صُّ
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�شدق النية مع اهلل تعالى

الدرس السادس

اأفهم واأحفظ

اُل  رَا اْلأرَْعمرَ لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلََّم: »اإرِمنَّ َي اهللُ َعْنُه قاَل: قاَل َر�ُشوُل اهلِل �شَ اِب َر�شِ طَّ َعْن ُعَمَر ْبَن اْلَ
ْن  مرَ هرِ ورَ �ُصولرِ ررَ اإرِلرَى اهلل ورَ ُتُه  ْجررَ هرِ هرِ فرَ �ُصولرِ ررَ اإرِلرَى اهلل ورَ ُتُه  ْجررَ انرَْت هرِ ْن كرَ ى فرَمرَ ا نرَورَ ٍئ مرَ ْمررِ رَا لرِ اإرِمنَّ النِّيَّةرِ ورَ برِ

َلْيِه«)1(. ُجَها َفِهْجَرُتُه اإَِلى َما َهاَجَر اإِ ٍة َيَتَزوَّ يُبَها اأَْو اْمَراأَ َكاَنْت ِهْجَرُتُه اإَِلى ُدْنَيا ُي�شِ

اأوًل            المفردات والتراكيب

النِّيَّة: الق�شد والإرادة.
يبَُها: ينالها، يح�شل عليها.  يُ�سِ

بن اخلطاب ر�صي  املوؤمنني عمر  اأمري  اجلليل  ال�صحابي 
اأحد  البعثة، وهو  اأ�صلم يف ال�صنة ال�صاد�صة من  اهلل عنه، 
ُلقِّب  الرا�صدين.  اخللفاء  وثاين  باجلنة،  املب�رشين  الع�رشة 
ق به بني احلق والباطل، متيَّز  بالفاروق؛ لأن اهلل تعالى فرَّ
عهده بفتوحات ال�صام والعراق وم�رش واجلزيرة.  مات 
�شهيًدا �شنة 23 ه� مطعوًنا على يد اأبي لوؤلوؤة املجو�صي 
وهو ي�صلي، وُدفن بجوار �صاحبيه؛ النبي �صّلى اهلل عليه 

و�صّلم؛ واأبي بكر ال�صديق ر�صي اهلل عنه.

التعريف براوي الحديث

ثانيًا           �سرح الحديث النبوي ال�سريف

يبني احلديث النبوي ال�رشيف اأن �صالح الأعمال وف�صادها اإمنا يكون بالنية الباعثة عليها، واأن 
اإذا كان  بول العمل اأو رده، والعمل ل ُيقبل اإل  اأ�صا�صي لقرَ الإن�صان موؤاخذ على نيته. فالنية �رشط 

)1( �صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور: باب النية في الأيمان. �صحيح م�صلم، كتاب الإمارة: باب قوله �صّلى اهلل عليه 
و�صّلم: »اإِنََّما اْلأْعَماُل ِبالنِّيَِّة«. واأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال.
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بول اأي عمل من  م�رشوًعا؛ فالركنان الأ�صا�صيان لقرَ
واأن  �صال�ًحا،  العمل  يكون  اأن  هما:  الأعمال، 

تكون النية والق�صد لوجه اهلل تعالى. 
ت�صمل النية كالًّ من العبادات والعادات؛ فالنية 
متي��ز العبادات بع�ص��ها ع��ن بع�س، والع��ادات اإن 
رافقتها النية ال�ش��احلة جعلتها عبادة، مثل الأكل اأو 
النوم الذي ي�ش��تعني به امل�ش��لم على اأداء الواجبات 
والطاعات، ف��اإن ذلك يجعل الع��ادة عبادة يوؤجر 
عليها امل�ش��لم. فَمن نام مبكًرا بق�ش��د ال�ش��تيقاظ 

ل�صالة الفجر فنومه عبادة، ويوؤجر عليه.

فـائـدة

ا�ش��تحب كثري من العلماء و�ش��ع هذا 
احلدي��ث يف اأول كتبهم، مثلما فعل الإمام 
البخ��اري يف �ص��حيحه؛ تذك��رًيا للعلماء 
وط��الب العلم ب�رشورة اإخال���س النية هلل 

تعالى.
احلديث  هذا  العلماء  بع�س  عدَّ  وقد 
ثلث الإ�صالم؛ لأن الإن�صان يكت�صب الأجر 
اأو الإثم بقلبه، اأو ل�صانه، اأو اأع�صائه. ولأن 
ثلث  فهو  القلب  على  يركز  احلديث  هذا 

الإ�شالم.

ن هاجر طاعًة هلل  فمرَ بالهجرة؛  النية  اأهمية  مثاًل على  النبي �صّلى اهلل عليه و�صّلم  وقد �رشب 
تعالى ور�شوله �شّلى اهلل عليه و�شّلم، فهو املهاجر اإلى اهلل تعالى ور�شوله، الذي جعل نيته اإر�شاء اهلل 
تعالى وهو بذلك ماأجور على هجرته، وَمن كانت هجرته طلًبا لأمر دنيوي، فلي�س له اأجر على 

هجرته؛ لأن نيته مل تكن خال�صة هلل تعالى.

في كيفية جعل التعلم عبادة اأُوؤجر عليها.
ر أُفكِّ

الإخا�ص يف العمل
يوؤكد الحديث ال�صريف وجوب الإخال�س في الأعمال كلها؛ باأن تكون خال�صة هلل تعالى، 
فاإن قام الإن�صان بعمل ل يق�صد به ر�صا اهلل تعالى؛ كمن يت�صدق على الفقراء ليمدحه النا�س ويقال 
ةرِ  يرَامرَ ى يرَْومرَ اْلقرِ لرَ النَّا�سرِ ُيْق�صرَ اأرَوَّ عنه كريم، فهذا ل يقبل اهلل عمله. قال �شّلى اهلل عليه و�شّلم: »اإرِن 
تَّى  يكرَ حرَ فرِ اترَْلُت  قرَ  : قرَالرَ ا؟  يهرَ فرِ ْلترَ  مرِ عرَ ا  فرَمرَ  : قرَالرَ ا،  هرَ فرَ ررَ عرَ فرَ ُه  مرَ عرَ نرِ ُه  فرَ رَّ عرَ فرَ هرِ  برِ يرَ  اأُترِ فرَ درَ  ا�ْصُت�ْصهرِ ُجٌل  ررَ ْيهرِ  لرَ عرَ
هرِ  ْجهرِ لرَى ورَ برَ عرَ حرِ هرِ فرَ�صُ ررَ برِ ، ُثمَّ اأُمرِ يلرَ ْد قرِ قرَ يٌء فرَ ررِ الرَ جرَ ْن ُيقرَ أرَ اترَْلترَ لرِ نَّكرَ قرَ لرَكرِ ْبترَ ورَ ذرَ : كرَ ْدُت. قرَالرَ ا�ْصُت�ْصهرِ
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ا  : فرَمرَ ا، قرَالرَ هرَ فرَ ررَ عرَ ُه فرَ مرَ عرَ ُه نرِ فرَ رَّ عرَ هرِ فرَ يرَ برِ اأُترِ ، فرَ اأرَ اْلُقْراآنرَ ررَ قرَ ُه ورَ لَّمرَ عرَ ْلمرَ ورَ لَّمرَ اْلعرِ ُجٌل ترَعرَ ررَ . ورَ ي النَّاررِ يرَ فرِ تَّى اأُْلقرِ حرَ
ْلمرَ  لَّْمترَ اْلعرِ نَّكرَ ترَعرَ لرَكرِ ْبترَ ورَ ذرَ : كرَ . قرَالرَ يكرَ اْلُقْراآنرَ اأُْت فرِ ررَ قرَ لَّْمتُه ورَ عرَ لمرَ ورَ لَّْمُت اْلعرِ : ترَعرَ ا؟ قرَالرَ يهرَ ْلترَ فرِ مرِ عرَ
ي  يرَ فرِ تَّى اأُْلقرِ هرِ حرَ ْجهرِ لرَى ورَ برَ عرَ حرِ هرِ فرَ�صُ ررَ برِ ، ُثمَّ اأُمرِ يلرَ ْد قرِ قرَ ٌئ فرَ اررِ الرَ ُهورَ قرَ ُيقرَ اأْترَ اْلُقْراآنرَ لرِ ررَ قرَ ٌم ورَ الرِ الرَ عرَ ُيقرَ لرِ
ا  : فرَمرَ ا، قرَالرَ هرَ فرَ ررَ عرَ ُه فرَ مرَ عرَ ُه نرِ فرَ رَّ عرَ هرِ فرَ يرَ برِ اأُترِ ، فرَ الرِ ُكلِّهرِ نرَافرِ اْلمرَ ْن اأرَ�صْ اُه مرِ اأرَْعطرَ ْيهرِ ورَ لرَ عرَ اهلل عرَ �صَّ ُجٌل ورَ ررَ . ورَ النَّاررِ
نَّكرَ  لرَكرِ ْبترَ ورَ ذرَ : كرَ ، قرَالرَ ا لرَكرَ يهرَ ْقُت فرِ ا اإرِلَّ اأرَْنفرَ يهرَ قرَ فرِ بُّ اأرَْن ُيْنفرَ يٍل ُتحرِ برِ ْن �صرَ ْكُت مرِ ا ترَررَ : مرَ ا؟ قرَالرَ يهرَ ْلترَ فرِ مرِ عرَ

.)1(» ي النَّاررِ يرَ فرِ هرِ ُثمَّ اأُْلقرِ ْجهرِ لرَى ورَ برَ عرَ حرِ هرِ فرَ�صُ ررَ برِ ، ُثمَّ اأُمرِ يلرَ ْد قرِ قرَ اٌد فرَ ورَ الرَ ُهورَ جرَ ُيقرَ ْلترَ لرِ عرَ فرَ
الدنيا  يف  امل�صلم  على  يعود  كثرًيا  خرًيا  م�رشوع  عمل  كل  يف  تعالى  هلل  النية  اإخال�س  يف  اإن 
والآخرة، فهو يجعل اخُلُلقرَ الكرمي اأ�صياًل يف نف�س امل�صلم، ولي�س مرتبًطا مب�صلحة عار�صة يف الدنيا 
ينق�صي بانق�صائها؛ لأنه ل يبتغي من عمله �صكر النا�س ومدحهم وثناءهم عليه، واإمنا يبتغي منه ر�صا 

اهلل �شبحانه وتعالى عنه، ونيل الأجر والثواب منه �شبحانه.

 { ل قوله تعالى: {  اأتاأمَّ
)�شورة البينة، الآية 5(، ثم اأ�صتنتج ما ي�صتفاد من الآية الكريمة، وعالقتها بالحديث ال�صريف: »اإِنَّما 

اْلأَْعماُل ِبالنِّيَّاِت«.

  القيم امل�ستفادة من احلديث ال�رصيف:
1- اأحر�س على اأن تكون نيتي خال�صة هلل تعالى.

2- اأ�شعى اإلى ر�شا اهلل تعالى يف كل عمل اأقوم به.
. ........................................ -3

)1(�شحيح م�شلم، كتاب الإمارة، باب من قاتل للرياء وال�شمعة.

ل وأستنتج أتأمَّ
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1- ملاذا ُلقِّب ال�صحابي اجلليل عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه بالفاروق؟ 
2- ما املق�صود مبا ياأتي: النية، ي�صيبها؟

3- ما الأ�شا�س الذي يقوم عليه َقبول العمل اأو رده؟
4- بنيِّ الفرق بني الهجرة اإلى اهلل ور�شوله والهجرة لأمور دنيوية.

5- ما املعنى امل�شتفاد من قوله �شّلى اهلل عليه و�شّلم:
ى«. ا نرَورَ ئٍ مرَ ُكلِّ اْمررِ رَا لرِ منَّ اإرِ اأ   -  »ورَ

يرَ يفرِ  هرِ ُثمَّ اأُْلقرِ ْجهرِ لرَى ورَ برَ عرَ حرِ هرِ فرَ�صُ ررَ برِ ، ُثمَّ اأُمرِ يلرَ ْد قرِ قرَ اٌد فرَ ورَ الرَ ُهورَ جرَ ُيقرَ ْلترَ لرِ عرَ نَّكرَ فرَ لرَكرِ ب- »... ورَ
النَّاِر«.

6- اكتب غيًبا احلديث ال�رشيف من قوله �صّلى اهلل عليه و�صّلم: »اإِنَّ�َما اْلأَْعَماُل ... اإلى قوله ... 
َهاَجَر اإَِلْيِه«.
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الِبرُّ والإثم  

الدرس السابع

اأفهم واأحفظ

لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َشلََّم َعِن اْلرِبِّ  �ُصولرَ اهللرِ �صرَ اأرَْلُت ررَ : �صرَ ْنُهما قرَالرَ يرَ اهللُ عرَ �صرِ انرَ ررَ ْمعرَ ا�سرِ ْبنرِ �صرَ َعِن النَّوَّ
ْيهرِ النَّا�ُس«)1(. لرَ عرَ عرَ لرِ ْهترَ اأرَْن يرَطَّ ررِ كرَ كرَ ورَ ْدررِ اكرَ يفرِ �صرَ ا حرَ الإرِْثُم مرَ ، ورَ ُلقرِ ُّ ُح�ْصُن اخْلُ : »اْلبرِ الرَ قرَ ، فرَ الإرِْثمرِ ورَ

اأوًل            المفردات والتراكيب

اْلرِبِّ: كل ما يقوم به الإن�صان من خري.
الإِْثِم: كل ما يقوم به الإن�صان من مع�صية.

: ح�صل الرتدد منه يف القلب.  كرَ ْدررِ اكرَ يفرِ �صرَ حرَ

الأن�صاري  �صمعان  بن  النوا�س  اجلليل  ال�صحابي 
ا على طلب العلم؛  ر�صي اهلل عنهما. كان حري�صً
�شّلى اهلل عليه  اإذ قال: »اأقمت مع ر�صول اهلل 
اإل  الهجرة  من  مينعني  ما  �شنة  باملدينة  و�شّلم 

امل�شاألة«. �شكن ال�شام، ومات فيها �شنة 50ه�.

التعريف براوي الحديث

ثانيًا         �سرح الحديث النبوي ال�سريف

ّ، ونهانا عن الإثم. وهذا احلديث النبوي ال�رشيف يبني لنا معنى كل منهما،  اأمرنا اهلل تعالى بالبرِ
وتو�شيح عالماتهما.

مفهوم الب
ه النبي �صّلى  البرِ كلمة جامعة لكل خري، وُيق�صد به الإقبال على فعل اخلري والطاعة، وقد ف�رشَّ
اخُلُلق  اخُلُلق مع اهلل تعالى، وح�صن  اخُلُلق؛ لأنه ي�صمل ح�صن  اهلل عليه و�صّلم يف احلديث بح�صن 
ا ح�صن اخُلُلق مع اهلل تعالى فيكون بقيام امل�صلم باأنواع الطاعات جميًعا، فاإذا اأمره  مع النا�س؛ فاأمَّ
اأمره هلل؛  ب�صدر من�رشح وي�صّلم  ُيقبل عليها  فاإنه  بال�صالة والزكاة وال�صيام وغري ذلك،  تعالى  اهلل 

 )1(  �شحيح م�شلم، كتاب البر وال�شلة والأدب، باب تف�شير البر والإثم.



37

وترك  و�رشعه،  اهلل  حدود  عند  ووقف  تعالى،  اهلل  اأوامر  امتثل  اإذا  الأبرار  من  العبد  يعدُّ  اإذ 
الأذى  وكف  معاملتهم،  وح�صن  لهم  اخلري  ببذل  فيكون  النا�س  مع  اخللق  ح�صن  ا  واأمَّ املع�صية. 

عنهم، والعفو عن امل�شيء منهم، والتوا�شل معهم باملعروف.

مفهوم الإثم
ْيهرِ  لرَ عرَ عرَ لرِ ْهترَ اأرَْن يرَطَّ كررِ ، ورَ كرَ ْدررِ اكرَ يف �صرَ ا حرَ اْلإرِْثُم مرَ ف�رشَّ النبي �صّلى اهلل عليه و�صّلم الإثم بقوله: »ورَ

النَّا�ُس«، فجعل لالإثم عالمتني:
1- ما ي�صعر به املرء من قلق وا�صطراب يف نف�صه عند ممار�صة هذا الفعل، وما يح�صل له من الرتدد 

يف ارتكابه، فهذا دليل على اأنه اإثم يف الغالب.
لع النا�س على هذا الفعل؛ ل�صعوره با�صتقباح النا�س له. 2- اأن يكره اأن يطَّ

ر، وا�صطرابها عند فعل الإثم يدل على اأن اهلل �صبحانه وتعالى قد        وطماأنينة النف�س عند فعل البرِ
فطر عباده على ال�صكون اإلى الحق والطماأنينة اإليه.

له ثالث  الأمر  فهذا  اإثم؛  اأنه  يدل على  ما،  نحو عمل  القلب  في  يتردد  ما  لي�س كل  ولكن، 
حالت، هي:

على  ال�رشعية، وجب  بالأدلة  ذلك  وثبتت �صحة  اإثم،  فيه  الأمر  اأن  النف�س  اإذا حاك يف   - اأ 
امل�صلم اجتنابه؛ فكل ما ورد حترميه يف ال�رشع هو من الإثم؛ مثل الزنا، وال�رشقة، والغيبة، 

والنميمة، واأكل اأموال النا�س بالباطل.

اأتدبَّر الآية الكريمة الآتية، واأُ�شنِّف مواطن الِبر المذكورة فيها اإلى مواطن الِبر مع اهلل تعالى، 
ومواطن الِبر مع النا�س:

قال اهلل تعالى: {

  
                                    } )�شورة البقرة، الآية 177(.

ر وأُصنِّف أتدبَّ
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ب- اإذا حاك يف ال�صدر اأن يف الفعل اإثًما، واأفتى علماء بجوازه واآخرون بعدم جوازه، فاإن 
 ُّ من الورع ترك هذا الأمر، وهذا هو معنى قوله �صّلى اهلل عليه و�صّلم يف احلديث: »اْلبرِ
النَّا�ُس  اأرَْفترَاكرَ  اإرِْن  ورَ ْدررِ  ال�صَّ يف  درَ  دَّ ترَررَ ورَ النَّْف�سرِ  يفرِ  اكرَ  حرَ ا  مرَ ْثُم  اْلإرِ ورَ النَّْف�ُس  اإرِلرَْيهرِ  اأرَنَّْت  اْطمرَ ا  مرَ
َواأَْفَتْوَك«)1(. وذلك مثل ال�صرتاك يف اأحد اأنواع التاأمني املختلف يف حكمه بني الإباحة 
واحلرمة، فالأرَولى الإعرا�س عنه احتياًطا؛ خ�صية الوقوع يف الإثم اإل اإذا ا�صطر الإن�صان 

اإلى ذلك.
اأهل العلم  اأمٍر ما، ثم علم املرء من  اأو ا�صطراب يف  اأو ريبة  اإذا ح�صل يف النف�س �صك  ج- 
حكمه، فال�واج�ب عليه حينئٍذ اأن يتَّبع قول اأهل الع�لم فيما يح�ل ويح�رم؛ عماًل بقوله 

تع�الى:  {  } )�شورة النحل، الآية 43(.  
اإن تعامل الم�صلم مع ما يمر به من م�صائل على هذا النحو يقوي قيمة المراقبة هلل تعالى، 

وينمي الورع في نف�صه، فيتحقق بذلك معنى الإح�صان في عبادته هلل تعالى.

  القيم امل�ستفادة من احلديث ال�رصيف:
1- اأحر�س على الب، واأجتنب الإثم.

2- اأ�شت�شعر مراقبة اهلل تعالى يف كل اأعمايل.
. ................................... -3

 )1(  م�صند اأحمد، حديث ح�صن لغيره.
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1- بنيِّ معنى كل من: الرِب، والإثم.
2- بنيَّ احلديث النبوي ال�رشيف عالمتني تدلن على الإثم، اذكرهما.

«؟ اأرَْفترَْوكرَ اإرِْن اأرَْفترَاكرَ النَّا�ُس ورَ 3- ما املق�صود بقوله �صّلى اهلل عليه و�صّلم: »ورَ
4- يف �صوء فهمك للحديث ال�رشيف، بنيِّ موقفك من امل�صاألتني الآتيتني:

اأ  - اأفتى مفٍت بجواز فعل اأمر، واأفتى اآخر مبنعه، وحاك يف نف�صك احلرمة.
ب- الرتدد يف ترك فعل ثبتت حرمته.

5- اكتب غيًبا احلديث ال�رشيف من قوله �صّلى اهلل عليه و�صّلم: »اْلرِبُّ ... اإلى قوله ... َواأَْفَتْوَك«.
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مها ُأقيِّم معلوماتي وُأنظِّ

ل املخططات التنظيمية الآتية مبا ينا�صبها: بعد درا�صتي للدرو�س ال�صابقة، اأُكمرِ
نة النبوية(. اأوًل: الدر�ص الخام�ص )مكتبة ال�سُّ
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• معاجم الحديث  هي: .....................................

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

هي:  .................................... والتراجم  • ال�سير 

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

 .............................•
.............................•

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

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

تق�سم الجوامع  ق�سمين، هما:

من اأ�سهر كتب ال�سنن:

من اأ�سهر طرائق ترتيب الم�سانيد:

من اأ�سهر م�سنفات معاجم الحديث:

من اأ�سهر كتب ال�سير والتراجم:

اأهمية المو�سوعات الحديثية المحو�سبة:

•  الجوامع: هي الكتب التي جمعت الأحاديث في جميع 
اأبواب الدين؛ كالفقه، والأدب، والتف�صير، وال�صير.

• ال�سنن:  هي  

• الم�سانيد: هي الكتب التي جمعت اأحاديث كل �صحابي 
ة دون النظر اإلى مو�صوعها، اأو درجة �صحتها. درَ علىحرِ

من الأمثلة على المو�سوعات الحديثية المحو�سبة: 
.......................................................•
.......................................................•
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مفهوم الِبر:

عامات الإثم:

الأمر  اأن  نف�سه  في  حاك  َمن  حكم 
بالأدلة  ذلك  �سحة  وثبت  اإثم،  فيه 

ال�سرعية:

حكم َمن حاك في �سدره اأن الفعل اإثم، 
اآخرون  واأفتى  بجوازه،  علماء  واأفتى 

بعدم جوازه:

اأو  �سك  النف�ص  في  ح�سل  اإذا  حكم 
ريبة اأو ا�سطراب في اأمٍر ما، ثم علم 

المرء من اأهل العلم حكمه:

ثانيًا: الدر�ص ال�ساد�ص )�سدق النية مع اهلل تعالى(.

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

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

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

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

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

اأنواع الهجرة
............................................

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

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

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

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

من اآثار اإخا�ص النية هلل تعالى 

ثالثًا: الدر�ص )ال�سابع الِبر والإثم(.
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نة واجتناب البدعة      لزوم ال�شُّ

َو�َشلََّم  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �شَ اهلِل  ر�شوُل  َوَعَظنا  قاَل:  َعْنُه  اهللُ  ي  َر�شِ �شاريَة  ْبِن  الِعْرَبا�س  َعِن 
ُة  ظرَ وعرِ مرَ اأرَنَّها  كرَ  ، اهللرِ �ُصولرَ  ررَ يرَا  ُقْلنا:  فرَ الُعيوُن،  ْنها  مرِ فرَْت  ررَ وذرَ الُقلوُب،  ْنها  مرِ لرَْت  جرِ ورَ ًة،  ظرَ وعرِ مرَ
نَُّه  اإرِ ْبٌد، ورَ ْيُكْم عرَ لرَ ررَ عرَ اإرِْن ترَاأرَمَّ ، ورَ ةرِ اعرَ الطَّ ْمعرِ ورَ ، وال�صَّ ى اهللرِ ترَْقورَ نا، قاَل: »اأُو�صيُكْم برِ ٍع، َفاأَْو�شِ ُمودِّ
 ، يِّنيرَ ا�صدينرَ املْهدرِ ي و�ُصنَّةرِ اخُللفاء الرَّ �ُصنَّترِ لرَيُكْم برِ عرَ ثرًيا، فرَ الًفا كرَ ى اْخترِ ريرَ ْنُكْم برَْعدي فرَ�صرَ �ْس مرِ ْن يرَعرِ مرَ

اللرٌَة«)1(.   ٍة �صرَ ْدعرَ اإنَّ ُكلَّ برِ ، فرَ ثاترِ اْلأُموررِ اإيَّاُكم وحُمْدرَ ، ورَ ذرِ النَّواجرِ لرَْيها برِ وا عرَ �صُّ عرَ

الدرس الثامن

اأفهم واأحفظ

التعريف براوي الحديث
اأوًل            المفردات والتراكيب 

َوِجَلْت: خافت.
َذَرَفْت: بكت.

وا َعَلْيها ِبالنََّواِجِذ: اأواخر الأ�رشا�س، واملراد َع�سُّ
نة النبوية. املبالغة يف التم�شك بال�شُّ

ُمَْدثاِت اْلأُموِر: البدع.
الٌَة: هالك. �سَ

ثانيًا            �سرح الحديث النبوي ال�سريف

نة  يدعو احلديث النبوي ال�رشيف اإلى تقوى اهلل تعالى، وطاعة احلاكم امل�صلم، والتم�صك بال�صُّ
تربية  على  دعوته  يف  و�شّلم  عليه  اهلل  �شّلى  اهلل  ر�صول  حر�س  فقد  البدعة.  واجتناب  النبوية، 
ا نزل عليه قوله  امل�صلمني واإر�صادهم وهدايتهم اإلى اخلري، وبقي على ذلك حتى اآخر حياته، فلمَّ
تعالى: { ...} )�صورة الن�رش، الآيات1- 3( اأدرك النبي �شّلى اهلل عليه و�شّلم

ال�شلمي  �شارية  بن  العربا�س  الجليل  ال�شحابي 
اأ�شحاب  من  نجيح،  اأبا  ُيكنَّى  عنه،  اهلل  ر�شي 
قوله  فيهم  ورد  الذين  البكائين  من  كان  ة،  فَّ ال�صُّ

تعالى: {

                                    })�شورة التوبة، الآية92(. 
تابعي  من  وجماعة  ال�صحابة  من  عدد  عنه  روى 

اأهل ال�شام. �شكن ال�شام، ومات فيها �شنة 75ه�.

نة واجتناب  البدع.   )1( جامع الترمذي، كتاب العلم، باب  ما جاء في الأخذ بال�شُّ
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2- ال�سمع والطاعة لولة الأمر
اأوجب الإ�شالم على امل�شلمني طاعة ويل الأمر. قال تعالى: { 

الن�شاء، الآية 59(. فطاعة احلاكم امل�صلم مبداأ من مبادئ احلكم يف الإ�صالم،   } )�شورة 
الداخلي واخلارجي،  اأمنهم  الإ�صالمي، و�صمان  وهي �رشورية للمحافظة على م�صالح املجتمع 

ومتكني احلاكم من القيام بواجباته، ول يكون ذلك اإل باإعانته، وتنفيذ اأوامره باملعروف. 
نة النبوية 3- اللتزام بال�سُّ

ة من  ته من بعده، وما �صيوؤول اإليه اأمر الأُمَّ اأخب النبي �صّلى اهلل عليه و�صّلم اأ�صحابه عن اختالف اأُمَّ
ق يوهن قوتها، بابتعادها عن الهدى واحلق، وهذا من الإعجاز النبوي يف الإخبار عن امل�صتقبل.   تفرُّ
نَّته، و�ُصنَّة  ثم بنيَّ النبي �صّلى اهلل عليه و�صّلم كيفية النجاة من هذا الختالف، وذلك بالتم�صك ب�صُ
املنهج  بالهداية ومعرفة احلق، وال�صتقامة على  نَّ اهلل عليهم  مرَ الذين  الرا�صدين من بعده،  خلفائه 
ه امل�صلم اإلى املنهج ال�صحيح الذي يجب التزامه يف حياته.  النبوي. فهذه الن�صيحة العظيمة ُتوجِّ

ته من بعده، واأراد اأن يعظهم موعظة نافعة ُتبنيِّ لهم املنهج يف التعامل  دنو اأجله، فاأ�صفق على اأُمَّ
مع الفنت. وكان لهذه املوعظة العظيمة اأكب الأثر يف نفو�صهم، وقد ا�صت�صعروا فيها قرب فراقهم له 
عليه ال�شالة وال�شالم، فذرفت عيونهم تاأثًرا بها. ثم طلبوا اإليه و�شية تكفيهم من بعده، فاأو�شاهم 

عليه ال�شالة وال�شالم باأمور عدة، هي:
1- تقوى اهلل تعالى

بداأت الو�صية بالأمر بالتقوى تاأكيًدا لأهميتها، ويق�صد بها اللتزام باأوامر اهلل تعالى، واجتناب 
نواهيه؛ رغبة يف ر�صاه والفوز باجلنة، وخوًفا من غ�صبه ومن عذاب النار. 

 
اأتدبَّر الآيتني الكرميتني الآتيتني، ثم اأ�صتخرج منهما فوائد التقوى:

} )�صورة الطالق، الآيتان 2- 3(. 1- قال تعالى:  {
2- قال  تعالى:                  {                                    

 } )�شورة الأنفال، الآية 29(.

ر وأستخرج أتدبَّ
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يعاني العالم الإ�شالمي اليوم م�شكالت عدة، منها: �شوء الُخُلق، و�شوء المعاملة بين النا�س.
اأقترح حلوًل لهذه الم�صكلة ح�صب فهمي للحديث ال�صريف.

أقتـرح

4- اجتناب البدع
ر ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه و�صّلم من البدع؛ وهي اخرتاع �صيء جديد يف الدين لي�س له  حذَّ

ًدا حرمتها. نة النبوية، موؤكِّ اأ�صل �رشعي، ول دليل من القراآن الكرمي اأو ال�صُّ
وقد بنيَّ احلديث ال�رشيف قيدين لعتبار الأمر امل�صتحدث بدعة يف قوله �صّلى اهلل عليه و�صّلم: 

.)1(» دٌّ ُهورَ ررَ يهرِ فرَ ا لرَْي�سرَ فرِ ا مرَ ذرَ نرَا هرَ ثرَ يفرِ اأرَْمررِ ْن اأرَْحدرَ »مرَ

)1( �صحيح البخاري، كتاب ال�صلح، باب اإذا ا�صطلحوا على �صلح جور فال�صلح مردود.

فاحلديث يبنيِّ اأن الخرتاع والبتداع بالدين؛ بالتقرب اإلى اهلل تعالى مبا مل ي�رشع حرام، وبهذا 
القيد يرَخرج ما ل �صلة له باأمر الدين، مثل الأمور التي يتعارفها النا�س لتنظيم �صوؤون حياتهم مما ل 

يخالف اأحكام الدين. 
وقد اتفق ال�صحابة على اأعمال مل تكن معروفة يف عهد النبي �صّلى اهلل عليه و�صّلم، ومل  يعد ذلك 
بدعة، مثل: جمع القراآن الكرمي يف م�صحف واحد، وجمع �صيدنا عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه 

النا�س على اإمام واحد يف �صالة الرتاويح؛ لأن لهذه امل�صائل اأ�صاًل �رشعيًّا. 
ونحو  والآثار،  بالأماكن  والتبك  امل�صاجد،  تزيني  يف  املبالغة  ع�رشنا:  يف  املنت�رشة  البدع  من 
ذلك. فهذه الأمور هي من البدع التي يحرمها الإ�صالم. وعلى امل�صلم اأن يتقرب اإلى اهلل تعالى مبا 

هو م�رشوع يف الدين فقط.
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اأي الأمور الآتية يعدُّ من البدعة المحرمة:
1- املخرتعات احلديثة، مثل: ال�صيارة، واحلا�صوب. 

2- �صالة الرتاويح جماعًة يف امل�صجد.
3- التربك بقبور ال�شاحلني.

4- جمع القراآن الكرمي.

  القيم امل�ستفادة من احلديث ال�رصيف:
نة النبوية ال�رشيفة. 1- اأمت�صك بال�صُّ

2- اأطيع ويل الأمر امل�شلم.
3- اأجتنب البدع.

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

أُثري خبراتي
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ف بال�شحابي اجلليل العربا�س بن �شارية.  1- عرِّ
2- ما املق�صود بكل من: التقوى، والبدعة؟

3- بنيِّ اأهمية طاعة ولة اأمور امل�شلمني يف املجتمع الإ�شالمي.
4- علِّل: اأمر النبي �شّلى اهلل عليه و�شّلم امل�شلمني باتباع �ُشنَّة اللفاء الرا�شدين. 

ْن  5- ا�صتخرج القيود التي قيَّد بها النبي �صّلى اهلل عليه و�صّلم البدعة من احلديث ال�رشيف: »مرَ
.» دٌّ ُهورَ ررَ يهرِ فرَ ا لرَْي�سرَ فرِ ا مرَ ذرَ نرَا هرَ ثرَ يفرِ اأرَْمررِ اأرَْحدرَ

ى اهللرِ ... اإلى قوله  ترَْقورَ 6- اكتب غيًبا احلديث ال�رشيف من قوله �صّلى اهلل عليه و�صّلم: »اأُو�صيُكْم برِ
اللرٌَة«. ... �صرَ
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اأوًل            المفردات والتراكيب

ي ِبيَِدِه: ق�صٌم كان ر�صول اهلل �صلى َوالَِّذي نَْف�سِ
 اهلل عليه و�صلم ُيق�صم به، ومعناه اأن نفو�س

 النا�س بيد اهلل بتقديره وتدبريه.
: ليقعن قريًبا. لَيُو�ِسَكنََّ

الَْمْعُروف: ما اأمر به ال�رشع وا�صتح�صنه.
الُْمْنَكر: ما نهى عنه ال�رشع وا�صتقبحه.

ثانيًا            �سرح الحديث النبوي ال�سريف

ة اأُخرجت للنا�س، مبا تت�صف به من دعوة النا�س اإلى  ة الإ�صالمية خري اأُمَّ جعل اهلل تعالى الأُمَّ
الري، والقيام بواجب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر. قال تعالى: { 

 } )�صورة اآل عمران، الآية 110(.
فاملجتمع الإ�صالمي جمتمع متما�صك مرتابط، كل فرد فيه ي�صعى مل�صلحة الآخرين، ويحر�س 

على الري للنا�س كافة. 

دعوة النا�س اإلى الخير

الدرس التاسع

اأفهم واأحفظ

ي  ي نرَْف�صرِ الَّذرِ عن حذيفة بن اليمان ر�صي اهلل عنه اأن النبي �صّلى اهلل عليه و�صّلم قال: »ورَ
ْنُه ُثمَّ  اًبا مرِ قرَ ْيُكْم عرِ لرَ ثرَ عرَ نَّ اهللُ واأرَْن يرَْبعرَ كرَ ، اأرَْو لرَُيو�صرِ ررِ ْن اْلُمْنكرَ ُونَّ عرَ لرَترَْنهرَ ْعُروفرِ ورَ اْلمرَ هرِ لرَترَاأُْمُرنَّ برِ يرَدرِ برِ

َتْدُعوَنُه َفاَل ُي�ْشَتَجاُب َلُكْم«)1(.

َنن، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. )1(  جامع الترمذي، كتاب ال�شُّ

التعريف براوي الحديث

ال�صحابي الجليل حذيفة بن اليمان الأن�صاري 
د ف��ي المدينة المن��ورة، وكان  ر�ص��ي اهلل عنه، ُولرِ
ي�صمى �ص��احب �صر النبي �شّلى اهلل عليه و�شّلم؛ 
لأن النب��ي �ص��ّلى اهلل عليه و�ش��ّلم كان ي�ص��ر اإليه 
باأ�صماء المنافقين. �صارك في الفتوحات الإ�صالمية 
في العراق وبالد فار�س، ووله اأمير الموؤمنين عمر 
ابن الخطاب ر�ص��ي اهلل عن��ه المدائن في العراق. 

توفي �شنة 36ه�.
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عن  والنهي  باملعروف  والأمر  الري  اإلى  الدعوة  اأهمية  و�شّلم  عليه  اهلل  �شّلى  النبي  د  اأكَّ وقد 
املنكر، فبداأ �شّلى اهلل عليه و�شّلم بالق�شم باهلل تعالى، وهذا يدل على عظم الأمر املق�شم عليه، وهو 

الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، ليحذر امل�صلمني من اخلطر الذي يرتتب على تركهما. 
الأمر باملعروف

ال�رشع، وهو واجب على كل  اإليه  اتباع كل �صيء دعا  اإلى  النا�س  باملعروف هو دعوة  الأمر 
ال�صالة،  مثل:  العبادات،  واأداء  اخلري  فعل  على  النا�س  حث  ذلك  ومن  ا�صتطاعته،  بقدر  م�صلم 
والذكر، وال�صدقة، واملعامالت؛ كاأداء احلقوق، واإتقان العمل، وحب الوطن، والتحلي بالأخالق 

الفا�شلة، مثل: ال�شدق، والأمانة، وغريهما.
النهي عن املنكر

النهي عن املنكر هو ن�شح النا�س بالكف عن كل ما نهى الإ�شالم عنه، مثل: اأكل اأموال النا�س 
بالباطل، و�صب الدين، وال�صتهزاء ب�صعائره، والغيبة، والنميمة، والطعن يف اأعرا�س النا�س، واحل�صد، 

والبغ�شاء، والرياء.

النحل،  )�شورة  { تعالى:{ اهلل  قال   -1
الآية 125(.

})�صورة اآل عمران،  2-قال اهلل تعالى: {
الآية 159(.

الأيام كراهة  باملوعظة يف  يتخولنا  النبي �صّلى اهلل عليه و�صّلم  قال: »كان  ابن م�صعود  3- عن 
ال�شاآمة علينا«)1(.

ر وأستنتج أتدبَّ

اأتدبَّر الن�صو�س ال�رشعية الآتية، ثم اأ�صتنتج منها الأ�صاليب ال�صحيحة يف الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر:

)1(  �شحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب الموعظة �شاعة بعد �شاعة.
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جزاء ترك الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
ذكر احلديث ال�رشيف اجلزاء املرتتب على ترك الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهو: 

1- اإنزال العقوبة
�س نف�صها لعقاب اإلهي قريب،  ة واجب دعوة النا�س اإلى اخلري، فاإنها بذلك ُتعرِّ فاإذا تركت الأُمَّ
وجاءت كلمة عقاب يف احلديث نكرة؛ لتفيد عموم العقاب، ولي�س عقاًبا واحًدا. وقد اأر�صل اهلل 
تعالى العقاب على بع�س الأمم ال�شابقة ب�شبب ترك الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، قال اهلل 

تعالى:{
} )�صورة املائدة، الآيتان 78- 79(.

2- عدم ا�ستجابة الدعاء
من الآثار املرتتبة على ترك الدعوة اإلى اخلري عدم ا�صتجابة الدعاء، فعندما حتل العقوبات الإلهية 
بالنا�س، فاإنهم يلجاأون اإلى اهلل بالدعاء اأن يدفع عنهم تلك العقوبات، فال ي�صتجيب اهلل تعالى لهم؛ 
لأنهم مل يقوموا مبا األزمهم به من الأمر باملعروف والدعوة اإليه يف جمتمعهم، و�صكتوا عن املنكرات 
ور�صوا بها حتى ف�صدت الأخالق، وكرثت ال�رشور، وحل بهم من �صيق العي�س وت�صلط  الأ�رشار 

والأعداء والظاملني ما ل يطاق، وي�شعب دفعه. 
تعالى:  قال  وجل،  عز  اهلل  لأوامر  النا�س  با�صتجابة  الدعاء  ا�صتجابة  الكرمي  القراآن  قرن  لقد   

}
 } )�شورة البقرة، الآية 186(. ولهذا فعلى العباد اأن يبادروا اإلى الأمر باملعروف والنهي عن 

املنكر، ثم يتوجهوا اإلى اهلل بالدعاء، ع�صى اأن يتغري حالهم اإلى الأف�صل، قال تعالى: 
{ } )�شورة الرعد، الآية 11(.

  القيم امل�ستفادة من احلديث ال�رصيف:
م الن�شيحة لهم. 1- اأدعو النا�س اإلى الري، واأُقدِّ

2- اأجتنَّب املنكرات.
. ............................................ -3

ر أُفكِّ

يف الآثار ال�صلبية الناجمة عن ترك الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف وقتنا احلا�رش.
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1- ما املق�شود بكل من: الأمر باملعروف، والنهي عن املنكر؟
2- ما الآثار املرتتبة على ترك الأمر باملعروف والنهي عن املنكر؟

3- اذكر �صبًبا من اأ�صباب عدم ا�صتجابة الدعاء.
4- علِّل: جاءت كلمة )عقاًبا( يف احلديث نكرة.
5- ما عالقة ال�شتجابة لأوامر اهلل باإجابة الدعاء؟
6- ا�شتخرج ما ي�شتفاد من الآيات الكرمية الآتية:

اأ   - قال تعالى: {   }.
.{ ب- قال تعالى: { 

ج�- قال تعالى: {
.{   

7- اذكر اأحد املنكرات يف املجتمع، ُمبيًِّنا خماطره واآثاره ال�صيئة يف الفرد واملجتمع. 
َفاَل   ... قوله  اإلى   ... »لرَترَاأُْمُرنَّ و�صّلم:  عليه  اهلل  �صّلى  قوله  من  ال�رشيف  احلديث  غيًبا  اكتب   -8

ُي�ْشَتَجاُب َلُكْم«.
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   اأوًل   املفردات والرتاكيب 
ج. نَفَّ�َص: اأزال وفرَّ

ة. دَّ ُكْربًَة: �شِ
يَْلتَِم�ُص: يطلب.

يَتََداَر�ُسونَُه: يدر�س بع�شهم على بع�س.
ْتُهُم: اأحاطت بهم. َحفَّ

يَْتُهُم: �شملتهم. َغ�سِ
. اأَ: ق�رشَّ بَطَّ

الدرس العاشر

مجتمع الخير

ٍن  ْن ُموؤْمرِ �سرَ عرَ ْن نرَفَّ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َشلََّم: »مرَ َعْن اأَِبى ُهَرْيَرَة ر�شي اهلل عنه َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اهلِل �شَ
ْيهرِ  لرَ عرَ رَ اهلل ُ ٍ يرَ�رشَّ لرَى ُمْع�رشرِ رَ عرَ ْن يرَ�رشَّ مرَ ، ورَ ةرِ يرَامرَ برِ يرَْومرِ اْلقرِ ْن ُكررَ ْنُه ُكْربرًَة مرِ �سرَ اهلل عرَ ْنيرَا نرَفَّ برِ الدُّ ْن ُكررَ ُكْربرًَة مرِ
ْبُد  انرَ اْلعرَ ا كرَ ْبدرِ مرَ ْونرِ اْلعرَ يف عرَ اهلل ُ ، ورَ ةرِ ررَ الآخرِ ْنيرَا ورَ ُه اهللُ  يف الدُّ رَ رترَ ًما �صرَ رَ ُم�ْصلرِ رترَ ْن �صرَ مرَ ، ورَ ةرِ ررَ الآخرِ ْنيرَا ورَ يفرِ الدُّ
عرَ  ا اْجترَمرَ مرَ ، ورَ نَّةرِ يًقا اإرِلرَى اْلجرَ ررِ هرِ طرَ لرَ اهلل ُ لرَُه برِ هَّ لًما �صرَ يهرِ عرِ �ُس فرِ يًقا يرَْلترَمرِ ررِ لرَكرَ طرَ ْن �صرَ مرَ . ورَ يهرِ ْونرِ اأرَخرِ يفرِ عرَ
يرَْتُهُم  �صرِ غرَ ينرَُة ورَ كرِ ُم ال�صَّ ْيهرِ لرَ لرَْت عرَ �ُصونرَُه برَْينرَُهْم اإلَّ نرَزرَ اررَ يرَترَدرَ ترَابرَ اهللرِ ورَ ْن ُبُيوترِ اهللرِ يرَْتُلونرَ كرِ ْوٌم يفرِ برَْيٍت مرِ قرَ
ُبُه«)1(. هرِ نرَ�صرَ ْع برِ ْ ُي�رْشرِ ُلُه ملرَ مرَ هرِ عرَ اأرَ برِ ْن برَطَّ مرَ ُه، ورَ ْندرَ ْن عرِ يمرَ فرِ ُهُم اهلل ُ ررَ كرَ ذرَ ُة ورَ كرَ ئرِ الرَ ْتُهُم اْلمرَ فَّ حرَ ُة ورَ ْحمرَ الرَّ

اأفهم واأحفظ

 )1( �صحيح م�صلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب ف�صل الجتماع على تالوة القراآن وعلى الذكر.

التعريف براوي الحديث

بن  الرحمن  عبد  هريرة  اأبو  الجليل  ال�صحابي 
ال�شنة  في  اأ�شلم  عنه،  اهلل  ر�شي  الدو�شي  �شخر 
عبد  الجاهلية  في  ا�صمه  وكان  للهجرة،  ال�صابعة 
و�شّلم عليه  اهلل  �شّلى  اهلل  ر�شول  ف�شماه  �شم�س 

عليه  اهلل  �صّلى  اهلل  ر�صول  لزم  الرحمن.  عبد 
له  دعا  وقد   ، كثيرة  اأحاديث  عنه  فحفظ  و�صّلم 
فكان  الحفظ،  بكثرة  و�صّلم  عليه  اهلل  �صّلى  النبي 
من اأحفظ ال�صحابة للحديث، وقد ُعرف بالزهد، 
اأمير  وله  العلم.  طلب  على  وال�شبر  والتوا�شع، 
على  عنه  اهلل  ر�صي  الخطاب  بن  عمر  الموؤمنين 
المنورة �شنة 57ه�. المدينة  البحرين، وتوفي في 
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    ثانيًّا   �رصح احلديث النبوي ال�رصيف
 { حث الإ�صالم النا�س على فعل اخلري ودعا اإليه، قال تعالى:{
)�شورة احلج، الآية 77(. وقد اأ�صار احلديث النبوي ال�رشيف اإلى بع�س اأعمال اخلري التي يوؤجر امل�صلم 

على فعلها، وهي:
1-تقدمي العون للنا�ص

 حث الإ�صالم على م�صاعدة النا�س، وجعل جزاء ذلك من جن�س العمل. وتقدمي العون للنا�س 
يكون بطرائق كثرية، منها:

ن قام  ن يخفِّف عنه، فمرَ اأ  - اإزالة ال�سدة والهم عنهم: مير الإن�صان ب�صدة اأو م�صيبة؛ فيحتاج اإلى مرَ
ج عنه �صدائد يوم القيامة. بذلك وخفَّف عنه �صدته نال الأجر العظيم عند اهلل تعالى باأن يفرِّ

ينه، وذلك  ب- التي�سري على املع�رص: حث الإ�صالم على التي�صري على املدين الذي ل يقدر على �صداد درَ
ينه عنه.  ينه، اأو ي�صب عليه فال ي�صتعجل �صداد ديرَنه عليه، اأو يق�صي درَ بطرائق عدة؛ كاأن ي�صاحمه يف درَ
ن  ا معلوًما يف مال الأغنياء، فمرَ وقد جعل اهلل تعالى للمدينني ن�صيًبا يف الزكاة املفرو�صة، وحقًّ
ٌر  انرَ ترَاجرِ فعل ذلك ي�رشَّ اهلل له اأموره يف الدنيا والآخرة، قرَالرَ ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه و�صّلم: »كرَ
ْنُه«)1(. زرَ اهللُ عرَ اورَ ترَجرَ نَّا فرَ زرَ عرَ اورَ لَّ اهلل اأرَْن يرَترَجرَ ْنُه لرَعرَ ُزوا عرَ اورَ رَ هرِ جترَ ْتيرَانرِ فرِ الرَ لرِ ًا قرَ ى ُمْع�رشرِ اأرَ ا ررَ اإرِذرَ ُن النَّا�سرَ فرَ ايرِ ُيدرَ

ج�- ال�سرت: فاإن راأى امل�صلم من اأخيه عيًبا �صرته عليه، ومل ُيظهره للنا�س، و�صعى اإلى ن�صحه وتخلي�صه 
منه، فاإن �صرته كافاأه اهلل تعالى بالأجر العظيم؛ ب�صرت عيوبه يف الدنيا، ومغفرة ذنوبه يوم القيامة، 

واإدخاله اجلنة.

ا فليطلبه في عفاف. ن طلب حقًّ )1( �صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ال�صهولة وال�صماحة في ال�صراء والبيع ومرَ

ر وأستخرج أتدبَّ

اأتدبَّر الحديث ال�صريف الآتي، ثم اأ�صتخرج منه اأمثلة تطبيقية على تقديم العون للنا�س:
 ، بُّ اإرِلرَى اهللرِ ، اأرَيُّ النَّا�سرِ اأرَحرَ �ُصولرَ اهللرِ : يرَا ررَ الرَ قرَ ، فرَ لَّمرَ �صرَ ْيهرِ ورَ لرَ عرَ لَّى اهلل ُ يِّ �صرَ ُجٌل اإرِلرَى النَّبرِ اءرَ ررَ جرَ
اإرِلرَى اهللرِ  بُّ النَّا�سرِ  : »اأرَحرَ لَّمرَ �صرَ ْيهرِ ورَ لرَ عرَ لَّى اهلل ُ �ُصوُل اهللرِ �صرَ الرَ ررَ قرَ ؟ فرَ اإرِلرَى اهللرِ بُّ  اأرَحرَ الرِ  اأرَيُّ الأرَْعمرَ ورَ
ُكْربرًَة،  ْنُه  عرَ ُف  ترَْك�صرِ اأرَْو  ٍم،  ُم�ْصلرِ لرَى  عرَ ُلُه  ُتْدخرِ �ُصُروٌر  اهللرِ  اإرِلرَى  الرِ  الأرَْعمرَ بُّ  حرَ اأرَ ورَ  ، لنَّا�سرِ لرِ ُعُهْم  اأرَْنفرَ
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2-  طلب العلم
تها؛ لذا رفع اهلل تعالى  ة وقوَّ م الأُمَّ حث الإ�صالم على طلب العلم؛ ملا له من اأهمية بالغة يف تقدُّ
�صاأن العلماء ، وخ�صهم  مبنزلة رفيعة، قال تعالى: {    }
 )�شورة املجادلة، الآية 11(. وطلب العلم فري�صة على كل م�صلم؛ فهو عبادة يتقرب بها امل�شلم اإلى اهلل 
ن �صعى يف طلب العلم  تعالى؛ لذا يجب فيه الإخال�س هلل تعالى، واحلر�س على طلب مر�صاته. فمرَ
اأدخله اهلل تعالى اجلنة، علًما باأن هذا ال�صعي ل يقت�رش على العلوم الدينية فح�صب، بل يتناول كل 

علم فيه خري ونفع للنا�س.

3-  مدار�سة القراآن الكرمي
وتعلُّمه،  وحفظه،  وتدبُّره،  تعالى،  اهلل  كتاب  لتالوة  الجتماع  ف�صل  ال�رشيف  احلديث  بنيَّ 
ُه«)3(. ومن ف�صائل  لَّمرَ عرَ ّلَّمرَ اْلُقْراآنرَ ورَ ْن ترَعرَ ُكْم مرَ رْيُ وتعليم اأحكامه، قالرَ �صّلى اهلل عليه و�صّلم: »خرَ

مدار�صة القراآن الكرمي:
اأ   - نزول ال�صكينة والطماأنينة على املجتمعني ملدار�صة القراآن الكرمي، قال اهلل تعالى: 

أستنتج

من الن�صني ال�رشعيني الآتيني ما يدل على ف�صل العلم: 
1- قال اهلل تعالى:{ } )�شورة الزمر، الآية 9(

يِن«)2(. ْهُه يف الدِّ ا ُيَفقِّ 2- قال �صّلى اهلل عليه و�صّلم: »َمْن ُيِرِد اهللُ ِبِه خرْيً

ْن  بُّ اإرِلرَيِّ مرِ ٍة اأرَحرَ اجرَ ي حرَ عرَ اأرٍَخ لرِي فرِ ي مرَ ْن اأرَْم�صرِ لرَئرِ ْنُه ُجوًعا، ورَ ْيًنا، اأرَْو ترَْطُرُد عرَ ْنُه درَ ي عرَ اأرَْو ترَْق�صرِ
.)1(» ينرَةرِ درِ درِ اْلمرَ �ْصجرِ ي مرَ ْهًرا فرِ درِ �صرَ �ْصجرِ ا اْلمرَ ذرَ ي هرَ فرَ فرِ اأرَْن اأرَْعترَكرِ

)1( المعجم الكبير للطبراني، رقم الحديث: 13646، وهو حديث ح�صن.
)2( �شحيح البخاري، كتاب العلم، باب َمن يرد اهلل به خيًرا بفقهه في الدين.

ن تعلم القراآن وعلمه. )3( �صحيح البخاري، كتاب ف�صائل القراآن، باب خيركم مرَ
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} )�شورة الرعد: الآية 28(. }       
ب- �صمولهم برحمة اهلل تعالى. 

ج�- اإحاطة املالئكة بهم، وال�صتغفار لهم. 
ن عنده من اأهل ال�صماء. د  - ذكر اهلل تعالى لهم فيمرَ

ما اإن بنيَّ احلديث النبوي ال�رشيف بع�س اأعمال اخلري التي تقرب الإن�صان من اهلل تعالى، حتى نبَّه 
ا،  ن كان عمله ناق�صً ا مرَ على اأن هذه الأعمال ينال بها امل�صلم ر�صا اهلل تعالى، ويدخل بها اجلنة. اأمَّ
ومل ي�صعرَ للقيام باأعمال اخلري فقد ق�رشَّ و�صيَّع الأجر والثواب، ومل يلحق مبراتب ال�صاحلني، حتى 
لو كان ذا ح�صب ون�صب، قال اهلل تع�الى: {  } 

)�صورة املوؤمنون، الآية 101(.

  القيم امل�ستفادة من احلديث ال�رصيف:
1- اأ�صعى اإلى م�صاعدة النا�س، وق�صاء حوائجهم.

2- اأحر�س على طلب العلم.
3- اأتدار�س القراآن الكريم مع زمالئي. 

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

ر وأستخرج أتدبَّ

اأتدبَّر احلديث ال�رشيف الآتي، ثم اأ�صتخرج منه فائدة من فوائد جمال�س الذكر:
ُكْم؟«.  ا اأرَْجلرَ�صرَ َحاِبِه َفَقاَل: »مرَ ٍة ِمْن اأَ�شْ ْلقرَ لرَى حرَ لَّمرَ عرَ �صرَ ْيهرِ ورَ لرَ لَّى اهلُل عرَ َخَرَج َر�ُشوَل اهلِل �شَ
ُكْم  ا اأرَْجلرَ�صرَ َقاُلوا: َجَل�ْشَنا َنْذُكُر اهللَ َوَنْحَمُدُه َعَلى َما َهَداَنا ِلالإِ�ْشاَلِم َوَمنََّ ِبِه َعَلْيَنا. َقاَل: »اآهللرِ مرَ
نَُّه اأرَترَاينرِ  لرَكرِ ًة لرَُكْم ورَ ْفُكْم ُتْهمرَ ْ اأرَ�ْصترَْحلرِ ا اإرِينِّ ملرَ : » اأرَمرَ . قرَالرَ اكرَ نرَا اإرِلَّ ذرَ ا اأرَْجلرَ�صرَ اهللرِ مرَ اُلوا: ورَ «. قرَ اكرَ اإرِلَّ ذرَ

)1(.» ةرَ كرَ ئرِ الرَ ُكُم اْلمرَ ي برِ لَّ ُيبرَاهرِ جرَ زَّ ورَ رَينرِ اأرَنَّ اهللرَ عرَ اأرَْخبرَ يُل فرَ ْبرِ جرِ

)1( �صحيح البخاري، كتاب الذكر والدعاء والتوبة،  باب ف�صل الجتماع على تالوة القراآن وعلى الذكر.
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1- ما اأثر مالزمة اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه للنبي �شّلى اهلل عليه و�شّلم؟
2- ما املق�صود باملفردات والرتاكيب الآتية: كربة، حفتهم، يتدار�صونه؟

3- اذكر ثالثة اأمور ي�صتطيع فيها امل�صلم تقدمي العون للنا�س.
4- بنيِّ ف�شل العلم والتعلم.

5- ا�صتخرج من احلديث النبوي ال�رشيف اجلزاء املرتتب على القيام بالأعمال الآتية:
اأ    - �صرت عورات امل�صلمني.

ب - طلب العلم.
ج� - تقدمي العون للنا�س.

د   - مدار�صة القراآن الكرمي.
ُبُه«؟  هرِ نرَ�صرَ ْع برِ ُلُه لرَْم ُي�ْصررِ مرَ هرِ عرَ اأرَ برِ ْن برَطَّ مرَ 6- ما المق�شود بقوله �شّلى اهلل عليه و�شّلم : »ورَ

ٍن ُكْربرًَة ...  مرِ ْن ُموؤْ �سرَ عرَ ْن نرَفَّ 7- اكتب غيًبا الحديث ال�صريف من قوله �صّلى اهلل عليه و�صّلم: »مرَ
ُبُه«. اإلى قوله ... َلْم ُي�ْشِرْع ِبِه َن�شَ
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.......................................................  
........................................................  

 •.......................................................
 •........................................................

ر�صاه  في  رغبًة  نواهيه؛  واجتناب  تعالى  اهلل  باأوامر  اللتزام 
والفوز بالجنة، وخوًفا من غ�شبه ومن عذاب النار.

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

البدعة:

في  الم�سلمين  اأمور  ولة  طاعة  اأهمية 
المجتمع الإ�سامي:

الحديث  البدعة  بها  قيدت  التي  القيود 
نرَا  اأرَْمررِ ي  فرِ ثرَ  اأرَْحدرَ ْن  »مرَ ال�سريف: 
:» دٌّ ررَ ُهورَ  فرَ يهرِ  فرِ لرَْي�سرَ  ا  مرَ ا  ذرَ هرَ

   

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

ل املخططات التنظيمية الآتية مبا ينا�صبها: بعد درا�صتي للدرو�س ال�صابقة، اأُكمرِ

نة واجتناب البدعة(. اأوًل: الدر�ص الثامن )لزوم ال�سُّ

مها ُأقيِّم معلوماتي وُأنظِّ
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...............................

مفهوم النهي عن المنكرمفهوم الأمر بالمعروف
جزاء ترك الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر

ثانيًا: الدر�ص التا�سع )دعوة النا�ص اإلى اخلري(.

......................................................... •

......................................................... •

......................................................... •

......................................................... •

......................................................... •

......................................................... •

......................................................... •

......................................................... •

......................................................... •

........................................................ •

اأعمال الخير التي ذكرها 
الحديث ال�سريف:

من طرائق تقديم العون 
للنا�ص:

من ف�سائل مدار�سة القراآن 
الكريم:

ثالثًا: الدر�ص العا�رص )جمتمع اخلري(.
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    اأوًل   املفردات والرتاكيب 
َتَاَوَز: عفا.

ا�ْستُْكِرُهوا َعَلْيِه: اأُْجرِبُوا عليه.
    ثانيًا   �رصح احلديث النبوي ال�رصيف

من عفو اهلل تعالى

الدرس الحادي عشر

اأفهم واأحفظ

ْن  زرَ يلرِ عرَ اورَ رَ : »اإرِنَّ اهللرَ جترَ يَّ �صّلى اهلل عليه و�صّلم قرَالرَ ْنُهما، اأرَنَّ النَّبرِ يرَ اهلل عرَ �صرِ بَّا�ٍس ررَ نرِ اْبنرِ عرَ عرَ
.)1(» ْيهرِ لرَ ُهوا عرَ ا ا�ْصُتْكررِ مرَ النِّ�ْصيرَانرَ ورَ اأرَ ورَ �طرَ ي اخْلرَ �ترِ اأُمَّ

التعريف براوي الحديث

ر�شي  عبا�س  بن  اهلل  عبد  الجليل  ال�شحابي 
عليه  اهلل  �شّلى  اهلل   ر�شول  عم  ابن  عنهما،  اهلل 
الهجرة  قبل  ُوِلد  ال�شحابة.  �شغار  ومن  و�شّلم، 
و�صّلم  عليه  اهلل  النبي �صّلى  �صنين، �صحب  بثالث 
ولزمه وهو فتى �شغير، ودعا له النبي �شّلى اهلل 
عليه و�شّلم: »اللهمَّ َعلِّْمُه الِكَتاَب«.  ُلقِّب بَحْبر 
وبخا�صة  علمه،  ل�صعة  القراآن؛  وُتْرُجمان  ة  الأُمَّ
في تف�صير القراآن الكريم. توفي ر�صي اهلل عنه في 

الطائف �صنة 68ه�.

بنيَّ احلديث ال�رشيف عفو اهلل عز وجل ولطفه 
بعباده؛ اإذ رفع عنهم الإثم واحلرج يف كل قول اأو 
فعل وقع منهم على �صبيل اخلطاأ، اأو الن�صيان، اأو 

الإكراه.
اأنواع اأفعال الإن�سان

ا اأن تكون �صادرة عن اإرادة واختيار منه، وهذا هو الفعل العمد الذي يق�صده  اأفعال الإن�صان اإمَّ
منه، وهذا  اأن تكون عن غري ق�صد واختيار  ا  واإمَّ به،  الذي يحا�صب عليه ويوؤاخذ  ويريده، وهو 

ي�صمل اخلطاأ والن�صيان والإكراه. 
ق بني َمن يفعل املع�شية قا�شًدا وَمن يفعلها خَطاأً، اأو ن�شياًنا،  ومن لطف اهلل تعالى بعباده اأنه فرَّ
 .{ } تعالى:  قال  مكرًها،  اأو 

)�صورة الأحزاب، الآية 5(.

  )1( ال�صنن الكبرى للبيهقي، كتاب الخلع والطالق، باب ما جاء في طالق المكره، وهو حديث �صحيح.
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ن يحلف وهو يدرك اأنه  ن يحلف لغًوا ،ومرَ ق ال�رشع بني مرَ ففي جمال الأميان واحللف مثاًل فرَّ
 { يكذب يف حلفه، قال تعالى: { 

)�صورة املائدة، الآية 89(.

اإن هذا املنهج الإ�صالمي احلكيم ل يقت�رش على العبادات فقط، واإمنا ي�صمل املعامالت والأخالق 
ا، وقد ورد يف كثري من اأحداث ال�صرية جتاُوز الر�صول �صّلى اهلل عليه و�صّلم عن اأخطاء ال�صحابة  اأي�صً
غري املق�شودة، مثل ق�شة الأعرابي الذي بال يف امل�شجد، فقام النا�س اإليه ليعاقبوه، فقال النبي �شّلى 
 ْ ملرَ ينرَ ورَ رِ ْثُتْم ُميرَ�رشِّ اإرِمنَّا ُبعرِ اٍء فرَ ْن مرَ ُنوًبا مرِ اأرَْو ذرَ اٍء  ْن مرَ ْجاًل مرِ هرِ �صرَ لرَى برَْولرِ يُقوا عرَ ررِ هرَ ُعوُه ورَ اهلل عليه و�شّلم: »درَ
«)1(. ثم دعا الر�صول �صّلى اهلل عليه و�صّلم الأعرابي، وبنيَّ له اأن امل�صاجد ل ي�صلح  ينرَ رِ �رشِّ ُثوا ُمعرَ ُتْبعرَ

فيها �صيء من الأذى، واأنها لل�صالة وقراءة القراآن.
حكم اخلطاأ والن�سيان والإكراه

اتفق العلماء على اأن كالًّ من اخلطاأ والن�صيان والإكراه معفو عنه، ول اإثم على اأ�صحابه، اإل اأنه 
يرتتب عليه اأحكام �رشعية اأخرى، ويف ما ياأتي تو�صيح ذلك:

1- الن�سيان: بيَّنت ال�رشيعة اأن الن�صيان ل يرتتب عليه حكم يف بع�س احلالت، فال�صائم مثاًل اإذا 
ا اأو نفاًل، وعليه اأن يتم �صومه لقول النبي  اأكل اأو �رشب نا�صًيا فاإن �صومه �صحيح �صواًء كان فر�صً
اُه«)2(، وهذا  قرَ �صرَ ُه اهللُ ورَ مرَ رَا اأرَْطعرَ اإرِمنَّ ُه فرَ ْومرَ مَّ �صرَ ْلُيترِ ٌم فرَ ائرِ ُهورَ �صرَ ًيا ورَ لرَ نرَا�صرِ ْن اأرَكرَ �شّلى اهلل عليه و�شّلم: »مرَ

ر وأُفرِّق أتدبَّ

ق بني حكم القتل العمد وحكم القتل اخلطاأ: اأتدبَّر قول اهلل تعالى، ثم  اأُفرِّ
ق��ال اهلل تع�الى: {

 
                                                                                  } )�صورة الن�صاء، الآيتان92 -93(.

  )1( �شحيح البخاري، كتاب الو�شوء، باب �شب الماء على البول في الم�شجد.
 )2(   �صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب اإذا حنث نا�صًيا في الأيمان.
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ن ن�صي  من تي�صري اهلل ورحمته �صبحانه وتعالى. غري اأنه توجد اأحكام ترتتب على الن�صيان، فمرَ
ن ن�صي الو�صوء ثم �صلى بغري و�صوء  مثاًل اأداء ال�صالة وجب عليه ق�صاوؤها حني يتذكرها، ومرَ

ر لزمه اإعادة ال�شالة. ثم تذكَّ
ذ الإن�صان بخطئه، ولكن يرتتب عليه بع�س الأحكام، ول �صيما ما يتعلق منها  2-اخلطاأ: ل ُيوؤاخرَ
بحقوق العباد؛ لذا يطالب امل�صلم بالدية والكفارة اإذا قتل م�صلًما خطاأً، وباإرجاع احلقوق اإلى 

اأ�صحابها اإذا طلب امل�صاحمة منهم.

تعالى:{  اهلل  قول  ذلك  ودليل  ه.  املُكررَ على  حرج  اأو  اإثم  يقع  ل  3-الإكراه: 
 } )�شورة النحل، الآية 106(. وهذه الآية نزلت عندما 
اأجب امل�رشكون عمار بن يا�رش ر�صي اهلل عنه على قول كلمة الكفر، فكانت هذه الآية دلياًل على 

ن كانت حاله كذلك. نفي احلرج عن كل مرَ
وامل�صلم مطالب اأن ي�صتغفر اهلل تعالى، ويتوب اإليه من اخلطاأ والعمد يف اأحواله كلها، ولذلك 
ا  مرَ ا اأرَ�رْشرَْرُت ورَ مرَ ْدُت ورَ مَّ ا ترَعرَ مرَ اأُْت ورَ ا اأرَْخطرَ ْر يلرِ مرَ كان من دعاء النبي �صّلى اهلل عليه و�صّلم : »اللهمَّرَ اْغفرِ

اأَْعَلْنُت« )1(.

  القيم امل�ستفادة من احلديث ال�رصيف:
1-اأُوؤمن ب�صعة رحمة اهلل تعالى بعباده.

2-اأحر�س على كرثة ال�صتغفار اقتداًء بر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه و�صّلم.
3-اأجتاوز عن اأخطاء الآخرين.

أستنتج

الفرق بين حكم ال�صائم الذي اأكل الطعام نا�صًيا وال�صائم الذي اأكل الطعام خطاأً. 

ر وأستنتج أتدبَّ

اأتدبَّر الآية الكرمية الآتية، ثم اأ�شتنتج ما تدعو اإليه:
} )�شورة البقرة، الآية 286(. قال اهلل تعالى: { 

  )1(  م�صند اأحمد، رقم الحديث: 19926، واإ�شناده �شحيح.
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. ...................................-4
1- ملاذا ُلقِّب ابن عبا�س ر�صي اهلل عنهما برتجمان القراآن؟

2- ما املق�صود بقوله �صّلى اهلل عليه و�صّلم: »َوَما ا�ْشُتْكِرُهوا َعَلْيِه«؟
3-اأكمل اجلدول الآتي مبا ينا�صبه:

4- عالَم يدل موقف النبي �شّلى اهلل عليه و�شّلم من الأعرابي الذي بال يف امل�شجد؟
5- ا�صتنتج دللة الن�صو�س ال�رشعية الآتية:

اأ   - قال تعالى: { }.
ب - قال تعالى: { }.

ا  مرَ ورَ ْرُت  اأرَ�ْصررَ ا  مرَ ورَ ْدُت  مَّ ترَعرَ ا  مرَ ورَ اأُْت  اأرَْخطرَ ا  مرَ لرِي  ْر  اْغفرِ »اللهمَّ  ج� - قال �شّلى اهلل عليه و�شّلم: 
اأَْعَلْنُت«.

6-اكتب غيًبا احلديث ال�رشيف من قوله �صّلى اهلل عليه و�صّلم: »اإرِنَّ اهللرَ ... اإلى قوله ... َعَلْيِه«.

الحكم المترتب عليهاإثمهالفعلالرقم
اليمني اللغو1
اليمني املنعقدة2
ترك ال�شالة متعمًدا3
ن�صيان اأداء ال�صالة4
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املفردات والرتاكيب      اأوًل  
مِبَنِكبي: جممع الع�شد والكتف.

َكاأَنََّك َغريٌب: مثل الغريب ل جتد ما ت�صتاأن�س به.
َعاِبُر �َسبيٍل: مار بطريق متجه اإلى بلده، فال يرجع 

مرة اأخرى اإليه.

�رصح احلديث النبوي ال�رصيف     ثانيًا  

ر الأمل ِق�شَ

الدرس الثاني عشر

اأفهم واأحفظ

 : بي، فرَقالرَ رَْنكرِ لَّمرَ مبرِ �صرَ ْيهرِ ورَ لرَ لَّى اهلُل عرَ َي اهللُ َعْنُهما قاَل: اأََخَذ َر�شوُل اهلِل �شَ َعِن ابِن ُعَمَر َر�شِ
ررِ  ، فرَال ترَْنترَظرِ ْيترَ ر يرَقوُل: »اإرِذا اأرَْم�صرَ مرَ كانرَ ابُن عرَ بيٍل«. ورَ ُر �صرَ ابرِ ريٌب، اأرَْو عرَ ْنيا كاأرَنَّكرَ غرَ »ُكْن يفرِ الدُّ
)1(.» ْوترِكرَ مرَ ياترِكرَ لرِ ْن حرَ مرِ ، ورَ كرَ �صرِ ررَ مرَ ترِكرَ لرِ حَّ ْن �صرِ ُخْذ مرِ اءرَ، ورَ ررِ املْ�صرَ برَْحترَ فرَال ترَنترَظرِ اإرِذا اأرَ�صْ ، ورَ باحرَ ال�صَّ

التعريف براوي الحديث

ال�شحابي الجليل عبد اهلل بن عمر بن الخطاب 
ر�ش��ي اهلل عنهما، اأ�شلم وهو �ش��غير، وهاجر اإلى 
المدينة المنورة مع والديه، و�ش��هد غزوة الخندق 
وم��ا بعدها م��ن الغزوات مع ر�ش��ول اهلل �ش��ّلى 
اهلل عليه و�ش��ّلم. يعدُّ اأحد اأ�ص��هر رواة الحديث 
ال�صريف. ا�ص��ُتهر بورعه وتقواه وكرمه، وحر�صه 
نة ر�شول اهلل �شّلى اهلل عليه و�شّلم.  على القتداء ب�شُّ

توفي في مكة المكرمة �شنة 73ه�، وُدفن فيها.
يدعو احلديث النبوي ال�رشيف اإلى التوازن يف 
لأنه  اإليه؛  الركون  وعدم  والآخرة،  للدنيا  العمل 
مفارقة  اإلى  ماآله  فاإن  بالإن�صان  العمر  طال  مهما 

فيها، ول  باخللود  نف�صه  اأّل يحدث  امل�صلم  لي�صت دار �صفاء و�رشور دائمني، وعلى  الدنيا. فهي 
يتعلق منها اإل مبا يتعلق به الغريب يف غري وطنه الذي يريد الذهاب منه اإلى اأهله.

اأن  امل�صافر؛ وذلك  مثل  يكون  اأن  الدنيا، ويحثه  مع  يتعامل  للم�صلم كيف  يبنيِّ هذا احلديث 
اأوجه ال�شبه بني امل�شلم وامل�شافر كثرية، منها:

)1( �صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي �صّلى اهلل عليه و �صّلم: »كن في الدنيا كاأنك غريب اأو عابر �صبيل«.
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الم�سلمالم�سافر

�رشوري  هو  ما  اإل  �صفره  يف  معه  ياأخذ  ل 
قه عن طريقه �صيء.   فقط، حتى ل يعوِّ

بلوغ  على  ُيِعينه  ما  اإل  الدنيا  من  ياأخذ  ل 
قه عن الفوز باجلنة. هدفه، ويرتك منها ما يعوِّ

لأن يعتمد على اهلل تعالى، ويتعلق به وحده. وال�صدة؛  الرخاء  تعالى يف  اهلل  اإلى  يلجاأ 
الأمور كلها بيد اهلل وحده.

ل يرى الطريق هدًفا، واإمنا و�صيلة تو�صله اإلى 
هدفه؛ فهو ل يجمع كل ما يعجبه يف طريقه، 

بل ياأخذ منه ما ُيِعينه على بلوغ هدفه.

يتعامل مع الدنيا بو�شفها و�شيلة، ياأخذ منها 
اهلل،  ر�صوان  وهو  هدفه  بلوغ  على  ينه  ُيعرِ ما 

ول يجعل الدنيا هدًفا.

مير با�صرتاحات وحمطات يرتاح فيها من عناء 
ال�صفر، ويتزود منها باملاء والطعام، ثم يرتكها 

ويكمل طريقه، ول يقيم فيها.

اجلنة،  دخول  على  ينه  ُيعرِ مبا  الدنيا  من  يتزود 
فهو يتزود منها باحل�شنات بفعل الري، وعبادة 
ال�شتقرار  اإلى  يركن  العلم، ول  اهلل، وطلب 

فيها، وال�صتمتاع مبلذاتها.
اإلى  باقرتاب و�صوله  الوقت  مرور  مع  ي�صعر 
�صفره  يف  مي�صيها  حلظة  كل  يف  فهو  هدفه؛ 

يزداد قرًبا من نهاية طريق ال�شفر.

يدرك اأن يف كل حلظة يق�صيها يف الدنيا يزداد 
اقرتابه من املوت، وهذا يدفعه اإلى ال�صتعداد 

له والعمل لالآخرة؛ فهي اآتية ل حمالة.

يعاين يف �صفره امل�صقة والتعب والعناء؛ فال�صفر 
قطعة من العذاب، وامل�صافر يتحمل ذلك كله 

يف �شبيل الو�شول اإلى هدفه.

في�صب  حياته،  يف  واملكاره  امل�صقات  يواجه 
على فعل الطاعة وعلى ترك املع�شية، وي�شرب 
التي ت�صيبه؛ حتى يفوز بر�صا  امل�صائب  على 

اهلل واجلنة.
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اإن طول الأمل يدل على حب الدنيا، والغفلة عن الآخرة، قال ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه و�صّلم: 
«)1(. فمهما بلغ الإن�صان من  لرِ اْلأرَمرَ ُطولرِ  ْنيرَا، ورَ : يفرِ ُحبِّ الدُّ اْثنرَترَنْيرِ ابًّا يفرِ  ريرِ �صرَ برِ ْلُب اْلكرَ قرَ اُل  يرَزرَ »لرَ 
الِكرَب فُحب الدنيا ل ي�شعف يف قلبه، بل يزداد تعلقه فيها، لذلك يجب على امل�شلم األ يجعلها 

هدًفا ي�شعى اإليه، واإمنا و�شيلة لإر�شاء اهلل والفوز باجلنة.
ولكن هذا ل يعني التخلي عن ال�شعي يف الدنيا وحت�شيل خريها والرتقاء فيها، بل يجب املوازنة 
بني الدنيا والآخرة، بحيث ي�صعى امل�صلم اإلى حت�صيل متطلبات الدنيا )مثل توفري و�صائل العي�س الكرمي( 
 { تعالى: {  قال  الأبد،  اإلى  يعي�س  كاأنه 
ما  يف  الأر�س  بعمارة  امل�صلم  اهتمام  وجوب  اإلى  الكرمية  الآية  ت�صري  اإذ  77(؛  الآية  الق�ش�س،  )�شورة 

نف�شه  الوقت  بالأ�شباب، والعمل يف  الرزق، والأخذ  تعالى، وبذل و�شعه يف حت�شيل  اهلل  ير�شي 
لالآخرة، واملداومة على ال�شتعداد لها، للقاء اهلل تعالى بالعمل ال�شالح. 

  القيم امل�ستفادة من احلديث ال�رصيف:
1-اأ�شتثمر وقتي وجهدي يف فعل الري.

2-اأ�صتعد لليوم الآخر بالإميان والعمل ال�صالح.

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

ر وأُبيِّن أتدبَّ

اأتدبَّر الآيتني الكرميتني الآتيتني، ثم اأُبنيِّ عالقتهما باحلديث ال�رشيف:
} )�صورة اآل عمران، الآية 185(.  1- قال تعالى: {.. 

2- قال تعالى: {  } )�شورة احلجر، الآية 3(.

ن بلغ �صتين �صنة فقد اأعذر اهلل اإليه في العمر. )1( �صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب مرَ
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1- عرِّف براوي احلديث النبوي ال�رشيف.
2- اذكر ثالثة من اأوجه ال�سبه بني امل�سلم وامل�سافر.

3- ملاذا ذم الإ�سالم طول الأمل؟
4- كيف يوازن امل�سلم بني متطلبات الدنيا والآخرة؟

5- ا�ستنتج وجه الدللة من الن�سيني الآتيني:
ْنَيا،  : فيِ ُحبِّ الدُّ رييِ �َسابًّا فيِ اْثَنَتنْييِ اأ   - قال ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم: »َل َيَزاُل َقْلُب اْلَكبيِ

.» َوُطوليِ اْلأََمليِ
ريِ  َبْحَت َفال َتنَتظيِ ذا اأَ�سْ باَح، َواإيِ ريِ ال�سَّ ْيَت، َفال َتنَتظيِ ب- قال ابن عمر ر�سي اهلل عنهما: »اإيِذا اأَْم�سَ

َك«. َموتيِ َك ليِ ْن َحياتيِ َك، َوميِ َمَر�سيِ َك ليِ تيِ حَّ ْن �سيِ اَء، َوُخْذ ميِ اْلم�سَ
اآخر  اإلى  ْنيا ...«  الدُّ ي  فيِ ال�سريف من قوله �سّلى اهلل عليه و�سّلم: »ُكْن  6- اكتب غيًبا الحديث 

احلديث.
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المفردات والتراكيب  اأولاً  

َرَجْوتَِني: طلبت رحمتي.
َماِء: ال�سحاب. َعنَاَن ال�سَّ

ُقَراِب اْلأَْر�ِض: ما يقارب مالأها.
َلأَتَْيتَُك ِبُقَراِبَها َمْغِفَرةاً: قابلتك بمثلها مغفرة.

�سرح الحديث النبوي ال�سريف ثانياًا  

يبنيِّ احلديث القد�سي �سعة رحمة اهلل ومغفرته 
ملا يقع فيه النا�س من الذنوب واملعا�سي؛ فقد 

خلق اهلل تعالى الإن�سان وجعل ف طبيعته القابلية لفعل اخلري وال�رش، فاأمره بفعل الواجبات، ونهاه 
عن املحرمات. والب�رش �سوى الأنبياء عليهم ال�سالم غري مع�سومني من الوقوع ف الآثام واملعا�سي، 
اإلى  امل�سارعة  امل�سلم املذنب  يتعنيِّ على  لذا  للمذنبني؛  التوبة مفتوًحا  اأن اهلل تعالى جعل باب  اإل 

ال�ستغفار والتوبة ال�سادقة من الذنوب جميعها.

مغفرة اهلل تعالى لعباده
الدرس الثالث عشر

اأن�س بن مالك ر�سي اهلل عنه قال: �سمعت ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم يقول:  عن 
ْنَك  ي َغَفْرُت َلَك َعَلى َما َكاَن ميِ ي َوَرَجْوَتنيِ »َقاَل اهللُ َتَباَرَك َوَتَعاَلى: »َيا اْبَن اآَدَم اإيِنََّك َما َدَعْوَتنيِ
 . اأَُباليِ َوَل  َلَك  َغَفْرُت  ي،  ا�ْسَتْغَفْرَتنيِ ُثمَّ  َماءيِ  ال�سَّ َعَناَن  ُذُنوُبَك  َبَلَغْت  َلْو  اآَدَم  اْبَن  َيا   . اأَُباليِ َوَل 
َها  ُقَرابيِ ي �َسْيًئا َلأََتْيُتَك بيِ ُك بيِ ي َل ُت�رْشيِ يَتنيِ ُقَرابيِ اْلأَْر�سيِ َخَطاَيا ُثمَّ َلقيِ ي بيِ اأََتْيَتنيِ اإيِنََّك َلْو  َيا اْبَن اآَدَم 

َرًة«)1(. َمْغفيِ

اأفهم واأحفظ

الن�سر  بن  مالك  بن  اأن�س  الجليل  ال�سحابي 
الأن�ساري ر�سي اهلل عنه خادم ر�سول اهلل �سّلى 
رواية  من  المكثرين  واأحد  و�سّلم،  عليه  اهلل 
عليه  اهلل  �سّلى  اهلل  ر�سول  مع  �سهد  الحديث، 
وعدًدا  الحديبية  و�سلح  وحجته  عمرته  و�سّلم 
اهلل  يكثر  باأن  اهلل  ر�سول  له  دعا  الغزوات،  من 
المال  كثرة  فُرزق  الجنة،  ويدخله  وولده  ماله 

والولد. توفي في الب�سرة �سنة 93هـ. 

 )1( جامع الترمذي، كتاب الدعوات، باب في ف�سل التوبة وال�ستغفار وما ذكر من رحمة اهلل لعباده.

التعريف براوي الحديث
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جمع احلديث القد�سي بني الدعاء والرجاء، وهما اأمران خمتلفان ف املعنى؛ فالدعاء هو طلب 
�سيء من اهلل تعالى بت�رشع وخ�سوع وتذلل، والرجاء هو الأمل وح�سن الظن بعفو اهلل عن ال�سيئات 

وغفرانه للذنوب.
والدعاء والرجاء و�سيلتان من و�سائل َقبول التوبة، ولكن ال بد للتائب اأن يعمل ب�رشوط التوبة 

ال�سادقة التي بيَّنها العلماء لت�سح توبته، وهي: 
1- الإقالع عن المع�سية.

2- الندم على فعلها. 
3- العزم على عدم العودة اإليها. 

4- وجوب اأن تكون التوبة قبل غرغرة الروح، اأو طلوع ال�سم�س من مغربها.
5- وجوب اإعادة الحقوق اإلى اأ�سحابها.

اأو  ال�سحاب،  بلغت  لو  حتى  وكرثت،  تعاظمت  مهما  ذنوبهم  باأن  املذنبني  عباده  اهلل  وعد 
امتالأت بها الأر�س، ثم تابوا اإلى اهلل توبة �سادقة غفرها اهلل لهم، وتاب عليهم، قال اهلل تعالى: 
النجم ، الآية 32(. فاهلل تعالى غني عن عباده، ل تنفعه طاعتهم، ول  )�سورة   { }

ت�رشه مع�سيتهم.
كم كثرية، منها : غفران ذنوبهم، ورفع درجاتهم، وتزكية  وقد فتح اهلل باب التوبة لعباده املذنبني حليِ

نفو�سهم، واإغالق باب الياأ�س عنهم من عفو اهلل، قال اهلل تعالى: { 
 } )�سورة الزمر، الآية 53(. فجميع الذنوب 

مهما كربت يغفرها اهلل تعالى اإل الإ�رشاك به، قال تعالى:{ 
 } )�سورة الن�ساء، الآية 48(.

أستخرج

من األفاظ احلديث ما يدل على اأنه حديث قد�سي.



68

  القيم امل�ستفادة من احلديث ال�رشيف:
1- اأ�ست�سعر ف�سل  اهلل تعالى ورحمته بالنا�س. 

2- اأُداوم على الدعاء وال�ستغفار.
3- اأُ�سارع اإلى الإقالع عن الذنوب، والتوبة اإلى اهلل تعالى.

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

ر وأستخرج أتدبَّ

اأتدبَّر احلديث النبوي ال�رشيف الآتي، ثم اأ�ستخرج ما ي�ستفاد منه:
ٌد َتْحَت َجَبٍل، َيَخاُف اأَْن َيَقَع  نَُّه َقاعيِ َن َيَرى ُذُنوَبُه َكاأَ َقاَل  �سّلى اهلل عليه و�سّلم: »اإيِنَّ اْلُموؤْميِ
َتْوَبةيِ  هيِ َهَكَذا«. ُثمَّ َقاَل: »هلل اأَْفَرُح بيِ هيِ َفَقاَل بيِ َر َيَرى ُذُنوَبُه َكُذَباٍب َمرَّ َعَلى اأَْنفيِ . َواإيِنَّ اْلَفاجيِ َعَلْيهيِ
�َسُه َفَناَم َنْوَمًة  َع َراأْ َلُتُه َعَلْيَها َطَعاُمُه َو�َسَراُبُه َفَو�سَ هيِ َمْهَلَكٌة َوَمَعُه َراحيِ ًل َوبيِ ْن َرُجٍل َنَزَل َمْنزيِ هيِ ميِ َعْبديِ
َلى  ُع اإيِ َلُتُه، َحتَّى اإيَِذا ا�ْسَتدَّ َعَلْيهيِ اْلَحرُّ َواْلَعَط�ُس اأَْو َما �َساَء اهلُل َقاَل اأَْرجيِ َفا�ْسَتْيَقَظ َوَقْد َذَهَبْت َراحيِ

ْنَدُه«)1(. َلُتُه عيِ َذا َراحيِ ي َفَرَجَع َفَناَم َنْوَمًة ُثمَّ َرَفَع َراأْ�َسُه َفاإيِ َمَكانيِ

 )1(   �سحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب التوبة. 
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1- ما الفرق بين قوله تعالى: )ودعوتني( وقوله )رجوتني(؟
د �سروط التوبة ال�سادقة. 2- عدِّ

3- ما الحكمة من فتح باب التوبة للمذنبين؟ 
4- ا�ستنتج ما ي�ستفاد من الآيتين الكريمتين الآتيتين:

اأ  - قال تعالى {  
 .{                              

} تعالى  قال  ب- 
.{ 

5- اكتب غيًبا الحديث ال�سريف من قوله �سّلى اهلل عليه و�سّلم: »َقاَل اهلُل َتباَرَك َوَتَعاَلى: »َيا اْبَن 
َرًة«. اآَدَم ... اإلى قوله ... َمْغفيِ
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المفردات والتراكيب   اأولاً  

َلٌة: �سفة. َخ�سْ
النَِّفاِق: اإظهار خالف ما يبطن.

َم: نازع.  َخا�سَ
َفَجَر: افترى الباطل والكذب. 

ثانياًا            �سرح الحديث النبوي ال�سريف 

النفاق مر�س ي�رش باملجتمع، ويوجب عقوبة اهلل تعالى، وقد توعد اهلل تعالى املنافقني بالعقوبة 
ال�سديدة بقوله: { 

الن�ساء،  )�سورة   {  
الآيتان 142- 143(.

عالمات النفاق

الدرس الرابع عشر

لَّى اهلُل َعَلْيهيِ َو�َسلََّم َقاَل: »اأَْرَبٌع َمْن ُكنَّ  يِّ �سَ َي اهللُ َعْنُهَما َعْن النَّبيِ َعْن َعْبديِ اهلليِ ْبنيِ َعْمٍرو َر�سيِ
اإيَِذا  ْن النَِّفاقيِ َحتَّى َيَدَعَها:  َلٌة ميِ يهيِ َخ�سْ ْرَبَعٍة َكاَنْت فيِ اأَ ْن  َلٌة ميِ يهيِ َخ�سْ اأَْو َكاَنْت فيِ ًقا  يهيِ َكاَن ُمَنافيِ فيِ

َم َفَجَر«)1(. َذا َعاَهَد َغَدَر، َواإيَِذا َخا�سَ َث َكَذَب، َواإيَِذا َوَعَد اأَْخَلَف، َواإيِ َحدَّ

اأفهم واأحفظ

أستخرج

من الآيتني الكرميني ال�سابقتني �سفة من �سفات املنافقني التي و�سفهم اهلل تعالى بها.

)1( �سحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب عالمة النفاق.

التعريف براوي الحديث �سّلى اهلل عليه و�سّلم
هو ال�سحابي الجليل عبد اهلل بن عمرو بن العا�س 
ر�سي اهلل عنهما، اأ�سلم قبل اأبيه، وكان من اأكثر 
وله  ال�سريف،  للحديث  وكتابة  رواية  ال�سحابة 
النبوية  الأحاديث  من  كثيًرا  فيها  �سحيفة جمع 
زاهًدا. عالًما  كان  ال�سادقة.  ال�سحيفة  ت�سمى 

توفي ر�سي اهلل عنه �سنة 63هـ.
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ا العتقادي فيكون باإظهار املرء خالف ما يبطن، وهو  النفاق نوعان: اعتقادي، وعملي. اأمَّ
بذلك اأ�سد كفًرا من ُعبَّاد الأوثان وغريهم من امل�رشكني. ومنزل املنافقني الدرك الأ�سفل من النار 

يوم القيامة؛ وذلك لعظم خطرهم، وخفاء اأمرهم على كثري من النا�س.
الظاهرة،  املنافقني  اأخالق  ببع�س  التخلُّق  به  ويق�سد  كبرية،  مع�سية  فهو  العملي  النفاق  ا  واأمَّ
ر النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم من  مثل: الكذب، واخليانة، والغدر، والفجور ف اخل�سومة. وقد حذَّ
الت�ساف ب�سفات املنافقني التي ل تليق بامل�سلم، وجعل وجودها دلياًل على نفاق �ساحبها، وجعل 
وجود �سفة واحدة منها دلياًل على وجود �سعبة من �سعب النفاق ف املرء حتى يرتكها. ومن هذه 

العالمات ما ياأتي: 
1- الكذب 

الكذب هو اأبرز �سفات املنافقني، ومن الكبائر التي ذمها االإ�سالم؛ ملا له من اآثار �سيئة يف الفرد 
اأبغ�ض اخل�سال  واملجتمع؛ فهو ُيغيِّ احلقائق، ويوقع اخل�سومات والظلم بني النا�ض؛ لذا كان من 
َلى  َي اهللُ َعْنها َقاَلْت: »َما َكاَن ُخُلٌق اأَْبَغ�َض اإِ َة َر�سِ اإلى ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم. َفَعْن َعاِئ�سَ
لَّى اهلل َعَلْيهيِ  يِّ �سَ ْنَد النَّبيِ ُث عيِ ُجُل ُيَحدِّ . َوَلَقْد َكاَن الرَّ بيِ ْن اْلَكذيِ لَّى اهلُل َعَلْيهيِ َو�َسلََّم ميِ َر�ُسول اهلليِ �سَ

ْنَها َتْوَبًة«)1(. هيِ َحتَّى َيْعَلَم اأَنَُّه َقْد اأَْحَدَث ميِ ْذَبةيِ َفَما َيَزاُل فيِ َنْف�سيِ اْلكيِ َو�َسلََّم بيِ

 2- اإخالف الوعد
اأمرنا اهلل تعالى بالوفاء بالوعد. فاإذا وعد اأحد الأ�سخا�س اآخر باأن ي�ساعده ف اأمر ما وجب 
ه ومل يفيِ به كان هذا اإخالًفا للوعد. وقد جعل النبي �سّلى اهلل عليه  عليه اأن ينفذ وعده، واإذا مل يوؤدِّ
و�سّلم اإخالف الوعد من �سفات املنافقني؛ ملا له من اأثر �سلبي ف املجتمع امل�سلم، فهو يت�سبَّب ف 

العداوة والبغ�ساء و�سياع الثقة بني النا�س. 

أُبدي رأيي

ف �سلوك بع�س النا�س وكذبهم ف املزاح والنكت.

ر وال�سلة، باب ما جاء في ال�سدق والكذب،  وهو حديث �سحيح.  )1(  جامع الترمذي، كتاب البيِ
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3- نق�ض العهد
} )�سورة النحل، الآية91(.   اأمر الإ�سالم بالوفاء بالعهود؛ لقوله تعالى: {
ونق�س العهد هو اإخالف الإن�سان ما عاهد النا�س عليه، باأن يعطي عهًدا على �سيء ما، ثم ينق�سه.

4- الفجور يف اخل�سومة
ر من اأكل حقوق النا�س. والفجور في  حث الإ�سالم على اأداء الحقوق وح�سن الق�ساء، وحذَّ
المخا�سمة هو عدم قبول الحق، والمبالغة في الخ�سومة والفتراء على الخ�سم. فاإذا خا�سم اإن�سان 
غيره، بالغ في الأقوال والأفعال القبيحة، مثل: رفع ال�سوت، وفح�س الكالم، ويحتال فيها حتى 
ياأخذ الحق من خ�سمه باأ�ساليب غير م�سروعة؛ ويكذب ويفتري ليوقع بخ�سمه ويختلق الق�س�س 
المـكذوبة عليه، قال تعـالـى: { 
لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلََّم َقاَل:  َي اهللُ َعْنَها َعْن النَِّبيِّ �سَ َة َر�سِ } )�سورة البقرة، الآية 204(.  َوَعْن َعاِئ�سَ

ُم«)1(.  �سيِ َجاليِ اإيَِلى اهلليِ اْلأََلدُّ اخْلَ »اإيِنَّ اأَْبَغ�َس الرِّ
م الإ�سالم هذه ال�سفات املذمومة خلطرها على ا�ستقرار املجتمع الإ�سالمي؛ فهي توؤدي  لقد حرَّ

اإلى انت�سار العداوة والبغ�ساء بني النا�س، والتقاطع والتدابر، وفقدان الثقة بني النا�س.
فالواجب على كل موؤمن وموؤمنة اأن يحذر �سفات املنافقني؛ حتى ل يف�سد دينه، ول يكون فيه 

خ�سلة من خ�سالهم، فيتجنب بذلك مقت اهلل وعقابه. 

  القيم امل�ستفادة من احلديث ال�رشيف:
1-اأحر�س على ال�سدق في الكالم، والوفاء بالعهد.

2-اأتجنَّب الت�ساف باأي خ�سلة من خ�سال المنافقين.
. ...................................................... -3

ر أُفكِّ

مها لبع�س النا�س الذين َيْفُجرون ف اخل�سومة مع غريهم. ف ن�سيحة اأُقدِّ

 )1(   �سحيح البخاري، كتاب المظالم، باب اإذا اأذن اإن�سان لآخر �سيًئا جاز. الألد الخ�سم: �سديد الخ�سومة.



73

1- ما المق�سود بكل من: النفاق، والفجور في الخ�سومة، واإخالف الوعد؟
2- ما ال�سفات التي جعلها الإ�سالم من عالمات النفاق؟

3- بيِّن الآثار ال�سلبية للكذب على المجتمعات.
ح ذلك. م الإ�سالم �سفات النفاق لخطرها على ا�ستقرار المجتمع الإ�سالمي، و�سِّ 4-حرَّ

5- ا�ستخرج �سفات المنافق من الن�سو�س ال�سرعية الآتية:
.{ اأ  -  قال تعالى: {

ُم«. �سيِ َجاليِ اإيَِلى اهلليِ  اْلأََلدُّ اخْلَ ب-  قال �سّلى اهلل عليه و�سّلم: »اإيِنَّ اأَْبَغ�َس الرِّ
ْن  لَّى اهللُ َعَلْيه َو�َسلََّم ميِ جـ- قال �سّلى اهلل عليه و�سّلم: »َما َكاَن ُخُلٌق اأَْبَغ�َسيِ  اإيَِلى َر�ُسوليِ اهلليِ �سَ

.» بيِ اْلَكذيِ
ق في المعنى بين النفاق العتقادي والنفاق العملي. 6-فرِّ

7-اكتب غيًبا الحديث النبوي ال�سريف من قوله �سّلى اهلل عليه و�سّلم: »اأَْرَبٌع َمْن ُكنَّ ... اإلى قوله 
... َفَجَر«.
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ل املخططات التنظيمية الآتية مبا ينا�سبها: بعد درا�ستي للدرو�س ال�سابقة، اأُكميِ

: الدر�ض الحادي ع�سر )من عفو اهلل تعالى(. اأولاً

مها ُأقيِّم معلوماتي وُأنظِّ
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الم�سلم الم�سافر

ر الأمل(. ثانياًا: الدر�ض الثاني ع�سر)ِق�سَ
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• 	.......................................................
• 	........................................................
• 	.......................................................
• 	........................................................

�صروط التوبة ال�صادقة:

• 	.......................................................
• 	........................................................
• 	.......................................................
• 	........................................................

الحكمة من فتح باب 
التوبة للمذنبين:

ثالثاًا: الدر�ض الثالث ع�سر )مغفرة اهلل لعباده(.

رابعاًا: الدر�ض الرابع ع�سر)عالمات النفاق(.

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

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

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

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

عالمات النفاق الواردة يف احلديث ال�رشيف
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اأولاً                  المفردات والتراكيب 

ا: تذهب اأول النهار جياًعا.  تَْغُدو ِخما�ساً
تَروُح ِبطاناًا: ترجع اآخر النهار بطونها ممتلئة.

 ثانياًا        �سرح الحديث النبوي ال�سريف

يدعو احلديث النبوي ال�رشيف اإلى التزام التوكل على اهلل تعالى، ويبنيِّ اأن النا�س لو توكلوا على 
�سوا اأمرهم اإليه، واأخذوا بالأ�سباب، ل�ساق اإليهم  اهلل حق توكله، واعتمدوا عليه حق العتماد، وفوَّ
اأرزاقهم  كما ي�سوق اإلى الطري اأرزاقها عند الغدو والرواح؛ فالطري خملوق �سعيف، ينطلق ف ال�سباح 
خاوي البطن يبحث عن الرزق، فيعطيه اهلل من خزائنه التي ال تنفد، فيعود اإلى ع�سه وقد امتالأ بطنه.

التوكل على اهلل
هو اعتماد القلب على اهلل عز وجل ب�سدق ف جلب امل�سالح ودفع امل�سار من الأمور كلها، 

مع االأخذ باالأ�سباب التي توؤدي اإلى حتقيق النتائج. 
واملجاهد  ال�سفاء.  ف  تعالى  اهلل  على  ويعتمد  الدواء،  ويتناول  الطبيب  اإلى  يذهب  فاملري�س 
يعدُّ العدة ملقاتلة االأعداء، ويعتمد على اهلل يف حتقيق الن�رش. والطالب يدر�ض ويجتهد يف درا�سته، 
ويعتمد على اهلل ف النجاح. واملزارع يحرث اأر�سه، ويزرعها، وي�سقيها، ويعتمد على اهلل تعالى 

ف�ضل التوكل على اهلل تعالى

الدرس الخامس عشر

اأَنَُّكْم  »َلْو  َقاَل:  َو�َسلََّم  َعَلْيهيِ  اهلُل  لَّى  �سَ يِّ  النَّبيِ َعنيِ  َعْنُه،  اهللُ  َي  َر�سيِ ابيِ  اْلَخطَّ ْبنيِ  ُعَمَر  َعْن 
طاًنا«)1(. ا، َوَتروُح بيِ ما�سً رَي، َتْغُدو خيِ هيِ َلَرَزَقُكْم َكما َيْرُزُق الطَّ ليِ ُلوَن َعَلى اهلليِ َحقَّ َتَوكُّ َتَوكَّ

اأفهم واأحفظ

مــا در�ستــه �سابًقا عــن ال�سحابي 
الجليــل عمر بــن الخطاب ر�سي 

اهلل عنه.

أستذكر

 )1(  جامع الترمذي، كتاب الزهد، باب في التوكل على اهلل، وهو حديث �سحيح.
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ف اإنبات الزرع والثمر. فهذه كلها اأخذ بالأ�سباب، يجب على امل�سلم اأن يتمثلها، ويعتمد على 
اهلل عز وجل يف حتقيق النتائج؛ الأن ذلك بيد اهلل وحده.

كان النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم يتوكل على اهلل ف الأمور كلها، وياأخذ بالأ�سباب. فكان ف 
غزواته يعدُّ العدة للجهاد، وقد اأخذ ف هجرته اإلى املدينة املنورة بجميع الأ�سباب؛ فاتخذ �ساحًبا 
ز الراحلة، وا�ستاأجر َمن يدله على الطريق، وغريَّ طريقه اإلى املدينة للتمويه على  له ف ال�سفر وجهَّ
الأعداء. فبالرغم من معرفة النبي  �سّلى اهلل عليه و�سّلم بتاأييد اهلل تعالى له ويقينه بذلك، فاإنه حر�س 
على االأخذ باالأ�سباب؛ لذا يتعنيِّ على امل�سلم اأن ياأخذ باالأ�سباب، ويعتمد على اهلل يف حتقيق النتائج. 

اآثار التوكل على اهلل تعالى
اإن للتوكل على اهلل تعالى اأثًرا عظيًما يف حياة امل�سلم؛ فاعتماد امل�سلم على اهلل تعالى يف حتقيق 
اأهدافه، وال�سعي بجد اإلى الأخذ بالأ�سباب، ميالأ قلبه بالراحة وال�سكينة، ويغمره بالأمن والطماأنينة، 
ا يك�سب  ومي�سح عنه اآثار القلق وال�سطراب؛ لعلمه اأن الأمر كله بيد اهلل . والتوكل على اهلل اأي�سً

امل�سلم العزة والكرامة؛ لأن اهلل تعالى معه، حيث يكفيه كل ما يهمه. 

الفرق بني التوكل والتواكل
القيام  بالتقاع�س عن  الأ�سباب  ترك  التواكل هو  اأن  التواكل؛ وذلك  التوكل على اهلل هو غري 
االآخرين يف ق�سائها تكا�ساًل؛ كَمن يطلب  اأو على  اهلل  باالأعمال ومتابعتها بحجة االتكال على 
النجاح من دون جد واجتهاد، اأو َمن يرجو ال�سفاء من دون تناول الدواء. لذلك ل يجوز للم�سلم 
التواكل، بل عليه التوكل على اهلل تعالى ف كل حاجة، مع الأخذ بالأ�سباب، وهي بيد اهلل تعالى 

ر أُفكِّ

ف موقف من حياتي يدل على توكلي على اهلل تعالى.

أقرأ وأستنتج

اأقراأ الآية الكريمة الآتية، ثم ا�ستنتج اأثًرا اآخَر من اآثار التوكل على اهلل تعالى:
قــال اهلل تعالى: { 

 } )�سورة الطالق، الآيتان 2- 3(.
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الذي جعل الأ�سباب، وجعل لها قوانني. عن اأن�س بن مالك ر�سي اهلل عنه قال: َقاَل َرُجٌل: َيا َر�ُسوَل 
ْل«)1(؛ اأي اربطها باحلبل، وتوكل على  ْلَها َوَتَوكَّ ُل؟ َقاَل: »اْعقيِ َتَوكَّ ُقَها َواأَ ُل اأَْو اأُْطليِ ُلَها َواأََتَوكَّ اهلل اأَْعقيِ
اهلل، فربطها ل يناف التوكل على اهلل الذي هو العتماد عليه �سبحانه، وقطع النظر عن الأ�سباب، 

مع تهيئتها، والأخذ بها. 
ة لنيل  اإن الأخذ بالأ�سباب والتوكل على اهلل هو طريق الفرد للو�سول اإلى اأهدافه، وطريق الأُمَّ

ا التواكل فهو طريق ال�سقوط واالنحدار لالأفراد واملجتمعات. العزة واملجد والقوة، اأمَّ

  القيم امل�ستفادة من احلديث ال�رشيف:
1- اأتوكل على اهلل تعالى، واأحر�س على الأخذ بالأ�سباب.

2- اأُوؤمن باأن الرزق بيد اهلل عز وجل.
. ......................................... -3

 )1(  جامع الترمذي، كتاب المناقب، باب في ف�سل ال�سام واليمن، وهو حديث ح�سن.
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ا، تروح بطاًنا؟ 1- ما معنى: تغدو خما�سً
2- بيِّن المعنى الإجمالي للحديث النبوي ال�سريف.

3- هاتيِ مثاًل من حياة النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم يدل على التوكل.
4- ما اأثر التوكل في حياة الم�سلم؟

ق بين التوكل والتواكل من حيث: المفهوم، والحكم. 5- فرِّ
طاًنا«. 6- اكتب غيًبا الحديث ال�سريف من قوله �سّلى اهلل عليه و�سّلم: »َلْو اأَنَُّكْم ... اإلى قوله ... بيِ
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المفردات والتراكيب  اأولاً  

الَْخَطايَا: الذنوب.
اإِ�ْسبَاُغ: اإتمام.

الَْمَكاِرِه: ما يكرهه الإن�سان، وي�سق عليه.

�سرح الحديث النبوي ال�سريف  ثانياًا  

بنا اإلى اهلل تعالى، والتي توؤدي  يدل هذا احلديث ال�رشيف على تنوع الأعمال ال�ساحلة التي ُتقرِّ
اإلى مغفرة الذنوب، وزيادة احل�سنات، وعلو مكانة العبد عند ربه، ورفع درجاته ف اجلنة؛ فاهلل 
تعالى ميحو ذنوب عباده، حتى ل يبقى من اآثارها �سيًئا، كاأنها مل تكن. وهذا يدل على ف�سل اهلل 
بنا اإلى اهلل تعالى، وهي: تعالى ولطفه بعباده، ورحمته بهم. وقد ذكر احلديث بع�س الأعمال التي ُتقرِّ

1- اإ�سباغ الو�سوء على املكاره
ا - مثلما فعل  يق�سد به تعميم املاء على اأع�ساء الو�سوء؛ فيغ�سل امل�سلم اأع�ساء الو�سوء غ�ساًل تامًّ
ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم- مراعًيا �سنن الو�سوء وهيئاته. وقد نبَّه احلديث ال�رشيف على ف�سل 
اإ�سباغ الو�سوء ف احلالت كلها، ول �سيما تلك التي ي�سق فيها الإ�سباغ مثل الربد ال�سديد؛ فقد ل 

ف�ضل الو�ضوء وال�ضالة
الدرس السادس عشر

لَّى اهلُل َعَلْيهيِ َو�َسلََّم َقاَل: »اأََل اأَُدلُُّكْم َعَلى َما  َي اهللُ َعْنُه اأَنَّ َر�ُسوَل اهلليِ �سَ ي ُهَرْيَرَة َر�سيِ َعْن اأَبيِ
وءيِ  . َقاَل: »اإيِ�ْسَباُغ اْلُو�سُ ؟«، َقاُلوا َبَلى َيا َر�ُسوَل اهلليِ َرَجاتيِ هيِ الدَّ هيِ اْلَخَطاَيا َوَيْرَفُع بيِ َيْمُحو اهللُ بيِ
َباُط«)1(. اَلِة، َفَذِلُكُم الرِّ اَلِة َبْعَد ال�سَّ اِجِد، َواْنِتَظاُر ال�سَّ ، َوَكْثَرُة اْلُخَطا اإَِلى اْلَم�سَ هيِ َعَلى اْلَمَكاريِ

اأفهم واأحفظ

مــا در�ستــه �سابًقا عــن ال�سحابي 
الجليل اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه.

أستذكر

)1( �سحيح م�سلم، كتاب الطهارة، باب ف�سل اإ�سباغ الو�سوء على المكارة.
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ُيح�سن الإن�سان و�سوءه ب�سبب امل�سقة، فبنيَّ ر�سول اهلل  �سّلى اهلل عليه و�سّلم اأن َمن اأح�سن و�سوءه 
حتى مع امل�سقة رفع اهلل تعالى درجاته، وحما عنه �سيئاته. وقد مرَّ اأبو هريرة ر�سي اهلل عنه على اأنا�س 
ْن  اْلَأْعَقابيِ ميِ اأَ�سبغوا الو�سوء؛ فاإن اأبا القا�سم �سّلى اهلل عليه و�سّلم قال: »َوْيٌل ليِ يتو�ساأون، فقال: 

«)1(. ففي هذا حتذير من عدم اإ�سباغ الو�سوء. النَّاريِ
ول يعني ذلك اأن ن�رشف ف املاء عند الو�سوء؛ فقد َمرَّ النبي  �سّلى اهلل عليه و�سّلم ب�سعد وهو يتو�ساأ، 
ْن ُكْنَت َعَلى َنَهٍر َجاٍر«)2(.  وءيِ �رَشٌْف؟ َقاَل: »َنَعْم، َواإيِ َُف يا �َسْعُد؟ َقاَل: اأَفيِ اْلُو�سُ فقال: »َما َهَذا ال�رشَّ

2- كرثة اخلطا اإلى امل�ساجد
امل�سجد هو املكان الذي يجتمع فيه امل�سلمون، والذي ي�سهم ف توثيق العالقات بينهم، وقد 
حث ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم امل�سلمني على الذهاب دائًما اإلى امل�سجد، واأداء �سالة اجلماعة 
فيه، وال�ستماع لدرو�س العلم والوعظ والإر�ساد، وهذا يدل على اأهمية امل�سجد، قال �سّلى اهلل 

ْن اْلَجنَّةيِ ُكلََّما َغَدا اأَْو َراَح«)4(.  ديِ َوَراَح اأََعدَّ اهللُ َلُه ُنُزَلُه ميِ عليه و�سّلم: »َمْن َغَدا اإيَِلى اْلَم�ْسجيِ
3- انتظار ال�سالة بعد ال�سالة

بانتظار  بها يف وقتها. ويق�سد  اأدائها وااللتزام  االإ�سالم على  لذا حث  الدين؛  ال�سالة عمود 
على  واحلر�ض  بالطهارة،  بعدها  التي  لل�سالة  احلالية  ال�سالة  اأدائه  بعد  امل�سلم  ي�ستعد  اأن  ال�سالة 
اأدائها جماعة.  فاإذا فعل امل�سلم ذلك فهو دليل على �سدق نيته ورغبته يف اأداء ال�سالة على وقتها، 

فينال الثواب العظيم والدرجات الُعلى عند اهلل تعالى.

أقرأ وأستنتج

اأقراأ احلديث النبوي ال�رشيف الآتي، ثم اأ�ستنتج ما ي�ستفاد منه:
وء، َفَمْن  ْن اآَثاريِ اْلُو�سُ نَي ميِ ليِ ا حُمَجَّ َياَمةيِ ُغرًّ ي ُيْدَعْوَن َيْوَم اْلقيِ تيِ  قاَل �سّلى اهلل عليه و�سّلم: »اإيِنَّ اأُمَّ

َتُه َفْلَيْفَعْل«)3(. يَل ُغرَّ ْنُكْم اأَْن ُيطيِ ا�ْسَتَطاَع ميِ

)1( �سحيح البخاري، كتاب الو�سوء، باب غ�سل الأعقاب. �سحيح م�سلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غ�سل الرجلين 
بكمالهما. الأعقاب: جمع عقب، وهو عظم موؤخر القدم.
)2( م�سند اأحمد، رقم الحديث: 7065، وهو حديث ح�سن.

)3( �سحيح البخاري، كتاب الو�سوء، باب ف�سل الو�سوء والغر المحجلون من اآثار الو�سوء. الغرة: بيا�س الوجه، والتحجيل: 
بيا�س اليدين والرجلين.

)4( �سحيح البخاري، كتاب الجماعة والإمامة، باب ف�سل من غدا اإلى الم�سجد وراح.
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امل�سلمني ف هذا احلديث هي  التي حث عليها ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم  اإن الأعمال 
اها ر�سول اهلل  �سّلى اهلل عليه و�سّلم رباًطا  ب بها امل�سلم اإلى اهلل تعالى، وقد �سمَّ الأعمال التي يتقرَّ
على  فاملواظبة  الوطن.  حماية  على  وي�سهرون  الثغور،  على  يرابطون  الذين  باجلنود  لها  ت�سبيًها 
الطهارة وال�سالة والعبادة كالرباط  يف �سبيل اهلل؛ الأنها تربط �ساحبها عن املعا�سي وال�سهوات. 

رت ذنوبه، ونال الدرجات الُعلى. لهذا فَمن قام بهذه الأعمال رغبًة ف اإر�ساء اهلل تعالى ُغفيِ

  القيم امل�ستفادة من احلديث ال�رشيف:
1-اأُتقن الو�سوء اقتداًء بر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم.

2-اأحر�س على اأداء ال�سالة في الم�سجد.
3-اأواظب على اأداء ال�سالة في وقتها.

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

قال تعالى:{ } )�سورة هود، الآية 114( 
اأ�ستنتج دللة الآية الكريمة، واأربطها بحديث الدر�س » اأََل اأَُدلُُّكْم...«.

أستنتج
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1- ما المق�سود بكثرة الُخَطا اإلى الم�ساجد؟
ْن  ديِ َوَراَح اأََعدَّ اهللُ َلُه ُنُزَلُه ميِ 2- ماذا ت�ستنتج من قوله �سّلى اهلل عليه و�سّلم: »َمْن َغَدا اإيَِلى اْلَم�ْسجيِ

اْلَجنَّةيِ ُكلََّما َغَدا اأَْو َراَح«؟
3- عالَم يدل انتظار ال�سالة بعد ال�سالة؟

4- علِّل: ت�سبيه النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم ف�سائل االأعمال المذكورة في الحديث بالرباط.
5- �سع اإ�سارة )ü ( بجانب العبارة ال�سحيحة، واإ�سارة )*( بجانب العبارة غير ال�سحيحة، ُمبيًِّنا 

ال�سواب:
بنا اإلى اهلل تعالى )                    (. اأ    - يدل الحديث النبوي ال�سريف على تنوع الأعمال ال�سالحة التي ُتقرِّ

ا في اأوقات البرد )           (. ب- اإ�سباغ الو�سوء يعني اأداء الو�سوء اأداًء تامًّ
بين  الم�سجد  في  يكن  لم  لو  حتى  بها  قلبه  تعلق  اإذا  ال�سالة  انتظار  اأجر  الم�سلم  ينال  جـ- 

ال�سالتين )           (.
 د - راوي الحديث هو ال�سحابي الجليل اأبو هريرة ر�سي اهلل عنه )           (.

6- اكتب غيًبا الحديث ال�سريف من قوله �سّلى اهلل عليه و�سّلم: »اأََل اأَُدلُُّكْم ... اإلى قوله ... 
َباُط«. الرِّ
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المفردات والتراكيب  اأولاً  

: حبيب. ِحبُّ
َوايُْم اهلِل: من األفاظ الق�سم، ومعناه يمين اهلل.

 ثانياًا         منا�سبة الحديث النبوي ال�سريف

يبنيِّ احلديث النبوي ال�رشيف ق�سة امراأٍة من بني خمزوم �رشقت متاًعا جلارتها، فو�سل الأمر اإلى 
ا قامت البيِّنة على �رشقتها اأمر باإقامة احلد عليها بقطع يدها، فعلم بنو  النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم، فلمَّ
وا بها، فتهيبوا اأن ُيكلِّموا ر�سول  خمزوم بهذا، و�سق عليهم الأمر ملكانتهم ف قري�س، وخوفهم اأن ُيعريََّ
اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم ف العفو اأو الفداء؛ لعلمهم اأنه ل يتهاون ف اإقامة احلدود، فاأر�سلوا اأ�سامة 
ا كلَّمه ف �ساأنها غ�سب  ابن زيد لي�سفع لها؛ نظًرا اإلى مكانته عند الر�سول �سّلى اهلل عليه و�سّلم، فلمَّ

ال�ضفاعة في الحدود
الدرس السابع عشر

ِة اْلَمْخُزوِميَِّة الَِّتي �َسَرَقْت، َفَقاُلوا:  ُهْم �َساأُْن اْلَمْراأَ َي اهللُ َعْنَها اأَنَّ ُقَرْي�ًسا اأََهمَّ َة َر�سِ َعْن َعاِئ�سَ
بُّ َر�ُسوليِ  ُئ َعَلْيهيِ اإيِلَّ اأُ�َساَمُة حيِ لَّى اهلُل َعَلْيهيِ َو�َسلََّم، َفَقاُلوا: َوَمْن َيْجَتريِ يَها َر�ُسوَل اهلليِ �سَ َمْن ُيَكلُِّم فيِ
ي  لَّى اهلُل َعَلْيهيِ َو�َسلََّم: »اأََت�ْسَفُع فيِ لَّى اهلُل َعَلْيهيِ َو�َسلََّم؟ َفَكلََّمُه اأُ�َساَمُة، َفَقاَل َر�ُسوُل اهلليِ �سَ اهلليِ �سَ
ُكْم اأَنَُّهْم  ْن َقْبليِ يَن ميِ ْن ُحُدوديِ اهلل؟« ُثمَّ َقاَم َفاْخَتَطَب، َفَقاَل: »اأَيَُّها النَّا�ُس اإيِنََّما اأَْهَلَك الَّذيِ َحدٍّ ميِ
، َواْيُم اهلل َلْو  يُف اأََقاُموا َعَلْيهيِ اْلَحدَّ عيِ ْم ال�سَّ يهيِ يُف َتَرُكوُه، َواإيَِذا �َسَرَق فيِ ريِ ْم ال�سَّ يهيِ َكاُنوا اإيَِذا �َسَرَق فيِ

ٍد �َسَرَقْت َلَقَطْعُت َيَدَها«)1(. ْنَت ُمَحمَّ َمَة بيِ اأَنَّ َفاطيِ

اأفهم واأحفظ

)1( �سحيح م�سلم ، كتاب الحدود ، باب قطع ال�سارق ال�سريف وغيره والنهي عن ال�سفاعة في الحدود.

التعريف براوي الحديث
اأُمُّ الموؤمنين عائ�سة بنت اأبي بكر ال�سديق ر�سي 
اهلل عنهما، ُوليِدت بعد البعثة النبوية باأربع �سنين، 
عليه  اهلل  �سّلى  النبي  زوجات  اإحدى  وهي 
و�سّلم، وكانت على قدر كبير من العلم والفقه 
ومعرفة الأن�ساب، وهي من اأكثر ال�سحابة رواية 
للحديث، توفيت �سنة 58هـ، وُدفنت في البقيع 

بالمدينة المنورة.
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«، ثم قام وخطب خطبته امل�سهورة. ْن ُحُدوديِ اهلليِ �سّلى اهلل عليه و�سّلم، وقال له: »اأََت�ْسَفُع فيِ َحدٍّ ميِ

 ثالثاًا        �سرح الحديث النبوي ال�سريف

واألوانهم  اأجنا�سهم  اختلفت  واإن  واحد،  اأ�سلهم  لأن  مت�ساوون  الإ�سالم  ف  جميًعا  النا�س 
على حق  منهم  اأحد  اعتدى  فاإذا  الق�ساء،  واأمام  والواجبات  احلقوق  ومت�ساوون ف  واأن�سابهم، 
غيه بال�رشقة، اأو القذف، اأو غي ذلك من اجلرائم، وقامت عليه البيِّنة، ا�ستحق العقوبة املنا�سبة، 
ووجب تنفيذها بحزم وعدل من دون ت�ساهل فيها، اأو حماباة ب�رشف النظر عن منزلته، اأو من�سبه، 

اأو ع�سريته، اأو ماله.
ة، منها: ن احلديث النبوي ال�رشيف ق�سايا عدَّ ت�سمَّ

1- حترمي ال�سفاعة يف حدود اهلل
ا يف نظام العقوبات، هو اأن اجلرائم التي فيها عقوبة  بنيَّ النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم مبداأً مهمًّ
اأو  اإذا بلغت احلاكم فال جمال لل�سفاعة فيها  احلد مثل: ال�رشقة، والزنا، والقذف، و�رشب اخلمر، 
ا  دة �رشًعا، وجبت حقًّ الرتاجع عنها، واإمنا يجب اإقامة احلد؛ وذلك اأن احلد ف الإ�سالم عقوبة حمدَّ
النق�سان منها، ول  اأو  الزيادة فيها،  هلل تعالى؛ حفًظا للمجتمع و�سيانًة حلرماته، لذلك ل يجوز 

يجوز العفو عنها، اأو الفداء، اأو ال�سفاعة فيها. 

2-  التمييز يف تطبيق العقوبات �سبب يف الهالك
بنيَّ ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم �ُسنَّة من �ُسنَن اهلل ف الأمم، وهي اإهالكهم ب�سبب ظلمهم 
ومتييزهم بني النا�س ف تطبيق العقوبات. فقد كانت الأمم ال�سابقة ُتطبِّق العقوبة على امل�ست�سعفني 
من النا�س، وتتهاون ف اإقامتها على اأهل اجلاه واملال وال�سلطان، فكانت هذه ال�سورة من التمييز 

�سبًبا ف هالكهم.

أستذكر  وأُبيِّن

اأ�ستذكر ما در�سته �سابًقا عن نظام العقوبات ف الإ�سالم، ُمبيًِّنا اأنواع العقوبات الأخرى التي 
اأوجبها.
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 3- العدل بني النا�ض
ق بني النا�س؛ فهم اأمام ال�رشع �سواء، ويتحملون  د النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم اأن الإ�سالم ل ُيفرِّ اأكَّ
م�سوؤولية اأعمالهم، واأق�سم النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم باهلل تعالى اأنه لو �رشقت فاطمة – حا�ساها اأن 
تفعل ذلك - لأقام عليها احلد. وقد �رشب النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم مثاًل بابنته فاطمة، ملا جرت 
د قيمة العدل ف الإ�سالم، واأن حكم ال�رشع نافذ  به العادة من التمثيل باأقرب النا�س اإليه، وهذا يوؤكِّ
على اجلميع من دون تفريق، فال فرق بني غني وفقري، اأو قوي و�سعيف، اأو ذكر واأنثى، وبهذا 

حُتفظ احلقوق، وي�سود االأمن يف املجتمع.

  القيم امل�ستفادة من احلديث ال�رشيف:
1- اأتجنَّب ظلم النا�س، والإ�ساءة اإليهم.

ر قيمتي العدل والم�ساواة في الإ�سالم. 2- اأُقدِّ
. ................................................-3

أستنتج

اأثًرا  اآخَر من الآثار الإيجابية املرتتبة على اإقامة العدل بني النا�س وعدم املحاباة بينهم.
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1- عرِّف براوي الحديث ال�سريف.
بُّ ر�سول اهلل، ايم اهلل. ا ياأتي: حيِ 2- بيِّن معنى كل ممَّ

3- ما منا�سبة الحديث ال�سريف؟
4- علِّل ما ياأتي:

 اأ  - تهيُّب بني مخزوم من الذهاب اإلى النبي عليه ال�سالة وال�سالم لطلب ال�سفاعة للمراأة.
ب- غ�سب النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم من �سفاعة اأ�سامة بن زيد ر�سي اهلل عنهما.

جـ- تخ�سي�س ذكر فاطمة ر�سي اهلل عنها في ق�سمه.
 5- يبيِّن الحديث �ُسنَّة من �ُسَنن اهلل في الأمم، اذكرها ُمبيًِّنا العبارة التي تدل عليها في الحديث 

ال�سريف.
6- �سع اإ�سارة )ü ( بجانب العبارة ال�سحيحة، واإ�سارة )*( بجانب العبارة غير ال�سحيحة، ُمبيًِّنا 

ال�سواب:
اأ    - ال�سفاعة في حد من حدود اهلل مباحة اإذا و�سلت اإلى الحاكم )           (.

ب - المحاباة بين ال�سريف والفقير في تطبيق العقوبة �سبب من اأ�سباب هالك الأمم )           (.
ا هلل تعالى )           (. رة �سرًعا واجبة حقًّ جـ - الحد عقوبة مقدَّ

7-اكتب غيًبا الحديث ال�سريف من قوله �سّلى اهلل عليه و�سّلم: »اأَيَُّها النَّا�ُس اإيِنََّما اأَْهَلَك... اإلى قوله 
... َلَقَطْعُت َيَدها«.
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المفردات والتراكيب  اأولاً  

ُرَغاٌء: �سوت البعير.
ُخَواٌر: �سوت البقرة.

تَْيَعُر: اليعار �سوت ال�ساة ال�سديد.

منا�سبة الحديث النبوي ال�سريف  ثانياًا  

ولّى النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم �سحابيًّا من الأزد ا�سمه عبد اهلل بن اللُّتبية؛ جلمع اأموال الزكاة 
من بني �سليم، فجاء هذا الرجل مبال كثري، وقال للنبي عليه ال�سالة وال�سالم: هذا لكم - اأي الزكاة 

التي جمعها- وهذا اأهدي اإل، فاأنكر النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم عليه ذلك.

حكم الإهداء للموظفين
الدرس الثامن عشر

لَّى اهلُل َعَلْيهيِ َو�َسلََّم  َعْنُه َقاَل: ا�ْسَتْعَمَل َر�ُسوُل اهلليِ  �سَ َي اهللُ  يِّ َر�سيِ ديِ اعيِ ي ُحَمْيٍد ال�سَّ َعْن اأَبيِ
ا َجاَء َحا�َسَبُه، َقاَل: َهَذا َماُلُكْم َوَهَذا  يَّةيِ ، َفَلمَّ ْتبيِ ي �ُسَلْيم، ُيْدَعى اْبَن اللُّ َدَقاتيِ َبنيِ َرُجاًل َعَلى �سَ
َيَك  َك َحتَّى َتاأْتيِ يَك َواأُمِّ لَّى اهلُل َعَلْيهيِ َو�َسلََّم: َفَهالَّ َجَل�ْسَت فيِ َبْيتيِ اأَبيِ يٌَّة. َفَقاَل َر�ُسوُل اهلليِ  �سَ َهديِ
ُل  اأَ�ْسَتْعميِ َفاإيِنِّ  َبْعُد  ا  َواأَْثَنى َعَلْيهيِ ُثمَّ َقاَل: »اأَمَّ َد اهلل  ًقا«. ُثمَّ َخَطَبَنا َفَحميِ اديِ اإيِْن ُكْنَت �سَ يَُّتَك  َهديِ
، اأََفاَل  َيْت ليِ يٌَّة اأُْهديِ ي َفَيُقوُل َهَذا َماُلُكْم َوَهَذا َهديِ نيِ اهلل، َفَياأْتيِ َّا َولَّ ْنُكْم َعَلى اْلَعَمليِ ميِ ُجَل ميِ الرَّ
َي اهلل  هيِ اإيِلَّ َلقيِ َغرْييِ َحقِّ ْنُكْم �َسْيًئا بيِ يَُّتُه، َواهلليِ َل َياأُْخُذ اأََحٌد ميِ َيُه َهديِ هيِ َحتَّى َتاأْتيِ مِّ يهيِ َواأُ َجَل�َس فيِ َبْيتيِ اأَبيِ
رًيا َلُه ُرَغاٌء، اأَْو َبَقَرًة َلَها ُخَواٌر، اأَْو  ُل َبعيِ َي اهلل َيْحميِ ْنُكْم َلقيِ َفنَّ اأََحًدا ميِ َياَمةيِ َفاَلأَْعريِ ُلُه َيْوَم اْلقيِ َيْحميِ

. �َساًة َتْيَعُر، ُثمَّ َرَفَع َيَدُه َحتَّى ُرِئَي َبَيا�ُض اإِْبِطِه، َيُقوُل: اللهمَّ َهْل َبلَّْغُت؟« )1(

اأفهم واأحفظ

)1( �سحيح البخاري، كتاب الحيل، باب احتيال العامل ليهدى له.

التعريف براوي الحديث
بن  الرحمن  عبد  حميد  اأبو  الجليل  ال�سحابي 
�سعد ال�ساعدي ر�سي اهلل عنه، �سارك في غزوة 
فقهاء  من  كان  الغزوات،  من  بعدها  وما  اأحد 

ال�سحابة، توفي �سنة �ستين هجرية )60 هـ( .
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�سرح الحديث النبوي ال�سريف  ثالثاًا  

يتناول احلديث النبوي ال�رشيف مو�سوع الهدايا التي تعطى للموظفني وامل�سوؤولني ا�ستغالًل 
الهدايا،  قبول  من  الفئة  هذه  ر  يحذِّ فاحلديث  واأموالهم،  النا�ض  على حقوق  واعتداًء  لوظائفهم، 
لأنهم ُيعَطونها ملجاملتهم، اأو اخلوف منهم، اأو مراعاة م�ساحلهم التي تكون على ح�ساب امل�سلحة 

العامة، وهذا حمرم �رشًعا.
نظرة الإ�سالم للوظيفة العامة

اأقام النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم املجتمع الإ�سالمي، وجعل لهذا املجتمع ولًة يديرون �سوؤونه، 
وجباًة جلمع الزكاة، وقد جعل الإ�سالم لهوؤلء اجلباة ماًل مقدًرا من الزكاة حتى َتُعفَّ نفو�سهم 
عن املال العام ويتفرغوا لعملهم، وذلك ف �سهم العاملني عليها من م�سارف الزكاة، قـال تعالى:

}
  } )�سورة التوبة، الآية 60(. 

هذه  يوؤدي  اأن  املوظف  وعلى  وم�سوؤوليات،  تبعات  وفيها  وواجب،  اأمانة  العامة  فالوظيفة 
ا مب�ساحله.  الأمانة على خري وجه؛ خدمًة للمجتمع، ونهو�سً

حما�سبة املوظف
يدعو احلديث النبوي ال�رشيف اإلى حما�سبة املوظف، اأينما كان موقعه، ومهما كانت مكانته، 

بحيث ُي�ساأل عن اأداء عمله، وعن كل ماٍل اكت�سبه ف اأثناء الوظيفة.
)1(  �سحيح م�سلم، كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير �سرورة. يق�سد بقوله: )�سعيف(  اأن اأبا ذر ر�سي اهلل عنه كان 

زاهًدا و�سديًدا في الحكم على النا�س، فخ�سي اأن ي�سري ذلك على النا�س، ويظلمهم ب�سدته.

ر أتدبَّ

اأتدبَّر الحديث ال�سريف الآتي، ثم اأجيب عّما يليه من اأ�سئلة:
جاء اأبو ذر اإلى النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم يطلب الولية على اأحد اأقاليم الدولة، فقال له: »َيا 
ى  دَّ َها َواأَ َحقِّ ْزٌى َوَنَداَمٌة اإيِلَّ َمْن اأََخَذَها بيِ َياَمةيِ خيِ نََّها اأََماَنٌة َواإيِنََّها َيْوَم اْلقيِ يٌف َواإيِ عيِ اإيِنََّك �سَ اأََبا َذرٍّ 

يَه«)1(. ى َعَلْيهيِ فيِ الَّذيِ
1- ا�ستنتج �سرًطا من �سروط الوظيفة العامة.

2- ما جزاء الإخالل بالوظيفة العامة يوم القيامة؟
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َك...« دللة على اأن  يَك َواأُمِّ وف ردِّ النبي على ابن اللُّتبية ف قوله : »َفَهالَّ َجَل�ْسَت فيِ َبْيتيِ اأَبيِ
هذا العامل كان ف عمل عام، وياأخذ منه اأجًرا، فوجب عليه اأن يتفرغ له للقيام بواجباته، وهذا 
املوظف ل بد اأن ُي�ساأل عن م�سادر اأمواله، فما كان منها اأجًرا تقا�ساه، اأو ماًل كان عنده فهو حق 
ه  له، وما كان هدية قدمت له ا�ستغالًل ل�سفته الوظيفية، فهو حرام عليه، ول حق له فيه، ويجب ردُّ

اإلى مهديه، فاإن تعذر ذلك فاإلى بيت مال امل�سلمني.
ومن هنا جاء التحذير من تقدمي الهدايا للموظفني ا�ستغالًل لوظيفتهم، فهذه الهدايا هي �سورة 
من �سور الر�سوة التي يدفع فيها الإن�سان ماًل من اأجل اأن ياأخذ حًقا لي�س له، اأو اأن يعفي نف�سه من 
واجب عليه، اأو ليغ�ّس املوظف طرفه عن خمالفة ارتكبها مقدم الهدية. فعن عبد اهلل بن عمرو ر�سي 

ي«)1(. ي َواْلُمْرَت�سيِ ا�سيِ لَّى اهللُ َعَلْيهيِ َو�َسلََّم الرَّ اهلل عنهما قال: »َلَعَن َر�ُسوُل اهلليِ �سَ
ي�ستغلون  الذين  املوظفني  الت�سديد على  اأ�ساليب خمتلفة لإظهار  ال�رشيف  ت�سمن احلديث  وقد 

وظائفهم يف االعتداء على اأموال النا�ض، منها:
1- الَق�َسُم

اأق�سم النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم باهلل تعالى، وقال: وامي اهلل، والنبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم ل 
يق�سم اإل على اأمر مهم. 

2- التنفري من ا�ستغالل الوظيفة
ذكر النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم �سوًرا من اجلزاء تنفر املوؤمن من خيانة الأمانة، فالذي ياأخذ 
اجلمل، اأو البقرة، اأو ال�ساة، اأو غريها هدية ف وظيفة عامة فاإنه ياأتي يوم القيامة يحملها على عنقه، 
ول تكون هذه الأ�سياء �سامتة بل ياأتي اجلمل وله رغاء، والبقرة ولها خوار، وال�ساة وهي تيعر، 
وتقوم بف�سحه  بني اخلالئق، وتطلعهم على اأفعاله املنكرة، واحلمل على العنق ُيراد منه االأمانة التي 
يتقلدها الإن�سان كما يتقلد القالدة التي ف عنقه. وقد خ�س هذه احليوانات بالذكر؛ لأنها كانت 

الأموال املنت�رشة بني  النا�س اآنذاك.
3- اإ�سهاد النا�ض على البالغ

اأ�سهد النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم النا�س على بالغه، وهذا تنبيه منه �سّلى اهلل عليه و�سّلم  بخطر 

 )1( �سنن الترمذي، كتاب الأق�سية، باب في كراهية الر�سوة.
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هذا الأمر وتبليغه؛ حتى ل يبقى عذر لَمن يدعي الجهل.

  القيم امل�ستفادة من احلديث ال�رشيف:
1- اأحر�س على اأداء عملي باأمانة واإخال�س. 

2- اأتجنَّب ا�ستغالل وظيفتي في م�سالحي ال�سخ�سية. 
. ....................................................-3

أستنتج

اأثًرا من الآثار ال�سلبية الناجمة عن ا�ستغالل الوظيفة العامة ف الفرد واملجتمع.
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1- بيِّن منا�سبة الحديث النبوي ال�سريف.
2- ما الوظيفة التي اأ�سندها الر�سول �سّلى اهلل عليه و�سّلم  اإلى ابن اللُّتبية؟

3- ما المق�سود بال�ستفهام في قول النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم بقوله: »َفَهالَّ َجَل�ْسَت...«؟
4- علِّل ما ياأتي:

اأ   - تخ�سي�س �سهم من اأ�سهم الزكاة للعاملين عليها.
ب- تحريم الر�سوة.

جـ - اإنكار النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم على ابن اللُّتبية ما قال.
5- ا�ستخدم النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم و�سائل عدة في التنفير من ا�ستغالل الوظيفة، اذكر اثنتين 

منها.
6- ما المعنى الم�ستفاد من كل ن�س من الن�سين ال�سرعيين الآتيين:
.{ اأ   - قال تعالى: { 

ي«. ي َواْلُمْرَت�سيِ ا�سيِ لَّى اهللُ َعَلْيهيِ َو�َسلََّم الرَّ ب- قال �سّلى اهلل عليه و�سّلم: »َلَعَن َر�ُسوُل اهلليِ �سَ
ُجَل ...   ُل الرَّ نِّي اأَ�ْسَتْعميِ ا َبْعُد َفاإيِ 7-اكتب غيًبا الحديث ال�سريف من قوله �سّلى اهلل عليه و�سّلم : »اأَمَّ

اإلى قوله ... َهْل َبلَّْغُت«؟.
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ل املخططات التنظيمية الآتية مبا ينا�سبها: بعد درا�ستي للدرو�س ال�سابقة، اأُكميِ

: الدر�ض الخام�ض ع�سر )ف�سل التوكل على اهلل تعالى(. اأولاً

• 	.......................................................
• 	........................................................

مفهوم 
التوكل على اهلل تعالى:

• 	.......................................................
• 	........................................................
• 	.......................................................

اآثار التوكل على اهلل تعالى:

• 	.......................................................
• 	........................................................
• 	.......................................................

الفرق بين التوكل  
والتواكل:

ثانياًا: الدر�ض ال�ساد�ض ع�سر )ف�سل الو�سوء وال�سالة(.

مها ُأقيِّم معلوماتي وُأنظِّ

بنا اإلى اهلل تعالى من الأعمال التي تقرِّ

اإ�سباغ الو�سوء على
 المكاره، ويق�سد به:

انتظار ال�سالة اإلى ال�سالة ، 
ويق�سد به:

كثرة الخطا اإلى الم�ساجد، 
وتظهر اأهميتها في :
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ثالثاًا: الدر�ض ال�سابع ع�سر )ال�سفاعة في الحدود(.

حكم ال�سفاعة في 
حدود اهلل:

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

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

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

عاقبة التمييز في تطبيق 
العقوبات:

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

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

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

معنى النا�ض 
اأمام ال�سرع �سواء:

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

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

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

نظرة الإ�سالم 
للوظيفة العامة:

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

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

..........................................................
حكم الر�سوة في الإ�سالم:

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

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

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

الأ�ساليب الواردة في الحديث 
ال�سريف للتنفير من ا�ستغالل 

الوظيفة العامة:

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

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

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

رابعاًا: الدر�ض الثامن ع�سر )حكم الإهداء للموظفين(.
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التعريف براوي الحديث
المفردات والتراكيب اأولاً  

اَلَة: اأتاأخر عن �سالة الجماعة.  َل اأََكاُد اأُْدِرُك ال�سَّ

�سرح الحديث النبوي ال�سريف  ثانياًا  

الرفق بالنا�س في ال�ضالة
الدرس التاسع عشر

ُك  اأُْدريِ اأََكاُد  َل  َر�ُسوَل اهلليِ  َيا  َرُجٌل:  َقاَل  َقاَل:  َعْنُه  َي اهللُ  يِّ َر�سيِ اريِ اْلأَْن�سَ َم�ْسُعوٍد  ي  اأَبيِ َعْن 
ْن  ًبا ميِ َظٍة اأَ�َسدَّ َغ�سَ لَّى اهلُل َعَلْيهيِ َو�َسلََّم فيِ َمْوعيِ يَّ �سَ َنا ُفاَلٌن. َفَما َراأَْيُت النَّبيِ ُل بيِ َّا ُيَطوِّ اَلَة ميِ ال�سَّ
ي�َس  اْلَمريِ ْم  يهيِ فيِ َفاإيِنَّ  ْف  َفْلُيَخفِّ النَّا�سيِ  بيِ لَّى  �سَ َفَمْن  ُروَن  ُمَنفِّ اإيِنَُّكْم  النَّا�ُس  َفَقاَل: »اأَيَُّها  ٍذ،  ئيِ َيْوميِ

.)1(» اَجةيِ يَف َوَذا احْلَ عيِ َوال�سَّ

اأفهم واأحفظ

هــو ال�سحابــي الجليــل عقبــة بــن عمــرو 
الخزرجــي ر�سي اهلل عنه، �سهــد بيعة العقبة، 
و�سارك فــي الغزوات مع ر�سول اهلل �سّلى اهلل 
عليه و�سّلم، وكان يقال له اأبو م�سعود البدري 
ن�سبــة اإلى بدر التي نزل بهــا. توفي ر�سي اهلل 

عنه في المدينة �سنة 40هـ .

دعا الإ�سالم اإلى الرفق بالنا�س، وح�سن التعامل معهم، والتي�سري عليهم، يقول اهلل تعالى: 
{ } )�سورة اآل عمران، الآية 159(.  

التحاّب وتاآلف  اأ�سباب  النا�س، وهو من  بالنفع على  التي تعود  اأبواب اخلري  والرفق باب من 
َم خرًيا كثرًيا، قال ر�سول اهلل �سّلى  م هذا اخللق فقد ُحريِ القلوب وزرع املودة بني النا�س. فمن ُحريِ
«)2(، ومن جوانب الرفق التي بيَّنها احلديث النبوي  رْيَ ْفَق ُيْحَرميِ اخْلَ اهلل عليه و�سّلم: »َمْن ُيْحَرميِ الرِّ

ال�رشيف الرفق بالنا�س ف �سالة اجلماعة، ومراعاة ظروفهم واأحوالهم.

)1( �سحيح البخاري، كتاب العلم، باب الغ�سب في الموعظة والتعليم اإذا راأى ما يكره.
)2( �سحيح م�سلم، كتاب البر وال�سلة والآدب،  باب ف�سل الرفق.
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تخفيف الإمام يف ال�سالة
ها خرًيا من �سالة امل�سلم وحده، قال �سّلى  دعا الإ�سالم اإلى �سالة اجلماعة، وحث عليها، وَعدَّ
هيِ َوْحَدُه«)1(؛ لذا يتعنيَّ على امل�سلم اأن  اَلتيِ يُد َعَلى �سَ ُجليِ فيِ اْلَجَماَعةيِ َتزيِ اَلُة الرَّ اهلل عليه و�سّلم: »�سَ
يحر�س عليها لينال هذا الأجر العظيم، وعلى الإمام األ يكون �سبًبا ف حرمان امل�سلمني من هذا 
اخلري، بحيث ي�سلي بالنا�س ح�سب ما ي�ستطيعون، ويراعي ظروفهم، فال يطيل عليهم ف ال�سالة. 
فقد يكون خلفه رجل م�سن، اأو مري�س، اأو عابر �سبيل، ول يجوز له اأن ينفرهم من ال�سالة ب�سبب 

اإطالته فيها، فيرتكون �سالة اجلماعة ب�سببه.
ومراعاة اأحوال النا�ض يف ال�سالة ال يعني االإخالل بها، بل ال بد من اأدائها بخ�سوع باأركانها 

وواجباتها و�سننها. 

احلكمة يف املوعظة
الأ�سل ف املوعظة اأن تكون باللطف واللني، ولكن احلكمة تقت�سي اأحياًنا اأن تكون املوعظة 
اأ�سد وقًعا ف القلوب، فقد يق�رش النا�س ف اأمر ما، اأو يخالفون ما اأمروا به فريتكبون حمظوًرا، فيحتاج 
الواعظ اأن يختلف حاله باختالف املنا�سبة التي يعظ فيها. وف احلديث غ�سب النبي �سّلى اهلل عليه 
و�سّلم غ�سًبا �سديًدا؛ لأن الأمر و�سل اإلى تنفري النا�س من �سالة اجلماعة، فكان ذلك �سبًبا ف حرمانهم 
من الأجر والثواب. ولكن الغ�سب ف املوعظة ل يعني اإيذاء النا�س، والإ�ساءة لهم ف القول اأو الفعل.

ر وأستخرج أتدبَّ

اأتدبَّر احلديث النبوي ال�رشيف الآتي، ثم اأ�ستخرج ما يدعو اإليه:
لَّى  لِّي َف�سَ ْيُل َفَواَفَق ُمَعاًذا ُي�سَ يِّ َقاَل: اأَْقَبَل َرُجٌل َوَقْد َجَنَح اللَّ اريِ ر ْبنيِ َعْبديِ اهلليِ اْلأَْن�سَ َعْن َجابيِ
لَّى اهلُل  يَّ �سَ ْنُه َفاأََتى النَّبيِ نَّ ُمَعاًذا َناَل ميِ ُجُل َوَبَلغـُه اأَ اءيِ َفاْنَطَلَق الرَّ ْو النِّ�سَ وَرةيِ اْلَبَقَرةيِ اأَ �سُ َمَعُه َفَقَراأَ بيِ
ٌن  لَّى اهلُل َعَلْيهيِ َو�َسلََّم: َيا ُمَعاُذ اأََفتَّاٌن اأَْنَت اأَْو اأََفاتيِ يُّ �سَ َكا اإيَِلْيهيِ ُمَعاًذا، َفَقاَل النَّبيِ َعَلْيهيِ َو�َسلََّم، َف�سَ
لِّي  نَُّه ُي�سَ ى َفاإيِ َحاَها َواللَّْيليِ اإيَِذا َيْغ�سَ ْم�سيِ َو�سُ بِّحيِ ا�ْسَم َربَِّك َوال�سَّ �سَ لَّْيَت بيِ َراٍر َفَلْوَل �سَ َثاَلَث ميِ

.)2(» يُف َوُذو اْلَحاَجةيِ عيِ رُي َوال�سَّ َوَراَءَك اْلَكبيِ

)1(  �سحيح م�سلم، كتاب الم�ساجد، باب ف�سل �سالة الجماعة وبيان الت�سديد في التخلُّف عنها.
ل. )2( �سحيح البخاري، كتاب الجماعة والإمامة، باب من �سكا اإمامه اإذا طوَّ
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أقرأ وأناقش

اأقراأ الن�ض االآتي، ثم اأناق�ض زمالئي فيه:
انُتهكت  اإذا  يغ�سب  كان  اإنما  الدنيا،  لأمور  و�سّلم  عليه  اهلل  �سّلى  اهلل  ر�سول  يغ�سب  »لم 

حرمات اهلل«.

  القيم امل�ستفادة من احلديث ال�رشيف:
1- اأُخفِّف ال�سالة عند الإمامة بالنا�س.

ر عليهم اأمور دينهم. 2- اأُرفق بالنا�س، واأُي�سِّ
3- اأحر�س على �سالة الجماعة.

 . ................................................-4
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َنا ُفاَلٌن«؟ ُل بيِ ا ُيَطوِّ مَّ اَلَة ميِ ُك ال�سَّ ُجل في الحديث: »َل اأََكاُد اأُْدريِ 1-ما المق�سود بقول الرَّ
2-دعا الإ�سالم اإلى الرفق بالنا�س، بيِّن اأهمية ذلك.

3-لماذا اأمر النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم الإمام بالتخفيف في ال�سالة؟
4-ما المعنى الم�ستفاد من الآية الكريمة: { 

 }؟ 
5- علِّل �سبب غ�سب النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم غ�سًبا �سديًدا في الحديث ال�سريف؟

6- اكتب غيًبا الحديث النبوي ال�سريف من قوله �سّلى اهلل عليه و�سّلم: »اأَيُّها النَّا�ُس ... اإلى قوله 
.» ... َوَذا اْلَحاَجةيِ
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بعد بيعة العقبة الثانية اأذن �سّلى اهلل عليه و�سّلم للم�سلمني بالهجرة اإلى املدينة املنورة، فقال: 
َها َنْخٌل«)1(، وقد اختار عليه ال�سالم املدينة املنورة  َة اإيَِلى اأَْر�ٍس بيِ ْن َمكَّ ُر ميِ »َراأَْيُت فيِ اْلَمَناميِ اأَنِّ اأَُهاجيِ

ا لإقامة الدين. داًرا للهجرة؛ لأنها كانت مكاًنا اآمًنا وُمَعدًّ
ثم �رشع النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم بالإعداد للهجرة بعد اأن اطماأن اإلى اأن اأكرث امل�سلمني قد 

هاجروا اإلى املدينة املنورة. 
فكيف اأعدَّ �سّلى اهلل عليه و�سّلم  للهجرة؟ ما مظاهر رعاية اهلل تعالى لنبيه �سّلى اهلل عليه و�سّلم 

ف هجرته اإلى املدينة املنورة؟ 

 

التخطيط والإعداد للهجرة  اأولاً  

حقق النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم ف هجرته اإلى المدينة املنورة معنى التوكل احلقيقي؛ اإذ اأخذ 
بالأ�سباب التي تعينه على الهجرة، وتوكل على اهلل تعالى، ومن اأهم هذه الأ�سباب:

1- اإخفاء خبر الهجرة، فلم يكن يعلم بخروجه �سّلى اهلل عليه و�سّلم اإل اأبو بكر ال�سديق واأهله 
وعلي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنهم، حيث اأبقاه النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم مكانه؛ لردِّ الودائع 
والأمانات التي كانت لقري�س عنده �سّلى اهلل عليه و�سّلم، ولإيهام قري�س بوجود النبي �سّلى 

اهلل عليه و�سّلم وتاأخيرهم عن مالحقته.

الهجرة النبوية
الدرس العشرون

أستنتج

العالقة بين بيعة العقبة الثانية، وهجرة الم�سلمين اإلى المدينة المنورة.

  )1( �سحيح البخاري، كتاب التعبير، باب اإذا راأى بقًرا تنحر.
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2- التجهيز للهجرة، حيث طلب �سّلى اهلل عليه و�سّلم 
من اأبي بكر ر�سي اهلل عنه اأن يعد للهجرة، فا�سترى 
ناقتين، واأمر ابنتيه بتجهيز الناقتين بما يحتاجان اإليه 

في هجرتهما من طعام وغيره.
3-اختيار الوقت والمكان المنا�سبين للهجرة؛ اإذ اختار 
النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم وقت الظهيرة ليخبر اأبا 
بكر ر�سي اهلل عنه بالعزم على الهجرة، وهو وقت 
ل يخرج فيه اأحد من �سدة الحر، وانطلق نحو غار 
النا�س، ومكث  نام  الليل بعد ما  ثور بعد منت�سف 
فيه ثالث ليال، ثم خرج اإلى المدينة بعد اأن خف 

طلب قري�س لهما. 
واختار �سّلى اهلل عليه و�سّلم التوجه جنوًبا نحو غار 
ثور بخالف المدينة �سماًل؛ للتمويه على قري�س؛ لأن 
الم�سركين �سيطلبونهم باتجاه المدينة، ولي�س باتجاه 
الغار جنوًبا، ثم �سلكا طريق ال�ساحل في هجرتهما 
اإمعاًنا في التمويه؛ لأنها غير معتادة، ول ماأهولة.
4-اختيار الأ�سخا�س المنا�سبين، فاختار �سّلى اهلل عليه 

و�سّلم اأبا بكر ر�سي اهلل عنه �ساحًبا له في هجرته، وابنه عبد اهلل بن اأبي بكر ر�سي اهلل عنهما 
عيًنا لياأتيهما باأخبار قري�س، وابنته اأ�سماء ر�سي اهلل عنها؛ لإح�سار الطعام لهما، وطلب من 
عامر بن فهيرة اأن يرعى غنمه حول الغار، لي�سربا من لبنها، وليخفي اأثر عبد اهلل بن اأبي بكر 

واأخته اأ�سماء، واختار عبد اهلل بن اأريقط ليكون دليلهما في ال�سفر. 
ل أتأمَّ

الخريطة ال�سابقة، ثم اأقارن بين طريق القوافل والطريق الذي �سلكه الر�سول �سّلى اهلل عليه و�سّلم.
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ثانياًا        مظاهر العناية الربانية للنبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم في الهجرة النبوية

هذه  ومن  النبوية،  الهجرة  ف  و�سّلم  عليه  اهلل  �سّلى  لنبيه  ورعايته  اهلل  حفظ  مظاهر  تنوعت 
املظاهر ما ياأتي:

1- ك�سف اهلل عز وجل لنبيه �سّلى اهلل عليه و�سّلم تخطيط قري�س لقتله، واأمره بمغادرة فرا�سه في تلك 
الليلة، وخرج من الح�سار دون اأن يراه اأحد، قال تعالى:{ 

  } )�سورة الأنفال، الآية 30(.
2- اأغ�سى اهلل تعالى اأعين الكفار عن روؤية النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم عند خروجه من بيته للهجرة 
بالرغم من اإحاطتهم لبيته، واأغ�سى اأعينهم عن روؤيته �سّلى اهلل عليه و�سّلم وهو في الغار بالرغم 
من و�سولهم اإلى بابه، وقد تعجب اأبو بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه من �سدة قربهم من الغار 
وعجزهم عن روؤيتهما، فقال: لو اأن اأحدهم نظر تحت قدميه لأب�سرنا، َفَقاَل �سّلى اهلل عليه 
ُثُهَما«)1(. فالنبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم يواجه العقبات  اْثَنْينيِ اهللُ َثاليِ و�سّلم: »َما َظنَُّك َيا اأََبا َبْكٍر بيِ
والمحن - ول �سيما اإذا قل النا�سر والمعين من الب�سر- بالتوكل على اهلل تعالى، وثقته باأنه 

�سبحانه قادر على ن�سره، وعلى اإزالة العقبات التي تقف في طريق ن�سر دعوته.
عنه،  اهلل  و�سّلم وقلب �ساحبه ر�سي  عليه  اهلل  النبي �سّلى  قلب  ال�سكينة على  تعالى  اهلل  اأنزل   -3

واأيدهما بالمالئكة، قال تعالى: {

                                                                                                   
نة من �ُسَنن اهلل تعالى في الكون، وهي اأن                           } )�سورة التوبة، الآية 40(. ففي هذه الآية بيان ل�سُّ
الن�سر ال يكون اإال من عند اهلل تعالى، واأنه �سبحانه ين�سر عباده الموؤمنين، وتوؤكد الوقائع حقيقة 
ذلك، فقد نّجى اهلل تعالى نبيه محمًدا �سّلى اهلل عليه و�سّلم و�ساحبه اأبا بكر ال�سديق في الهجرة 
من  ليحفظوهما  يروها،  لم  جنوًدا  لهما  ر  و�سخَّ والطماأنينة،  ال�سكينة  عليهما  واأنزل  النبوية، 
المخاطر التي تحيط بهما في الهجرة، وجعل كلمة الكفر وال�سرك مغلوبة، و�ستبقى كلمة اهلل عالية 
غالبة، فاهلل عزيز قوي في انتقامه من اأهل الكفر ل يغلبه غالب، وهو حكيم في تدبير اأمر خلقه. 
م�سلم، كتاب  بكر. �سحيح  اأبو  المهاجرين وف�سلهم ومنهم  مناقب  باب  ال�سحابة،  ف�سائل  البخاري، كتاب  )1( �سحيح 

ف�سائل ال�سحابة، باب من ف�سائل اأبي بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه.
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4- ع�سم اهلل عز وجل نبيه من القتل؛ حيث اأعلنت قري�ض عن تخ�سي�ض جائزة كبرى لَمن يقتل 
محمًدا �سّلى اهلل عليه و�سّلم و�ساحبه ر�سي اهلل عنه اأو ياأ�سرهما، فبذل كفار قري�س جهوًدا 
نبيه  وتعالى حفظ  �سبحانه  اهلل  لأن  بالف�سل؛  باءت  محاولتهم  اأن  اإل  عليهما،  للعثور  كبيرًة 
و�ساحبه من القتل، ومن ذلك اأن �ُسَراَقة بن مالك لحق بالنبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم طمًعا في 
االأر�ض،  في  فر�سه  قدما  انغر�ست  اأن  بعد  قومه  اإلى  عاد  لكنه  قري�ض،  جائزة  على  الح�سول 
وعجز عن الو�سول اإليهما بالرغم من اأنهما كانا قريبين منه، فاأيقن اأنهما محفوظان من اهلل 

ر هذا الدين.  تعالى، واأن اهلل �سُيظهيِ

 

   ثالثاًا        و�سول النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم اإلى المدينة المنورة

�سمع امل�سلمون ف املدينة املنورة بتوجه النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم اإليهم، فكانوا يخرجون كل 
يوم اإلى اأطراف املدينة ينتظرونه، فاإذا ا�ستد احلر عليهم عادوا اإلى بيوتهم، حتى جاء اليوم الذي 
و�سل فيه الر�سول �سّلى اهلل عليه و�سّلم اإلى املدينة، فا�ستقبلوه والفرحة متالأ قلوبهم بقدومه �سّلى 
اهلل عليه و�سّلم. وي�سف الرباء بن عازب ر�سي اهلل عنه فرحة اأهل املدينة بقدوم النبي �سّلى اهلل عليه 
لَّى اهللُ َعَلْيهيِ َو�َسلََّم«)1(.  َر�ُسوليِ اهلليِ �سَ ْيٍء َفَرَحُهْم بيِ �سَ ُحوا بيِ يَنةيِ َفريِ ْيُت اَأْهَل اْلَمديِ و�سّلم بقوله: »َفَما َراأَ
ونزل �سّلى اهلل عليه و�سّلم ف منطقة قباء ف اأطراف املدينة ف منازل بني عمرو بن عوف ومكث 

فيها اأربع ع�رشة ليلة، وبنى اأول م�سجد ف الإ�سالم وهو م�سجد قباء.
 الدرو�ض والعرب امل�ستفادة من الدر�ض:

1-الموؤمن ياأخذ بالأ�سباب، ثم يتوكل على اهلل تعالى.
2-الموؤمن يثق بقدرة اهلل تعالى على الن�سر.

3-الم�سلم يحر�س على اتخاذ ال�سحبة ال�سالحة.
...............................................-4

ر أتفكَّ

ف الدرو�س والعرب امل�ستفادة من ق�سة �رُشَاَقة بن مالك.

   )1( �سحيح البخاري، كتاب مناقب الأن�سار، باب مقدم النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم واأ�سحابه المدينة.
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1- اأخذ النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم بالأ�سباب التي تعينه على اإنجاح الهجرة اإلى المدينة المنورة، 
اذكر �سببين منها.

ح ذلك. 2- من الأمثلة على الإعداد والتخطيط للهجرة: اختيار الوقت، والمكان المنا�سبين، و�سِّ

3- علِّل: اإبقاء النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه في فرا�سه ليلة الهجرة.
4- اختار النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم الأ�سخا�س المنا�سبين لنجاح الهجرة، بيِّن دور كل من:

اأ   - عبد اهلل بن اأبي بكر ر�سي اهلل عنه.
ب - عبد اهلل بن اأريقط.

جـ - اأ�سماء بنت اأبي بكر ر�سي اهلل عنها.
ُثُهَما«؟ اْثَنْينيِ اهللُ ثاليِ ُنَك بيِ 5- ما دللة قول النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم لأبي بكر ر�سي اهلل عنه: »َما ظَّ

6-تعددت مظاهر حفظ اهلل لنبيه في الهجرة النبوية، اذكر مظهرين منها.
ح ذلك. 7- كان للمراأة دور بارز في الهجرة النبوية، و�سِّ
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بداأ النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم بعد هجرته اإلى املدينة املنورة ببناء املجتمع اجلديد وفق اأ�س�س 
را�سخة تكفل للمجتمع وحدته وا�ستقراره، وتوؤ�س�س ملجتمع قوي مرتابط، ومتثلت هذه الأ�س�س 
ببناء امل�سجد النبوي، واملوؤاخاة بني املهاجرين والأن�سار، وكتابة الوثيقة التي تنظم العالقة بني �سكان 

املدينة املنورة، وبناء ال�سوق. 

بناء الم�سجد النبوي  اأولاً  

حر�ض ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم منذ دخوله املدينة على تثبيت دعائم املجتمع، باإيجاد 
مكان يجمع فيه امل�سلمني على قلب رجل واحد، وتقام فيه ال�سعائر االإ�سالمية؛ لذا اأمر ر�سول اهلل 
ا كانت لغالمني من الأن�سار،  �سّلى اهلل عليه و�سّلم ببناء امل�سجد النبوي، وا�سرتى لهذا الغر�س اأر�سً
و�سارك �سّلى اهلل عليه و�سّلم اأ�سحابه بالبناء وكان يحمل احلجارة، وهو يقول: »اللهم اإن الأجر 

اأجر الآخرة فارحم الأن�سار واملهاجرة«)1(.
ز بناء امل�سجد ف مدة وجيزة، وجعل �سّلى اهلل عليه و�سّلم القبلة باجتاه امل�سجد الأق�سى،  وقد اأُجنيِ
ي بيت النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم بجوار امل�سجد ، بعد ما كان يقيم ف بيت اأبي اأيوب الأن�ساري  وُبنيِ

ر�سي اهلل عنه.

كان امل�سجد مكاًنا للعبادة، وكان له دور عظيم ف اإدارة �سوؤون الدولة التي اأ�س�سها النبي �سّلى 
اهلل عليه و�سّلم؛ ففيه كانت تعقد جمال�س ال�سورى، وت�سدر القرارات، وت�ستقبل الوفود، وتر�سل 

ا مكاًنا لتعليم امل�سلمني اأمور دينهم. الر�سل، وكان اأي�سً

اأ�ض�س بناء المجتمع المدني

الدرس الحادي والعشرون

أستنتج

دللة م�ساركة النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم ال�سحابة ف بناء امل�سجد.

)1(  �سحيح البخاري، كتاب مناقب الأن�سار، باب هجرة النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم واأ�سحابه اإلى المدينة.
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ئت  فاأُن�سيِ بها؛  خا�سة  اأماكن  ف  املهام  هذه  ا�ستقالل  اإلى  احلاجة  ظهرت  الدولة  ات�ساع  بعد 
اأماكن خم�س�سة لإدارة �سوؤون الدولة، واإعداد اجليو�س، واملدار�س، واجلامعات، واأماكن الق�ساء، 

وغري ذلك.

الموؤاخاة بين الم�سلمين  ثانياًا  

اآخى الر�سول �سّلى اهلل عليه و�سّلم بني املهاجرين والأن�سار على اأ�سا�س الدين اأخوين اأخوين، 
وبنى اأحكام هذه الرابطة على اأ�سا�س الأخوة الكاملة، مثل اأخوة الن�سب.

والتكافل،  التاآخي،  ف  الأمثلة  اأروع  و�رشبوا  املهاجرين،  من  باإخوانهم  الأن�سار  فرح  وقد 
ْم َبْيَنَنا َوَبْيَنُهُم النَّْخَل، َقاَل:  والإيثار، من ذلك اأن الأن�سار قالت للنبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم: »اْق�سيِ

ْعَنا َواأََطْعَنا«)1(. ، َقاُلوا: �َسميِ ُكوَنا فيِ التَّْمريِ » َل، َقاَل: َيْكُفوَنا اْلَمُئوَنَة َوُي�رْشيِ
قوبل هذا ال�سخاء من الأن�سار بعفة من املهاجرين، فاأقبلوا على العمل ف اأ�سواق املدينة وعّفوا 
النبي �سّلى اهلل عليه  اآخى  الرحمن بن عوف ر�سي اهلل عنه عندما  اأموالهم، مثلما فعل عبد  عن 
ُم َماليِ  اريِ َماًل َفاأَْق�سيِ و�سّلم بينه وبني �سعد بن الربيع ر�سي اهلل عنه، حني قال له �سعد: اإيِنِّ اأَْكرَثُ اْلأَْن�سَ
ي َقْيُنَقاَع«)2(.   َك اأَْيَن �ُسوُقُكْم َفَدلوُه َعَلى �ُسوقيِ َبنيِ َك َوَماليِ ...، َقاَل: »َباَرَك اهللُ َلَك فيِ اأَْهليِ َفنْييِ �سْ نيِ

مــون اأموالهم  اأثنــى اهلل تعالى علــى اإيثـــار الأن�سار للمهاجريــن على اأنف�سهــم؛ اإذ كانوا يقدِّ
للمهاجريــن بالرغم من فقرهــم وحاجتهم، من دون اأن يكون ف �سدورهم حـرج من ذلك، قال 

اهلل تعالى: {
                                                                                                              } )�سورة احل�رش، الآية 9 (.

لقد عمل نظام املوؤاخاة على توثيق ال�سلة بني املهاجرين واالأن�سار، وحتقيق التكافل االجتماعي 
به  تزول  اأ�سا�س  على  ال�سلة  هذه  و�سّلم  عليه  اهلل  �سّلى  اهلل  ر�سول  اأقام  حيث  املدينة،  جمتمع  ف 

ل وأستنتج أتأمَّ

ل ف م�سارعة الأن�سار اإلى تقا�سم اأموالهم مع املهاجرين، ثم اأ�ستنتج دللة ذلك. اأتاأمَّ

)1( �سحيح البخاري، كتاب المناقب، باب اإخاء النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم.

)2( �سحيح البخاري، كتاب المناقب، باب اإخاء النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم.
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الع�سبيات اجلاهلية، وفوارق الن�سب، واللون، والوطن، فال ف�سل لأحد على اأحد اإل بالتقوى)1(.
موا ف �سبيلها الت�سحيات،  تعدُّ هذه املوؤاخاة من اأوثق ال�سالت بني املوؤمنني؛ لأن املوؤمنني قدَّ
فرتك املهاجرون اأهلهم، وبيوتهم، واأموالهم، واآثر الأن�سار املهاجرين ببيوتهم، واأموالهم، وكان 

من الطبيعي اأن ت�سهم هذه الأخوة ف نه�سة جمتمع املدينة.
اأبي بكر وخارجة بن زهري ر�سي اهلل عنهما،  وقد اآخى ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم بني 
اأبي عبيدة بن اجلراح و�سعد بن  وبني عمر بن اخلطاب وعتبان بن مالك ر�سي اهلل عنهما، وبني 

معاذ ر�سي اهلل عنهما، وغريهم.
فجمعت املوؤاخاة بني القوي وال�سعيف، والغني والفقري، والأبي�س والأ�سود، واحلّر والعبد، 

وحلَّت الرابطة الإميانية والأخوة الدينية حملَّ الع�سبية القبلية والفوارق الطبقية.

  الدرو�ض والعرب امل�ستفادة من الدر�ض:
1- للم�سجد دوره، واأهميته في المجتمع الم�سلم.

ر اأخاه على نف�سه بالرغم من حاجته. 2- الم�سلم ُيوؤثيِ
3- الرابطة الإيمانية تلغي الفوارق الطبقية، والع�سبية القبلية.

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

)1(  علي ال�سالبي، ال�سيرة النبوية، �س314.
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1- اذكر اأ�سا�سين من اأ�س�س بناء النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم للمجتمع المدني.
2- ا�ستنتج اأثًرا واحًدا لكل مما ياأتي:

اأ  - بناء الم�سجد النبوي.
ب- الموؤاخاة ين المهاجرين والأن�سار.

ح ذلك. 3-لم يكن الم�سجد مكاًنا للعبادة فقط، و�سِّ
4-هات مثاًل واحًدا تبيِّن من خالله موقف الأن�سار من الموؤاخاة.

5-ما دللة ما ياأتي:
اأ    - عْر�س الأن�سار على النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم تقا�ُسم النخل مع المهاجرين.

ب- رْف�س عبد الرحمن بن عوف ر�سي اهلل عنه فكرة �سعد بن الربيع ر�سي اهلل عنه في تقا�ُسم 
ماله.

ح معنى قول اهلل  تعـالى: { 6-و�سِّ

.{                      
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للتجارة اأهمية كبرية ف حياة النا�س؛ فعن طريقها يح�سلون على متطلباتهم املعي�سية وحاجاتهم 
و�سوله  بعد  و�سّلم  عليه  اهلل  �سّلى  النبي  حر�س  فقد  القت�سادية؛  اأهميتها  اإلى  ونظًرا  ال�رشورية، 
اأنه كان  لليهود اأ�سواق جتارية كبرية  اإن�ساء �سوق جتاري خا�س بامل�سلمني، ول �سيما  املدينة على 
يف املدينة املنورة، وكانوا يديرونها وفق اأ�ساليبهم التجارية القائمة على الربا واالحتكار؛ فا�سطر 
امل�سلمون بعد الهجرة اإلى مزاولة اأن�سطتهم التجارية ف هذه الأ�سواق؛ لعدم وجود اأ�سواق جتارية 

اأخرى غري اأ�سواق اليهود. 

اًل                       اإن�ساء ال�سوق اأو

ظهرت جمموعة من العوامل دعت النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم اإلى اإن�ساء �سوق جتاري ف املدينة 
املنورة، اأهمها:

1- ازدياد اأن�سطة الم�سلمين التجارية؛ ب�سبب زيادة عدد �سكان المدينة المنورة من المهاجرين.
2- االختالف الكبير بين المعامالت التجارية ال�سائدة في اأ�سواق اليهود ونظام المعامالت المالية 

في ال�سريعة الإ�سالمية.
لموقع  القت�سادية  المزايا  وا�ستثمار  القت�سادي،  ا�ستقاللها  �سمان  طريق  عن  الدولة  تقوية   -3
المدينة المنورة؛ فموقعها ال�ستراتيجي يتو�سط طرق التجارة بين ال�سام ومكة واليمن. ف�سرع 
ومنا�سًبا، وحظي  وا�سًعا  مكاًنا  له  واختار  تجاري،  �سوق  باإن�ساء  و�سّلم  عليه  اهلل  �سّلى  النبي 

بمتابعته واهتمامه �سّلى اهلل عليه و�سّلم.

ثانياًا               اإعداد التاجر الم�سلم

مل يكتفيِ الر�سول �سّلى اهلل عليه و�سّلم باإن�ساء ال�سوق، واإمنا اعتنى بتطبيق املبادئ الإ�سالمية 
التي ترتقي بالتاجر امل�سلم ليكون داعية باأخالقه و�سلوكه وتعامله مع النا�س، وتنظيم العالقة بني 

م�ستخدمي ال�سوق من دون ا�ستغالل وخداع. ومن اأهم هذه املبادئ:

اإن�ضاء ال�ضوق في المدينة المنورة
الدرس الثاني والعشرون
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1- بناء الرقابة الذاتية عند التاجر، ليكون رقيًبا على نف�سه في ال�سر والعلن، ويخ�سى اهلل تعالى، 
ويحذر من عقوبته في الدنيا والآخرة، ويمتنع عن مخالفة ال�سرع في جميع اأحواله، فال يحلف 
ا راأى النا�س يتبايعون،  كاذًبا، ول يغ�س، ول يطفف الميزان... والنبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم لـمَّ
َدَق«)1(. ففي هذا التوجيه  اًرا اإيِلَّ َمْن اتََّقى اهللَ َوَبرَّ َو�سَ َياَمةيِ ُفجَّ اَر ُيْبَعُثوَن َيْوَم اْلقيِ قال: »اإيِنَّ التُّجَّ
النبوي الكريم تعظيم لأثر الرقابة الذاتية لكي يحمي التاجر نف�سه من اأن يكون مع الفجار يوم 
ر �سّلى اهلل عليه و�سّلم التاجر من مخاطر الحلف الكاذب في التجارة، فقال:  القيامة. وحذَّ
«)2(، فبيَّن �سّلى اهلل عليه و�سّلم بهذا الحديث اأن الحلف  ْلَبَرَكةيِ َقٌة ليِ ْلَعةيِ ُمْمحيِ ل�سِّ َقٌة ليِ ُف ُمَنفِّ »اْلَحليِ

الكاذب، واإن كان �سبًبا في ترويج الب�ساعة وزيادة المال؛ فاإنه يمحق البركة ويزيلها.
2-بيان المخالفات ال�سرعية وتحذير التجار من الوقوع فيها. فالآيات القراآنية والأحاديث النبوية 
التي ُتبيِّن م�سائل الحالل والحرام كثيرة، والتاجر الم�سلم مطالب بمعرفتها قبل ال�سروع في 
َل  بيِ وا اْلإيِ رُّ المتاجرة خ�سية الوقوع فيها. فقد ورد عن النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم اأنه قال: »َل ُت�سَ
َواْلَغَنَم...«)3(. والت�سرية هي التوقف عن حلب الأنعام حتى يتجمع الحليب في �سرعها، مما 

ي�سجع النا�ض على �سرائها ظًنا منهم اأنها كثيرة الحليب، فالت�سرية خداع للنا�ض.
البلد  تجار  على  م  حرَّ اإذ  ْكَباَن...«)4(؛  الرُّ ْوا  َتَلقَّ »َل  و�سّلم:  عليه  اهلل  �سّلى  قوله  ا  اأي�سً ومنه   
و�سراء  بالأ�سعار،  وا�ستغالل جهلهم  الم�سافرين،  التجار  لتلقي  ال�سوق  اأطراف  اإلى  الخروج 

ب�سائعهم بثمن بخ�ض، اأو بيعهم بثمن مرتفع، ففي ذلك ا�ستغالل وخداع.
ر أُفكِّ

يف اأهمية معرفة التاجر امل�سلم مب�سائل احلالل واحلرام يف التجارة.

)1( �سنن الترمذي، كتاب البيوع عن ر�سول اهلل، باب ما جاء في التجار وت�سمية النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم اإياهم ، وهو حديث �سحيح.
)2( �سحيح البخاري، كتاب البيوع، باب يمحق اهلل الربا ويربي ال�سدقات. �سحيح م�سلم، كتاب البيوع، باب النهي عن 

الحلف في البيع.
)3( �سحيح البخاري، كتاب البيوع، باب النهي للبائع اأن ال يحفل االإبل والبقر والغنم وكل محلفة.

)4( �سحيح البخاري، كتاب البيوع، باب هل يبيع حا�سر لباد بغير اأجر، وهل يعينه اأو ين�سحه.
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3-حث التجار على ح�سن معاملة النا�س؛ �سواء اأكانوا تجاًرا، اأم غير تجار، قال �سّلى اهلل عليه 
البيع  في  ى«)1(. فال�سماحة  اْقَت�سَ َواإيَِذا  ا�ْسَتَرى،  َواإيَِذا  َباَع،  اإيَِذا  َرُجاًل �َسْمًحا  اهللُ  َم  »َرحيِ و�سّلم: 
بين  الربانية  العالقة  من  ونوع  حميدة،  نبوية  �ُسنَّة  الدين  بق�ساء  النا�س  مطالبة  وفي  وال�سراء، 
البائع والم�ستري، ال تقف عند حدود تحقيق المنفعة المادية المتبادلة، اإنما تجعل من التاجر 
داعية باأخالقه الح�سنة، وح�سن معاملته للنا�س؛ لذا كان للتجار دور عظيم في انت�سار الإ�سالم، 

وحماية المجتمع الإ�سالمي من الت�ساحن والتباغ�س بين اأفراده. 
4-حث التجار على ال�سدقة؛ فهي �سلة بين التاجر وربه، لأنها تعمل على تزكية النف�س، وتدفع 
ههم بقوله �سّلى اهلل  عنها ال�سح، والنبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم مدرك لأحوال التجار؛ لذا وجَّ

.)2(» َدَقةيِ ال�سَّ ُف، َفبيِ ُرُه اللَّْغُو َواْلَحليِ اريِ اإيِنَّ اْلَبْيَع َيْح�سُ َر التُّجَّ عليه و�سّلم: » َيا َمْع�سَ

ثالثاًا                          حفظ حقوق الم�ستهلك

ا�ستغالل جهلهم  من  ر  الم�ستهلكين، وحذَّ بحفظ حقوق  و�سّلم  عليه  اهلل  �سّلى  النبي  اعتنى   
باأ�سعار ال�سلع اأو موا�سفاتها، وو�سع لتحقيق هذا الهدف مجموعة من الإجراءات التي تحفظ 

حقوقهم، اأهمها:
1- مراقبــة ال�سلع، و�سالمتها من الغ�س والحتيال، وهو من واجبات الدولة لحماية الم�ستهلك، 
ه التجار اإلى حفظ حقوق  وقد كان �سّلى اهلل عليه و�سّلم يبا�سر الرقابة بنف�سه على ال�سلع، وُيوجِّ

الم�ستهلكين. 
اإطالع  �سرورة  اإلى  التجار  و�سّلم  عليه  اهلل  �سّلى  النبي  ه  وجَّ اإذ  ال�سلع؛  بعيوب  التعريف   -2
َمرَّ �سّلى اهلل عليه و�سّلم على  ا  اإخفائها عنهم. ولـمَّ ال�سلع، وعدم  الم�ستهلكين على عيوب 
؟« َقاَل:  َعاميِ َب الطَّ احيِ َفَقاَل: »َما َهَذا َيا �سَ َبَلاًل،  ُعُه  ابيِ �سَ اأَ َفَناَلْت  يَها،  َيَدُه فيِ اأَْدَخَل  ْبَرةيِ َطَعاٍم،  �سُ
َفَلْي�َس  َغ�سَّ  َمْن  النَّا�ُس،  َيَراُه  َعاميِ َكْي  َفْوَق الطَّ َجَعْلَتُه  »اأََفاَل  َقاَل:   ، اهلليِ َماُء َيا َر�ُسوَل  ال�سَّ اَبْتُه  اأَ�سَ

نِّي«)3(. ميِ
)1( �سحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ال�سهولة وال�سماحة في ال�سراء والبيع وَمن طلًبا حًقا فليطلبه في عفاف.

)2( �سنن اأبي داود ، كتاب البيوع، باب اإن البيع يح�سره اللغو، وهو حديث �سحيح.
)3(  �سحيح م�سلم، كتاب البيوع، باب َمن حمل علينا ال�سالح فلي�س منا، ومن غ�سنا فلي�س منا.
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3- ت�سريع بع�س الأحكام التي تكفل حقوق الم�ستهلكين، مثل خيار العيب، وهو حق  الم�ستهلك 
في ا�سترجاع نقوده، ورد ال�سلعة اإذا َتبيَّن له اأن فيها عيًبا مثل الغ�س الذي لم يعلم به عند التعاقد، 
َخْيريِ النََّظَرْينيِ َبْعَد اأَْن  َل َواْلَغَنَم، َفَمْن اْبَتاَعَها َبْعُد، َفاإيِنَُّه بيِ وا اْلإيِبيِ رُّ قال �سّلى اهلل عليه و�سّلم: »َل ُت�سَ

اَع َتْمٍر«)1(.  َها َو�سَ َك، َواإيِْن �َساَء َردَّ ْم�سَ َبَها، اإيِْن �َساَء اأَ َيْحَتليِ
ٌئ«)2(. والحكمة من  َفُهَو َخاطيِ اْحَتَكَر  4- تحريم الحتكار؛ لقوله �سّلى اهلل عليه و�سّلم: »َمْن 

تحريمه دفع ال�سرر عن الم�ستهلكين.

 الدرو�ض والعرب امل�ستفادة من الدر�ض:
1- قيام ال�سوق وفق قواعد الإ�سالم.

2- �سرورة التزام التجار باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية في التجارة.
3- الحلف الكاذب يمحق البركة.

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

)1( �سحيح البخاري، كتاب البيوع، باب النهي للبائع اأن ال يحفل االإبل والبقر والغنم وكل محفلة.
)2( �سحيح م�سلم، كتاب الم�ساقاة، باب تحريم الحتكار في الأقوات.
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1- اذكر ثالثة عوامل دعت النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم اإلى اإن�ساء ال�سوق في المدينة المنورة.
ح اثنين منها. 2- و�سع النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم مبادئ عدة لإعداد التاجر الم�سلم، و�سِّ

3- ما التوجيه النبوي الم�ستفاد من الحديثين النبويين ال�سريفين:
َوَبرَّ  اهلل  اتََّقى  َمْن  اإيِلَّ  اًرا  ُفجَّ َياَمةيِ  اْلقيِ َيْوَم  اَر ُيْبَعُثوَن  »اإيِنَّ التُّجَّ و�سّلم:  عليه  اهلل  �سّلى  قال   - اأ  

َدَق«. َو�سَ
ى«. َذا اْقَت�سَ َم اهللُ َرُجاًل �َسْمًحا اإيَِذا َباَع، َواإيَِذا ا�ْسَتَرى، َواإيِ ب- قال �سّلى اهلل عليه و�سّلم: »َرحيِ

4-ما الإجراءات التي و�سعها النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم لحفظ حقوق الم�ستهلكين؟
5- علِّل:

اأ    - نهى النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم عن تلقي الركبان.
ب - �سرع الإ�سالم خيار العيب.

6- بيِّن الحكم ال�سرعي الم�ستفاد من الحديثين النبويين ال�سريفين:
َل َواْلَغَنَم«. وا اْلإيِبيِ رُّ اأ   - قال �سّلى اهلل عليه و�سّلم: »َل ُت�سَ
ٌئ«. ب- قال �سّلى اهلل عليه و�سّلم: »َمْن اْحَتَكَر َفُهَو َخاطيِ
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ل املخططات التنظيمية الآتية مبا ينا�سبها: بعد درا�ستي للدرو�س ال�سابقة، اأُكميِ
: الدر�ض التا�سع ع�سر )الرفق بالنا�ض في ال�سالة(. اأولاً

• 	.......................................................
• 	........................................................
• 	.......................................................

الأدلة على اأخذ النبي �سّلى اهلل 
عليه و�سّلم باأ�سباب التوكل 

على اهلل تعالى:

	•عبد اهلل بن اأبي بكر ر�سي اهلل عنه: ...........................

	•عبد اهلل بن اأريقط  ر�سي اهلل عنه: ...........................

	•اأ�سماء بنت اأبي بكرر�سي اهلل عنها: .........................

	•علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه: ...........................

اأدوار ال�سحابة في الهجرة:  

• 	.......................................................
• 	........................................................

مظاهر عناية اهلل تعالى �سّلى اهلل 

عليه و�سّلم لــنبيه في الهجرة:

ثانياًا: الدر�ض الع�سرون )الهجرة النبوية(.

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

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

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

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

اأهمية الرفق بالنا�ض:

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

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

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

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

الحكمة من دعوة الإ�سالم اإلى 
التخفيف على النا�ض في ال�سالة:

مها ُأقيِّم معلوماتي وُأنظِّ
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• 	.......................................................
• 	........................................................
• 	.......................................................
• 	.......................................................

العوامــل التي اأدت اإلــى اإن�ساء 
المدينــة  فــي  تجــاري  �ســوق 

المنورة:

• 	.......................................................
• 	........................................................
• 	.......................................................
• 	.......................................................

مــن مبــادئ الإ�سالم فــي تنظيم 
العالقة بيــن م�ستخدمي ال�سوق 

من دون ا�ستغالل وخداع:

• 	.......................................................
• 	........................................................
• 	.......................................................
• 	.......................................................

�سرعهــا  التــي  الإجــراءات 
الإ�ســـالم لحـفـــظ حقـــوق 

الم�ستهلك:

رابعاًا: الدر�ض الثاني والع�سرون )اإن�ساء ال�سوق في المدينة المنورة(.

ثالثاًا: الدر�ض الحادي والع�سرون )اأ�س�ض بناء المجتمع المدني(.

اأ�س�ض بناء المجتمع المدني

الموؤاخاة بين الم�سلمينبناء الم�سجد النبوي

....................... اأهميته: 

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

...................... اأهميتها: 

................................
...............................
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بعــد و�ســول النبي �سّلــى اهلل عليــه و�سّلم اإلى املدينــة املنورة اأمــر ال�سحابة ر�ســي اهلل عنهم 
ببنــاء امل�سجــد النبوي، واتخذ مــن بيت المقد�س قبلــة للم�سلمني. فعن الرباء بن عــازب اأنه قال:  
َن  هيِ ميِ اأَْو َقاَل اأَْخَواليِ  ، هيِ يَنَة َنَزَل َعَلى اأَْجَداديِ َم املَديِ َل َما َقديِ لَّى اهلُل َعَلْيهيِ َو�َسلََّم َكاَن اأَوَّ يَّ �سَ »اأَنَّ النَّبيِ
ُبُه اأَْن َتُكوَن  تََّة َع�رَشَ �َسْهًرا، اأَْو �َسْبَعَة َع�رَشَ �َسْهًرا، َوَكاَن ُيْعجيِ �سيِ �سيِ َبَل َبْيتيِ املَْقديِ لَّى قيِ نَُّه �سَ ، َواأَ اريِ الأَْن�سَ

.)1(» َبَل الَبْيتيِ ْبَلُتُه قيِ قيِ
وف جعل امل�سجد الأق�سى القبلة الأولى للم�سلمني تنبيه ملكانته ف الإ�سالم، وقد ثبت اأنه اأحد 
َحاُل اإيِلَّ اإيَِلى َثاَلَثةيِ  دُّ الرِّ امل�ساجد الثالثة التي ُت�سدُّ الرحال اإليها، قال �سّلى اهلل عليه و�سّلم: »َل ُت�سَ

ي«)2(. ديِ ى، َوَم�ْسجيِ ديِ اْلأَْق�سَ ، َوَم�ْسجيِ ديِ اْلَحَراميِ َد: َم�ْسجيِ اجيِ َم�سَ

تحويل القبلة
الدرس الثالث والعشرون

أُناِقش

مع زمالئي عالقة قبة ال�سخرة بالم�سجد االأق�سى.

)1( �سحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب ال�سالة من الإيمان.
)2(  �سحيح البخاري، كتاب ف�سل ال�سالة في م�سجد مكة والمدينة، باب م�سجد بيت المقد�س.
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تحويل القبلة اإلى الم�سجد الحرام اًل   اأو

كان النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم يحب اأن 
تكــون قبلة امل�سلمني نحــو امل�سجد احلرام، 
وذلك ل�سببــني: اأولهما اأن البيت احلرام قبلة 
جــده اإبراهيم عليــه ال�سالم، والثــاين خمالفة 
اليهــود؛ لأنهــم كانــوا يتفاخــرون باتباع 

امل�سلمني للقبلة التي كانوا يتبعونها.

ا�ستمــر امل�سلمــون ف ال�سالة اإلــى امل�سجد الأق�سى حتى اأمــر اهلل تعالى بتحويــل قبلة ال�سالة  
اإلى امل�سجد احلرام، بقوله تعالى: {  

} )�سورة البقرة، الآية 144(.  
وبلغ خرب حتويل القبلة جماعة من ال�سحابة وهم ي�سلون الظهر يف م�سجد بني �سلمة، فتوجهوا 
�سلمة  بني  م�سجد  ي  �ُسمِّ لذلك  الأق�سى؛  امل�سجد  اإلى  متجهني  كانوا  بعدما  احلرام  امل�سجد  اإلى 

مب�سجد القبلتني، وكان ذلك ف رجب من ال�سنة الثانية للهجرة.

ِحكم تحويل القبلة اإلى البيت الحرام  ثانياًا  

كم عديدة، اأهمها:  اأمر اهلل تعالى بتحويل القبلة من امل�سجد الأق�سى اإلى امل�سجد احلرام لحيِ
1- ا�ستجابة اهلل تعالى لرجاء النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم بتحويل القبلة من الم�سجد الأق�سى اإلى 

الم�سجد الحرام.
2- اختبار الموؤمنين في ا�ستجابتهم لأمر هلل تعالى ور�سوله �سّلى اهلل عليه و�سّلم؛ اإذ   اأمر اهلل تعالى بتحويل 
قولــه: {  فــي  القبلــة 
ا نزلــت هذه الآية ا�ستجاب  ...})�ســورة البقــرة،  الآية 143(، ولمَّ

الم�سلمون لأمر اهلل عز وجل، واأطاعوا ر�سوله �سّلى اهلل عليه و�سّلم.
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يعرت�سون  املدينة من كانوا  املنافقني واليهود من �سكان  امل�سككني من  الك�سف عن موقف   -3
على املوؤمنني؛ اإذ �سككوا يف �سحة حتويل القبلة، فنزل فيهم قوله تعالى:{ 

الآية  البقرة،  )�سورة   {
.)142

ة  ة الإ�سالمية عن الأمم الأخرى، اإذ ُيمثِّل تحويل القبلة تر�سيًخا ل�ستقاللية الأُمَّ 4- ا�ستقاللية الأُمَّ
واإزالًة لأي  بها،  الخا�س  ب�سرعها  وقيامها  ومنعتها  ة  الأُمَّ لعزة  وتاأكيًدا  لالآخرين،  التبعية  من 

�سبهة يثيرها اأعداوؤها عن تبعية الم�سلمين لهم.
ة الإ�سالمية؛ اإذ يتوجه الم�سلمون اإلى قبلة واحدة بالرغم من تباعد بالدهم واختالف  5- وحدة الأُمَّ
اأجنا�سهم واألوانهم، وتتوحد عواطفهم وم�ساعرهم وهم ي�ستقبلون اأقد�س بقعة في الأر�س؛ 
لذا كان للبيت الحرام اأثره في قوة الم�سلمين النابعة من اجتماعهم، وفي توحيد �سفوفهم في 

هذه البقعة المباركة.

  الدرو�ض والعرب امل�ستفادة من الدر�ض:
1- الم�سلم ي�ستجيب لأوامر اهلل تعالى ويطيعه.

2- للم�سجدين الحرام والأق�سى مكانة عظيمة عند الم�سلمين.
. ....................................................-3
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ح ذلك. 1- للم�سجد الأق�سى مكانة عظيمة عند الم�سلمين، و�سِّ
2- لماذا كان النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم يحب تحويل القبلة اإلى الم�سجد الحرام؟

كم تحويل القبلة من الم�سجد الأق�سى اإلى الم�سجد الحرام. 3- بيِّن حكمتين من حيِ
4- قارن بين موقف الموؤمنين وموقف المنافقين واليهود من تحويل القبلة.

ح ذلك. ة، و�سِّ كم تحويل القبلة ا�ستقاللية الأُمَّ ن حيِ 5- ميِ
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الر�ســول �سّلــى اهلل عليه و�سّلم هو القدوة التي يحر�س امل�سلــم على اتباعها ف �سوؤون احلياة 
{ } تعالــى:  قــال  كلهــا، 

)�سورة الأحزاب، الآية 21(. ومن �سور القتداء التي يحتاج اإليها امل�سلم ف حياته القتداء به �سّلى اهلل 

عليه و�سّلم ف اإمامة امل�سلني.

هدي النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم في الإمامة اًل    اأو

يقوم هدي النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم ف الإمامة على جمموعة من العنا�رش، اأهمها:
الم�سلين بوجهه، وياأمرهم  ُيقبل على  الم�سلين، فكان �سّلى اهلل عليه و�سّلم  1-تنظيم �سفوف 
ر �سفوف الن�ساء، ويقول: م �سفوف الرجال وُيوؤخِّ بت�سوية ال�سفوف واإتمامها ور�سها، وُيقدِّ

وا...«)1(. ُفوَفُكْم َوَتَرا�سُّ يُموا �سُ »اأَقيِ
ا، ويقطع القراءة بين الآية والأخرى، كاأنه  2-العناية بالقراءة في ال�سالة، فكان يمدُّ الآيات مدًّ
اأخرى، ويقراأ ب�سوت ندي  بع�سها، ويخف�س في  يتلوها، ويرفع �سوته في  ر كل كلمة  ُيف�سِّ
ْعُت  جميل. وقد و�سف البراء بن عازب ر�سي اهلل عنه تالوته �سّلى اهلل عليه و�سّلم، بقوله: »�َسميِ
ْنُه  ْوًتا ميِ َن �سَ ْعُت اأََحًدا اأَْح�سَ ، َوَما �َسميِ اءيِ �سَ ي اْلعيِ ْيُتونيِ فيِ لَّى اهلُل َعَلْيهيِ َو�َسلََّم َيْقَراأُ َوالتِّينيِ َوالزَّ يَّ �سَ النَّبيِ

َراَءًة«)2(. اأَْو قيِ
3-الطماأنينة في ال�سالة؛ باأن يعطي كل ركن من اأركان ال�سالة حقه باإتمامه، ول ينتقل من فعل 
اإلى اآخر قبل اأن ي�ستقر فيه ويتّمه، فال يرتفع من الركوع قبل اأن ي�ستوي ظهره، ول ينتقل من 
ه  ُيوجِّ و�سّلم  عليه  اهلل  �سّلى  وكان  ال�سجود.  في  جوارحه  ت�ستقر  اأن  قبل  اأخرى  اإلى  �سجدة 
َر  اَلةيِ َفَكبِّْر، ُثمَّ اْقَراأْ َما َتَي�سَّ اأ�سحابه اإلى ركن الطماأنينة في ال�سالة، فيقول: » اإيَِذا ُقْمَت اإيَِلى ال�سَّ

هدي النبي �ضّلى اهلل عليه 
و�ضّلم في اإمامة الم�ضلين

الدرس الرابع والعشرون

)1( �سحيح البخاري، كتاب الأذان، باب اإقبال الإمام على النا�س عند ت�سوية ال�سفوف. �سحيح م�سلم، كتاب ال�سالة، باب الت�سهد في ال�سالة.
)2( �سحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم : »الماهر بالقراآن مع الكرام البررة«.



120

َحتَّى  ا�ْسُجْد  ُثمَّ  َقاِئًما،  َتْعِدَل  َحتَّى  اْرَفْع  ُثمَّ  َراِكًعا،  َتْطَمِئنَّ  َحتَّى  اْرَكْع  ُثمَّ  اْلُقْراآِن،  ِمَن  َمَعَك 
َك ُكلَِّها«)1(. اَلتيِ ي �سَ َك فيِ �ًسا، َواْفَعْل َذليِ نَّ َجاليِ ًدا، ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْطَمئيِ نَّ �َساجيِ َتْطَمئيِ

4- الخ�سوع في ال�سالة؛ باأن يخ�سع الموؤمن لربه عز وجل، وي�سغل قلبه بالآيات التي ُتتلى، ويعمل 
 { على اأن يكون ممن نزل فيهم قوله تعالى: { 

)�سورة الموؤمنون، الآيتان 2-1(.

 ثانياًا    منهج النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم في التعامل مع الم�سلين

النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم بت�سجيع امل�سلمني على املحافظة على �سالة اجلماعة وعدم  اهتم 
تنفريهم منها، وكان له منهج متميز لتحقيق هذه الغاية. وف ما ياأتي اأهم معامل هذا املنهج: 

1-رفع الحرج والتي�سير على الم�سلين، فكان النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم ينهى االأئمة عن اإطالة 
القراءة في ال�سالة رحمًة بالنا�س، وكان يو�سي بالتخفيف على الم�سلين، فيقول: »اأَيَُّها النَّا�ُس، 
 ،)2(» يَف، َوَذا الَحاَجةيِ عيِ ي�َس، َوال�سَّ ُم الَمريِ يهيِ ْف، َفاإيِنَّ فيِ النَّا�سيِ َفْلُيَخفِّ لَّى بيِ ُروَن، َفَمْن �سَ اإيِنَُّكْم ُمَنفِّ
اَلةيِ  ُقوُم اإيَِلى ال�سَّ وكان النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم يراعي اأحوال الم�سلين خلفه، قائاًل: »اإيِنِّي َلأَ
.)3(» هيِ َيَة اأَْن اأَ�ُسقَّ َعَلى اأُمِّ ي َكَراهيِ اَلتيِ ي �سَ ُز فيِ َتَجوَّ يِّ َفاأَ بيِ يَها، َفاأَ�ْسَمُع ُبَكاَء ال�سَّ َل فيِ ْن اأَُطوِّ يُد اأَ َواأََنا اأُريِ

وفي هذا الحديث توجيه نبوي كريم لالأئمة بالتحلي بالمرونة، فاإن عزم على االإطالة ثم وجد 
اأن ذلك ي�سق على الم�سلين ق�سر في �سالته؛ لكيال ينفرهم. وكان �سّلى اهلل عليه و�سّلم ياأخذ 
بالرخ�س ال�سرعية في اإمامته، فيق�سر في ال�سفر، ويجمع بين ال�سلوات دفًعا للحرج، وتي�سيًرا 
ته، وكان في جميع اأحواله يتبع اأو�سط الأمور، وي�سف اأن�س بن مالك �سالة النبي �سّلى  على اأُمَّ
ْن َر�ُسوليِ اهلليِ  اَلًة، ميِ اَلًة، َوَل اأََتمَّ �سَ ، اأََخفَّ �سَ لَّْيُت َوَراَء اإيَِماٍم َقطُّ اهلل عليه و�سّلم بقوله: »َما �سَ

)1( �سحيح البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة لالإمام والماأموم. �سحيح م�سلم، كتاب ال�سالة، باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة.

)2(  �سحيح البخاري، كتاب العلم، باب الغ�سب في الموعظة والتعليم، اإذا راأى ما يكره. �سحيح م�سلم، كتاب ال�سالة، 
باب اأمر االأئمة بتخفيف ال�سالة في تمام.

)3( �سحيح البخاري، اأبواب �سالة الجماعة، باب َمن اأخف ال�سالة عند بكاء ال�سبي. �سحيح م�سلم، كتاب ال�سالة، باب 
اأمر االأئمة بتخفيف ال�سالة في تمام.
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�سّلى اهلل عليه و�سّلم«)1(.
2- تنظيم العالقة بين الم�سلين، اإذ نهى �سّلى اهلل عليه و�سّلم الم�سلين عن الت�سوي�س على بع�سهم، 
َبْع�ٍس  َعَلى  ُكْم  َبْع�سُ َيْرَفْع  َوَل  ا،  َبْع�سً ُكْم  َبْع�سُ َينَّ  ُيوؤْذيِ َفاَل  َربَُّه  ُمَناٍج  واأو�ساهم بقوله: »ُكلُُّكْم 
«)2(، وكره االإتيان اإلى الم�سجد بروائح كريهة، فنهى عن اأكل الثوم  اَلةيِ ي ال�سَّ ، اأَْو فيِ َراَءةيِ ي اْلقيِ فيِ
والب�سل قبل الذهاب اإلى الم�سجد؛ الأن رائحتهما توؤذي الم�سلين، وتمنع الخ�سوع في ال�سالة.

3-توجيه الم�سلين وت�سحيح اأخطائهم برفق ولين. فعن معاوية بن الحكم ال�سلمي، قال: »َبْيَنا 
، َفُقْلُت: َيْرَحُمَك اهلل،  َن اْلَقْوميِ لِّي َمَع َر�ُسوليِ اهلليِ �سّلى اهلل عليه و�سّلم، اإيِْذ َعَط�َس َرُجٌل ميِ اأََنا اأُ�سَ
ُبوَن  ريِ َي�سْ َفَجَعُلوا  ؟  اإيَِليَّ َتْنُظُروَن  �َساأُْنُكْم  َما  َياْه)3(،  مِّ اأُ َواُثْكَل  َفُقْلُت:  ْم،  هيِ اريِ اأَْب�سَ بيِ اْلَقْوُم  ي  َفَرَمانيِ
عليه  اهلل  �سّلى  اهلليِ  َر�ُسوُل  لَّى  �سَ ا  َفَلمَّ ُتوَننيِي...،  مِّ ُي�سَ ْيُتُهْم  َراأَ ا  َفَلمَّ ْم،  هيِ اأَْفَخاذيِ َعَلى  ْم  يهيِ اأَْيديِ بيِ
ي)4( ْنُه، َفَواهلليِ َما َكَهَرنيِ يًما ميِ َن َتْعليِ ي، َما َراأَْيُت ُمَعلًِّما َقْبَلُه، َوَل َبْعَدُه اأَْح�سَ ي ُهَو َواأُمِّ بيِ اأَ و�سّلم، َفبيِ

، اإيِنََّما ُهَو  ْن َكاَلميِ النَّا�سيِ يَها �َسْيٌء ميِ ُلُح فيِ اَلَة، َل َي�سْ هيِ ال�سَّ ي، َقاَل: اإيِنَّ َهذيِ ي َوَل �َسَتَمنيِ َرَبنيِ َوَل �سَ
«)5(. فلم ينهره �سّلى اهلل عليه و�سّلم، ولم يعاقبه، واإنما تحدث  َراَءُة اْلُقْراآنيِ يُر َوقيِ يُح َوالتَّْكبيِ التَّ�ْسبيِ
اإليه بلطف، وخاطبه بحكمة، وعلَّمه فقه ال�سالة واآدابها برفق، وراعى عدم معرفته بحرمة 
ول  عبادة،  ال�سالة  اأن  فبيَّن  العقلي؛  الإقناع  خطئه  ت�سحيح  في  واتَّبع  ال�سالة،  في  الكالم 
يجوز التحدث فيها بكالم النا�س، فتعلَّم الرجل، واأحب اأ�سلوب النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم، 
وهكذا يجب على االأئمة والدعاة اأن يقتدوا بالنبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم في مخاطبة الم�سلين 

والمتعلمين، واأن يتعاملوا مع المخطئ برفق ولين.

ر أُفكِّ

في مثاٍل من الأمثلة المعا�سرة على الت�سرفات التي توؤذي الم�سلين في الم�ساجد. 

)1( �سحيح م�سلم، كتاب ال�سالة، باب اأمر االأئمة بتخفيف ال�سالة في تمام.
)2( �سنن اأبي داود، كتاب التطوع، اأبواب قيام الليل، باب في رفع ال�سوت بالقراءة في �سالة الليل، وهو حديث �سحيح.

)3( واثكل اأمياه: عبارة �سائعة بين العرب توهم الدعاء على النف�ض.
)4( ما كهرني: ما نهرني.

)5(  �سحيح م�سلم، كتاب الم�ساجد وموا�سع ال�سالة، باب تحريم الكالم في ال�سالة.
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ر النبي  وكان �سّلى اهلل عليه و�سّلم ي�ستمع لمالحظات الم�سلين،كما فعل مع الرجل الذي ذكَّ
�سّلى اهلل عليه و�سّلم بوقوع ال�سهو في �سالة رباعية ب�سالتها ركعتين ، فرجع �سّلى اهلل عليه 
ها ثم �سجد �سجود ال�سهو)1(، ولم يعب على الرجل اأو يغ�سب  و�سّلم بالنا�س في ال�سالة واأتمَّ
منه، وهو بهذا ُيبيِّن لالأئمة واجبهم نحو اإخوانهم من الم�سلين بالتزام �سعة ال�سدر، وح�سن 

ال�ستماع، وتقبل الن�سيحة، والتوا�سع.
اأو في  اإمامة ال�سالة،  اإن جميع الأمور التي �سبقت؛ �سواء في هديه �سّلى اهلل عليه و�سّلم في 

التعامل مع الم�سلين، يجب على الإمام اأن يعتني بها، ويراعيها.

  الدرو�ض والعرب امل�ستفادة من الدر�ض:
1- االقتداء بالنبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم في توجيه الم�سلين وت�سحيح اأخطائهم.

2- التخفيف على الم�سلين في ال�سالة ومراعاة اأحوالهم.
...............................................- 3

 )1( �سحيح البخاري، اأبواب �سجود ال�سهو، باب َمن لم يت�سهد في �سجدتي ال�سهو.
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1- بيِّن منهج النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم في قراءة القراآن في ال�سالة.
2- اذكر مظهرين من مظاهر حر�س النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم على رفع الحرج والتي�سير على 

ة. الأُمَّ
اَلًة، َوَل اأََتمَّ  ، اأََخفَّ �سَ لَّْيُت َوَراَء اإيَِماٍم َقطُّ 3-ما دللة قول اأن�س بن مالك ر�سي اهلل عنه: »َما �سَ

لَّى اهلُل َعَلْيهيِ َو�َسلََّم« ؟ ْن َر�ُسوليِ اهلليِ �سَ اَلًة، ميِ �سَ
م النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم العالقة بين الم�سلين. 4- بيِّن كيف نظَّ

بعد تذكيره  ال�سالة  النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم  اإكمال  الم�ستفاد من  النبوي  التوجيه  ا�ستنتج   -5
بوقوع ال�سهو فيها.
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�رشب ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم اأروع الأمثلة على ح�سن الع�رشة مع زوجاته ر�سي اهلل 
الآية 19(،  الن�ساء،  )�سورة   { تعالى:{ الزوجية قوله  يتمثل ف حياته  عنهن، وكان 
ُكْم  هيِ َواأََنا َخرْيُ أَْهليِ ُكْم ليِ ُكْم َخرْيُ ويحث امل�سلمني على ح�سن معاملة الزوجات واإكرامهن، فيقول: »َخرْيُ
أَْهليِي…«)1(. وكان لهذه اخلريية مظاهرها العملية ف حياته �سّلى اهلل عليه و�سّلم؛ لأنه قدوة امل�سلمني  ليِ
ف خمتلف مناحي احلياة. فما مظاهر ح�سن معاملة النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم لزوجاته ر�سي اهلل عنهن؟
اأو�سى النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم بح�سن معاملة املراأة والرفق بها، وكان يقول: »َفاتَُّقوا اهلَل 
رٌي َي�ْسُكوَن  اٌء َكثيِ �سَ ٍد نيِ مَّ اآليِ حُمَ «)2(، وكان يعاتب امل�سيئني لزوجاتهم، فيقول: »َلَقْد َطاَف بيِ اءيِ فيِ النِّ�سَ

ُكْم«)3(. َياريِ خيِ َك بيِ اأَْزَواَجُهنَّ َلْي�َس اأُوَلئيِ
ا زوجاته �سّلى اهلل عليه و�سّلم فكان  لهن مكانتهن الخا�سة عنده، وقد تجلَّت �سور هذه  اأمَّ

المكانة الرفيعة في المظاهر الآتية:  
د زوجاته، ومجال�ستهن كل يوم؛ تاأني�ًسا لهن، وتطييًبا  1-حر�سه �سّلى اهلل عليه و�سّلم على تفقُّ

لقلوبهن بالرغم من كثرة م�ساغله، وعظم اأعبائه.
2- اإظهاره �سّلى اهلل عليه و�سّلم م�ساعره الجميلة نحوهن، وت�سريحه بحبه �سّلى اهلل عليه و�سّلم 
ل:  ا �ُسئيِ ْقُت ُحبََّها«)4(، ولـمَّ ل عن ال�سيدة خديجة ر�سي اهلل عنها: » اإيِنِّي ُرزيِ لهن، فقال حين �ُسئيِ
َة«)1(. و في ذلك توجيه نبوي لالأزواج با�ستحباب اإظهار  » َمْن اأََحبُّ النَّا�ِض اإِلْيَك ؟ َقاَل: َعاِئ�سَ

هدي النبي �ضّلى اهلل عليه 
و�ضّلم مع زوجاته

الدرس الخامس والعشرون

)1( جامع الترمذي، كتاب المناقب، باب ف�سل اأزواج النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم، وهو حديث �سحيح.
)2( �سحيح م�سلم،  كتاب الحج، باب حجة النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم.

)3( �سنن اأبي داود، كتاب النكاح، باب في �سرب الن�ساء، وهو حديث �سحيح.
)4( �سحيح البخاري، كتاب مناقب الأن�سار، باب تزويج النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم خديجة ر�سي اهلل عنها. �سحيح م�سلم، 

كتاب ف�سائل ال�سحابة، باب ف�سائل اأم الموؤمنين خديجة ر�سي اهلل تعالى عنها.
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م�ساعر الحب والمودة لأزواجهم، واأنَّه من �سرورات الحياة الزوجية ال�سعيدة.
3- توا�سعه �سّلى اهلل عليه و�سّلم لزوجاته ر�سي اهلل عنهن، ورفقه بهن، فكان ي�سع ركبته عند 
على  ويقوم  اإليهن،  ن  ُيح�سيِ وكان  تركب)2(،  حتى  ركبته  على  البعير، وت�سع �سفية رجلها 

حوائجهن.

4- �سماحه �سّلى اهلل عليه و�سّلم لهن بالترفيه المباح، فاأذن لعائ�سة ر�سي اهلل عنها اأن تنظر اإلى 
الحب�سة وهم يلعبون في الم�سجد، وت�سابق معها في اأكثر من مرة، وكان ي�سارك عائ�سة و�سودة 

ر�سي اهلل عنهما في مزاحهما.
ر من ذكر خديجة ر�سي اهلل عنها، ويذبح  ُيكثيِ 5- وفاوؤه �سّلى اهلل عليه و�سّلم لزوجاته، فكان 
ي اهللُ َعزَّ  ال�ساة، ويبعث لحمها ل�سديقاتها، وكان �سّلى اهلل عليه و�سّلم يقول عنها: »َما اأَْبَدَلنيِ
َها  َماليِ ي بيِ ي النَّا�ُس، َوَوا�َسْتنيِ َبنيِ ي اإيِْذ َكذَّ َقْتنيِ دَّ ي النَّا�ُس، َو�سَ ي اإيِْذ َكَفَر بيِ ْنَها، َقْد اآَمَنْت بيِ َوَجلَّ َخْيًرا ميِ

ي النَّا�ُس،...«)3(. اإيِْذ َحَرَمنيِ
6- اإكرامه �سّلى اهلل عليه و�سّلم لأهل زوجاته ودوام و�سالهم، فكثيًرا ما كان ياأتي بيت اأبي بكر 
ل عن اأحب النا�س اإليه بعد  ا �ُسئيِ ر�سي اهلل عنه، ويجل�س مع عمر ر�سي اهلل عنه ويحاوره. ولمَّ
ا ا�ستاأذنت هالة بنت خويلد اأخت خديجة ر�سي اهلل عنهما على  عائ�سة، قال: »اأَُبوَها«)4(، ولمَّ
ر �سوت خديجة، وفرح لمقدمها ر�سي اهلل عنها، وقال:  ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم، تذكَّ
عنها  اهلل  ر�سي  هالة  عليه  الم�ستاأذنة  تكون  اأن  و�سّلم  عليه  اهلل  �سّلى  فدعا  َهاَلة«)5(،  »اللَُّهمَّ 

اإكراًما وتقديًرا ووفاًء لمقام زوجه خديجة ر�سي اهلل عنها.

أُبدي رأيي

ن معاملة زوجته بال�سعف. يتهم المجتمع الرجل الذي ُيح�سيِ

)1( �سحيح البخاري، كتاب المناقب، باب من ف�سل عائ�سة ر�سي اهلل عنها. �سحيح م�سلم، كتاب ف�سائل ال�سحابة، باب 
من ف�سائل اأبي بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه.

)2( �سحيح البخاري، كتاب البيوع، باب هل ي�سافر بالجارية.
)3( م�سند اأحمد، باقي م�سند الأن�سار، وهو حديث �سحيح.

)4( �سحيح البخاري، كتاب ف�سائل ال�سحابة، باب قول النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم:  »لو كنت متخًذا خليال«.
)5( �سحيح البخاري، كتاب مناقب الأن�سار، باب تزويج النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم خديجة ر�سي اهلل عنها.
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7-ح�سن تعامله �سّلى اهلل عليه و�سّلم مع الخالف الذي يقع بينهن ب�سبب الغيرة؛ اإذ كان يحدث 
النبي  بين زوجاته �سّلى اهلل عليه و�سّلم ما يحدث بين الزوجات من الخالفات، وقد راعى 
يََّة  فيِ َبَلَغ �سَ اأنه  ذلك  من  معها.  التعامل  واأح�سن  الب�سرية،  الطبيعة  هذه  و�سّلم  عليه  اهلل  �سّلى 

َي  َوهيِ َو�َسلََّم  َعَلْيهيِ  اهللُ  لَّى  �سَ يُّ  النَّبيِ َعَلْيَها  َفَدَخَل  َفَبَكْت،  يٍّ  َيُهوديِ ْنُت  بيِ َعْنها:  َة َقاَلْت  اأَنَّ َحْف�سَ
اهللُ  لَّى  �سَ يُّ  النَّبيِ َفَقاَل   ، يٍّ َيُهوديِ ْنُت  بيِ ُة اإيِنِّي  ليِي َحْف�سَ َقاَلْت  َفَقاَلْت:  ؟  يكيِ ُيْبكيِ َما  َفَقاَل:  ي،  َتْبكيِ
يَم َتْفَخُر َعَلْيك،يِ ُثمَّ َقاَل:  ، َففيِ يٍّ ، َواإيِنَّكيِ َلَتْحَت َنبيِ يٌّ كيِ َلَنبيِ ، َواإيِنَّ َعمَّ يٍّ اإيِنَّكيِ َلْبَنُة َنبيِ َعَلْيهيِ َو�َسلََّم: »يِ
ُة«)1(. فقد ا�ستمع �سّلى اهلل عليه و�سّلم ل�سكوى �سفية، ولم ي�ستخف بها،  َيا َحْف�سَ ي اهللَ  اتِّقيِ
رها بمنزلتها وقرابتها من  اأو يقلل من �ساأنها، بل تحدث اإليها برحمة، وخاطبها بحكمة، وذكَّ
اأنبياء اهلل عليهم ال�سالم، واأنه لي�س لأحد حق في التفاخر عليها، واتَّبع �سّلى اهلل عليه و�سّلم 
في التخفيف عنها منهًجا علميًّا؛ ف�سفية كانت على اليهودية قبل اإ�سالمها، ولمو�سى وهارون 
ثم  ال�سلة،  لهذه  ب�سلتها بهما، واحترامه  رها  الخا�سة عندها، فذكَّ ال�سالم مكانتهما  عليهما 

رها بمكانتها عنده، واأنها زوجته �سّلى اهلل عليه و�سّلم، وفي ذلك ت�سرية عنها. ذكَّ
يعنفها �سّلى  فلم  تعامله مع حف�سة ر�سي اهلل عنها،  وكان �سّلى اهلل عليه و�سّلم حكيًما في 
ُة«، وفي ذلك نزع للكراهية من القلوب،  ي اهللَ َيا َحْف�سَ اهلل عليه و�سّلم، واكتفى بقوله: »اتَّقيِ

وزرع للر�سا والمحبة. 

  الدرو�ض والعرب امل�ستفادة من الدر�ض:
1- القتداء بالنبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم في اإكرام زوجاته واإكرام اأهلهن. 

2-تقدير اأمهات الموؤمنين ر�سي اهلل عنهن.
. ...............................................- 3

)1( جامع الترمذي، كتاب المناقب، باب ف�سل اأزواج النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم، وهو حديث �سحيح.
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1- اذكر ثالثة مظاهر لح�سن معاملة النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم زوجاته ر�سي اهلل عنهن.
2- ما التوجيه النبوي الم�ستفاد من اإظهاره �سّلى اهلل عليه و�سّلم لم�ساعره الجميلة تجاه زوجاته 

ر�سي اهلل عنهن؟
3- اذكر مثاًل واحًدا على ما ياأتي:

اأ    - �سماح النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم لزوجاته ر�سي اهلل عنهن بالترفيه عن اأنف�سهن.
ب - وفاء النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم لزوجاته ر�سي اهلل عنهن.

4- ا�ستنتج دللة فرح النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم بقدوم هالة بنت خويلد ر�سي اهلل عنها.
5- بيِّن منهج النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم في التعامل مع �سكوى زوجه �سفية ر�سي اهلل عنها من 

زوجه حف�سة ر�سي اهلل عنها.
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ل املخططات التنظيمية الآتية مبا ينا�سبها: بعد درا�ستي للدرو�س ال�سابقة، اأُكميِ

: الدر�ض الثالث والع�سرون )تحويل القبلة(.  اأولاً

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

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

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

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

مكانة الم�سجد الأق�سى عند الم�سلمين:

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

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

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

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

الحكمة من تحويل القبلة من الم�سجد 
الأق�سى اإلى الم�سجد الحرام:

ثانياًا: الدر�ض الرابع والع�سرون )هدي النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم في اإمامة الم�سلين(. 

في التعامل مع الم�سلينفي الإمامة

هدى النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم
 في اإمامة الم�سلين

.................................•	

.................................•	

.................................•	

.................................•	

.................................•	

.................................•	

.................................•	

.................................•	

مها ُأقيِّم معلوماتي وُأنظِّ
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ثالثاًا: الدر�ض الخام�ض والع�سرون )هدي النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم مع زوجاته(. 

• 	...................................................................................
• 	...................................................................................
• 	...................................................................................
• 	...................................................................................
• 	...................................................................................
• 	...................................................................................
• 	...................................................................................

مظاهر ح�سن معاملة النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم لزوجاته ر�سي اهلل عنهن.
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