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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
املقدمة

الحمد هلل رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على �سيد المر�سلين� ،سيدنا محمد وعلى �آله

و�صحبه ومن �سار على نهجه �إلى يوم الدين� ،أما بعد ،ف�إن الحديث النبوي هو الم�صدر الثاني

من م�صادر الت�شريع الإ�سالمي ،ودرا�سته والعلم به من ال�ضروريات التي ال غنى عنها لطالب
موجها لأبنائنا الطلبة في حياتهم ،وفي طلبهم
العلم ال�شرعي؛ لذا جاء هذا الكتاب ليكون
ً

لهذا العلم؛ �إذ احتوى الكتاب على مجموعة من الدرو�س الخا�صة بعلوم الحديث ال�شريف،
ومجموعة �أخرى من الأحاديث المختارة بو�صفها نماذج ُتعين الطلبة على فهم �أ�سا�سيات

أي�ضا
هذا العلم ،ودرو�س في ال�سيرة النبوية يقتدي بها الطالب في حياته .وقد عر�ضنا فيه � ً

لنماذج من الأحاديث النبوية ذات ال�صلة بواقع الطالب والمجتمع الذي يعي�ش فيه؛ لتكون

مرجعا ودليلاً له على كيفية �شرح �أحاديث ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم وفهمها ،ف�ضلاً عن
ً

عر�ض الدرو�س بطريقة مت�سل�سلة وا�ضحة �سهلة ،ركزنا فيها على الثمار الأ�سا�سية ،مبتعدين

عن الإ�سهاب والإطالة ،ومراعين الفروق الفردية بين الطلبة ،ومعززين الأفكار والقيم
واالتجاهات المن�شودة ب�أن�شطة متنوعة �شائقة تنا�سب م�ستويات الطلبة كافة.

روعي في هذا الكتاب عر�ض الدرو�س بلغة ع�صرية �سهلة الفهم ،والتركيز على بع�ض

الق�ضايا المعا�صرة التي تم�س حياة الطلبة في حا�ضرهم وم�ستقبلهم ،مراعين ا�ستثارة تفكيرهم،

حر�صا م ّنا على بناء
وتنمية مهاراتهم العقلية والفكرية ،وحثهم على التفكير الإبداعي والناقد؛
ً

�شخ�صية علمية متميزة تدعو �إلى �سبيل ربها بالحكمة والموعظة الح�سنة.

خال�صا لوجهه الكريم ،و�أن تنتفع
ن�س�أل اهلل العلي القدير �أن يتقبل م ّنا عملنا هذا ،ويجعله
ً

به نا�شئتنا في الدنيا والآخرة.

واهلل ولي التوفيق

الدرس األول

مدخل �إلى علم الجرح والتعديل
يعد علم الجرح والتعديل �أحد العلوم المتخ�ص�صة في علوم الحديث ،وذلك ل�ضرورته في

الحكم على الأحاديث النبوية من حيث ال َقبول والرد ،فما الجرح والتعديل؟

�أوًال

مفهوم الجرح والتعديل

ب�شق �أو قطع.
الجرح لغ ًة :الت�أثير في البدن ٍ ّ

وفي اال�صطالح :و�صف الراوي بما يقت�ضي رد روايته.
التعديل لغة :التقويم والت�سوية.

و�صف الراوي بما يقت�ضي َق َ
بول روايته.
وفي اال�صطالحْ :

علم الجرح والتعديل :هو العلم الذي يبحث في �أحوال الرواة من حيث ال َقبول والرد.

ثانيًا

م�شروعية الجرح والتعديل

ا�ستدل العلماء على م�شروعية الجرح والتعديل بمجموعة من الأدلة ال�شرعية ،منها:

 -1قوله تعالى}:

{

(�سورة الحجرات ،الآية  .)6فالآية الكريمة تدعو الأُ ّمة �إلى التثبت من �صحة الأخبار ،والتدقيق في خبر

الفا�سق ،وفي ذلك �إ�شارة وا�ضحة �إلى عمل علماء الجرح والتعديل في التثبت من الرواة و�أخبارهم.
�س َك َك ِذ ٍب َع َلى �أَ َح ٍدَ ،م ْن َك َذ َب َع َل ََّي ُم َت َع ِّم ًدا
 -2قوله �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم �« :إ ََِّن َك ِذ ًبا َع َل َّي َل ْي َ
َف ْل َي َت َب َّو أْ� َم ْق َعده ِم ْن ال ََّنار»( .)1ففي هذا الحديث ّ
يحذر النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم من ن�سبة

الأحاديث المكذوبة �إليه؛ لأن ذلك يتعار�ض مع �أهم مقا�صد ال�شريعة ،وهو حفظ الدين .وال

�شك في �أن الجرح والتعديل ي�صون ال�شريعة من الأحاديث المكذوبة ،وذلك بالك�شف عن
وا�ضعيها.

(� )1صحيح البخاري ،كتاب الجنائز ،باب ما يكره من النياحة� .صحيح م�سلم في مقدمة ال�صحيح ،باب في التحذير من
الكذب على ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم.
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� -3إجماع العلماء على وجوب الجرح والتعديل ،و�أنه لي�س من الغيبة المحرمة ،م�ستدلين على

ذلك بالقاعدة الأ�صولية« :ما ال يتم الواجب �إال به فهو واجب» .فحفظ الدين ال يتم �إال بحفظ

بالتثبت من �صحة �أخبارها؛ بدرا�سة �أحوال
ال�سنة ال يتم �إال
وال�سنة النبوية ،وحفظ ُّ
الكتاب ُّ
ّ

رواتها والحكم عليهم ،وهذا عمل �أئمة الجرح والتعديل؛ لذلك بنى العلماء على هذه
القاعدة �أن علم الجرح والتعديل من فرو�ض الكفاية التي ت�أثم الأُ ّمة قاطبة �إن ق�صرت بالقيام به.

أقرأ وأستنتج

�أقر�أ الآية الكريمة الآتية ،ثم �أ�ستنتج منها ما يدل على م�شروعية الجرح والتعديل:

قال اهلل تعالى} :
.)179

ثالثًا

{ (�سورة �آل عمران ،الآية

ن�ش�أة علم الجرح والتعديل

لم يكن الجرح والتعديل في زمن ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم وكبار التابعين رحمهم اهلل تعالى

قائما بذاته؛ لأن دواعيه لم تكن موجودة في ع�صرهم ،فلم ير ّدوا رواية �صحابي التهامه
علما ً
ً

بالكذب ،لكنهم تكلموا في حفظ بع�ض ال�صحابة �أو خطئهم في نقل حديث ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل
عليه و�س ّلم .فعن �أم الم�ؤمنين عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أنها قالت�« :إِ ََّن ُك ْم َل ُت َح ِّد ُثو ِّني َع ْن غَ ْيرِ َك ِاذ َب ْي ِن
َ
ال�س ْم َع ُي ْخ ِط ُئ(.)2(»)1
َو اَل ُمك َّذ َب ْي ِن َو َل ِك َّن َّ
وفي ع�صر التابعين برزت مجموعة من العوامل �أدت �إلى ظهور علم الجرح والتعديل ،من

�أهمها :كثرة ال�ضعفاء والكذابين ،و�سعي بع�ض الفرق لن�شر �أفكارها بو�ضع الأحاديث المكذوبة

على ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم التي ت�ؤيد مذاهبهم و�أفكارهم ،فتنبه العلماء لخطر ذلك،

وبد�أوا يميزون بين رواة الحديث الذين لم يقبلوا منهم �إال َمن توافرت فيه �شروط ال َقبولُ .ي َ
ذكر
�أن بع�ض العلماء قد تخ�ص�صوا في درا�سة الرواة والحكم عليهم ،فكان �شعبة بن الحجاج �أول َمن

ت�صدى للحكم على الرجال والنظر في مروياتهم ،وتبعه يحيى بن �سعيد ومالك بن �أن�س وغيرهما

من �أئمة الجرح والتعديل.

( )1معنى هذا الحديث �أن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ظنت �أن عمر وابنه عبد اهلل ر�ضي اهلل عنهما توهما �أو �أخط�آ في رواية �أحد الأحاديث.
(� )2صحيح م�سلم ،كتاب الجنائز ،باب الميت يعذب ببكاء �أهله.
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بعد نهاية ع�صر التابعين طالت الأ�سانيد

وكثر الرواة ،فخ�شي العلماء �أن ت�ضيع �أقوال
�أئمة الجرح والتعديل ،ف�سعوا �إلى حفظها في

بطون الكتب بعدما كانت تحفظ في �صدور

الرجال.

رابعا
ً

�شروط الجارح والمعدل

فـائـدة

ابن منجويه عامل حديث و�ص��فه �ش��عبة

اب��ن احلجاج فقال« :ه��و �أول من فت�ش

بالع��راق عن �أم��ر املحدث�ين ،وجانب
ال�ضعفاء واملرتوكني ،و�صار َع َل ًما يقتدى
به ،وتبعه عليه بعده �أهل العراق».

ال ُيقبل قول كل �أحد يف اجلرح والتعديل ،فال بد �أن تتوافر يف الناقد �رشوط عدة لكي يكون
اً
مقبول ،ومن �أهم هذه ال�رشوط ما ي�أتي:
جرحه وتعديله

� -1أن يكون اً
عدل؛ لأن الجرح والتعديل �شهادة ُيبنى عليها َقبول الأحاديث �أو ردها ،وهذه
ال�شهادة ال تقبل من غير النقاد العدول.

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

يجرح راويًا ب�أمر ال يجرح الرواة
عالما ب�أ�سباب الجرح والتعديل وقواعده؛ لكي ال
َ
� -3أن يكون ً
يعد َل َمن ال ي�ستحق التعديل.
ب�سببه� ،أو ِّ
عالم��ا بداللة م�ص��طلحات الج��رح والتعديل ف��ي اللغة العربية؛ كي ال ي�س��تعمل
� -4أن يك��ون ً
الم�ص��طلحات في غير محلها ،فيجرح بغير م�ص��طلحات الجرح ،ويعدل بغير م�صطلحات
التعديل.

آناقش

عالما ب�أ�سباب الجرح
مع زمالئي في الغرفة ال�صفية �أهمية �أن يكون الجارح �أو المعدل ً
والتعديل.

خام�سا مراتب الجرح والتعديل
ً

ق�سم علماء اجلرح والتعديل الرواة �إلى مراتب عدة ،بح�سب درجة قَبولهم يف الرواية ،وجعلوا
َّ
لكل مرتبة من هذه املراتب � ً
ألفاظا ا�صطالحي ًة تَدل على مكانتهم يف الرواية ،و�سنخ�ص بالذكر
ثالثة �أق�سام لهذه املراتب ،وم�صطلحات كل ق�سم ،وهي:
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الق�سم الأولَ :من ُيقبل حديثهم ،وهم مراتب .ومن �أهم الألفاظ يف هذا الق�سم ُمرتَّب ًة من الأعلى

�إلى الأدنى:

د� -صدوق.
			
جـ -ثقة.
			
ب -ثقة ثقة.
�أ � -أوثق ال َّنا�س.
آخر يقويه قبلناه ،و� اّإل رددناه ،فال
الق�سم الثاينَ :من يكتب حديثهم وينظر فيه ،ف�إن وجدنا حدي ًثا � َ
يقبل حديث الراوي وحده .و�أ�صحاب هذا الق�سم مراتب ،وهذه �أهم �ألفاظه:
		
جـ -لي�س بالقوي.

			
�أ -يكتب حديثه .ب�ُ -صويلح.
أي�ضا .ومن �أهم الألفاظ يف هذا الق�سم ُمرتَّب ًة من
الق�سم الثالثَ :من ُيرد حديثهم وهم مراتب � ً
ال�ضعيف �إلى الأ�شد �ضعفًا:
جدا.
�أ� -ضعيف ًّ

		
ب -متهم بالكذب.

جـّ -
			
كذاب.

د -له ما ينكر.

د�-أكذب النا�س.

�ساد�سا م�ؤلفات الجرح والتعديل
ً

ال�سنة النبوية ،وقد
تمُ ِّثل كتب اجلرح والتعديل ثمرة من ثمار جهود املحدثني يف املحافظة على ُّ

متيزت جهودهم يف الت�أليف يف اجلرح والتعديل يف جانبني:

ال�سنة
 -1كثرة الت�أليف في الجرح والتعديل وا�ستمراره ،وهذا دليل على عناية المحدثين بخدمة ُّ
النبوية في كل زمان.

 -2الحر�ص على الدقة في التعريف برواة الأحاديث ،ومكانتهم في الجرح والتعديل.
� َّأما م�ؤلفات الجرح والتعديل فتنق�سم �إلى ق�سمين:

�أ  -كتب الرجال :هي م�ؤلفات اعتنى م�ؤلفوها بجمع �أ�سماء رواة الأحاديث و�أقوال العلماء
جرحا وتعديلاً  ،مثل كتاب التاريخ ليحيى بن معين ،وكتاب تهذيب التهذيب البن
فيهم
ً
حجر الع�سقالني.

ب -كتب علم الجرح والتعديل :هي م�ؤلفات اعتنى م�ؤلفوها بعلم الجرح والتعديل وقواعده

وقوانينه وم�صطلحاته ،مثل كتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل لعبد الحي اللكنوي.

�سابعا
ً

قواعد الجرح والتعديل

و�ضع علماء اجلرح والتعديل جمموعة من القواعد وال�ضوابط تهدف �إلى تنظيم اجلرح والتعديل،
9

ومتييز الكالم املعترب من الكالم غري املعترب يف رواة الأحاديث ،ومن �أهم هذه القواعد ما ي�أتي:

مف�سرا بذكر �سببه؛ لأن الأ�صل في الإن�سان العدالة .ومن �أمثلة الجرح
 -1ال يقبل جرح راوٍ �إال
ً
وحدث بها �أحاديث تبين
المف�سر قول الخطيب البغدادي في �إ�سماعيل بن �أبانَ « :ق ِد َم بغدادَّ ،
للنا�س كذبه فيها ،فتجنبوا ال�سماع منه»(.)1

المعدل من
 -2يقدم الجرح المف�سر على التعديل غير المف�سر �إذا اجتمعا في راوٍ واحد؛ لأن
ِّ

العلماء اعتمد على ظاهر حال الراوي ،والجارح اطلع على �سبب خفي يجرح به الراوي.

ومن �أمثلة ذلك تقديم العلماء لجرح الراوي جابر الجعفي على تعديل �آخرين له؛ لأن َمن عدله
جرحا
مجروحا
لم يكن يعلم �أنه كان
مف�سرا وهو الكذب.
ً
ً
ً

 -3ال يجرح العدل بكالم المجروحين؛ لأن المجروح فاقد للعدالة ،ال يحتج به وال بجرحه،

لذلك قال ابن حجر الع�سقالني في �أبي الفتح الأزدي« :ال عبرة بقول الأزدي؛ لأنه هو

�ضعيف ،فكيف يعتمد في ت�ضعيف الثقات»(.)2

 -4ال عبرة باختالف الجن�س في الجرح والتعديل؛ فالجرح والتعديل ُيقبل من الرجل والمر�أة.
ومن الأمثلة على الن�ساء اللواتي تكلمن في الرواة� :أم عمر الثقفية ،وفاطمة بنت مالك.

أُثري خبراتي

�أبحث في �شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) ،والمو�سوعات الحديثية المحو�سبة عن
تقريرا
ال�سنة النبوية ،وما �ُألِّف في علم الجرح والتعديل ،ثم �أكتب
جهود العلماء في حفظ ُّ
ً
عن ذلك.

القيم امل�ستفادة من الدر�س:

ال�سنة النبوية.
� -1أُ ِّ
قدر جهود العلماء في خدمة ُّ
إلي.
َّ � -2
أتثبت من �صحة ما ُينقل � َّ

. ..................................... -3
( )1تهذيب التهذيب ،ابن حجر الع�سقالني (.)138/1
( )2هدي ال�ساري ،ابن حجر الع�سقالني� -ص .638
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 -1ما املق�صود بعلم اجلرح والتعديل؟

 -2ملاذا كان اجلرح والتعديل من الأمور املجمع عليها؟

عالما ب�أ�سباب اجلرح والتعديل ،ع ِّلل ذلك.
 -3من �رشوط اجلارح
ِّ
واملعدل �أن يكون ً

عالما بداللة م�صطلحات اجلرح والتعديل يف اللغة العربية؟
 -4ما �أهمية �أن يكون اجلارح
ِّ
واملعدل ً
 -5ان�سب الكتب الآتية �إلى م�ؤلفيها:

التاريخ ،الرفع والتكميل في الجرح والتعديل.

� -6ضع دائرة حول رمز الإجابة ال�صحيحة يف ما ي�أتي:

( )1من امل�صطلحات الدالة على َمن ُيكتب حديثهم و ُينظر فيه:
�أ  -متهم بالكذب		.

		
جـ� -أوثق النا�س.

ب -له ما ينكر.
د  -ثقة.

( )2من امل�صطلحات الدالة على َمن ُيقبل حديثهم:
		
�أ  -يكتب حديثه.

			
جـ -له ما ينكر.

ب�ُ -صويلح.

د  -ثقة.
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الدرس الثاني

�شروط ال�صحيحين

در�ست �سابقًا �أن للحديث ال�صحيح خم�سة �رشوط؛ هي :ات�صال ال�سند ،وعدالة الرواة،

و�ضبط الرواة ،وعدم ال�شذوذ ،وعدم العلة ،وعرفت �أن �صحيحي البخاري وم�سلم هما من �أهم
الكتب التي جمعت الأحاديث ال�صحيحة ،وقد تلقتهما ا أُ
ل ّمة بالقَبول؛ اللتزام م�ؤلفيهما ب�رشوط

ال�صحة بدقة وعناية فاقت �أقرانهما من املحدثني ،قال النووي« :اتفق العلماء رحمهم اهلل على �أن
�أ�صح الكتب بعد القر�آن العزيز ال�صحيحان البخاري وم�سلم ،وتلقتهما الأُ َّمة بالقبول»( ،)1وقال

ال�شوكاين« :واعلم �أن ما كان من الأحاديث يف ال�صحيحني �أو �أحدهما جاز االحتجاج به دون
بحث؛ لأنهما التزما ال�صحة ،وتلقت ما فيهما الأُ َّمة بالقَبول)(.)2
فما �رشوط الإمامني البخاري وم�سلم يف �صحيحيهما؟

�أوًال

�شروط البخاري وم�سلم في �صحيحيهما

تمَ َّيز كتاب �صحيح البخاري امل�سمى اجلامع امل�سند ال�صحيح املخت�رص من �أمور ر�سول اهلل �صلّى اهلل

عليه و�سلّم و�أيامه ،وكتاب �صحيح م�سلم امل�سمى امل�سند ال�صحيح املخت�رص من ال�سنن بنقل العدل عن

العدل عن ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ب�أنهما �أ�صح كتابني بعد القر�آن الكرمي؛ وذلك ال�شرتاط
ً
�رشوطا خا�ص ًة يف انتقاء الأحاديث النبوية ال�صحيحة.
م�ؤلفيهما

وبالرغم من �شدة احتياطهما يف �إخراج احلديث ال�صحيح� ،إال �أن الإمام البخاري كان �أكرث
ً
احتياطا من الإمام م�سلم يف انتقاء الأحاديث ال�صحيحة ،وكان ذلك على النحو الآتي:

 -1اللقاء بني الراوي و�شيخه :ا�شرتط الإمام البخاري ثبوت اللقاء بني الراوي و�شيخه ،وذلك ب�أن
ي�رصح الراوي بلقائه ب�شيخه �أو �سماعه منه بقوله�« :سمعت»� ،أو «حدثني»� ،أو «�أخربين»� ،أو
ي�شهد ثقة ب�سماع الراوي من �شيخه ،مثل قول البخاري« :قال يل علي بن عبد اهلل� :إمنا ثبت

(� )1صحيح م�سلم ب�شرح النووي ،ج .40/1
(� )2صحيح البخاري ،كتاب ال�صلح ،باب قول النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم للح�سن بن علي ر�ضي اهلل عنهما.
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لنا �سماع احل�سن من �أبي بكرة بهذا احلديث»(.)1

� ّأما م�سلم فاكتفى يف الإ�سناد مبعا�رصة الراوي ل�شيخه ،و�إمكانية اللقاء بينهما من دون ا�شرتاط

ثبوته؛ وذلك ب�أن يكون الراوي و�شيخه الذي روى عنه متعا�رصين يف زمن واحد ،مع �إمكانية

اللقاء بينهما؛ ك�أن يكونا من بلد واحد� ،أو �أن يرحل �أحدهما �إلى بلد الآخر.
أتد َّبر وأستخرج

ثم ا�ستخرج منه ما يدل على ثبوت اللقاء عند البخاري:
� َّ
أتدبر الحديث الآتيَّ ،

ان ،ق َ
الز َب ْيرِ  ،ق َ
الَ ْن َ�صارِ ُّي،
َالَ :ح َّد َث َنا َي ْح َيى ْب ُن �سَ ِع ٍيد ْ أ
َالَ :ح َّد َث َنا ُ�س ْف َي ُ
َ -1ح َّد َث َنا ا ْل ُح َم ْي ِد ُّي َع ْب ُد اهلل ْب ُن ُّ
ا�ص ال َّل ْي ِث َّي َي ُق ُ
ق َ
ول�َ :س ِم ْع ُت ُع َم َر
يم ال َّت ْي ِم ُّي أَ� َّن ُه َ�س ِم َع َع ْل َق َم َة ْب َن َو َّق ٍ
َال :أَ� ْخ َب َر ِني ُم َح َّم ُد ْب ُن �إ ِْب َر ِاه َ

ول اهلل َ�ص َّلى اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َي ُق ُ
َال�َ :س ِم ْع ُت َر ُ�س َ
اب َر ِ�ض َي اهلل َع ْن ُه َع َلى ا ْل ِم ْن َبرِ  ،ق َ
ْاب َن ا ْل َخ َّط ِ
ول:
«�إِ َّن َما ْ أَ
ال ِبال ِّن َّي ِ
ال ْع َم ُ
ات وَ�إِ َّن َما ِل ُك ِّل ْامرِ ٍئ َما َن َوى ف ََم ْن كَ ا َن ْت ِه ْج َر ُت ُه �إِ َلى ُد ْن َيا ُي ِ�ص ُيب َها �أَ ْو �إِ َلى ْامر ََ�أ ٍة

اج َر �إِ َل ْي ِه» (. )2
َي ْن ِك ُح َها َفهِ ْج َر ُت ُه �إِ َلى َما َه َ

 -2انتقاء حديث الراوي :حر�ص ال�شيخان البخاري وم�سلم على انتقاء �أحاديث الثقات يف
�صحيحيهما؛ �إذ اعتمدا على الرواة الذين جمعوا بني احلفظ والإتقان ،وا�ش ُتهروا بطول
م�سلما نزل رتبة يف انتقاء الرواة ،فتو�سع يف
�صحبتهم للعلماء ،و�شدة مالزمتهم �إياهم� ،إال �أن
ً
عمن هم �أقل مرتبة من الرواة الذين روى لهم البخاري.
الرواية َّ

ان َع ْن
ثير ْاب ُن ِه�شَ ٍامَ ،ح َّد َث َنا َج ْع َف ُر ْب ُن ُب ْر َق َ
َ )....(-34ح َّد َث َنا َع ْمرو ال ّنا ِق ُدَ ،ح َّد َث َنا َك ُ
ول ا ِ
ال َر ُ�س ُ
الَ :ق َ
َيزِ َيد ْب ِن الأَ َ�ص ِّم َع ْن �أبي ُه َر ْي َرةََ ،ق َ
هلل َ�ص َّلى اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم�« :إ َِّن اهلل َ
اَل َي ْن ُظ ُر �إِ َلى ُ�ص َورِ ُك ْم َو َ أ� ْم َوا ِل ُك ْم َو َل ِك ْن َي ْن ُظ ُر ِ�إ َلى ُق ُلو ِب ُك ْم َو�أَ ْع َما ِل ُك ْم»(.)3
فسر
أُ ِّ

ف�سر رواية الإمام م�سلم عن الراوي جعفر
ً
بناء على درا�ستي �شروط ال�شيخين في انتقاء الرواة� ،أُ ِّ

ابن برقان الجزري في موا�ضع عدة من �صحيحه ،وعدم رواية الإمام البخاري عنه في �صحيحه.
(� )1صحيح البخاري ،كتاب ال�صلح ،باب قول النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم للح�سن بن علي ر�ضي اهلل عنهما.
(� )2صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،كيف كان بدء الوحي �إلى الر�سول �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم؟
(� )3صحيح م�سلم ،كتاب البر وال�صالة والآداب ،باب تحريم ظلم الم�سلم ،وخذله ،واحتقاره ،وعر�ضه ،وماله.
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ثانيـًا

مكانة ال�صحيحين

تعر�ضت بع�ض �أحاديث ال�صحيحني حلملة من االنتقادات املعا�رصة ،وقد ُعزيت هذه االنتقادات

�إلى �سببني رئي�سني ،هما:

 -1عدم التمكن العلمي يف احلديث وعلومه

�أدى عدم معرفة بع�ض المعا�صرين بالحديث وعلومه �إلى ت�سرعهم في رد بع�ض �أحاديث

ال�صحيحين ،بدعوى �أنها تعار�ض القر�آن الكريم� ,أو �أنها ال تتفق مع العقل الب�شري ،وال �شك

عظيما على الدين ،فقد ي�ؤدي �إلى رد الأحاديث ال�صحيحة
في �أن هذا الت�سرع ُيم ِّثل
خطرا
ً
ً
الثابتة من دون علم؛ ل ّأن �أهل الحديث يعرفون �أ�سباب ورود الأحاديث ،ومعانيها ،و�ضبط

�ألفاظها ،ونا�سخها ،ومن�سوخها ،والعام والخا�ص منها .فالواجب على الم�سلم �أن يبادر �إلى
�س�ؤال العلماء والمتخ�ص�صين.

 -2العداء للإ�سالم

�سعى بع�ض المتطرفين الحاقدين على الدين الإ�سالمي �إلى ت�شويه �صورة الإ�سالم ،والطعن

ال�سنة النبوية عن طريق انتقاد �أحاديث ال�صحيحين .ومن �أ�شهر َمن ُيم ِّثل ه�ؤالء بع�ض
في ُّ
الم�ست�شرقين الذين اعتمدوا �أ�ساليب عدة في الإ�ساءة �إلى ال�صحيحين ،منها :الت�شكيك في

جهود م�صنفيهما ،والطعن في �صحة �أحاديثهما ،والإ�ساءة �إلى رواتهما من ال�صحابة والتابعين،

وا ّدعاء تعار�ض �أحاديثهما ،وغير ذلك من ال�شبهات الباطلة .وقد انبرى العلماء للدفاع عن

ال�سنة النبوية ورد ال�شبهات عنها ،والك�شف عن زيف الطعون وتناق�ضها ،وما ينطوي على
ُّ

ذلك من �أخطاء علمية.
ال�سنة ورد
ومن �أهم الكتب التي أُ�لِّفت يف هذا الع�رص للرد على هذه ال�شبهات كتاب الدفاع عن ُّ

ال�سنة ومكانتها يف الت�رشيع الإ�سالمي مل�صطفى ال�سباعي.
�شبه امل�ست�رشقني ملحمد �أبي �شهبة ،وكتاب ُّ

القيم امل�ستفادة من الدر�س:

لل�سنة النبوية.
 -1أُ� ِّ
قدر جهود الإمامني البخاري وم�سلم يف خدمتهما ُّ
� -2أحتقق من �صحة الأحاديث قبل ن�رشها.

. ...............................................................-3
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 -1للحديث ال�صحيح خم�سة �رشوط  ،اذكرها.
 -2ع ِّلل :يعد �صحيحا البخاري وم�سلم من �أ�صح الكتب بعد القر�آن الكرمي.

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

وجه املقارنة

1

اللقاء بني الراوي و�شيخه

2

انتقاء حديث الراوي

�صحيح البخاري

�صحيح م�سلم

و�ضح ذلك.
 -4يثبت االت�صال عند البخاري بني الراوي و�شيخه بطرائق عدةِّ ،

و�ضح ذلك.
 -5من �أ�سباب الطعن ب�أحاديث ال�صحيحني عدم التمكن من احلديث وعلومهِّ ،
ال�سنة النبوية.
 -6بينِّ موقف امل�ست�رشقني من ُّ
و�ضح موقف العلماء من ال�شبهات التي �أُثريت حول ال�صحيحني.
ِّ -7
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الدرس الثالث

�شروح �صحيح الإمام البخاري
عرفت �سابقًا �أن �صحيح الإمام البخاري هو من �أ�صح الكتب التي جمعت احلديث النبوي

ال�رشيف ،و�أن العلماء قد اعتنوا به عناية عظيمة ،واهتموا ب�رشحه وبيان معانيه ،ومن �أهم هذه

ال�رشوح كتاب فتح الباري �رشح �صحيح البخاري البن حجر الع�سقالين ،وكتاب عمدة القاري �رشح
�صحيح البخاري لبدر الدين العيني.

�أوًال

كتاب فتح الباري �شرح �صحيح البخاري البن حجر الع�سقالني

التعريف بابن حجر الع�سقالين

هو �أبو الف�ضل �أحمد بن علي بن حممد� ،أ�صله من ع�سقالن ،وهي قرية من قرى فل�سطني ،ولها

ن�سبُ .و ِلد �سنة 773هـ يف م�رص ،وا�ش ُتهر بابن حجر ن�سب ًة �إلى �أحد �أجداده .تويف والده وهو يف
ُي َ

�سن الرابعة ،وبد أ� تعليمه يف �سن اخلام�سة ،ف�أمت حفظ القر�آن الكرمي وله من العمر ت�سع �سنني ،وقد

متيز بحدة الذكاء ،و�رسعة الفهم ،وقوة احلفظ .تولى الإفتاء ،وا�شتغل يف دار العدل ،وكان قا�ضي

ق�ضاة ال�شافعية.

نبغ احلافظ ابن حجر يف الكثري من العلوم ،وال �سيما علم احلديث النبوي ال�رشيف� ،إ�ضاف ًة �إلى

الفقه ،والتاريخ ،وقد زادت م�صنفاته على ( )270م�صنفًا ،من �أ�شهرها :الإ�صابة يف متييز ال�صحابة،
وتهذيب التهذيب .تويف رحمه اهلل �سنة 852هـ يف م�رص ،و ُدفن فيها.
أستخرج

مثيرا الهتمامي في �سيرة الحافظ ابن حجر الع�سقالني رحمه اهلل.
أمرا ً
� ً

منهج ابن حجر يف كتابه فتح الباري

ُعني ابن حجر بدرا�سة الأحاديث يف �صحيح البخاري؛ وذلك بتحليلها ،و�رشحها ،وبيان

معانيها ،وقد قام منهجه يف هذا الكتاب على الأ�س�س الآتية:
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 -1و�ضع مقدمة لكتابه �سماها هدي ال�ساري مقدمة فتح الباري ،وقد تناول فيها العديد من

الأمور الخا�صة ب�صحيح البخاري ،مثل� :سبب ت�صنيفه ،وت�سميته بهذا اال�سم ،وطريقة الإمام

البخاري في ذكر الكتب ،والأبواب ،والأحاديث ،وغير ذلك من الأمور الخا�صة بال�صحيح.

ويعرف ب�أ�سماء
 -2االعتناء بق�ضايا الإ�سناد؛ �إذ كان يذكر رواة الحديث وتراجمهم ودرجاتهمِّ ،
علي» ،قال ابن حجر« :هو ابن فالن» حتى يت�ضح
الرواة و�أحوالهم ،ف�إذا قال البخاري« :قال ٌّ

ن�سبه فال يلتب�س بغيره ،وقد �ساعده على ذلك �سعة علمه في الجرح والتعديل وعلم الرجال.

 -3االعتناء ب�ضبط المفردات وت�شكيلها؛ حتى ي�سهل على الآخرين قراءتها ،وتفهم معانيها،
ف�ضلاً عن �شرحها بعبارات موجزة.

غالبا �إلى المذهب ال�شافعي في
 -4ا�ستنباط الأحكام الفقهية من متون الأحاديث ،ورجوعه ً
اجتهاداته ،ومقارنته بين �أقوال العلماء ،وترجيحه بينها.

 -5بيان الموا�ضع التي تكرر فيها الحديث عند البخاري ،ثم ِذكْ ر َمن �أخرجه غير البخاري.

اً
واهتماما من الم�س��لمين ،وم��ا زال العلماء حتى الي��وم يهتمون به،
قب��ول
لق��ي هذا الكتاب
ً

ويعملون على تحقيقه وطباعته ون�شره.
أتأمل وأستخرج
َّ

تو�ضح منهج ابن حجر الع�سقالني في كتابه:
�أت� َّأمل ال�شكل الآتي ،ثم ا�ستخرج منه �أمثلة ِّ

قوله( :باب من ب�سط له يف الرزق ل�صلة الرحم) �أي لأجل �صلة رحمه.
قوله( :حممد بن معن) �أي ابن حممد بن معن بن ن�ضلة  -بنون مفتوحة ومعجمة �ساكنة  -بن عمرو ،ولن�ضلة
جده الأعلى �صحبة ،وهو قليل احلديث موثق لي�س له يف البخاري �سوى هذا احلديث ،وكذا �أبوه لكن له مو�ضع
�آخر �أو مو�ضعان.
قوله�( :سعيد هو ابن �أبي �سعيد) املقربي.
قوله( :من �رسه �أن يب�سط له يف رزقه) يف حديث �أن�س من �أحب وللرتمذي وح�سنه من وجه �آخر عن �أبي
هريرة �إن �صلة الرحم حمبة يف الأهل ،مرثاة يف املال ،من�س�أة يف الأثر وعند �أحمد ب�سند رجاله ثقات عن عائ�شة
مرفوعا �صلة الرحم وح�سن اجلوار وح�سن اخللق يعمران الديار ويزيدان يف الأعمار و�أخرج عبد اهلل بن �أحمد
ً
يف « زوائد امل�سند» والبزار و�صححه احلاكم من حديث علي نحو حديثي الباب قال :ويدفع عنه ميتة ال�سوء
ولأبي يعلى من حديث �أن�س رفعه �إن ال�صدقة و�صلة الرحم يزيد اهلل بهما يف العمر ،ويدفع بهما ميتة ال�سوء فجمع
الأمرين ،لكن �سنده �ضعيف .و�أخرج امل�ؤلف يف «الأدب املفرد» من حديث ابن عمر بلفظ من اتقى ربه وو�صل
رحمه ن�سئ له يف عمره ،وثري ماله ،و�أحبه �أهله.
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كتاب عمدة القاري �شرح �صحيح البخاري لبدر الدين العيني

ثانيًا

التعريف ببدر الدين العيني

هو حممود بن �أحمد بن مو�سىُ ،و ِلد �سنة 762هـ ،ون�ش أ� يف عينتاب (تقع جنوب تركيا)،

عدد كب ٍري من العلماء،
و�إليها ُين�سَ ب .حفظ القر�آن قبل �سن الثامنة ،وتفقَّه على يد والده وعلى �أيدي ٍ
�أقام يف حلب ودم�شق والقد�س وم�رص ،وتولى احل�سبة والق�ضاء.

برع العيني يف احلديث ،والفقه ،واللغة العربية ،والتاريخ ،وغري ذلك من العلوم ،و�شهد له
كثريا من الكتب� ،أ�شهرها :معاين الأخيار يف رجال معاين الآثار ،وعقد
العلماء ب�سعة علمه ،وقد �أ َّلف ً

اجلمان يف تاريخ �أهل الزمان .تويف رحمه اهلل يف القاهرة �سنة 855هـ.

منهج العيني يف كتابه عمدة القاري

قام منهج بدر الدين العيني يف كتابه على الأ�س�س الآتية:

 -1و�ضع عناوين فرعية ل�شرحه؛ حتى ي�سهل على طالب العلم الو�صول �إلى المعلومة التي تلزمه
من ال�شرح عن طريق عناوينها.

 -2االعتناء بدرا�سة رواة الحديث ،و�ضبط �أ�سمائهم و�أن�سابهم.
 -3االعتناء ببيان منا�سبة الحديث ،و�شرحه ،وبيان معانيه.

غالبا �إلى المذهب الحنفي في
 -4ا�ستنباط الأحكام الفقهية من متون الأحاديث ،ورجوعه ً
اجتهاداته ،ونقله �أقوال العلماء ،ومناق�شتها ،والرد عليها.

يف�سر طول كتابه مقارنة بكتاب فتح
 -5التو�سع في بيان م�سائل اللغة والإعراب والبالغة؛ ما ِّ
الباري.

 -6بيان الموا�ضع التي تكررت فيها الأحاديث في �صحيح البخاري ،ثم ذكر َمن �أخرجه غير
البخاري.

القيم امل�ستفادة من الدر�س:

ال�سنة النبوية.
�-1أُ ِّ
قدر جهود العلماء يف خدمة ُّ

ال�سنة النبوية لفهم الأحاديث.
�-2أرجع �إلى �رشوح كتب ُّ

. ...................................................... -3
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-1عرف بابن حجر الع�سقالين ،وبدر الدين العيني من حيث :ا�سمهما ،ومذهبهما الفقهي ،ثم
ِّ
اذكر م�صنفني من م�صنفاتهما.

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

املنهج

1

مقدمة للتعريف بال�صحيح

2

و�ضع عناوين فرعية لل�رشح

3

االهتمام بامل�سائل اللغوية

ابن حجر الع�سقالين

بدر الدين العيني

 -3قام منهج ابن حجر الع�سقالين يف كتاب فتح الباري على �أ�س�س عدة ،اذكر اثنني منها.
� -4ضع دائرة حول رمز الإجابة ال�صحيحة يف ما ي�أتي:
( )1العامل الذي ُك ِّني ب�أبي الف�ضل هو:
�أ  -بدر الدين العيني.

جـ -م�سلم بن احلجاج.

( )2و�ضع ابن حجر ل�رشحه مقدمةً� ،سماها:
�أ  -فتح الباري.

جـ -هدي ال�ساري.

ب  -البخاري.

د  -ابن حجر الع�سقالين.

ب -عمدة القاري.

د  -تهذيب التهذيب.
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الدرس الرابـع

�شروح �صحيح الإمام م�سلم
تعرفت �سابقًا �أهم الكتب التي ُعنيت ب�رشح �صحيح البخاري ،و�ستتعرف يف هذا الدر�س اثنني
المع ِلم بفوائد م�سلم للقا�ضي عيا�ض،
من �أهم الكتب التي ُعنيت ب�رشح �صحيح م�سلم ،هما� :إكمال ُ

واملنهاج �رشح �صحيح م�سلم ملحيي الدين النووي.

أول
� اً

المع ِلم بفوائد م�سلم للقا�ضي عيا�ض
كتاب �إكمال ُ

التعريف بالقا�ضي عيا�ض

هو عيا�ض بن مو�سى بن عيا�ض الأندل�سيُ ،و ِلد يف �سبتة باملغرب �سنة 476هـ ،و�أ�صله من

ذكيا ،ويل الق�ضاء وله خم�س
الأندل�س ،طلب العلم بعد بلوغه �سن الع�رشين ،وكان ً
عالما فط ًنا ًّ

وثالثون �سنة ،وتولى ق�ضاء �سبتة ثم غرناطة ،ثم انتقل �إلى قرطبة.

عالما بالنحو ،واللغة ،والأن�ساب .ومن
كان القا�ضي عيا�ض �إمام احلديث يف زمانه ،وكان ً

�أ�شهر م�صنفاته :م�شارق الأنوار على �صحاح الآثار ،وال�شفا بتعريف حقوق امل�صطفى ،وترتيب املدارك
وتقريب امل�سالك ملعرفة �أعالم مذهب مالك .تويف القا�ضي عيا�ض رحمه اهلل يف مراك�ش �سنة 544هـ.
َّ
أتفكر

في داللة تميز القا�ضي عيا�ض بالرغم من طلبه العلم بعد �سن الع�شرين.

المع ِلم بفوائد م�سلم
منهج القا�ضي عيا�ض يف كتابه �إكمال ُ

�سعى القا�ضي عيا�ض من ت�صنيفه لهذا الكتاب �إلى �إمتام عمل الإمام املازري يف �رشحه ل�صحيح

المع ِلم؛ ليكون مرج ًعا يف خدمة �صحيح م�سلم.
م�سلم يف كتابه ُ

وقد قام منهجه يف �رشحه ل�صحيح م�سلم على الأ�س�س الآتية:

 -1البدء مبقدمة تناولت طريقته التي �س��ار عليها يف الت�ص��نيف ،و�س��بب ت�ص��نيفه هذا الكتاب،
وبع�ض م�سائل علوم احلديث.
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� -2رشح ما تركه الإمام املازري ،والإطالة فيما اخت�رصه ،ونقل كالمه من دون تعليق �إذا مل يكن
لديه ما ي�ضيفه.

 -3االقت�صار على اجلزء املراد �رشحه من منت احلديث.

 -4املقارنة بني الروايات ،والتنبيه على ما جاء من االختالف ،والرتجيح بينها.

 -5االهتمام ب�ضبط الأ�سماء واملفردات.

 -6ا�ستنباط الأحكام الفقهية ح�سب مذهب الإمام مالك ،وترجيح غريه �إذا كان الدليل بخالف
املذهب.

أستنتج

المع ِلم في �شرحهم للأحاديث النبوية.
داللة اعتماد عدد كبير من ُّ
ال�شراح على كتاب �إكمال ُ

ثانيًا

كتاب المنهاج �شرح �صحيح م�سلم لمحيي الدين النووي

التعريف مبحيي الدين النووي

هو يحيى بن �رشف بن ُم ِّريُ ،و ِلد �سنة 631هـ يف قرية نوى من قرى حوران يف �سوريا،

ن�سب .بد أ� تعليمه منذ نعومة �أظفاره ،فحفظ كتاب اهلل تعالى ،و�أخذ ينهل من العلم
و�إليها ُي َ
زاهدا يف الدنيا ،له م�صنفات كثرية ،منها:
تقيا
ً
حتى برع يف الفقه واحلديث واللغة ،وكان ً
ورعا ًّ
املجموع �رشح املهذب يف الفقه ال�شافعي ،وريا�ض ال�صاحلني ،والأذكار.تويف رحمه اهلل تعالى يف قريته
�سنة  676هـ.
أُ ِّ
فكر

في �أهمية طلب العلم في ال�صغر ،و�أثره في تكوين ال�شخ�صية العلمية.

منهج النووي يف كتابه املنهاج �رشح �صحيح م�سلم

انت�شارا .وقد قام منهج
يعد كتاب املنهاج �أحد �أ�شهر �رشوح �صحيح الإمام م�سلم و�أكرثها
ً

الإمام النووي يف �رشحه على الأ�س�س الآتية:

 -1البدء مبقدمة بينِّ فيها حال رواة �صحيح الإمام م�سلم ،ثم وازن بني منهج الإمام م�سلم ومنهج
مبي ًنا �أهمية �صحيح م�سلم ،وطريقة ترتيبه الأحاديث ،ثم ذكر م�سائل من
الإمام البخاريِّ ،
م�صطلح احلديث.
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 -2ذكر روايات احلديث ،واملقارنة بني �ألفاظها.

 -3ا�ستنباط الأحكام الفقهية من الأحاديث امل�رشوحة ح�سب املذهب ال�شافعي.

 -4اال�ست�شهاد ب�أقوال َمن �سبقه من ال�شرُّ اح مثل :القا�ضي عيا�ض ،واخلطابي ،وغريهما.
 -5االهتمام ب�ضبط الأ�سماء واملفردات؛ حتى ي�سهل قراءتها ،وتفهم معانيها.
أتأمل وأستخرج
َّ

�أت� َّأمل ال�شكل الآتي ،ثم ا�ستخرج منه �أمثلة على منهج الإمام النووي يف املنهاج:

اهلل �سبحانه وتعالى عبارة عن لطفه بهم ،ورحمته �إياهم ،وعطفه ب�إح�سانه ونعمه �أو�صلتهم ب�أهل ملكوته
الأعلى  ،و�رشح �صدورهم ملعرفته وطاعته.
قال القا�ضي عيا�ض :وال خالف �أن �صلة الرحم واجبة يف اجلملة ،وقطيعتها مع�صية كبرية .قال :والأحاديث
يف الباب ت�شهد لهذا ،ولكن ال�صلة درجات بع�ضها �أرفع من بع�ض ،و�أدناها ترك املهاجرة.
و�صلتها بالكالم ولو بال�سالم .ويختلف ذلك ب�إختالف القدرة واحلاجة .فمنها واجب ،ومنها م�ستحب
لو و�صل بع�ض ال�صلة ،ومل ي�صل غايتها ال ي�سمى قاط ًعا ولو ق�رص عما يقدر عليه .وينبغي له ال ي�سمى وا�صلاً .
ذكرا
قال :اختلفوا يف حد الرحم التي جتب �صلتها ،فقيل :هو كل رحم حمرم بحيث لو كان �أحدهما ً
والآخر �أنثى حرمت مناكحهما ،فعلى هذا ال يدخل �أوالد الأعمام ،وال �أوالد الأخوال ،واحتج هذا القائل
بتحرمي اجلمع بني املر�أة وعمتها �أو خالتها يف النكاح وغريه .وجواز ذلك يف بنات الأعمام،والأخوال.وقيل:
هو عام يف كل رحم من ذوي الأرحام .يف املرياث ي�ستوي املحرم وغريه .ويدل عليه قوله �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم
 ،ثم �أدناك �أدناك .هذا كالم القا�ضي ،وهذا القول الثاين ال�صواب ومما يدل عليه احلديث ال�سابق يف �أهل م�رص،
ورحما .وحديث ان �أبر الرب �أن ي�صل �أهل ود �أبيه ،مع �أنه ال حمرمية .واهلل �أعلم.
ف�إن لهم ذمة
ً

القيم امل�ستفادة من الدر�س:

ال�سنة النبوية.
 -1أُ� ِّ
قدر جهود العلماء يف خدمة ُّ
� -2أحر�ص على طلب العلم ،اقتدا ًء بالعلماء.

. ..................................... -3
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عرف بالإمامني النووي والقا�ضي عيا�ض من حيث :اال�سم ،واملولد ،واملذهب الفقهي.
ِّ -1

 -2قارن بني مقدمتي النووي والقا�ضي عيا�ض بو�ضع �إ�شارة ( )üبجانب الكتاب املنا�سب يف
اجلدول الآتي:
الرقم

وجه المقارنة

 1حال رواة �صحيح م�سلم

المنهاج

المع ِلم
�إكمال ُ

� 2سبب ت�صنيف الكتاب
 3الموازنة بين رواة �صحيحي البخاري وم�سلم
 -3ان�سب الكتب الآتية �إلى م�صنفيها:

ريا�ض ال�صاحلني ،ترتيب املدارك وتقريب امل�سالك ملعرفة �أعالم مذهب مالك ،املنهاج �رشح

�صحيح م�سلم.
 -4اذكر اً
واحدا يدل على مو�ضوعية القا�ضي عيا�ض.
مثال
ً
عدد ثالثة من �أ�س�س منهج النووي يف كتابه املنهاج.
ِّ -5

المع ِلم بفوائد م�سلم بهذا اال�سم؟
 -6ما �سبب ت�سمية القا�ضي عيا�ض كتابه �إكمال ُ

23

ُأق ِّيم معلوماتي ُ
وأ ِّ
نظمها

كمل املخططات التنظيمية الآتية مبا ينا�سبها:
بعد درا�ستي للدرو�س ال�سابقة� ،أُ ِ

أول  :الدر�س الأول (مدخل �إلى علم الجرح والتعديل).
� اً
ا�صطالح��ا:
مفه��وم الج��رح
ً

ا�صطالح��ا:
مفه��وم التعدي��ل
ً
مفهوم عل��م الجرح والتعديل:

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

�شروط الجارح والمعدل:

........................................................ -2
........................................................ -3
........................................................ -4

مراتب الجرح والتعديل:

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

تمي��زت جه��ود المح ِّدثي��ن ف��ي

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

الجرح والتعديل في جانبين ،هما:

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

من م�ؤلفات كتب الرجال في

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

الجرح والتعديل:

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

م��ن م�ؤلف��ات عل��م الجرح

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

والتعديل:
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............................................................

ثانيًا :الدر�س الثاني (�شروط ال�صحيحين).
�شروط البخاري وم�سلم
في �صحيحيهما:

تعر�ضت بع�ض �أحاديث ال�صحيحين
النتقادات ،وذلك ل�سببين ،هما:

• ..............................

• ..............................

من الكتب التي �أُلِّفت
ال�سنة النبوية:
للدفاع عن ُّ

• ..............................

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

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

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

• ..............................

• ..............................

• ..............................

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

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

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

• ..............................

• ..............................

• ..............................

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

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

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

ثالثًا :الدر�س الثالث ( �شروح �صحيح الإمام البخاري).
كتاب فتح الباري �شرح �صحيح البخاري
البن حجر الع�سقالني
العلوم التي برع فيها:

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

�أهم م�ؤلفاته:

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

منهج ابن جحر في كتابه (فتح الباري):

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

كتاب عمدة القاري �شرح �صحيح
البخاري لبدر الدين العيني
العلوم التي برع فيها:

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

�أهم م�ؤلفاته:

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

منهج العيني في كتابه (عمدة القاري):

....................................
....................................
....................................
....................................
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رابعا :الدر�س الرابع (�شروح �صحيح الإمام م�سلم).
ً
المع ِلم بفوائد م�سلم
�إكمال ُ
للقا�ضي عيا�ض

العلوم التي برع فيها:

المنهاج �شرح �صحيح م�سلم
لمحيي الدين النووي
العلوم التي برع فيها:

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

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

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

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

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

من �أ�شهر م�صنفاته:

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

من �أ�شهر م�صنفاته:

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

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

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

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

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

منهج القا�ضي عيا�ض في �شرحه:

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

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

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

منهج النووي في �شرحه:

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

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

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

الدرس الخامس

ال�سنة النبوية
مكتبة ُّ

يحر�ص طالب العلم على �أخذ املعلومة من م�صادرها ال�صحيحة ،ما يتطلب منه �أن يكون عاملًا

وال�س نَن،
ال�سنة النبوية؛ �إذ تنوعت طرائق العلماء يف الت�صنيفُّ ،
وتعد اجلوامعُّ ،
بطرائق الت�صنيف يف ُّ

وامل�سانيد ،ومعاجم احلديث ،وال�سري ،والرتاجم �أ�شهر هذه الطرائق.

�أوًال

الجوامع

اجلوامع :الكتب التي جمعت الأحاديث يف جميع �أبواب الدين ،مثل :الفقه ،والأدب ،والتف�سري ،وال�سري.
تق�سم اجلوامع ق�سمني:

-1جوامع التزم م�صنفوها ب�إخراج الحديث ال�صحيح فح�سب ،حيث ي�سهل على طالب العلم

الو�صول �إلى الحديث ال�صحيح بوا�سطة هذه الم�صنفات .ومن �أ�شهر هذه الجوامع �صحيحا
البخاري وم�سلم.

-2جوامع لم يلتزم م�صنفوها ب�إخراج الحديث ال�صحيح فح�سب ،حيث َح َوت الحديث ال�صحيح
حذرا عند الأخذ ب�أحاديث هذه
والح�سن وال�ضعيف؛ لذا ينبغي لطالب العلم �أن يكون
ً
الم�صنفات �أو الرجوع �إليها ،و�أن يتحقق من �صحتها .ومن �أ�شهر هذه الجوامع جامع الترمذي.

أتأمل وأستنتج
َّ

�أت� َّأمل الفهر�س الآتي ،ثم �أ�ستنتج منه ما يدل على �أن �صحيح البخاري هو من كتب الجوامع:
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ثانيًا

ال�سنَن
ُّ

الكتب املرتبة على الأبواب الفقهية ،مثل :ال�صالة ،والزكاة ،وال�صوم ،و�أعمال امل�ؤمن

يف اليوم والليلة من الهدي النبوي ،والآداب ال�رشعية.

ال�س نَن ،فمنها ال�صحيح ،ومنها احل�سن ،ومنها ال�ضعيف؛ لذا
تتنوع درجة �صحة الأحاديث يف ُّ

يجدر بطالب العلم �أن يتحقق من �صحة احلديث قبل الأخذ به.

و�س نَن ابن ماجه.
وال�س نَن لأبي داودُ ،
ال�س نَن :املجتبى للن�سائيُّ ،
ومن �أ�شهر ُّ

أتأمل وأستنتج
َّ

�أت� َّأمل الفهر�س الآتي من ُّ�س َنن �أبي داود ،ثم �أ�ستنتج المو�ضوعات التي تناولتها:

ثالثًا

الم�سانيد

امل�سانيد :الكتب التي جمعت �أحاديث كل �صحابي على ِح َدة من دون النظر �إلى مو�ضوعها �أو

درجة �صحتها .وقد تنوعت طرائق ترتيب امل�صنفني للم�سانيد ،ومن �أ�شهر هذه الطرائق الرتتيب
أي�ضا درجة �أحاديثها؛ فمنها ال�صحيح ،ومنها احل�سن،
ح�سب الف�ضل والأ�سبقية للإ�سالم ،وتنوعت � ً
ومنها ال�ضعيف.

ومن �أ�شهر امل�سانيد :م�سند �أبي داود الطيال�سي ،وم�سند �أحمد بن حنبل.

28

أتأمل وأستنتج
َّ

�أت� َّأمل الفهر�س الآتي ،ثم �أ�ستنتج الطريقة التي ُر ِّت َب على وفقها م�سند الإمام �أحمد:

رابعا
ً

معاجم الحديث

وج ِمعت
املعاجم :الكتب التي ُرتِّبت �أ�سماء الرواة فيها ح�سب حروف املعجم (�أ ب ت ُ ،)...
راو على ِح َدة من دون النظر �إلى مو�ضوعها� ،أو درجة �صحتها ،فقد ُيرتِّب
فيها �أحاديث كل ٍ

امل�صنف كتابه على �أ�سماء ال�صحابة تب ًعا حلروف املعجم ،ويذكر عند كل �صحابي الأحاديث التي

رواها ،كما يف املعجم الكبري لأبي القا�سم الطرباين ،وقد ُيرتِّب كتابه على �أ�سماء �شيوخه الذين
روى عنهم تب ًعا حلروف املعجم ،ويذكر عند كل �شيخ �أحاديثه التي رواها عنه ،كما يف املعجمني

الأو�سط وال�صغري لأبي القا�سم الطرباين؛ �إذ رتبهما على اال�سم الأول ل�شيوخه.

تتنوع درجة الأحاديث يف املعاجم؛ فمنها ال�صحيح ،ومنها احل�سن ،ومنها ال�ضعيف.

أتأمل وأستنتج
َّ

�أَت� َّأمل ال�صفحة الآتية من املعجم الأو�سط ،ثم �أ�ستنتج طريقة الطرباين يف ترتيبه لهذا الكتاب:
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خام�سا
ً

ال�سير والتراجم

ال�سري والرتاجم :الكتب التي اهتمت ببيان �أ�سماء الأعالم ،و�ألقابهم ،وتاريخ مولدهم ووفاتهم،

و�أن�سابهم ،وبلدانهم ،و�شيوخهم ،وتالميذهم ،ورحالتهم العلمية ،وبع�ض مروياتهم ،و�أقوال
العلماء فيهم .تنوعت اهتمامات العلماء يف كتب الرتاجم؛ فمنهم َمن اهتم ببيان �سرية النبي �ص ّلى

اهلل عليه و�س ّلم مثل كتاب �سرية ابن ه�شام ،ومنهم َمن اهتم ببيان �سرية ال�صحابة ،مثل كتاب الإ�صابة
يف معرفة ال�صحابة البن حجر الع�سقالين ،ومنهم َمن اهتم ببيان �سرية رواة احلديث ،مثل كتاب

تهذيب التهذيب البن حجر الع�سقالين.

مهما لطالب العلم ال�رشعي؛ فهي تعر�ض �صورة وا�ضحة دقيقة حلياة
ُّ
تعد كتب الرتاجم مرج ًعا ًّ
الأعالم ،وتك�شف عن حجم الأثر الذي تركوه يف احل�ضارة الإ�سالمية ومراحل تطورها ،ف�ضلاً

عن م�ساعدتها العلماء على نقد الأحاديث واحلكم عليها.

�ساد�سا
ً

المو�سوعات الحديثية المحو�سبة

إلكرتونيا ،فمنهم َمن اهتم بتوفري حمركات
ال�سنة النبوية �
تنوعت جهود املعا�رصين يف خدمة ُّ
ًّ

بحث �ضخمة يف �شبكة الإنرتنت ال�ستخراج املعلومة من �آالف الكتب ال�رشعية ،ومنهم َمن اهتم
بتوفري �أقرا�ص �صلبة �أو مدجمة حتوي �آالف الكتب ال�رشعية من دون اال�ستعانة ب�شبكة الإنرتنت
لت�سهيل مهمة طالب العلم يف البحث عن املعلومة.

تتيح اخلدمات الإلكرتونية لطالب العلم الو�صول �إلى الأحاديث ،واالطالع على �رشحها

وتخريجها ،و�إلقاء نظرة على ال�سري والرتاجم ب�أقل جهد ووقت.

القيم امل�ستفادة من الدر�س:

ال�سنة النبوية.
� -1أُ ِّ
قدر جهود العلماء يف خدمة ُّ
ال�سنة النبوية.
� -2أُ ِّ
قدر جهود العلماء المعا�صرين في خدمة ُّ

. .................................................. -3
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 -1ما املق�صود بكل مما ي�أتي:
ال�س نَن.
�أ ُّ -

وال�س نَن؟
 -2ما الفرق بني اجلوامع ُّ

 -3ان�سب الكتب الآتية �إلى م�ؤلفيها:
�أ  -الإ�صابة يف معرفة ال�صحابة.

ب -امل�سانيد.

		
ب -املعجم ال�صغري.

حدد نوع امل�صنف الذي �سرتجع �إليه يف احلاالت الآتية:
ِّ -4

�أ  -البحث عن كتب حتوي الأحاديث ال�صحيحة فح�سب (
ب -البحث عن �سرية �أحد ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم (
جـ -البحث عن �أحاديث �أحد �شيوخ الطرباين (
د  -البحث عن �أحاديث �أحد ال�صحابة (

 -5ا�ستنتج �سبب ت�سمية كل مما ي�أتي:
�أ  -اجلوامع.

).

).

).

جـ -املجتبى.
).

ب -املعاجم.

إلكرتونيا.
ال�سنة النبوية �
 -6اذكر �أمرين يدالن على جهود العلماء املعا�رصين يف خدمة ُّ
ًّ
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الدرس السادس

�صدق النية مع اهلل تعالى
�أفهم و�أحفظ
ول ا ِ
الَ ْع َم ُ
قال َر ُ�س ُ
قالَ :
اب َر ِ�ض َي اهلل ُ َع ْن ُه َ
َع ْن ُع َم َر ْب َن خْ َ
ال َّط ِ
ال
هلل َ�ص َّلى اهلل ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم�« :إِنمََّا ْ أ
ِبال ِّن َّي ِة وَ�إِنمََّا اِل ْمرِ ٍئ َما َن َوى ف ََم ْن َكا َن ْت ِه ْج َر ُت ُه �إِ َلى اهلل َو َر ُ�سو ِل ِه َفهِ ْج َر ُت ُه �إِ َلى اهلل َو َر ُ�سو ِل ِه َو َم ْن
اج َر إِ� َل ْي ِه»(.)1
َكا َن ْت ِه ْج َر ُت ُه �إِ َلى ُد ْن َيا ُي ِ�ص ُيب َها أَ� ْو ْام َر َ أ� ٍة َي َت َز َّو ُج َها َفهِ ْج َر ُت ُه �إِ َلى َما َه َ

�أوًال

المفردات والتراكيب

النِّيَّة :الق�صد والإرادة.

يُ ِ�صيبُ َها :ينالها ،يح�صل عليها.

التعريف براوي الحديث

ال�صحابي اجلليل �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب ر�ضي

اهلل عنه� ,أ�سلم يف ال�سنة ال�ساد�سة من البعثة ،وهو �أحد
الع�رشة املب�رشين باجلنة ،وثاين اخللفاء الرا�شدينُ .لقِّب
متيز
فرق به بني احلق والباطلَّ ،
بالفاروق؛ لأن اهلل تعالى َّ

عهده بفتوحات ال�شام والعراق وم�رص واجلزيرة .مات

�شهيدا �سنة  23هـ مطعو ًنا على يد �أبي ل�ؤل�ؤة املجو�سي
ً
وهو ي�صلي ،و ُدفن بجوار �صاحبيه؛ النبي �ص ّلى اهلل عليه
و�س ّلم؛ و�أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه.

ثانيًا

�شرح الحديث النبوي ال�شريف

يبني احلديث النبوي ال�رشيف �أن �صالح الأعمال وف�سادها �إمنا يكون بالنية الباعثة عليها ،و�أن

الإن�سان م�ؤاخذ على نيته .فالنية �رشط �أ�سا�سي لقَبول العمل �أو رده ،والعمل ال ُيقبل �إال �إذا كان
(� )1صحيح البخاري ،كتاب الأيمان والنذور :باب النية في الأيمان� .صحيح م�سلم ،كتاب الإمارة :باب قوله �ص ّلى اهلل عليه
و�س ّلم�« :إِ َّن َما ْال ْأع َم ُ
ال ِبال ِّن َّي ِة» .و�أنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال.
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م�رشوعا؛ فالركنان الأ�سا�سيان لقَبول �أي عمل من
ً

�صالـحا ،و�أن
الأعمال ،هما� :أن يكون العمل
ً
تكون النية والق�صد لوجه اهلل تعالى.

ت�شمل النية كلاًّ من العبادات والعادات؛ فالنية

متي��ز العبادات بع�ض��ها ع��ن بع�ض ،والع��ادات �إن
رافقتها النية ال�ص��احلة جعلتها عبادة ،مثل الأكل �أو

النوم الذي ي�س��تعني به امل�س��لم على �أداء الواجبات
والطاعات ،ف���إن ذلك يجعل الع��ادة عبادة ي�ؤجر

فمن نام
مبكرا بق�ص��د اال�س��تيقاظ
عليها امل�س��لمَ .
ً
ل�صالة الفجر فنومه عبادة ،وي�ؤجر عليه.

فـائـدة

ا�س��تحب كثري من العلماء و�ض��ع هذا

احلدي��ث يف �أول كتبهم ،مثلما فعل الإمام

البخ��اري يف �ص��حيحه؛
تذك�يرا للعلماء
ً

وط�لاب العلم ب�رضورة �إخال���ص النية هلل
تعالى.

عد بع�ض العلماء هذا احلديث
وقد َّ
ثلث الإ�سالم؛ لأن الإن�سان يكت�سب الأجر

�أو الإثم بقلبه� ،أو ل�سانه� ،أو �أع�ضائه .ولأن

هذا احلديث يركز على القلب فهو ثلث
الإ�سالم.

وقد �رضب النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم اً
فمن هاجر طاع ًة هلل
مثال على �أهمية النية بالهجرة؛ َ

تعالى ور�سوله �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ،فهو املهاجر �إلى اهلل تعالى ور�سوله ،الذي جعل نيته �إر�ضاء اهلل

طلبا لأمر دنيوي ،فلي�س له �أجر على
تعالى وهو بذلك م�أجور على هجرته ،و َمن كانت هجرته ً

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

في كيفية جعل التعلم عبادة �أُ�ؤجر عليها.

الإخال�ص يف العمل

ي�ؤكد الحديث ال�شريف وجوب الإخال�ص في الأعمال كلها؛ ب�أن تكون خال�صة هلل تعالى،

ف�إن قام الإن�سان بعمل ال يق�صد به ر�ضا اهلل تعالى؛ كمن يت�صدق على الفقراء ليمدحه النا�س ويقال
ا�س ُي ْق�ضَ ى َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة
عنه كريم ،فهذا ال يقبل اهلل عمله .قال �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم�« :إِن �أَ َّو َل ال َّن ِ
ال :ف ََما َع ِم ْل َت ِف َيها؟ َق َ
ا�س ُت ْ�شهِ َد فَ�أُ ِت َي ِب ِه ف ََع َّر َف ُه ِن َع َم ُه ف ََع َرف ََهاَ ،ق َ
الَ :قا َت ْل ُت ِف َ
يك َح َّتى
َع َل ْي ِه َر ُج ٌل ْ
ل ْن ُي َق َ
ا�س ُت ْ�شهِ ْد ُتَ .ق َ
يء َف َق ْد ِق َ
يلُ ،ث َّم �أُ ِم َر ِب ِه ف َُ�س ِح َب َع َلى َو ْجهِ ِه
الَ :ك َذ ْب َت َو َل ِك َّن َك َقا َت ْل َت َِ أ
ال َجرِ ٌ
ْ
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َح َّتى �أُ ْل ِق َي ِفي ال َّنارِ َ .و َر ُج ٌل َت َع َّل َم ا ْل ِع ْل َم َو َع َّل َم ُه َو َقرَ�أَ ا ْل ُق ْر� َآن ،فَ�أُ ِت َي ِب ِه ف ََع َّر َف ُه ِن َع َم ُه ف ََع َرف ََهاَ ،ق َ
ال :ف ََما
يك ا ْل ُق ْر� َآنَ .ق َ
َع ِم ْل َت ِف َيها؟ َق َ
لم َو َع َّل ْمت ُه َو َقر ْأَ� ُت ِف َ
الَ :ك َذ ْب َت َو َل ِك َّن َك َت َع َّل ْم َت ا ْل ِع ْل َم
الَ :ت َع َّل ْم ُت ا ْل ِع َ
ال َعا ِل ٌم َو َقرَ�أْ َت ا ْل ُق ْر� َآن ِل ُي َق َ
ِل ُي َق َ
ال ُه َو َقارِ ٌئ َف َق ْد ِق َ
يلُ ،ث َّم �ُأ ِم َر ِب ِه ف َُ�س ِح َب َع َلى َو ْجهِ ِه َح َّتى �ُأ ْل ِق َي ِفي
ال َّنارِ َ .و َر ُج ٌل َو َّ�س َع اهلل َع َل ْي ِه وَ�أَ ْع َط ُاه ِم ْن �أَ ْ�ص َن ِ
ال ُك ِّل ِه ،ف أَُ� ِت َي ِب ِه ف ََع َّر َف ُه ِن َع َم ُه ف ََع َرف ََهاَ ،ق َ
اف ا ْل َم ِ
ال :ف ََما
ِيل ُت ِح ُّب �أَ ْن ُي ْن َف َق ِف َيها �إ اَِّل �أَ ْن َف ْق ُت ِف َيها َل َكَ ،ق َ
َع ِم ْل َت ِف َيها؟ َق َ
الَ :ك َذ ْب َت َو َل ِك َّن َك
الَ :ما َت َركْ ُت ِم ْن �سَ ب ٍ
ف ََع ْل َت ِل ُي َق َ
ال ُه َو َج َوا ٌد َف َق ْد ِق َ
يلُ ،ث َّم �أُ ِم َر ِب ِه ف َُ�س ِح َب َع َلى َو ْجهِ ِه ُث َّم �أُ ْل ِق َي ِفي ال َّنارِ »(. )1

كثريا يعود على امل�سلم يف الدنيا
خريا ً
�إن يف �إخال�ص النية هلل تعالى يف كل عمل م�رشوع ً
والآخرة ،فهو يجعل ا ُ
ً
خل ُل َق الكرمي �أ�صيلاً يف نف�س امل�سلم ،ولي�س
مرتبطا مب�صلحة عار�ضة يف الدنيا

ينق�ضي بانق�ضائها؛ لأنه ال يبتغي من عمله �شكر النا�س ومدحهم وثناءهم عليه ،و�إمنا يبتغي منه ر�ضا

اهلل �سبحانه وتعالى عنه ،ونيل الأجر والثواب منه �سبحانه.
أتأمل وأستنتج
َّ

�أت� َّأمل قوله تعالى} :

{

(�سورة البينة ،الآية  ،)5ثم �أ�ستنتج ما ي�ستفاد من الآية الكريمة ،وعالقتها بالحديث ال�شريف « :إِ� َّنما
مال ِبال ِّن َّي ِ
ال ْع ُ
ات».
ْ َأ

القيم امل�ستفادة من احلديث ال�رشيف:

� -1أحر�ص على �أن تكون نيتي خال�صة هلل تعالى.

� -2أ�سعى �إلى ر�ضا اهلل تعالى يف كل عمل �أقوم به.

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

(�)1صحيح م�سلم ،كتاب الإمارة ،باب من قاتل للرياء وال�سمعة.
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 -1ملاذا ُلقِّب ال�صحابي اجلليل عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه بالفاروق؟

 -2ما املق�صود مبا ي�أتي :النية ،ي�صيبها؟

 -3ما الأ�سا�س الذي يقوم عليه قَبول العمل �أو رده؟

 -4بينِّ الفرق بني الهجرة �إلى اهلل ور�سوله والهجرة لأمور دنيوية.
 -5ما املعنى امل�ستفاد من قوله �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم:
ٍ
أ� « -وَ�إِنمََّا ِل ُك ِّل ْام ِرئ َما َن َوى».
بَ ...« -و َل ِك َّن َك َف َع ْل َت ِل ُيق َ
َال ُه َو َج َوا ٌد َفق َْد ِق َ
يلُ ،ث َّم �أُ ِم َر ب ِِه ف َُ�س ِح َب َع َلى َو ْجهِ ِه ُث َّم أُ� ْل ِق َي فيِ
ال َّن ِار».
الَ ْع َم ُ
ال � ...إلى قوله ...
غيبا احلديث ال�رشيف من قوله �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم�« :إِ َّن َـما ْ أ
 -6اكتب ً
اج َر إِ� َل ْي ِه».
َه َ
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الدرس السابع

ال ِب ُّر والإثم
�أفهم و�أحفظ
َال� :سَ�أَ ْل ُت َر ُ�س َ
ا�س ْب ِن �سَ ْم َعانَ َر ضِ� َي اهلل ُ َع ْن ُهما ق َ
ول ا ِ
َع ِن ال َّن َّو ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َع ِن ا ْلبرِ ِّ
هلل َ�ص َّلى ُ
َوالإِ ْث ِمَ ،فق َ
َال« :ا ْل رِ ُّب ُح ْ�س ُن الخْ ُ ُل ِقَ ،والإِ ْث ُم َما َح َ
ا�س»(.)1
اك فيِ َ�ص ْد ِر َك َو َك ِر ْه َت �أَنْ َي َّط ِل َع َع َل ْي ِه ال َّن ُ

�أوًال

المفردات والتراكيب

ا ْلبرِ ِّ :كل ما يقوم به الإن�سان من خري.
الإِ ْث ِم :كل ما يقوم به الإن�سان من مع�صية.

َحاكَ فيِ َ�ص ْد ِر َك :ح�صل الرتدد منه يف القلب.

التعريف براوي الحديث

ال�صحابي اجلليل النوا�س بن �سمعان الأن�صاري

حري�صا على طلب العلم؛
ر�ضي اهلل عنهما .كان
ً

�إذ قال�« :أقمت مع ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه

و�س ّلم باملدينة �سنة ما مينعني من الهجرة �إال

امل�س�ألة»� .سكن ال�شام ،ومات فيها �سنة 50هـ.

ثانيًا

�شرح الحديث النبوي ال�شريف

بالب ،ونهانا عن الإثم .وهذا احلديث النبوي ال�رشيف يبني لنا معنى كل منهما،
�أمرنا اهلل تعالى رِ ّ

وتو�ضيح عالماتهما.

مفهوم الب

الب كلمة جامعة لكل خري ،و ُيق�صد به الإقبال على فعل اخلري والطاعة ،وقد ف�سرَّ ه النبي �ص ّلى
رِ
خل ُلق مع اهلل تعالى ،وح�سن ا ُ
خل ُلق؛ لأنه ي�شمل ح�سن ا ُ
اهلل عليه و�س ّلم يف احلديث بح�سن ا ُ
خل ُلق

مع النا�س؛ ف� َّأما ح�سن ا ُ
خل ُلق مع اهلل تعالى فيكون بقيام امل�سلم ب�أنواع الطاعات جمي ًعا ،ف�إذا �أمره
اهلل تعالى بال�صالة والزكاة وال�صيام وغري ذلك ،ف�إنه ُيقبل عليها ب�صدر من�رشح وي�س ّلم �أمره هلل؛
(� )1صحيح م�سلم ،كتاب البر وال�صلة والأدب ،باب تف�سير البر والإثم.
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يعد العبد من الأبرار �إذا امتثل �أوامر اهلل تعالى ،ووقف عند حدود اهلل و�رشعه ،وترك
�إذ ُّ

املع�صية .و� َّأما ح�سن اخللق مع النا�س فيكون ببذل اخلري لهم وح�سن معاملتهم ،وكف الأذى
عنهم ،والعفو عن امل�سيء منهم ،والتوا�صل معهم باملعروف.
أتد َّبر وأُص ِّنف

أتدبر الآية الكريمة الآتية ،و أُ��ص ِّنف مواطن البِر المذكورة فيها �إلى مواطن البِر مع اهلل تعالى،
� َّ
ومواطن البِر مع النا�س:
قال اهلل تعالى} :

{ (�سورة البقرة ،الآية .)177

مفهوم الإثم

ال ْث ُم َما َح َ
كر ْه َت أ�َنْ َي َّط ِل َع َع َل ْي ِه
«و ْ إِ
اك يف َ�ص ْد ِر َكَ ،و ِ
ف�سرَّ النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم الإثم بقولهَ :
ا�س» ،فجعل للإثم عالمتني:
ال َّن ُ

 -1ما ي�شعر به املرء من قلق وا�ضطراب يف نف�سه عند ممار�سة هذا الفعل ،وما يح�صل له من الرتدد
يف ارتكابه ،فهذا دليل على �أنه �إثم يف الغالب.
� -2أن يكره �أن َّ
يطلع النا�س على هذا الفعل؛ ل�شعوره با�ستقباح النا�س له.

وطم�أنينة النف�س عند فعل البِر ،وا�ضطرابها عند فعل الإثم يدل على �أن اهلل �سبحانه وتعالى قد

فطر عباده على ال�سكون �إلى الحق والطم�أنينة �إليه.

ولكن ،لي�س كل ما يتردد في القلب نحو عمل ما ،يدل على �أنه �إثم؛ فهذا الأمر له ثالث
حاالت ،هي:

�أ � -إذا حاك يف النف�س �أن الأمر فيه �إثم ،وثبتت �صحة ذلك بالأدلة ال�رشعية ،وجب على
امل�سلم اجتنابه؛ فكل ما ورد حترميه يف ال�رشع هو من الإثم؛ مثل الزنا ،وال�رسقة ،والغيبة،

والنميمة ،و�أكل �أموال النا�س بالباطل.
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إثما ،و�أفتى علماء بجوازه و�آخرون بعدم جوازه ،ف�إن
ب� -إذا حاك يف ال�صدر �أن يف الفعل � ً
من الورع ترك هذا الأمر ،وهذا هو معنى قوله �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم يف احلديث« :ا ْل رِ ُّب
ال�ص ْد ِر وَ�إِنْ َ�أ ْف َت َ
ال ْث ُم َما َح َ
َما ْ
ْ�س َو ِْ إ
ا�س
اك فيِ ال َّنف ِ
ْ�س َوت ََر َّد َد يف َّ
اك ال َّن ُ
اطم ََ�أ َّن ْت ِ�إ َل ْي ِه ال َّنف ُ
َو�أَ ْف َت ْو َك»( .)1وذلك مثل اال�شرتاك يف �أحد �أنواع الت�أمني املختلف يف حكمه بني الإباحة
ً
احتياطا؛ خ�شية الوقوع يف الإثم �إال �إذا ا�ضطر الإن�سان
واحلرمة ،فالأَولى الإعرا�ض عنه
�إلى ذلك.

أمر ما ،ثم علم املرء من �أهل العلم
ج� -إذا ح�صل يف النف�س �شك �أو ريبة �أو ا�ضطراب يف � ٍ
ٍ
حينئذ �أن ي َّتبع قول �أهل العـلم فيما يحـل ويحـرم؛ عملاً بقوله
حكمه ،فالـواجـب عليه
تعـالى} :

{ (�سورة النحل ،الآية .)43

�إن تعامل الم�سلم مع ما يمر به من م�سائل على هذا النحو يقوي قيمة المراقبة هلل تعالى،

وينمي الورع في نف�سه ،فيتحقق بذلك معنى الإح�سان في عبادته هلل تعالى.

القيم امل�ستفادة من احلديث ال�رشيف:

� -1أحر�ص على الرب ،و�أجتنب الإثم.

� -2أ�ست�شعر مراقبة اهلل تعالى يف كل �أعمايل.

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

( )1م�سند �أحمد ،حديث ح�سن لغيره.
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 -1بينِّ معنى كل من :البرِ  ،والإثم.
 -2بينَّ احلديث النبوي ال�رشيف عالمتني تدالن على الإثم ،اذكرهما.
 -3ما املق�صود بقوله �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم« :وَ�إ ِْن �أَ ْف َت َ
ا�س وَ�أَ ْف َت ْو َك»؟
اك ال َّن ُ

 -4يف �ضوء فهمك للحديث ال�رشيف ،بينِّ موقفك من امل�س�ألتني الآتيتني:
أ� � -أفتى ٍ
مفت بجواز فعل �أمر ،و�أفتى �آخر مبنعه ،وحاك يف نف�سك احلرمة.
ب -الرتدد يف ترك فعل ثبتت حرمته.

غيبا احلديث ال�رشيف من قوله �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم« :ا ْلبرِ ُّ � ...إلى قوله َ ...و�أَ ْف َت ْو َك».
 -5اكتب ً
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ُأق ِّيم معلوماتي ُ
وأ ِّ
نظمها

كمل املخططات التنظيمية الآتية مبا ينا�سبها:
بعد درا�ستي للدرو�س ال�سابقة� ,أُ ِ

ال�سنة النبوية).
� اً
أول :الدر�س الخام�س (مكتبة ُّ

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

• ال�سنن :هي

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

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

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

• الم�سانيد :هي الكتب التي جمعت �أحاديث كل �صحابي
ِ
علىح َدة دون النظر �إلى مو�ضوعها� ،أو درجة �صحتها.

• معاجم الحديث

هي..................................... :

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

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

• ال�سير والتراجم هي:

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

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

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

من الأمثلة على المو�سوعات الحديثية المحو�سبة:
•.......................................................
•.......................................................
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تق�سم الجوامع ق�سمين ،هما:

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

من �أ�شهر كتب ال�سنن:

•.............................

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

من �أ�شهر طرائق ترتيب الم�سانيد:

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

من �أ�شهر م�صنفات معاجم الحديث:

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

من �أ�شهر كتب ال�سير والتراجم:

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

�أهمية المو�سوعات الحديثية المحو�سبة:
..............................
..............................
.............................

ثانيًا :الدر�س ال�ساد�س (�صدق النية مع اهلل تعالى).
�أنواع الهجرة

من �آثار �إخال�ص النية هلل تعالى

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ثالثًا :الدر�س (ال�سابع ال ِبر والإثم).
مفهوم ال ِبر:

عالمات الإثم:
حكم َمن حاك في نف�سه �أن الأمر
فيه �إثم ،وثبت �صحة ذلك بالأدلة
ال�شرعية:
حكم َمن حاك في �صدره �أن الفعل �إثم،
و�أفتى علماء بجوازه ،و�أفتى �آخرون
بعدم جوازه:
حكم �إذا ح�صل في النف�س �شك �أو
ريبة �أو ا�ضطراب في �أم ٍر ما ،ثم علم
المرء من �أهل العلم حكمه:
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الدرس الثامن

ال�سنة واجتناب البدعة
لزوم ُّ
�أفهم و�أحفظ
َع ِن ِ
ر�سول ا ِ
ُ
الع ْر َبا�ض ْب ِن �ساري َة َر ِ�ضي اهلل ُ َع ْن ُه َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم
قالَ :و َع َظنا
هلل َ�ص َّلى ُ
هلل ،كَ�أَ َّنها َم ِ
َم ِ
ول ا ِ
يونَ ،ف ُق ْلناَ :يا َر ُ�س َ
وع َظ ُة
الع ُ
لوب ،وذ ََرف ْ
وع َظ ًةَ ،و ِج َل ْت ِم ْنها ال ُق ُ
َت ِم ْنها ُ
ُ
قال�« :أُ
و�صيك ْم ِب َت ْق َوى ا ِ
ُمو ِّد ٍعَ ،ف�أَ ْو ِ�صناَ ،
وال�س ْم ِع َو َّ
اع ِة ،وَ�إ ِْن ت ََ�أ َّم َر َع َل ْي ُك ْم َع ْب ٌد ،و إَِ� َّن ُه
الط َ
هللَّ ،
ثريا ،ف ََع َل ُ
ا�شدين املْ ِ
و�س َّن ِة ا ُ
ني،
الر
َم ْن َي ِع ْ
َ�سَيى ْ
هديِّ َ
َ
يك ْم ِب ُ�س َّن ِتي ُ
اخ ِتالفًا َك ً
�ش ِم ْن ُك ْم َب ْعدي ف رَ
خللفاء َّ
اكم ومحُ ْ َد ِ
َع ُّ�ضوا َع َل ْيها ِبال َّن ِ
واج ِذ ،وَ� َّإي ُ
الُمورِ  ،فَ� َّإن ُك َّل ِب ْد َع ٍة �ضَ ال َل ٌة»(.)1
ثات ْ أ

�أوًال

المفردات والتراكيب

َوجِ َل ْت :خافت.
َذ َر َف ْت :بكت.

َع ُّ�ضوا َع َل ْيها بِالنََّواجِ ِذ� :أواخر الأ�رضا�س ،واملراد

بال�سنة النبوية.
املبالغة يف التم�سك ُّ
الُمو ِر :البدع.
ثات ْ أ
حُ ْم َد ِ
َ�ضاللَةٌ :هالك.

ثانيًا

التعريف براوي الحديث

ال�صحابي الجليل العربا�ض بن �سارية ال�سلمي
ر�ضي اهلل عنهُ ،يك َّنى �أبا نجيح ،من �أ�صحاب
ال�ص َّفة ،كان من البكائين الذين ورد فيهم قوله
ُّ
تعالى} :
{(�سورة التوبة ،الآية.)92

روى عنه عدد من ال�صحابة وجماعة من تابعي
�أهل ال�شام� .سكن ال�شام ،ومات فيها �سنة 75هـ.

�شرح الحديث النبوي ال�شريف

بال�سنة
يدعو احلديث النبوي ال�رشيف �إلى تقوى اهلل تعالى ،وطاعة احلاكم امل�سلم ،والتم�سك ُّ
النبوية ،واجتناب البدعة .فقد حر�ص ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم يف دعوته على تربية

فلما نزل عليه قوله
امل�سلمني و�إر�شادهم وهدايتهم �إلى اخلري ،وبقي على ذلك حتى �آخر حياتهَّ ،
تعالى} :
�( {...سورة الن�رص ،الآيات� )3 -1أدرك النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم
بال�سنة واجتناب البدع.
( )1جامع الترمذي ،كتاب العلم ،باب ما جاء في الأخذ ُّ
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دنو �أجله ،ف�أ�شفق على �أُ َّمته من بعده ،و�أراد �أن يعظهم موعظة نافعة ُتبينِّ لهم املنهج يف التعامل
مع الفنت .وكان لهذه املوعظة العظيمة �أكرب الأثر يف نفو�سهم ،وقد ا�ست�شعروا فيها قرب فراقهم له
أثرا بها .ثم طلبوا �إليه و�صية تكفيهم من بعده ،ف�أو�صاهم
عليه ال�صالة وال�سالم ،فذرفت عيونهم ت� ً

عليه ال�صالة وال�سالم ب�أمور عدة ،هي:

 -1تقوى اهلل تعالى

أكيدا لأهميتها ،ويق�صد بها االلتزام ب�أوامر اهلل تعالى ،واجتناب
بد�أت الو�صية بالأمر بالتقوى ت� ً

نواهيه؛ رغبة يف ر�ضاه والفوز باجلنة ،وخو ًفا من غ�ضبه ومن عذاب النار.
أتد َّبر وأستخرج

�أتد َّبر الآيتني الكرميتني الآتيتني ،ثم �أ�ستخرج منهما فوائد التقوى:

-1قالتعالى} :
-2قالتعالى} :

{(�سورةالطالق،الآيتان.)3-2

{ (�سورة الأنفال ،الآية .)29

 -2ال�سمع والطاعة لوالة الأمر

�أوجب الإ�سالم على امل�سلمني طاعة ويل الأمر .قال تعالى} :

{ (�سورة الن�ساء ،الآية  .)59فطاعة احلاكم امل�سلم مبد�أ من مبادئ احلكم يف الإ�سالم،

وهي �رضورية للمحافظة على م�صالح املجتمع الإ�سالمي ،و�ضمان �أمنهم الداخلي واخلارجي،
ومتكني احلاكم من القيام بواجباته ،وال يكون ذلك �إال ب�إعانته ،وتنفيذ �أوامره باملعروف.

بال�سنة النبوية
 -3االلتزام ُّ

�أخرب النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم �أ�صحابه عن اختالف �أُ َّمته من بعده ،وما �سي�ؤول �إليه �أمر الأُ َّمة من

تفرق يوهن قوتها ،بابتعادها عن الهدى واحلق ،وهذا من الإعجاز النبوي يف الإخبار عن امل�ستقبل.
ُّ
و�س َّنة
ب�س َّنتهُ ،
ثم بينَّ النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم كيفية النجاة من هذا االختالف ،وذلك بالتم�سك ُ

خلفائه الرا�شدين من بعده ،الذين َم َّن اهلل عليهم بالهداية ومعرفة احلق ،واال�ستقامة على املنهج

ُوجه امل�سلم �إلى املنهج ال�صحيح الذي يجب التزامه يف حياته.
النبوي .فهذه الن�صيحة العظيمة ت ِّ
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أقتـرح

الخ ُلق ،و�سوء المعاملة بين النا�س.
يعاني العالم الإ�سالمي اليوم م�شكالت عدة ،منها� :سوء ُ
اً
حلول لهذه الم�شكلة ح�سب فهمي للحديث ال�شريف.
�أقترح

 -4اجتناب البدع

َّ
حذر ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم من البدع؛ وهي اخرتاع �شيء جديد يف الدين لي�س له
ال�سنة النبوية ،م� ِّؤك ًدا حرمتها.
�أ�صل �رشعي ،وال دليل من القر�آن الكرمي �أو ُّ

وقد بينَّ احلديث ال�رشيف قيدين العتبار الأمر امل�ستحدث بدعة يف قوله �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم:
�س ِف ِيه ف َُه َو َر ٌّد»(.)1
« َم ْن �أَ ْح َد َث فيِ �أَ ْم ِر َنا َه َذا َما َل ْي َ

فاحلديث يبينِّ �أن االخرتاع واالبتداع بالدين؛ بالتقرب �إلى اهلل تعالى مبا مل ي�رشع حرام ،وبهذا
القيد َيخرج ما ال �صلة له ب�أمر الدين ،مثل الأمور التي يتعارفها النا�س لتنظيم �ش�ؤون حياتهم مما ال
يخالف �أحكام الدين.

وقد اتفق ال�صحابة على �أعمال مل تكن معروفة يف عهد النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ،ومل يعد ذلك

بدعة ،مثل :جمع القر�آن الكرمي يف م�صحف واحد ،وجمع �سيدنا عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه
النا�س على �إمام واحد يف �صالة الرتاويح؛ لأن لهذه امل�سائل �أ�صلاً
�رشعيا.
ًّ

من البدع املنت�رشة يف ع�رصنا :املبالغة يف تزيني امل�ساجد ،والتربك بالأماكن والآثار ،ونحو

ذلك .فهذه الأمور هي من البدع التي يحرمها الإ�سالم .وعلى امل�سلم �أن يتقرب �إلى اهلل تعالى مبا
هو م�رشوع يف الدين فقط.

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

يعد من البدعة المحرمة:
�أي الأمور الآتية ُّ

 -1املخرتعات احلديثة ،مثل :ال�سيارة ،واحلا�سوب.
� -2صالة الرتاويح جماع ًة يف امل�سجد.
 -3التربك بقبور ال�صاحلني.

 -4جمع القر�آن الكرمي.

القيم امل�ستفادة من احلديث ال�رشيف:

بال�سنة النبوية ال�رشيفة.
� -1أمت�سك ُّ

� -2أطيع ويل الأمر امل�سلم.
� -3أجتنب البدع.

. ............................ -4
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عرف بال�صحابي اجلليل العربا�ض بن �سارية.
ِّ -1
 -2ما املق�صود بكل من :التقوى ،والبدعة؟

 -3بينِّ �أهمية طاعة والة �أمور امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي.
 -4ع ِّلل� :أمر النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم امل�سلمني باتباع ُ�س َّنة اخللفاء الرا�شدين.

 -5ا�ستخرج القيود التي َّقيد بها النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم البدعة من احلديث ال�رشيفَ « :م ْن
�س ِف ِيه ف َُه َو َر ٌّد».
�أَ ْح َد َث فيِ �أَ ْم ِر َنا َه َذا َما َل ْي َ
ُ
غيبا احلديث ال�رشيف من قوله �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم�« :أُ
هلل � ...إلى قوله
و�صيك ْم ِب َتق َْوى ا ِ
 -6اكتب ً
 ...ضَ� ال َلةٌ».
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الدرس التاسع

دعوة النا�س �إلى الخير
�أفهم و�أحفظ
«وا َّل ِذي َن ْف�سِ ي
عن حذيفة بن اليمان ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم قالَ :
وف َو َل َت ْن َه ُونَّ َع ْن ا ْل ُم ْن َك ِر� ،أَ ْو َل ُيو�شِ َك َّن اهلل ُ و�أَنْ َي ْب َع َث َع َل ْي ُك ْم ِعقَا ًبا ِم ْن ُه ُث َّم
ب َِي ِد ِه َلتَ�أْ ُم ُرنَّ بِا ْل َم ْع ُر ِ
اب َل ُك ْم»(.)1
ت َْد ُعو َن ُه َفلاَ ُي ْ�س َت َج ُ
أول
� اً

التعريف براوي الحديث

المفردات والتراكيب

ق�سم كان ر�سول اهلل �صلى
َوالَّ ِذي نَف ِْ�سي بِيَ ِد ِهٌ :
اهلل عليه و�سلم ُيق�سم به ،ومعناه �أن نفو�س

النا�س بيد اهلل بتقديره وتدبريه.
قريبا.
لَيُ ِ
و�ش َك ََّن :ليقعن ً

ر�ض��ي اهلل عنهُ ،و ِلد ف��ي المدينة المن��ورة ،وكان

ي�سمى �ص��احب �سر النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم؛
لأن النب��ي �ص�� ّلى اهلل عليه و�س�� ّلم كان ي�س��ر �إليه

الْ َم ْع ُروف :ما �أمر به ال�رشع وا�ستح�سنه.
الْ ُم ْن َكر :ما نهى عنه ال�رشع وا�ستقبحه.

ثانيًا

ال�صحابي الجليل حذيفة بن اليمان الأن�صاري

�شرح الحديث النبوي ال�شريف

ب�أ�سماء المنافقين� .شارك في الفتوحات الإ�سالمية
في العراق وبالد فار�س ،وواله �أمير الم�ؤمنين عمر
ابن الخطاب ر�ض��ي اهلل عن��ه المدائن في العراق.
توفي �سنة 36هـ.

جعل اهلل تعالى الأُ َّمة الإ�سالمية خري أُ� َّمة �أُخرجت للنا�س ،مبا تت�صف به من دعوة النا�س �إلى

اخلري ،والقيام بواجب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر .قال تعالى} :
{ (�سورة �آل عمران ،الآية .)110

فاملجتمع الإ�سالمي جمتمع متما�سك مرتابط ،كل فرد فيه ي�سعى مل�صلحة الآخرين ،ويحر�ص

على اخلري للنا�س كافة.

ال�س َنن ،باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
( )1جامع الترمذي ،كتاب ُّ
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وقد � َّأكد النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم �أهمية الدعوة �إلى اخلري والأمر باملعروف والنهي عن

املنكر ،فبد�أ �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم بالق�سم باهلل تعالى ،وهذا يدل على عظم الأمر املق�سم عليه ،وهو
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ليحذر امل�سلمني من اخلطر الذي يرتتب على تركهما.

الأمر باملعروف

الأمر باملعروف هو دعوة النا�س �إلى اتباع كل �شيء دعا �إليه ال�رشع ،وهو واجب على كل

م�سلم بقدر ا�ستطاعته ،ومن ذلك حث النا�س على فعل اخلري و�أداء العبادات ،مثل :ال�صالة،

والذكر ،وال�صدقة ،واملعامالت؛ ك�أداء احلقوق ،و�إتقان العمل ،وحب الوطن ،والتحلي بالأخالق

الفا�ضلة ،مثل :ال�صدق ،والأمانة ،وغريهما.
النهي عن املنكر

النهي عن املنكر هو ن�صح النا�س بالكف عن كل ما نهى الإ�سالم عنه ،مثل� :أكل �أموال النا�س

بالباطل ،و�سب الدين ،واال�ستهزاء ب�شعائره ،والغيبة ،والنميمة ،والطعن يف �أعرا�ض النا�س ،واحل�سد،

والبغ�ضاء ،والرياء.
أتد َّبر وأستنتج

�أتد َّبر الن�صو�ص ال�رشعية الآتية ،ثم �أ�ستنتج منها الأ�ساليب ال�صحيحة يف الأمر باملعروف

والنهي عن املنكر:

 -1قال اهلل تعالى}:
الآية .)125

-2قال اهلل تعالى} :
الآية .)159

{ (�سورة النحل،
{(�سورة �آل عمران،

 -3عن ابن م�سعود قال« :كان النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم يتخولنا باملوعظة يف الأيام كراهة
ال�س�آمة علينا»(.)1

(� )1صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب الموعظة �ساعة بعد �ساعة.
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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:

� -1إنزال العقوبة

ُ
ُعر�ض نف�سها لعقاب �إلهي قريب،
ف�إذا تركت الأ َّمة واجب دعوة النا�س �إلى اخلري ،ف�إنها بذلك ت ِّ

وجاءت كلمة عقاب يف احلديث نكرة؛ لتفيد عموم العقاب ،ولي�س عقا ًبا
واحدا .وقد �أر�سل اهلل
ً

تعالى العقاب على بع�ض الأمم ال�سابقة ب�سبب ترك الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،قال اهلل
تعالى}:
{ (�سورة املائدة ،الآيتان .)79 -78

 -2عدم ا�ستجابة الدعاء

من الآثار املرتتبة على ترك الدعوة �إلى اخلري عدم ا�ستجابة الدعاء ،فعندما حتل العقوبات الإلهية

بالنا�س ،ف�إنهم يلج�أون �إلى اهلل بالدعاء �أن يدفع عنهم تلك العقوبات ،فال ي�ستجيب اهلل تعالى لهم؛
لأنهم مل يقوموا مبا �ألزمهم به من الأمر باملعروف والدعوة �إليه يف جمتمعهم ،و�سكتوا عن املنكرات

ور�ضوا بها حتى ف�سدت الأخالق ،وكرثت ال�رشور ،وحل بهم من �ضيق العي�ش وت�سلط الأ�رشار
والأعداء والظاملني ما ال يطاق ،وي�صعب دفعه.

}

لقد قرن القر�آن الكرمي ا�ستجابة الدعاء با�ستجابة النا�س لأوامر اهلل عز وجل ،قال تعالى:
{ (�سورة البقرة ،الآية  .)186ولهذا فعلى العباد �أن يبادروا �إلى الأمر باملعروف والنهي عن

املنكر ،ثم يتوجهوا �إلى اهلل بالدعاء ،ع�سى �أن يتغري حالهم �إلى الأف�ضل ،قال تعالى:
}

أُ ِّ
فكر

{ (�سورة الرعد ،الآية .)11

يف الآثار ال�سلبية الناجمة عن ترك الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف وقتنا احلا�رض.
القيم امل�ستفادة من احلديث ال�رشيف:
قدم الن�صيحة لهم.
� -1أدعو النا�س �إلى اخلري ،و�أُ ِّ
� -2أجت َّنب املنكرات.
. ............................................ -3
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 -1ما املق�صود بكل من :الأمر باملعروف ،والنهي عن املنكر؟

 -2ما الآثار املرتتبة على ترك الأمر باملعروف والنهي عن املنكر؟
�سببا من �أ�سباب عدم ا�ستجابة الدعاء.
 -3اذكر ً
 -4ع ِّلل :جاءت كلمة (عقا ًبا) يف احلديث نكرة.
 -5ما عالقة اال�ستجابة لأوامر اهلل ب�إجابة الدعاء؟

 -6ا�ستخرج ما ي�ستفاد من الآيات الكرمية الآتية:
�أ  -قال تعالى} :

ب -قال تعالى} :

جـ -قال تعالى} :

{.
{.

{.

 -7اذكر �أحد املنكرات يف املجتمعُ ،م ِّبي ًنا خماطره و�آثاره ال�سيئة يف الفرد واملجتمع.
غيبا احلديث ال�رشيف من قوله �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلمَ « :لتَ�أْ ُم ُرنَّ � ...إلى قوله َ ...فلاَ
 -8اكتب ً
اب َل ُك ْم».
ُي ْ�س َت َج ُ
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الدرس العاشر

مجتمع الخير
�أفهم و�أحفظ
ول ا ِ
ال َر ُ�س ُ
الَ :ق َ
َع ْن أَ� ِبى ُه َر ْي َر َة ر�ضي اهلل عنه َق َ
�س َع ْن ُم�ؤْ ِم ٍن
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ :
هلل َ�ص َّلى ُ
«م ْن َن َّف َ
�س اهلل َع ْن ُه ُك ْر َب ًة ِم ْن ُك َر ِب َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِةَ ،و َم ْن َي�سرََّ َع َلى ُم ْع رِ ٍ
اهلل َع َل ْي ِه
ُك ْر َب ًة ِم ْن ُك َر ِب ُّ
�س َي�سرََّ ُ
الد ْن َيا َن َّف َ

ان ا ْل َع ْب ُد
اهلل يف َع ْو ِن ا ْل َع ْب ِد َما َك َ
�سَت ُم ْ�س ِل ًما رَ َ
الد ْن َيا َوال ِآخ َر ِةَ ،و َم ْن رَ َ
�سَت ُه اهلل ُ يف ُّ
فيِ ُّ
الد ْن َيا َوال ِآخ َر ِةَ ،و ُ
اج َت َم َع
اهلل َل ُه ِب ِه َطرِ ي ًقا �إِ َلى ا ْل َج َّن ِةَ ،و َما ْ
�س ِف ِيه ِع ً
لما �سَ َّه َل ُ
فيِ َع ْو ِن �أَ ِخ ِيهَ .و َم ْن �سَ َل َك َطرِ ي ًقا َي ْل َت ِم ُ
اب ا ِ
وت ا ِ
َق ْو ٌم فيِ َب ْي ٍت ِم ْن ُب ُي ِ
ال�س ِكي َن ُة َوغَ �شِ َي ْت ُه ُم
هلل َي ْت ُل َ
ون ِك َت َ
هلل َو َي َت َد َار ُ�سو َن ُه َب ْي َن ُه ْم � اَّإل َن َز َل ْت َع َل ْيهِ ُم َّ
الر ْح َم ُة َو َح َّف ْت ُه ُم ا ْل َم َ
سرِْع ِب ِه َن�سَ ُب ُه»(. )1
يم ْن ِع ْن َد ُهَ ،و َم ْن َب َّط�أَ ِب ِه َع َم ُل ُه لمَ ْ ُي� ْ
اهلل ِف َ
ال ِئ َك ُة َوذ ََك َر ُه ُم ُ
َّ
		
�أوًال

املفردات والرتاكيب

وفرج.
نَف َ
َّ�س� :أزال َّ
ُك ْربَةً�ِ :ش َّدة.
�س :يطلب.
يَ ْلتَمِ ُ

يَتَ َدا َر ُ�سونَ ُه :يدر�س بع�ضهم على بع�ض.

َح َّف ْت ُه ُم� :أحاطت بهم.
غ َِ�شيَ ْت ُه ُم� :شملتهم.
بَ َّط�أَ :ق�صرَّ .

التعريف براوي الحديث

ال�صحابي الجليل �أبو هريرة عبد الرحمن بن
�صخر الدو�سي ر�ضي اهلل عنه� ،أ�سلم في ال�سنة
ال�سابعة للهجرة ،وكان ا�سمه في الجاهلية عبد
�شم�س ف�سماه ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم
عبد الرحمن .الزم ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه
و�س ّلم فحفظ عنه �أحاديث كثيرة  ،وقد دعا له
النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم بكثرة الحفظ ،فكان
من �أحفظ ال�صحابة للحديث ،وقد ُعرف بالزهد،
والتوا�ضع ،وال�صبر على طلب العلم .واله �أمير
الم�ؤمنين عمر بن الخطاب ر�ضي اهلل عنه على
البحرين ،وتوفي في المدينة المنورة �سنة 57هـ.

(� )1صحيح م�سلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة ،باب ف�ضل االجتماع على تالوة القر�آن وعلى الذكر.
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�رشح احلديث النبوي ال�رشيف

		
ثانيًّا
حث الإ�سالم النا�س على فعل اخلري ودعا �إليه ،قال تعالى}:

{

(�سورة احلج ،الآية  .)77وقد �أ�شار احلديث النبوي ال�رشيف �إلى بع�ض �أعمال اخلري التي ي�ؤجر امل�سلم
على فعلها ،وهي:

-1تقدمي العون للنا�س

حث الإ�سالم على م�ساعدة النا�س ،وجعل جزاء ذلك من جن�س العمل .وتقدمي العون للنا�س

يكون بطرائق كثرية ،منها:

فمن قام
أ� � -إزالة ال�شدة والهم عنهم :مير الإن�سان ب�شدة �أو م�صيبة؛ فيحتاج �إلى َمن يخفِّف عنهَ ،

يفرج عنه �شدائد يوم القيامة.
بذلك وخفَّف عنه �شدته نال الأجر العظيم عند اهلل تعالى ب�أن ِّ

ب -التي�سري على املع�رس :حث الإ�سالم على التي�سري على املدين الذي ال يقدر على �سداد َدينه ،وذلك
بطرائق عدة؛ ك�أن ي�ساحمه يف َدينه� ،أو ي�صرب عليه فال ي�ستعجل �سداد د َينه عليه� ،أو يق�ضي َدينه عنه.

فمن
وقد جعل اهلل تعالى للمدينني
ن�صيبا يف الزكاة املفرو�ضة ،وحقًّا معلو ًما يف مال الأغنياءَ ،
ً
فعل ذلك ي�سرَّ اهلل له �أموره يف الدنيا والآخرة ،ق َ
َال ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلمَ :
َاج ٌر
«كانَ ت ِ
�سا ق َ
او َز اهلل ُ َع ْن ُه»(.)1
او َز َع َّنا َف َت َج َ
او ُزوا َع ْن ُه َل َع َّل اهلل �أَنْ َي َت َج َ
َال ِل ِف ْت َيا ِن ِه تجََ َ
ُي َداي ُِن ال َّن َ
ا�س فَ�إِ َذا ر ََ�أى ُم ْع رِ ً

عيبا �سرته عليه ،ومل ُيظهره للنا�س ،و�سعى �إلى ن�صحه وتخلي�صه
جـ -ال�سرت :ف�إن ر�أى امل�سلم من �أخيه ً

منه ،ف�إن �سرته كاف�أه اهلل تعالى بالأجر العظيم؛ ب�سرت عيوبه يف الدنيا ،ومغفرة ذنوبه يوم القيامة،

و�إدخاله اجلنة.

أتد َّبر وأستخرج

أتدبر الحديث ال�شريف الآتي ،ثم �أ�ستخرج منه �أمثلة تطبيقية على تقديم العون للنا�س:
� َّ
ا�س �أَ َح ُّب �إِ َلى ا ِ
ول ا ِ
الَ :يا َر ُ�س َ
اهلل َع َل ْي ِه َو�سَ َّل َمَ ،ف َق َ
هلل،
هلل� ،أَ ُّي ال َّن ِ
َج َاء َر ُج ٌل �إِ َلى ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى ُ
ا�س �إِ َلى ا ِ
ول ا ِ
ال �أَ َح ُّب �إِ َلى ا ِ
ال َر ُ�س ُ
هلل؟ َف َق َ
وَ�أَ ُّي الأَ ْع َم ِ
هلل
اهلل َع َل ْي ِه َو�سَ َّل َم�« :أَ َح ُّب ال َّن ِ
هلل َ�ص َّلى ُ
ال �إِ َلى ا ِ
ا�س ،و ََ�أ َح ُّب الأَ ْع َم ِ
ف َع ْن ُه ُك ْر َب ًة،
�أَ ْن َف ُع ُه ْم ِلل َّن ِ
ور ُت ْد ِخ ُل ُه َع َلى ُم ْ�س ِل ٍم� ،أَ ْو َت ْك�شِ ُ
هلل ُ�س ُر ٌ
ومن طلب ح ًّقا فليطلبه في عفاف.
(� )1صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب ال�سهولة وال�سماحة في ال�شراء والبيع َ
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اج ٍة �أَ َح ُّب �إِ َل ِّي ِم ْن
�أَ ْو َت ْق�ضِ ي َع ْن ُه َد ْي ًنا� ،أَ ْو َت ْط ُر ُد َع ْن ُه ُج ً
وعاَ ،و َل ِئ ْن �أَ ْم�شِ ي َم َع �أَ ٍخ ِلي ِفي َح َ
ف ِفي َه َذا ا ْل َم ْ�س ِج ِد �شَ ْه ًرا ِفي َم ْ�س ِج ِد ا ْل َم ِدي َن ِة»(.)1
�أَ ْن �أَ ْع َت ِك َ
 -2طلب العلم

وقوتها؛ لذا رفع اهلل تعالى
حث الإ�سالم على طلب العلم؛ ملا له من �أهمية بالغة يف ُّ
تقدم الأُ َّمة َّ

�ش�أن العلماء  ،وخ�صهم مبنزلة رفيعة ،قال تعالى} :

{

(�سورة املجادلة ،الآية  .)11وطلب العلم فري�ضة على كل م�سلم؛ فهو عبادة يتقرب بها امل�سلم �إلى اهلل

فمن �سعى يف طلب العلم
تعالى؛ لذا يجب فيه الإخال�ص هلل تعالى ،واحلر�ص على طلب مر�ضاتهَ .

علما ب�أن هذا ال�سعي ال يقت�رص على العلوم الدينية فح�سب ،بل يتناول كل
�أدخله اهلل تعالى اجلنةً ،
علم فيه خري ونفع للنا�س.
أستنتج

من الن�صني ال�رشعيني الآتيني ما يدل على ف�ضل العلم:

 -1قال اهلل تعالى}:
الد ِين»(.)2
 -2قال �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلمَ « :م ْن ُي ِر ِد اهلل ُ ب ِِه خيرْ ً ا ُي َفق ِّْه ُه يف ِّ

{ (�سورة الزمر ،الآية )9

 -3مدار�سة القر�آن الكرمي

بينَّ احلديث ال�رشيف ف�ضل االجتماع لتالوة كتاب اهلل تعالى ،وتد ُّبره ،وحفظه ،وتع ُّلمه،
وتعليم �أحكامهَ ،
قال �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم« :خَيرْ ُ ُك ْم َم ْن َت َع َّّل َم ا ْلق ُْر�آنَ َو َع َّل َم ُه»( .)3ومن ف�ضائل
مدار�سة القر�آن الكرمي:

�أ  -نزول ال�سكينة والطم�أنينة على املجتمعني ملدار�سة القر�آن الكرمي ،قال اهلل تعالى:

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

(� )3صحيح البخاري ،كتاب ف�ضائل القر�آن ،باب خيركم َمن تعلم القر�آن وعلمه.
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}

ب� -شمولهم برحمة اهلل تعالى.

{ (�سورة الرعد :الآية .)28

جـ� -إحاطة املالئكة بهم ،واال�ستغفار لهم.

فيمن عنده من �أهل ال�سماء.
د  -ذكر اهلل تعالى لهم َ
أتدبَّر وأستخرج

�أتد َّبر احلديث ال�رشيف الآتي ،ثم �أ�ستخرج منه فائدة من فوائد جمال�س الذكر:
ول ِ
اهلل َع َل ْيهِ َو�سَ َّل َم َع َلى َح ْل َق ٍة مِ ْن �أَ ْ�ص َحا ِبهِ َف َق َ
خَ َر َج َر ُ�س َ
الَ « :ما �أَ ْج َل�سَ ُك ْم؟».
اهلل َ�ص َّلى ُ
ال ِم َو َم ََّن ِبهِ َع َل ْي َناَ .ق َ
ل ِْ�س َ
َقا ُلواَ :ج َل ْ�س َنا ن َْذ ُك ُر اهلل َ َون َْح َم ُد ُه َع َلى َما َه َدانَا ِل إ
هلل َما �أَ ْج َل�سَ ُك ْم
ال�« :آ ِ
اكَ .ق َ
هلل َما �أَ ْج َل�سَ َنا �إ اَِّل َذ َ
�إ َِّال َذ َ
اك»َ .قا ُلواَ :وا ِ
ال� « :أَ َما �إِنيِّ لمَ ْ �أَ ْ�س َت ْح ِلف ُْك ْم ت ُْه َم ًة َل ُك ْم َو َل ِك َّن ُه �أَ َتانيِ
()1
ِجب ُ
رِْيل فَ�أَخْ رَبَنيِ �أَنَّ اهلل َ َع َّز َو َج َّل ُي َباهِ ي ب ُِك ُم ا ْل َم َ
الئ َِكةَ».
ما �إن بينَّ احلديث النبوي ال�رشيف بع�ض �أعمال اخلري التي تقرب الإن�سان من اهلل تعالى ،حتى َّنبه
ناق�صا،
على �أن هذه الأعمال ينال بها امل�سلم ر�ضا اهلل تعالى ،ويدخل بها اجلنة .أ� َّما َمن كان عمله ً

و�ضيع الأجر والثواب ،ومل يلحق مبراتب ال�صاحلني ،حتى
ي�سع للقيام ب�أعمال اخلري فقد ق صرَّ�
ومل َ
َّ

لو كان ذا ح�سب ون�سب ،قال اهلل تعـالى} :
(�سورة امل�ؤمنون ،الآية .)101

القيم امل�ستفادة من احلديث ال�رشيف:

� -1أ�سعى �إلى م�ساعدة النا�س ،وق�ضاء حوائجهم.
� -2أحر�ص على طلب العلم.

� -3أتدار�س القر�آن الكريم مع زمالئي.

. .................................................... -4
(� )1صحيح البخاري ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة ،باب ف�ضل االجتماع على تالوة القر�آن وعلى الذكر.
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{

 -1ما �أثر مالزمة �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه للنبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم؟

 -2ما املق�صود باملفردات والرتاكيب الآتية :كربة ،حفتهم ،يتدار�سونه؟

 -3اذكر ثالثة �أمور ي�ستطيع فيها امل�سلم تقدمي العون للنا�س.

 -4بينِّ ف�ضل العلم والتعلم.
 -5ا�ستخرج من احلديث النبوي ال�رشيف اجلزاء املرتتب على القيام بالأعمال الآتية:
�أ � -سرت عورات امل�سلمني.
ب  -طلب العلم.

جـ  -تقدمي العون للنا�س.

د  -مدار�سة القر�آن الكرمي.

«و َم ْن َب َّط�أَ ِب ِه َع َم ُل ُه َل ْم ُي ْ�سرِ ْع ِب ِه َن سَ� ُب ُه»؟
 -6ما المق�صود بقوله �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم َ :
�س َع ْن ُم ْ�ؤ ِم ٍن ُك ْر َب ًة ...
غيبا الحديث ال�شريف من قوله �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلمَ :
«م ْن َن َّف َ
 -7اكتب ً
�إلى قوله َ ...ل ْم ُي ْ�سرِ ْع ِب ِه َن َ�س ُب ُه».
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ُأق ِّيم معلوماتي ُ
وأ ِّ
نظمها

كمل املخططات التنظيمية الآتية مبا ينا�سبها:
بعد درا�ستي للدرو�س ال�سابقة� ،أُ ِ

ال�سنة واجتناب البدعة).
� اً
أول :الدر�س الثامن (لزوم ُّ
..............................

البدعة:

�أهمية طاعة والة �أمور الم�سلمين في
المجتمع الإ�سالمي:

القيود التي قيدت بها البدعة الحديث
«م ْن �أَ ْح َد َث ِفي َ�أ ْمرِ َنا
ال�شريفَ :

�س ِف ِيه ف َُه َو َر ٌّد»:
َه َذا َما َل ْي َ
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االلتزام ب�أوامر اهلل تعالى واجتناب نواهيه؛ رغب ًة في ر�ضاه

والفوز بالجنة ،وخوفًا من غ�ضبه ومن عذاب النار.

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

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

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

ثانيًا :الدر�س التا�سع (دعوة النا�س �إلى اخلري).
مفهوم الأمر بالمعروف

مفهوم النهي عن المنكر

جزاء ترك الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ثالثًا :الدر�س العا�رش (جمتمع اخلري).

�أعمال الخير التي ذكرها
الحديث ال�شريف:

من طرائق تقديم العون
للنا�س:

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

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

من ف�ضائل مدار�سة القر�آن

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

الكريم:

• .........................................................
• ........................................................
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من عفو اهلل تعالى
�أفهم و�أحفظ
ا�س َر�ضِ َي اهلل َع ْن ُهما� ،أَ َّن ال َّنب َِّي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم َق َ
او َز ليِ َع ْن
َع ِن ْاب ِن َع َّب ٍ
ال�« :إ َِّن َ
اهلل تجََ َ
ا�س ُت ْكرِ ُهوا َع َل ْي ِه»(.)1
�أُ َّمـ ِتي الخَْـطَ�أَ َوال ِّن ْ�س َي َ
ان َو َما ْ
		
�أوًال
جَتَا َو َز :عفا.

املفردات والرتاكيب

ا�ستُ ْك ِر ُهوا َع َل ْي ِه� :أُ ْجبرِ ُ وا عليه.
ْ

		
ثانيًا

�رشح احلديث النبوي ال�رشيف

التعريف براوي الحديث

ال�صحابي الجليل عبد اهلل بن عبا�س ر�ضي
ّ
اهلل عنهما ،ابن عم ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه

و�س ّلم ،ومن �صغار ال�صحابةُ .و ِلد قبل الهجرة
بثالث �سنين� ،صحب النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم

بينَّ احلديث ال�رشيف عفو اهلل عز وجل ولطفه والزمه وهو فتى �صغير ،ودعا له النبي ّ
�صلى اهلل
«اللهم َع ِّل ْم ُه ِ
بعباده؛ �إذ رفع عنهم الإثم واحلرج يف كل قول �أو عليه و�س ّلم:
بح ْبر
الك َت َ
اب»ُ .ل ِّقب َ
َّ

فعل وقع منهم على �سبيل اخلط�أ� ،أو الن�سيان� ،أو الأُ َّمة و ُت ْر ُجمان القر�آن؛ ل�سعة علمه ،وبخا�صة
في تف�سير القر�آن الكريم .توفي ر�ضي اهلل عنه في
الإكراه.

�أنواع �أفعال الإن�سان

الطائف �سنة 68هـ.

�أفعال الإن�سان � َّإما �أن تكون �صادرة عن �إرادة واختيار منه ،وهذا هو الفعل العمد الذي يق�صده

ويريده ،وهو الذي يحا�سب عليه وي�ؤاخذ به ،و� َّإما �أن تكون عن غري ق�صد واختيار منه ،وهذا

ي�شمل اخلط�أ والن�سيان والإكراه.

قا�صدا و َمن يفعلها َ
خط أً�� ،أو ن�سيانًا،
فرق بني َمن يفعل املع�صية
ً
ومن لطف اهلل تعالى بعباده �أنه َّ

مكرها ،قال تعالى} :
�أو
ً
(�سورة الأحزاب ،الآية .)5

( )1ال�سنن الكبرى للبيهقي ،كتاب الخلع والطالق ،باب ما جاء في طالق المكره ،وهو حديث �صحيح.
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{.

لغوا ،و َمن يحلف وهو يدرك �أنه
فرق ال�رشع بني َمن يحلف ً
ففي جمال الأميان واحللف مثلاً َّ
{

يكذب يف حلفه ،قال تعالى} :
(�سورة املائدة ،الآية .)89
أتد َّبر وأُف ِّرق

ُ
فرق بني حكم القتل العمد وحكم القتل اخلط�أ:
�أتد َّبر قول اهلل تعالى ،ثم أ� ِّ
قــال اهلل تعـالى} :

{ (�سورة الن�ساء ،الآيتان.)93- 92
�إن هذا املنهج الإ�سالمي احلكيم ال يقت�رص على العبادات فقط ،و�إمنا ي�شمل املعامالت والأخالق
جتاوز الر�سول �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم عن �أخطاء ال�صحابة
� ً
أي�ضا ،وقد ورد يف كثري من �أحداث ال�سرية ُ

غري املق�صودة ،مثل ق�صة الأعرابي الذي بال يف امل�سجد ،فقام النا�س �إليه ليعاقبوه ،فقال النبي �ص ّلى
ين وَلمَ ْ
اهلل عليه و�س ّلمَ « :د ُعو ُه َو َه ِريقُوا َع َلى َب ْو ِل ِه �سَ ْجلاً ِم ْن َما ٍء �أَ ْو َذ ُنو ًبا ِم ْن َما ٍء فَ�إِمنَّا ُب ِع ْث ُت ْم ُم َي�سرِِّ َ

ين»( .)1ثم دعا الر�سول �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم الأعرابي ،وبينَّ له �أن امل�ساجد ال ي�صلح
ت ُْب َع ُثوا ُم َع�سرِِّ َ
فيها �شيء من الأذى ،و�أنها لل�صالة وقراءة القر�آن.
حكم اخلط�أ والن�سيان والإكراه

اتفق العلماء على �أن كلاًّ من اخلط�أ والن�سيان والإكراه معفو عنه ،وال �إثم على �أ�صحابه� ،إال �أنه

يرتتب عليه �أحكام �رشعية �أخرى ،ويف ما ي�أتي تو�ضيح ذلك:

 -1الن�سيانَّ :بينت ال�رشيعة �أن الن�سيان ال يرتتب عليه حكم يف بع�ض احلاالت ،فال�صائم مثلاً �إذا
فر�ضا �أو نفلاً  ،وعليه �أن يتم �صومه لقول النبي
نا�سيا ف�إن �صومه �صحيح �سوا ًء كان ً
�أكل �أو �رشب ً
�ص ّلى اهلل عليه و�س ّلمَ « :م ْن �أَ َك َل َنا�سِ ًيا َو ُه َو َ�صا ِئ ٌم َف ْل ُي ِت َّم َ�ص ْو َم ُه فَ�إِنمََّا �أَ ْط َع َم ُه اهلل ُ َو�سَ قَا ُه»( ،)2وهذا

(� )1صحيح البخاري ،كتاب الو�ضوء ،باب �صب الماء على البول في الم�سجد.
نا�سيا في الأيمان.
(� )2صحيح البخاري ،كتاب الأيمان والنذور ،باب �إذا حنث ً
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فمن ن�سي
من تي�سري اهلل ورحمته �سبحانه وتعالى .غري �أنه توجد �أحكام ترتتب على الن�سيانَ ،
مثلاً �أداء ال�صالة وجب عليه ق�ضا�ؤها حني يتذكرها ،و َمن ن�سي الو�ضوء ثم �صلى بغري و�ضوء
ثم َّ
تذكر لزمه �إعادة ال�صالة.

ؤاخذ الإن�سان بخطئه ،ولكن يرتتب عليه بع�ض الأحكام ،وال �سيما ما يتعلق منها
-2اخلط�أ :ال ُي� َ
م�سلما خط أً� ،وب�إرجاع احلقوق �إلى
بحقوق العباد؛ لذا يطالب امل�سلم بالدية والكفارة �إذا قتل
ً
�أ�صحابها �إذا طلب امل�ساحمة منهم.

أستنتج

نا�سيا وال�صائم الذي �أكل الطعام خط�أً.
الفرق بين حكم ال�صائم الذي �أكل الطعام ً
كره .ودليل ذلك قول اهلل تعالى}:
-3الإكراه :ال يقع �إثم �أو حرج على املُ َ

{ (�سورة النحل ،الآية  .)106وهذه الآية نزلت عندما
�أجرب امل�رشكون عمار بن يا�رس ر�ضي اهلل عنه على قول كلمة الكفر ،فكانت هذه الآية دليلاً على
نفي احلرج عن كل َمن كانت حاله كذلك.

وامل�سلم مطالب �أن ي�ستغفر اهلل تعالى ،ويتوب �إليه من اخلط�أ والعمد يف �أحواله كلها ،ولذلك
«اللهم اغْ ِف ْر ليِ َما �أَ ْخطَ�أْ ُت َو َما َت َع َّم ْد ُت َو َما �أَ�سرَْ ْر ُت َو َما
كان من دعاء النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم :
ََّ
�أَ ْع َل ْن ُت» (.)1
أتد َّبر وأستنتج

�أتد َّبر الآية الكرمية الآتية ،ثم �أ�ستنتج ما تدعو �إليه:

قال اهلل تعالى} :

القيم امل�ستفادة من احلديث ال�رشيف:

�-1أُ�ؤمن ب�سعة رحمة اهلل تعالى بعباده.

�-2أحر�ص على كرثة اال�ستغفار اقتدا ًء بر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم.
�-3أجتاوز عن �أخطاء الآخرين.

( )1م�سند �أحمد ،رقم الحديث ،19926 :و�إ�سناده �صحيح.
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{ (�سورة البقرة ،الآية .)286

. ...................................-4
 -1ملاذا ُلقِّب ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما برتجمان القر�آن؟
ا�س ُت ْك ِر ُهوا َع َل ْي ِه»؟
 -2ما املق�صود بقوله �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلمَ :
«و َما ْ
ينا�سبه:
أكمل اجلدول الآتي مباالفعل
�-3الرقم
1

اليمني اللغو

2

اليمني املنعقدة

3

متعمدا
ترك ال�صالة
ً

4

ن�سيان �أداء ال�صالة

�إثمه

الحكم المترتب عليه

 -4عال َم يدل موقف النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم من الأعرابي الذي بال يف امل�سجد؟

 -5ا�ستنتج داللة الن�صو�ص ال�رشعية الآتية:
�أ  -قال تعالى} :

ب  -قال تعالى} :

{.

{.

«اللهم ْاغ ِف ْر ِلي َما �أَ ْخط أَْ� ُت َو َما َت َع َّم ْد ُت َو َما �أَ ْ�س َر ْر ُت َو َما
جـ  -قال �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم:
َّ
َأ� ْع َل ْن ُت».

اهلل � ...إلى قوله َ ...ع َل ْي ِه».
غيبا احلديث ال�رشيف من قوله �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم�« :إِنَّ َ
-6اكتب ً
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ِق َ�صر الأمل
�أفهم و�أحفظ
�سول ا ِ
قال :أَ� َخ َذ َر ُ
ابن ُع َم َر َر ِ�ض َي اهلل ُ َع ْن ُهما َ
اهلل َع َل ْي ِه َو�سَ َّل َم بمَِ ْن ِكبي ،ف َ
َقال:
َع ِن ِ
هلل َ�ص َّلى ُ
ابن َع َمر َي ُ
ُ
قول�« :إِذا �أَ ْم�سَ ْي َت ،فَال َت ْن َت ِظرِ
بيل»َ .و َ
ريب� ،أَ ْو َعا ِب ُر �سَ ٍ
«ك ْن فيِ ُّ
الد ْنيا ك�أَ َّن َك غَ ٌ
كان ُ
()1
باح ،وَ�إِذا �أَ ْ�ص َب ْح َت فَال َتن َت ِظرِ املْ سَ� َاءَ ،و ُخذْ ِم ْن ِ�ص َّح ِت َك ِل َم َر�ضِ َكَ ،و ِم ْن َحيا ِت َك ِل َم ْو ِت َك».
َّ
ال�ص َ
		
�أوًال

املفردات والرتاكيب

نكبي :جممع الع�ضد والكتف.
بمِ َ ِ
َريب :مثل الغريب ال جتد ما ت�ست�أن�س به.
َك أَ�نَّ َك غ ٌ

بيل :مار بطريق متجه �إلى بلده ،فال يرجع
َعاب ُِر َ�س ٍ
مرة �أخرى �إليه.

		
ثانيًا

�رشح احلديث النبوي ال�رشيف

التعريف براوي الحديث

ال�صحابي الجليل عبد اهلل بن عمر بن الخطاب
ر�ض��ي اهلل عنهما� ،أ�سلم وهو �ص��غير ،وهاجر �إلى
المدينة المنورة مع والديه ،و�ش��هد غزوة الخندق

وم��ا بعدها م��ن الغزوات مع ر�س��ول اهلل �ص��لّ ى

يعد �أحد �أ�ش��هر رواة الحديث
اهلل عليه و�س�� ّلمُّ .

ال�شريف .ا�ش�� ُتهر بورعه وتقواه وكرمه ،وحر�صه

ب�سنة ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم.
يدعو احلديث النبوي ال�رشيف �إلى التوازن يف على االقتداء ُّ
العمل للدنيا والآخرة ،وعدم الركون �إليه؛ لأنه توفي في مكة المكرمة �سنة 73هـ ،و ُدفن فيها.

مهما طال العمر بالإن�سان ف�إن م�آله �إلى مفارقة

الدنيا .فهي لي�ست دار �صفاء و�رسور دائمني ،وعلى امل�سلم � اّأل يحدث نف�سه باخللود فيها ،وال
يتعلق منها �إال مبا يتعلق به الغريب يف غري وطنه الذي يريد الذهاب منه �إلى �أهله.

يبينِّ هذا احلديث للم�سلم كيف يتعامل مع الدنيا ،ويحثه �أن يكون مثل امل�سافر؛ وذلك �أن
�أوجه ال�شبه بني امل�سلم وامل�سافر كثرية ،منها:
(� )1صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب قول النبي �ص ّلى اهلل عليه و �س ّلم« :كن في الدنيا ك�أنك غريب �أو عابر �سبيل».
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الم�سلم

الم�سافر

ال ي�أخذ معه يف �سفره �إال ما هو �رضوري ال ي�أخذ من الدنيا �إال ما ُي ِعينه على بلوغ
يعوقه عن الفوز باجلنة.
يعوقه عن طريقه �شيء.
هدفه ،ويرتك منها ما ِّ
فقط ،حتى ال ِّ
يعتمد على اهلل تعالى ،ويتعلق به وحده.

يلج�أ �إلى اهلل تعالى يف الرخاء وال�شدة؛ لأن
الأمور كلها بيد اهلل وحده.

ال يرى الطريق هد ًفا ،و�إمنا و�سيلة تو�صله �إلى يتعامل مع الدنيا بو�صفها و�سيلة ،ي�أخذ منها
هدفه؛ فهو ال يجمع كل ما يعجبه يف طريقه ،ما ُي ِعينه على بلوغ هدفه وهو ر�ضوان اهلل،

بل ي�أخذ منه ما ُي ِعينه على بلوغ هدفه.

وال يجعل الدنيا هد ًفا.

مير با�سرتاحات وحمطات يرتاح فيها من عناء يتزود من الدنيا مبا ُي ِعينه على دخول اجلنة،

ال�سفر ،ويتزود منها باملاء والطعام ،ثم يرتكها فهو يتزود منها باحل�سنات بفعل اخلري ،وعبادة
ويكمل طريقه ،وال يقيم فيها.

اهلل ،وطلب العلم ،وال يركن �إلى اال�ستقرار

فيها ،واال�ستمتاع مبلذاتها.

ي�شعر مع مرور الوقت باقرتاب و�صوله �إلى يدرك �أن يف كل حلظة يق�ضيها يف الدنيا يزداد
هدفه؛ فهو يف كل حلظة مي�ضيها يف �سفره اقرتابه من املوت ،وهذا يدفعه �إلى اال�ستعداد

يزداد قر ًبا من نهاية طريق ال�سفر.

له والعمل للآخرة؛ فهي �آتية ال حمالة.

يعاين يف �سفره امل�شقة والتعب والعناء؛ فال�سفر يواجه امل�شقات واملكاره يف حياته ،في�صرب

قطعة من العذاب ،وامل�سافر يتحمل ذلك كله على فعل الطاعة وعلى ترك املع�صية ،وي�صرب
يف �سبيل الو�صول �إلى هدفه.

على امل�صائب التي ت�صيبه؛ حتى يفوز بر�ضا
اهلل واجلنة.
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�إن طول الأمل يدل على حب الدنيا ،والغفلة عن الآخرة ،قال ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم:
«ل َي َز ُ
اَ
ول ْ أ
الَ َم ِل»( .)1فمهما بلغ الإن�سان من
الد ْن َياَ ،و ُط ِ
ب ُّ
ال َق ْل ُب ا ْل َك ِب ِري �شَ ا ًّبا فيِ ا ْث َنتَينِْ  :فيِ ُح ِّ

فحب الدنيا ال ي�ضعف يف قلبه ،بل يزداد تعلقه فيها ،لذلك يجب على امل�سلم �أال يجعلها
ِ
الكبرَ ُ
هد ًفا ي�سعى �إليه ،و�إمنا و�سيلة لإر�ضاء اهلل والفوز باجلنة.

ولكن هذا ال يعني التخلي عن ال�سعي يف الدنيا وحت�صيل خريها واالرتقاء فيها ،بل يجب املوازنة

بني الدنيا والآخرة ،بحيث ي�سعى امل�سلم �إلى حت�صيل متطلبات الدنيا (مثل توفري و�سائل العي�ش الكرمي)
{

ك�أنه يعي�ش �إلى الأبد ،قال تعالى} :

(�سورة الق�ص�ص ،الآية )77؛ �إذ ت�شري الآية الكرمية �إلى وجوب اهتمام امل�سلم بعمارة الأر�ض يف ما

ير�ضي اهلل تعالى ،وبذل و�سعه يف حت�صيل الرزق ،والأخذ بالأ�سباب ،والعمل يف الوقت نف�سه
للآخرة ،واملداومة على اال�ستعداد لها ،للقاء اهلل تعالى بالعمل ال�صالح.
أتد َّبر وأُب ِّين

�أتد َّبر الآيتني الكرميتني الآتيتني ،ثم �أُبينِّ عالقتهما باحلديث ال�رشيف:
 -1قال تعالى..} :
{ (�سورة �آل عمران ،الآية .)185
 -2قال تعالى} :

{ (�سورة احلجر ،الآية .)3

القيم امل�ستفادة من احلديث ال�رشيف:

�-1أ�ستثمر وقتي وجهدي يف فعل اخلري.

�-2أ�ستعد لليوم الآخر بالإميان والعمل ال�صالح.
. .................................... -3

(� )1صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب َمن بلغ �ستين �سنة فقد �أعذر اهلل �إليه في العمر.
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عرف براوي احلديث النبوي ال�رشيف.
ِّ -1

 -2اذكر ثالثة من �أوجه ال�شبه بني امل�سلم وامل�سافر.
 -3ملاذا ذم الإ�سالم طول الأمل؟

 -4كيف يوازن امل�سلم بني متطلبات الدنيا والآخرة؟

 -5ا�ستنتج وجه الداللة من الن�صيني الآتيني:

«ل َي َز ُ
�أ  -قال ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم :اَ
الد ْن َيا،
ب ُّ
ال َق ْل ُب ا ْل َك ِب ِري َ�ش ًّابا يِف ا ْث َن َتينِْ  :يِف ُح ِّ
َو ُط ِ
الَ َم ِل».
ول ْ أ
باحَ ،و إِ�ذا �أَ ْ�ص َب ْح َت فَال َتن َت ِظرِ
ب -قال ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما�« :إِذا �أَ ْم َ�س ْي َت ،فَال َتن َت ِظرِ َّ
ال�ص َ
م�س َاءَ ،و ُخذْ ِم ْن صِ� َّح ِت َك ِل َم َر�ضِ َكَ ،و ِم ْن َحيا ِت َك ِل َمو ِت َك».
ا ْل َ
غيبا الحديث ال�شريف من قوله �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلمُ :
الد ْنيا � »...إلى �آخر
«ك ْن ِفي ُّ
 -6اكتب ً
احلديث.

65

الدرس الثالث عشر

مغفرة اهلل تعالى لعباده
�أفهم و�أحفظ

عن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال� :سمعت ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم يقول:
«ق َ
ار َك َو َت َعا َلىَ « :يا ا ْب َن آ� َد َم ِ�إ َّن َك َما َد َع ْو َت ِني َو َر َج ْو َت ِني َغف َْر ُت َل َك َع َلى َما َكانَ ِم ْن َك
َال اهلل ُ ت ََب َ
ا�س َت ْغف َْر َت ِنيَ ،غف َْر ُت َل َك َو اَل أُ� َب يِال.
ال�س َما ِء ُث َّم ْ
َو اَل أُ� َب يِالَ .يا ا ْب َن آ� َد َم َل ْو َب َل َغ ْت ُذ ُنو ُب َك َع َنانَ َّ
الَ ْر�ضِ َخ َطا َيا ُث َّم َل ِقي َت ِني اَل ُت�شرِْ ُك بِي َ�ش ْي ًئا َ أ
اب ْ أ
لَت َْي ُت َك ِبق َُراب َِها
َيا ا ْب َن �آ َد َم ِ�إ َّن َك َل ْو �أَت َْي َت ِني ِبق َُر ِ
َم ْغ ِف َر ًة»(.)1

		
أول
� اً

المفردات والتراكيب

َر َج ْوتَ ِني :طلبت رحمتي.
ال�س َما ِء :ال�سحاب.
َعنَ َ
ان َّ

ق َُر ِ
الَ ْر ِ�ض :ما يقارب ملأها.
اب ْ أ
َ ألَتَ ْيتُ َك ِب ُق َرا ِب َها َم ْغ ِف َر ًة :قابلتك بمثلها مغفرة.

		
ثانيًا

�شرح الحديث النبوي ال�شريف

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

التعريف براوي الحديث

ال�صحابي الجليل �أن�س بن مالك بن الن�ضر
الأن�صاري ر�ضي اهلل عنه خادم ر�سول اهلل �ص ّلى
اهلل عليه و�س ّلم ،و�أحد المكثرين من رواية
الحديث� ،شهد مع ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه
و�س ّلم عمرته وحجته و�صلح الحديبية وعد ًدا
من الغزوات ،دعا له ر�سول اهلل ب�أن يكثر اهلل
فرزق كثرة المال
ماله وولده ويدخله الجنةُ ،
والولد .توفي في الب�صرة �سنة 93هـ.

خلق اهلل تعالى الإن�سان وجعل يف طبيعته القابلية لفعل اخلري وال�رش ،ف�أمره بفعل الواجبات ،ونهاه

عن املحرمات .والب�رش �سوى الأنبياء عليهم ال�سالم غري مع�صومني من الوقوع يف الآثام واملعا�صي،
مفتوحا للمذنبني؛ لذا يتعينِّ على امل�سلم املذنب امل�سارعة �إلى
�إال �أن اهلل تعالى جعل باب التوبة
ً
اال�ستغفار والتوبة ال�صادقة من الذنوب جميعها.
( )1جامع الترمذي ،كتاب الدعوات ،باب في ف�ضل التوبة واال�ستغفار وما ذكر من رحمة اهلل لعباده.
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أستخرج

من �ألفاظ احلديث ما يدل على �أنه حديث قد�سي.
جمع احلديث القد�سي بني الدعاء والرجاء ،وهما �أمران خمتلفان يف املعنى؛ فالدعاء هو طلب

�شيء من اهلل تعالى بت�رضع وخ�شوع وتذلل ،والرجاء هو الأمل وح�سن الظن بعفو اهلل عن ال�سيئات
وغفرانه للذنوب.

والدعاء والرجاء و�سيلتان من و�سائل قَبول التوبة ،ولكن ال بد للتائب �أن يعمل ب�رشوط التوبة

ال�صادقة التي َّبينها العلماء لت�صح توبته ،وهي:
 -1الإقالع عن المع�صية.
 -2الندم على فعلها.

 -3العزم على عدم العودة �إليها.

 -4وجوب �أن تكون التوبة قبل غرغرة الروح� ،أو طلوع ال�شم�س من مغربها.
 -5وجوب �إعادة الحقوق �إلى �أ�صحابها.

وعد اهلل عباده املذنبني ب�أن ذنوبهم مهما تعاظمت وكرثت ،حتى لو بلغت ال�سحاب� ،أو

امتلأت بها الأر�ض ،ثم تابوا �إلى اهلل توبة �صادقة غفرها اهلل لهم ،وتاب عليهم ،قال اهلل تعالى:
}

ت�رضه مع�صيتهم.

{ (�سورة النجم  ،الآية  .)32فاهلل تعالى غني عن عباده ،ال تنفعه طاعتهم ،وال

وقد فتح اهلل باب التوبة لعباده املذنبني لحِ كم كثرية ،منها  :غفران ذنوبهم ،ورفع درجاتهم ،وتزكية

نفو�سهم ،و�إغالق باب الي�أ�س عنهم من عفو اهلل ،قال اهلل تعالى} :

{ (�سورة الزمر ،الآية  .)53فجميع الذنوب

مهما كربت يغفرها اهلل تعالى �إال الإ�رشاك به ،قال تعالى}:

{ (�سورة الن�ساء ،الآية .)48

67

أتد َّبر وأستخرج

أتدبر احلديث النبوي ال�رشيف الآتي ،ثم �أ�ستخرج ما ي�ستفاد منه:
� َّ
َق َ
وب ُه َك َ�أ َّن ُه َق ِاع ٌد َت ْح َت َج َب ٍلَ ،ي َخ ُ
اف �أَ ْن َي َق َع
ال �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم�« :إ َِّن ا ْل ُم�ؤْ ِم َن َي َرى ُذ ُن َ
اب َم َّر َع َلى �أَ ْن ِف ِه َف َق َ
َع َل ْي ِهَ .و�إ َِّن ا ْل َف ِ
وب ُه َك ُذ َب ٍ
ال ِب ِه َه َك َذا»ُ .ث َّم َقا َل« :هلل أَ� ْف َر ُح ِب َت ْو َب ِة
اج َر َي َرى ُذ ُن َ
َع ْب ِد ِه ِم ْن َر ُج ٍل َن َز َل َم ْنزِ اًل َو ِب ِه َم ْه َل َك ٌة َو َم َع ُه َر ِ
اح َل ُت ُه َع َل ْي َها طَ َع ُام ُه َو َ�ش َر ُاب ُه ف ََو َ�ض َع َر ْ�أ َ�س ُه َف َن َام َن ْو َم ًة
َا�س َت ْي َق َظ َو َق ْد ذ ََه َب ْت َر ِ
اهلل َق َ
ال أَ� ْر ِج ُع إِ� َلى
ا�ش َت َّد َع َل ْي ِه ا ْل َح ُّر َوا ْل َع َط ُ
اح َل ُت ُهَ ،ح َّتى �إِذَا ْ
�ش �أَ ْو َما َ�ش َاء ُ
ف ْ

َم َكا ِني ف ََر َج َع َف َن َام َن ْو َم ًة ُث َّم َرف ََع َر أْ� َ�س ُه َف ِ�إذَا َر ِ
اح َل ُت ُه ِع ْن َد ُه»(. )1
القيم امل�ستفادة من احلديث ال�رشيف:

� -1أ�ست�شعر ف�ضل اهلل تعالى ورحمته بالنا�س.
� -2أُداوم على الدعاء واال�ستغفار.

� -3أُ�سارع �إلى الإقالع عن الذنوب ،والتوبة �إلى اهلل تعالى.
. ......................................................-4

(� )1صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب التوبة.
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 -1ما الفرق بين قوله تعالى( :ودعوتني) وقوله (رجوتني)؟
عدد �شروط التوبة ال�صادقة.
ِّ -2
 -3ما الحكمة من فتح باب التوبة للمذنبين؟
 -4ا�ستنتج ما ي�ستفاد من الآيتين الكريمتين الآتيتين:
�أ  -قال تعالى }
{.
ب -قال تعالى }
{.

 -5اكتب غيبا الحديث ال�شريف من قوله �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلمَ « :ق َ ُ
«يا ْاب َن
بار َك َو َت َعا َلىَ :
ال اهلل َت َ
ً
آ� َد َم � ...إلى قوله َ ...م ْغ ِف َرةً».
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عالمات النفاق

�أفهم و�أحفظ

َع ْن َع ْب ِد ا ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َ
ال « :أَ� ْر َب ٌع َم ْن ُك َّن
هلل ْبنِ َع ْمرٍ و َر ضِ� َي اهلل ُ َع ْن ُه َما َع ْن ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى ُ
ان ُم َنا ِف ًقا أَ� ْو َكا َن ْت ِف ِيه َخ ْ�ص َل ٌة ِم ْن َ�أ ْر َب َع ٍة َكا َن ْت ِف ِيه َخ ْ�ص َل ٌة ِم ْن ال ِّن َف ِ
اق َح َّتى َي َد َع َها� :إِذَا
ِف ِيه َك َ
ا�ص َم ف ََج َر»(.)1
َح َّد َث َك َذ َبَ ،و�إِذَا َو َع َد أَ� ْخ َل َ
فَ ،و إِ�ذَا َع َ
اه َد غَ َد َرَ ،و�إِذَا َخ َ

ّلم

المفردات والتراكيب

		
أول
� اً

َخ ْ�ص َل ٌة� :صفة.
النِّ َف ِ
اق� :إظهار خالف ما يبطن.
ا�ص َم :نازع.
َخ َ

ف ََج َر :افترى الباطل والكذب.

ثانيًا

التعريف براوي الحديث

هو ال�صحابي الجليل عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص
ر�ضي اهلل عنهما� ،أ�سلم قبل �أبيه ،وكان من �أكثر
ال�صحابة رواية وكتابة للحديث ال�شريف ،وله
كثيرا من الأحاديث النبوية
�صحيفة جمع فيها ً
زاهدا.
عالما
ت�سمى ال�صحيفة ال�صادقة .كان
ً
ً
توفي ر�ضي اهلل عنه �سنة 63هـ.

�شرح الحديث النبوي ال�شريف

النفاق مر�ض ي�رض باملجتمع ،ويوجب عقوبة اهلل تعالى ،وقد توعد اهلل تعالى املنافقني بالعقوبة

ال�شديدة بقوله} :

الآيتان .)143 -142

{

(�سورة الن�ساء،

أستخرج

من الآيتني الكرميني ال�سابقتني �صفة من �صفات املنافقني التي و�صفهم اهلل تعالى بها.
(� )1صحيح البخاري ،كتاب الإيمان ،باب عالمة النفاق.
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النفاق نوعان :اعتقادي ،وعمليَّ � .أما االعتقادي فيكون ب�إظهار املرء خالف ما يبطن ،وهو

كفرا من ُع َّباد الأوثان وغريهم من امل�رشكني .ومنزل املنافقني الدرك الأ�سفل من النار
بذلك �أ�شد ً

يوم القيامة؛ وذلك لعظم خطرهم ،وخفاء �أمرهم على كثري من النا�س.
و� َّأما النفاق العملي فهو مع�صية كبرية ،ويق�صد به التخ ُّلق ببع�ض �أخالق املنافقني الظاهرة،
مثل :الكذب ،واخليانة ،والغدر ،والفجور يف اخل�صومة .وقد َّ
حذر النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم من

االت�صاف ب�صفات املنافقني التي ال تليق بامل�سلم ،وجعل وجودها دليلاً على نفاق �صاحبها ،وجعل
وجود �صفة واحدة منها دليلاً على وجود �شعبة من �شعب النفاق يف املرء حتى يرتكها .ومن هذه
العالمات ما ي�أتي:

 -1الكذب

الكذب هو �أبرز �صفات املنافقني ،ومن الكبائر التي ذمها الإ�سالم؛ ملا له من �آثار �سيئة يف الفرد

غي احلقائق ،ويوقع اخل�صومات والظلم بني النا�س؛ لذا كان من �أبغ�ض اخل�صال
واملجتمع؛ فهو ُي رِّ
�ضِ �إ َلى
«ما َك َ
ان ُخ ُل ٌق �أَ ْب َغ َ
�إلى ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلمَ .ف َع ْن َعا ِئ َ�ش َة َر ِ�ض َي اهلل ُ َع ْنها َقا َل ْتَ :
َر ُ�سول ا ِ
الر ُج ُل ُي َح ِّد ُث ِع ْن َد ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهلل َع َل ْي ِه
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ِم ْن ا ْل َك ِذ ِبَ .و َل َق ْد َك َ
هلل َ�ص َّلى ُ
ان َّ
َو َ�س َّل َم ِبا ْل ِكذْ َب ِة ف ََما َي َز ُ
ال يِف َن ْف ِ�س ِه َح َّتى َي ْع َل َم �أَ َّن ُه َق ْد �أَ ْح َد َث ِم ْن َها َت ْو َب ًة»(.)1
أُبدي رأيي

يف �سلوك بع�ض النا�س وكذبهم يف املزاح والنكت.

� -2إخالف الوعد

�أمرنا اهلل تعالى بالوفاء بالوعد .ف�إذا وعد �أحد الأ�شخا�ص �آخر ب�أن ي�ساعده يف �أمر ما وجب
يف به كان هذا �إخال ًفا للوعد .وقد جعل النبي �ص ّلى اهلل عليه
عليه �أن ينفذ وعده ،و�إذا مل ي�ؤ ِّده ومل ِ

يت�سبب يف
و�س ّلم �إخالف الوعد من �صفات املنافقني؛ ملا له من �أثر �سلبي يف املجتمع امل�سلم ،فهو َّ
العداوة والبغ�ضاء و�ضياع الثقة بني النا�س.

( )1جامع الترمذي ،كتاب البِر وال�صلة ،باب ما جاء في ال�صدق والكذب ،وهو حديث �صحيح.
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 -3نق�ض العهد

�أمر الإ�سالم بالوفاء بالعهود؛ لقوله تعالى} :

{ (�سورة النحل ،الآية.)91

عهدا على �شيء ما ،ثم ينق�ضه.
ونق�ض العهد هو �إخالف الإن�سان ما عاهد النا�س عليه ،ب�أن يعطي ً

 -4الفجور يف اخل�صومة

حث الإ�سالم على �أداء الحقوق وح�سن الق�ضاءَّ ،
وحذر من �أكل حقوق النا�س .والفجور في

المخا�صمة هو عدم قبول الحق ،والمبالغة في الخ�صومة واالفتراء على الخ�صم .ف�إذا خا�صم �إن�سان

غيره ،بالغ في الأقوال والأفعال القبيحة ،مثل :رفع ال�صوت ،وفح�ش الكالم ،ويحتال فيها حتى

ي�أخذ الحق من خ�صمه ب�أ�ساليب غير م�شروعة؛ ويكذب ويفتري ليوقع بخ�صمه ويختلق الق�ص�ص
المـكذوبة عليه ،قال تعـالـى} :

{ (�سورة البقرة ،الآية َ .)204و َع ْن َعا ِئ َ�ش َة َر ِ�ض َي اهلل ُ َع ْن َها َع ْن ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهلل ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ق َ
َال:
ال ِ�إ َلى ِ
الَ َل ُّد الخْ َ �صِ ُم»(.)1
اهلل ْ أ
الر َج ِ
«�إِنَّ �أَ ْب َغ َ
�ض ِّ

حرم الإ�سالم هذه ال�صفات املذمومة خلطرها على ا�ستقرار املجتمع الإ�سالمي؛ فهي ت�ؤدي
لقد َّ

�إلى انت�شار العداوة والبغ�ضاء بني النا�س ،والتقاطع والتدابر ،وفقدان الثقة بني النا�س.

فالواجب على كل م�ؤمن وم�ؤمنة �أن يحذر �صفات املنافقني؛ حتى ال يف�سد دينه ،وال يكون فيه

خ�صلة من خ�صالهم ،فيتجنب بذلك مقت اهلل وعقابه.
أُ ِّ
فكر

قدمها لبع�ض النا�س الذين َيف ُْجرون يف اخل�صومة مع غريهم.
يف ن�صيحة �أُ ِّ
القيم امل�ستفادة من احلديث ال�رشيف:

�-1أحر�ص على ال�صدق في الكالم ،والوفاء بالعهد.

�-2أتج َّنب االت�صاف ب�أي خ�صلة من خ�صال المنافقين.

. ...................................................... -3
(� )1صحيح البخاري ،كتاب المظالم ،باب �إذا �أذن �إن�سان لآخر �شي ًئا جاز .الألد الخ�صم� :شديد الخ�صومة.
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 -1ما المق�صود بكل من :النفاق ،والفجور في الخ�صومة ،و�إخالف الوعد؟
 -2ما ال�صفات التي جعلها الإ�سالم من عالمات النفاق؟
ِّ -3بين الآثار ال�سلبية للكذب على المجتمعات.

و�ضح ذلك.
-4حرم الإ�سالم �صفات النفاق لخطرها على ا�ستقرار المجتمع الإ�سالميِّ ،
َّ
 -5ا�ستخرج �صفات المنافق من الن�صو�ص ال�شرعية الآتية:

�أ  -قال تعالى} :
ال �إِ َلى ِ
الَ َل ُّد الخْ َ �صِ ُم».
اهلل ْ أ
الر َج ِ
ب -قال �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم�« :إِنَّ �أَ ْب َغ َ
�ض ِّ
ول ِ
اهلل َ�ص َّلى اهلل ُ َع َل ْيه َو َ�س َّل َم ِم ْن
�ض �إِ َلى َر ُ�س ِ
جـ -قال �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلمَ « :ما َكانَ ُخ ُل ٌق �أَ ْب َغ ِ َ
ا ْل َك ِذ ِب».
{.

-6فرق في المعنى بين النفاق االعتقادي والنفاق العملي.
ِّ

غيبا الحديث النبوي ال�شريف من قوله �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم�« :أَ ْر َب ٌع َم ْن ُك َّن � ...إلى قوله
-7اكتب ً
 ...ف ََج َر».
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ُأق ِّيم معلوماتي ُ
وأ ِّ
نظمها

كمل املخططات التنظيمية الآتية مبا ينا�سبها:
بعد درا�ستي للدرو�س ال�سابقة� ،أُ ِ

أول :الدر�س الحادي ع�شر (من عفو اهلل تعالى).
� اً
الحكم ال�شرعي المترتب على
الن�سيان

الخط�أ

الإكراه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ثانيًا :الدر�س الثاني ع�شر( ِق َ�صر الأمل).
من �أوجه ال�شبه بين الم�سلم والم�سافر
74

الم�سافر

الم�سلم

ثالثًا :الدر�س الثالث ع�شر (مغفرة اهلل لعباده).
•.......................................................
•........................................................

�شروط التوبة ال�صادقة:

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

الحكمة من فتح باب

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

التوبة للمذنبين:

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

رابعا :الدر�س الرابع ع�شر(عالمات النفاق).
ً
عالمات النفاق الواردة يف احلديث ال�رشيف

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

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

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

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

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

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

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

......................
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الدرس الخامس عشر

ف�ضل التوكل على اهلل تعالى

�أفهم و�أحفظ

اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ق َ
َالَ « :ل ْو �أَ َّن ُك ْم
َع ْن ُع َم َر ْب ِن ا ْل َخ َّط ِ
اب َر�ضِ َي اهلل ُ َع ْن ُهَ ،ع ِن ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى ُ
هلل َح َّق ت ََو ُّك ِل ِه َل َر َزق َُك ْم َكما َي ْر ُز ُق َّ
َروح بِطا ًنا»(.)1
ت ََو َّك ُلونَ َع َلى ا ِ
الط َريَ ،ت ْغ ُدو ِخ ً
ما�صاَ ،وت ُ

المفردات والتراكيب

أول
� اً

جياعا.
تَ ْغ ُدو ِخما�صً ا :تذهب �أول النهار
ً

روح ِبطانًا :ترجع �آخر النهار بطونها ممتلئة.
تَ ُ

ثانيًا

�شرح الحديث النبوي ال�شريف

أستذكر

م��ا در�ست��ه �ساب ًقا ع��ن ال�صحابي

الجلي��ل عمر ب��ن الخطاب ر�ضي
اهلل عنه.

يدعو احلديث النبوي ال�رشيف �إلى التزام التوكل على اهلل تعالى ،ويبينِّ �أن النا�س لو توكلوا على
وفو�ضوا �أمرهم �إليه ،و�أخذوا بالأ�سباب ،ل�ساق �إليهم
اهلل حق توكله ،واعتمدوا عليه حق االعتمادَّ ،

�أرزاقهم كما ي�سوق �إلى الطري �أرزاقها عند الغدو والرواح؛ فالطري خملوق �ضعيف ،ينطلق يف ال�صباح

خاوي البطن يبحث عن الرزق ،فيعطيه اهلل من خزائنه التي ال تنفد ،فيعود �إلى ع�شه وقد امتلأ بطنه.

التوكل على اهلل

هو اعتماد القلب على اهلل عز وجل ب�صدق يف جلب امل�صالح ودفع امل�ضار من الأمور كلها،

مع الأخذ بالأ�سباب التي ت�ؤدي �إلى حتقيق النتائج.

فاملري�ض يذهب �إلى الطبيب ويتناول الدواء ،ويعتمد على اهلل تعالى يف ال�شفاء .واملجاهد

يعد العدة ملقاتلة الأعداء ،ويعتمد على اهلل يف حتقيق الن�رص .والطالب يدر�س ويجتهد يف درا�سته،
ُّ
ويعتمد على اهلل يف النجاح .واملزارع يحرث �أر�ضه ،ويزرعها ،وي�سقيها ،ويعتمد على اهلل تعالى
( )1جامع الترمذي ،كتاب الزهد ،باب في التوكل على اهلل ،وهو حديث �صحيح.
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يف �إنبات الزرع والثمر .فهذه كلها �أخذ بالأ�سباب ،يجب على امل�سلم �أن يتمثلها ،ويعتمد على
اهلل عز وجل يف حتقيق النتائج؛ لأن ذلك بيد اهلل وحده.
كان النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم يتوكل على اهلل يف الأمور كلها ،وي�أخذ بالأ�سباب .فكان يف

�صاحبا
يعد العدة للجهاد ،وقد �أخذ يف هجرته �إلى املدينة املنورة بجميع الأ�سباب؛ فاتخذ
غزواته ُّ
ً

وجهز الراحلة ،وا�ست�أجر َمن يدله على الطريق ،وغيرَّ طريقه �إلى املدينة للتمويه على
له يف ال�سفر َّ
الأعداء .فبالرغم من معرفة النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم بت�أييد اهلل تعالى له ويقينه بذلك ،ف�إنه حر�ص
على الأخذ بالأ�سباب؛ لذا يتعينِّ على امل�سلم �أن ي�أخذ بالأ�سباب ،ويعتمد على اهلل يف حتقيق النتائج.
أُ ِّ
فكر

يف موقف من حياتي يدل على توكلي على اهلل تعالى.

�آثار التوكل على اهلل تعالى

عظيما يف حياة امل�سلم؛ فاعتماد امل�سلم على اهلل تعالى يف حتقيق
أثرا
ً
�إن للتوكل على اهلل تعالى � ً

�أهدافه ،وال�سعي بجد �إلى الأخذ بالأ�سباب ،ميلأ قلبه بالراحة وال�سكينة ،ويغمره بالأمن والطم�أنينة،

أي�ضا يك�سب
ومي�سح عنه �آثار القلق واال�ضطراب؛ لعلمه �أن الأمر كله بيد اهلل  .والتوكل على اهلل � ً

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

آخر من �آثار التوكل على اهلل تعالى:
�أقر�أ الآية الكريمة الآتية ،ثم ا�ستنتج � ً
أثرا � َ

قــال اهلل تعالى} :

{ (�سورة الطالق ،الآيتان .)3 -2

الفرق بني التوكل والتواكل

التوكل على اهلل هو غري التواكل؛ وذلك �أن التواكل هو ترك الأ�سباب بالتقاع�س عن القيام
كمن يطلب
بالأعمال ومتابعتها بحجة االتكال على اهلل �أو على الآخرين يف ق�ضائها تكا�سلاً ؛ َ

النجاح من دون جد واجتهاد� ،أو َمن يرجو ال�شفاء من دون تناول الدواء .لذلك ال يجوز للم�سلم

التواكل ،بل عليه التوكل على اهلل تعالى يف كل حاجة ،مع الأخذ بالأ�سباب ،وهي بيد اهلل تعالى
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َال َر ُج ٌلَ :يا َر ُ�س َ
الذي جعل الأ�سباب ،وجعل لها قوانني .عن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال :ق َ
ول
اهلل �أَ ْع ِق ُل َها َو أَ�ت ََو َّك ُل �أَ ْو أُ� ْط ِلق َُها َو َ�أت ََو َّك ُل؟ ق َ
«اع ِق ْل َها َوت ََو َّك ْل»()1؛ �أي اربطها باحلبل ،وتوكل على
َالْ :

اهلل ،فربطها ال ينايف التوكل على اهلل الذي هو االعتماد عليه �سبحانه ،وقطع النظر عن الأ�سباب،
مع تهيئتها ،والأخذ بها.

�إن الأخذ بالأ�سباب والتوكل على اهلل هو طريق الفرد للو�صول �إلى �أهدافه ،وطريق الأُ َّمة لنيل

العزة واملجد والقوةَّ � ،أما التواكل فهو طريق ال�سقوط واالنحدار للأفراد واملجتمعات.
القيم امل�ستفادة من احلديث ال�رشيف:

� -1أتوكل على اهلل تعالى ،و�أحر�ص على الأخذ بالأ�سباب.
� -2أُ�ؤمن ب�أن الرزق بيد اهلل عز وجل.
. ......................................... -3

( )1جامع الترمذي ،كتاب المناقب ،باب في ف�ضل ال�شام واليمن ،وهو حديث ح�سن.
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خما�صا ،تروح بطا ًنا؟
 -1ما معنى :تغدو
ً

ِّ -2بين المعنى الإجمالي للحديث النبوي ال�شريف.
ِ -3
هات اً
مثال من حياة النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم يدل على التوكل.
 -4ما �أثر التوكل في حياة الم�سلم؟

فرق بين التوكل والتواكل من حيث :المفهوم ،والحكم.
ِّ -5

غيبا الحديث ال�شريف من قوله �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلمَ « :ل ْو �أَ َّن ُك ْم � ...إلى قوله ِ ...بطا ًنا».
 -6اكتب ً
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ف�ضل الو�ضوء وال�صالة
�أفهم و�أحفظ
ول ا ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َ
َع ْن �أَ ِبي ُه َر ْي َر َة َر ضِ� َي اهلل ُ َع ْن ُه �أَ َّن َر ُ�س َ
ال�« :أَ اَل �أَ ُد ُّل ُك ْم َع َلى َما
هلل َ�ص َّلى ُ

ول ا ِ
الد َر َج ِ
هللَ .ق َ
ات؟»َ ،قا ُلوا َب َلى َيا َر ُ�س َ
ال�« :إ ِْ�س َب ُ
اغ ا ْل ُو ُ�ضو ِء
َي ْم ُحو اهلل ُ ِب ِه ا ْل َخ َط َايا َو َي ْرف َُع ِب ِه َّ
ُ
َع َلى ا ْل َم َكارِ ِهَ ،و َك ْث َر ُة ا ْل ُخ َطا �إِ َلى ا ْل َم َ�س ِ
الر َب ُ
اط»(.)1
ال�صال َِة َب ْع َد َّ
ار َّ
اج ِدَ ،وا ْن ِت َظ ُ
ال�صال َِة ،ف ََذ ِلك ُم ِّ

		
أول
� اً

المفردات والتراكيب

ال َْخطَ ايَا :الذنوب.

إ� ِْ�سبَاغُ � :إتمام.
ال َْم َكا ِر ِه :ما يكرهه الإن�سان ،وي�شق عليه.

		
ثانيًا

أستذكر

م��ا در�ست��ه �ساب ًقا ع��ن ال�صحابي
الجليل �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه.

�شرح الحديث النبوي ال�شريف

ُقربنا �إلى اهلل تعالى ،والتي ت�ؤدي
يدل هذا احلديث ال�رشيف على تنوع الأعمال ال�صاحلة التي ت ِّ

�إلى مغفرة الذنوب ،وزيادة احل�سنات ،وعلو مكانة العبد عند ربه ،ورفع درجاته يف اجلنة؛ فاهلل

تعالى ميحو ذنوب عباده ،حتى ال يبقى من �آثارها �شي ًئا ،ك�أنها مل تكن .وهذا يدل على ف�ضل اهلل

ُقربنا �إلى اهلل تعالى ،وهي:
تعالى ولطفه بعباده ،ورحمته بهم .وقد ذكر احلديث بع�ض الأعمال التي ت ِّ

� -1إ�سباغ الو�ضوء على املكاره

تاما  -مثلما فعل
يق�صد به تعميم املاء على �أع�ضاء الو�ضوء؛ فيغ�سل امل�سلم �أع�ضاء الو�ضوء غ�سلاً ًّ
مراعيا �سنن الو�ضوء وهيئاته .وقد َّنبه احلديث ال�رشيف على ف�ضل
ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم-
ً

�إ�سباغ الو�ضوء يف احلاالت كلها ،وال �سيما تلك التي ي�شق فيها الإ�سباغ مثل الربد ال�شديد؛ فقد ال
(� )1صحيح م�سلم ،كتاب الطهارة ،باب ف�ضل �إ�سباغ الو�ضوء على المكارة.

80

ُيح�سن الإن�سان و�ضوءه ب�سبب امل�شقة ،فبينَّ ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم �أن َمن �أح�سن و�ضوءه
مر �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه على �أنا�س
حتى مع امل�شقة رفع اهلل تعالى درجاته ،وحما عنه �سيئاته .وقد َّ
َاب ِم ْن
«و ْي ٌل ْ َأ
لِل ْعق ِ
يتو�ض�أون ،فقال� :أَ�سبغوا الو�ضوء؛ ف�إن �أبا القا�سم �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم قالَ :
ال َّن ِار»( .)1ففي هذا حتذير من عدم �إ�سباغ الو�ضوء.

وال يعني ذلك �أن ن�رسف يف املاء عند الو�ضوء؛ فقد َم َّر النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ب�سعد وهو يتو�ض�أ،
ف؟ ق َ
ف يا َ�س ْع ُد؟ ق َ
َال� :أَ يِف ا ْل ُو ُ�ضو ِء �سرَ ْ ٌ
فقالَ « :ما َه َذا ال�سرَّ َ ُ
َالَ « :ن َع ْمَ ،و ِ�إنْ ُك ْن َت َع َلى َن َه ٍر َجارٍ »(.)2
أقرأ وأستنتج

�أقر�أ احلديث النبوي ال�رشيف الآتي ،ثم �أ�ستنتج ما ي�ستفاد منه:
َ
ني ِم ْن �آ َث ِار ا ْل ُو ُ�ضوء ،ف ََم ْن
قال �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم�« :إِنَّ �أُ َّم ِتي ُي ْد َع ْونَ َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ُغ ًّرا محُ َ َّج ِل َ
اع ِم ْن ُك ْم أَ�نْ ُي ِط َ
يل ُغ َّر َت ُه َف ْل َي ْف َع ْل»(.)3
ا�س َت َط َ
ْ

 -2كرثة اخلطا �إلى امل�ساجد

امل�سجد هو املكان الذي يجتمع فيه امل�سلمون ،والذي ي�سهم يف توثيق العالقات بينهم ،وقد
دائما �إلى امل�سجد ،و�أداء �صالة اجلماعة
حث ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم امل�سلمني على الذهاب ً
فيه ،واال�ستماع لدرو�س العلم والوعظ والإر�شاد ،وهذا يدل على �أهمية امل�سجد ،قال �ص ّلى اهلل
اح»(.)4
اح �أَ َع َّد اهلل ُ َل ُه ُن ُز َل ُه ِم ْن ا ْل َج َّن ِة ُك َّل َما َغ َدا �أَ ْو َر َ
عليه و�س ّلمَ « :م ْن َغ َدا ِ�إ َلى ا ْل َم ْ�س ِج ِد َو َر َ

 -3انتظار ال�صالة بعد ال�صالة

ال�صالة عمود الدين؛ لذا حث الإ�سالم على �أدائها وااللتزام بها يف وقتها .ويق�صد بانتظار

ال�صالة �أن ي�ستعد امل�سلم بعد �أدائه ال�صالة احلالية لل�صالة التي بعدها بالطهارة ،واحلر�ص على

�أدائها جماعة .ف�إذا فعل امل�سلم ذلك فهو دليل على �صدق نيته ورغبته يف �أداء ال�صالة على وقتها،
فينال الثواب العظيم والدرجات ال ُعلى عند اهلل تعالى.

(� )1صحيح البخاري ،كتاب الو�ضوء ،باب غ�سل الأعقاب� .صحيح م�سلم ،كتاب الطهارة ،باب وجوب غ�سل الرجلين
بكمالهما .الأعقاب :جمع عقب ،وهو عظم م�ؤخر القدم.
( )2م�سند �أحمد ،رقم الحديث ،7065 :وهو حديث ح�سن.
(� )3صحيح البخاري ،كتاب الو�ضوء ،باب ف�ضل الو�ضوء والغر المحجلون من �آثار الو�ضوء .الغرة :بيا�ض الوجه ،والتحجيل:
بيا�ض اليدين والرجلين.
(� )4صحيح البخاري ،كتاب الجماعة والإمامة ،باب ف�ضل من غدا �إلى الم�سجد وراح.
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أستنتج

قال تعالى}:

{ (�سورة هود ,الآية )114

�أ�ستنتج داللة الآية الكريمة ،و�أربطها بحديث الدر�س « �أَ اَل �أَ ُد ُّل ُك ْم.»...

�إن الأعمال التي حث عليها ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم امل�سلمني يف هذا احلديث هي
�سماها ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ً
رباطا
يتقرب بها امل�سلم �إلى اهلل تعالى ،وقد َّ
الأعمال التي َّ

ت�شبي ًها لها باجلنود الذين يرابطون على الثغور ،وي�سهرون على حماية الوطن .فاملواظبة على

الطهارة وال�صالة والعبادة كالرباط يف �سبيل اهلل؛ لأنها تربط �صاحبها عن املعا�صي وال�شهوات.
فمن قام بهذه الأعمال رغب ًة يف �إر�ضاء اهلل تعالى ُغ ِفرت ذنوبه ،ونال الدرجات ال ُعلى.
لهذا َ
القيم امل�ستفادة من احلديث ال�رشيف:

اقتداء بر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم.
�-1أُتقن الو�ضوء
ً
�-2أحر�ص على �أداء ال�صالة في الم�سجد.
�-3أواظب على �أداء ال�صالة في وقتها.

. ...........................................-4
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الخ َطا �إلى الم�ساجد؟
 -1ما المق�صود بكثرة ُ

اح أَ� َع َّد اهلل ُ َل ُه ُن ُز َل ُه ِم ْن
 -2ماذا ت�ستنتج من قوله �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلمَ :
«م ْن غَ َدا �إِ َلى ا ْل َم ْ�س ِج ِد َو َر َ
اح»؟
ا ْل َج َّن ِة ُك َّل َما غَ َدا أَ� ْو َر َ
عالم يدل انتظار ال�صالة بعد ال�صالة؟
َ -3
 -4ع ِّلل :ت�شبيه النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ف�ضائل الأعمال المذكورة في الحديث بالرباط.

� -5ضع �إ�شارة ( ) üبجانب العبارة ال�صحيحة ،و�إ�شارة (*) بجانب العبارة غير ال�صحيحةُ ،م ِّبي ًنا
ال�صواب:

قربنا �إلى اهلل تعالى (
�أ  -يدل الحديث النبوي ال�شريف على تنوع الأعمال ال�صالحة التي ُت ِّ
تاما في �أوقات البرد (
ب� -إ�سباغ الو�ضوء يعني �أداء الو�ضوء � ً
أداء ًّ

).

).

جـ -ينال الم�سلم �أجر انتظار ال�صالة �إذا تعلق قلبه بها حتى لو لم يكن في الم�سجد بين
ال�صالتين (

).

).

د  -راوي الحديث هو ال�صحابي الجليل �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه (
غيبا الحديث ال�شريف من قوله �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم�َ « :أ اَل �أَ ُد ُّل ُك ْم � ...إلى قوله ...
 -6اكتب ً
الر َب ُ
اط».
ِّ
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ال�شفاعة في الحدود
�أفهم و�أحفظ

َع ْن َعا ِئ َ�ش َة َر ِ�ضي اهلل ُ َع ْن َها أَ� َّن ُق َر ْي ً�شا أَ� َه َّم ُه ْم َ�ش�أْ ُن ا ْل َم ْر َ أ� ِة ا ْل َم ْخ ُز ِ
وم َّي ِة ا َّل ِتي َ�س َر َق ْتَ ،ف َقا ُلوا:
َ
ول ا ِ
َم ْن ُي َك ِّل ُم ِف َيها َر ُ�س َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،ف َقا ُلواَ :و َم ْن َي ْج َترِ ُئ َع َل ْي ِه �إ اَِّل �ُأ َ�س َام ُة ِح ُّب َر ُ�س ِ
ول
هلل َ�ص َّلى ُ
ول ا ِ
ا ِ
ال َر ُ�س ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم؟ ف ََك َّل َم ُه ُأ� َ�س َام ُةَ ،ف َق َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ « :أ� َت ْ�ش َف ُع ِفي
هلل َ�ص َّلى ُ
هلل َ�ص َّلى ُ
َح ٍّد ِم ْن ُح ُد ِ
َاخ َت َط َبَ ،ف َق َ
ين ِم ْن َق ْب ِل ُك ْم أَ� َّن ُه ْم
ود اهلل؟» ُث َّم َق َام ف ْ
ا�س �إِ َّن َما أَ� ْه َل َك ا َّل ِذ َ
ال�« :أَ ُّي َها ال َّن ُ
يف �أَ َق ُاموا َع َل ْي ِه ا ْل َح َّدَ ،و ْاي ُم اهلل َل ْو
ال�شرِ ُ
ال�ض ِع ُ
َكا ُنوا �إِذَا َ�س َر َق ِفيهِ ْم َّ
وهَ ،و�إِذَا َ�س َر َق ِفيهِ ْم َّ
يف َت َر ُك ُ
�أَ َّن ف ِ
َاط َم َة ِب ْن َت ُم َح َّم ٍد َ�س َر َق ْت َل َق َط ْع ُت َي َد َها»(. )1

		
أول
� اً

المفردات والتراكيب

ِح ُّب :حبيب.
َوايْ ُم ا ِ
هلل :من �ألفاظ الق�سم ،ومعناه يمين اهلل.

ثانيًا

منا�سبة الحديث النبوي ال�شريف

التعريف براوي الحديث

�أُ ُّم الم�ؤمنين عائ�شة بنت �أبي بكر ال�صديق ر�ضي
اهلل عنهماُ ،و ِلدت بعد البعثة النبوية ب�أربع �سنين،
وهي �إحدى زوجات النبي �ص ّلى اهلل عليه
و�س ّلم ،وكانت على قدر كبير من العلم والفقه
ومعرفة الأن�ساب ،وهي من �أكثر ال�صحابة رواية
للحديث ،توفيت �سنة 58هـ ،و ُدفنت في البقيع
بالمدينة المنورة.

متاعا جلارتها ،فو�صل الأمر �إلى
يبينِّ احلديث النبوي ال�رشيف ق�صة امر�أ ٍة من بني خمزوم �رسقت ً
البينة على �رسقتها �أمر ب�إقامة احلد عليها بقطع يدها ،فعلم بنو
النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلمَّ ،
فلما قامت ِّ

عيوا بها ،فتهيبوا �أن ُيك ِّلموا ر�سول
خمزوم بهذا ،و�شق عليهم الأمر ملكانتهم يف قري�ش ،وخوفهم �أن ُي رََّ
اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم يف العفو �أو الفداء؛ لعلمهم �أنه ال يتهاون يف �إقامة احلدود ،ف�أر�سلوا �أ�سامة

فلما ك َّلمه يف �ش�أنها غ�ضب
نظرا �إلى مكانته عند الر�سول �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلمَّ ،
ابن زيد لي�شفع لها؛ ً
(� )1صحيح م�سلم  ،كتاب الحدود  ،باب قطع ال�سارق ال�شريف وغيره والنهي عن ال�شفاعة في الحدود.

84

هلل» ،ثم قام وخطب خطبته امل�شهورة.
ود ا ِ
�ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ،وقال له�« :أَت َْ�شف َُع يِف َح ٍّد ِم ْن ُح ُد ِ

ثالثًا

�شرح الحديث النبوي ال�شريف

النا�س جمي ًعا يف الإ�سالم مت�ساوون لأن �أ�صلهم واحد ،و�إن اختلفت �أجنا�سهم و�ألوانهم
و�أن�سابهم ،ومت�ساوون يف احلقوق والواجبات و�أمام الق�ضاء ،ف�إذا اعتدى �أحد منهم على حق

البينة ،ا�ستحق العقوبة املنا�سبة،
غريه بال�رسقة� ،أو القذف� ،أو غري ذلك من اجلرائم ،وقامت عليه ِّ

ووجب تنفيذها بحزم وعدل من دون ت�ساهل فيها� ،أو حماباة ب�رصف النظر عن منزلته� ،أو من�صبه،

�أو ع�شريته� ،أو ماله.

عدة ،منها:
ت�ضمن احلديث النبوي ال�رشيف ق�ضايا َّ
َّ

 -1حترمي ال�شفاعة يف حدود اهلل

مهما يف نظام العقوبات ،هو �أن اجلرائم التي فيها عقوبة
بينَّ النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم مبد أً� ًّ
احلد مثل :ال�رسقة ،والزنا ،والقذف ،و�رشب اخلمر� ،إذا بلغت احلاكم فال جمال لل�شفاعة فيها �أو

�رشعا ،وجبت حقًّا
الرتاجع عنها ،و�إمنا يجب �إقامة احلد؛ وذلك �أن احلد يف الإ�سالم عقوبة َّ
حمددة ً
ً
هلل تعالى؛
حفظا للمجتمع و�صيان ًة حلرماته ،لذلك ال يجوز الزيادة فيها� ،أو النق�صان منها ،وال

يجوز العفو عنها� ،أو الفداء� ،أو ال�شفاعة فيها.
أستذكر وأُب ِّين

�أ�ستذكر ما در�سته �سابقًا عن نظام العقوبات يف الإ�سالمُ ،م ِّبي ًنا �أنواع العقوبات الأخرى التي
�أوجبها.

 -2التمييز يف تطبيق العقوبات �سبب يف الهالك

بينَّ ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ُ�س َّنة من ُ�سننَ اهلل يف الأمم ،وهي �إهالكهم ب�سبب ظلمهم
ُطبق العقوبة على امل�ست�ضعفني
ومتييزهم بني النا�س يف تطبيق العقوبات .فقد كانت الأمم ال�سابقة ت ِّ

من النا�س ،وتتهاون يف �إقامتها على �أهل اجلاه واملال وال�سلطان ،فكانت هذه ال�صورة من التمييز
�سببا يف هالكهم.
ً
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 -3العدل بني النا�س

فرق بني النا�س؛ فهم �أمام ال�رشع �سواء ،ويتحملون
� َّأكد النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم �أن الإ�سالم ال ُي ِّ
م�س�ؤولية �أعمالهم ،و�أق�سم النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم باهلل تعالى �أنه لو �رسقت فاطمة – حا�شاها �أن

تفعل ذلك  -لأقام عليها احلد .وقد �رضب النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم مثلاً بابنته فاطمة ،ملا جرت
به العادة من التمثيل ب�أقرب النا�س �إليه ،وهذا ي� ِّؤكد قيمة العدل يف الإ�سالم ،و�أن حكم ال�رشع نافذ
على اجلميع من دون تفريق ،فال فرق بني غني وفقري� ،أو قوي و�ضعيف� ،أو ذكر و�أنثى ،وبهذا
تحُ فظ احلقوق ،وي�سود الأمن يف املجتمع.
أستنتج

آخر من الآثار الإيجابية املرتتبة على �إقامة العدل بني النا�س وعدم املحاباة بينهم.
� ً
أثرا � َ
القيم امل�ستفادة من احلديث ال�رشيف:

� -1أتج َّنب ظلم النا�س ،والإ�ساءة �إليهم.
قدر قيمتي العدل والم�ساواة في الإ�سالم.
 -2أُ� ِّ

. ................................................-3
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عرف براوي الحديث ال�شريف.
ِّ -1
مما ي�أتيِ :ح ُّب ر�سول اهلل ،ايم اهلل.
ِّ -2بين معنى كل َّ
 -3ما منا�سبة الحديث ال�شريف؟
 -4ع ِّلل ما ي�أتي:

تهيب بني مخزوم من الذهاب �إلى النبي عليه ال�صالة وال�سالم لطلب ال�شفاعة للمر�أة.
�أ ُّ -

ب -غ�ضب النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم من �شفاعة �أ�سامة بن زيد ر�ضي اهلل عنهما.
جـ -تخ�صي�ص ذكر فاطمة ر�ضي اهلل عنها في ق�سمه.

يبين الحديث ُ�س َّنة من ُ�س َنن اهلل في الأمم ،اذكرها ُم ِّبي ًنا العبارة التي تدل عليها في الحديث
ِّ -5
ال�شريف.

� -6ضع �إ�شارة ( ) üبجانب العبارة ال�صحيحة ،و�إ�شارة (*) بجانب العبارة غير ال�صحيحةُ ،م ِّبي ًنا
ال�صواب:

أ�  -ال�شفاعة في حد من حدود اهلل مباحة �إذا و�صلت �إلى الحاكم (

).

ب  -المحاباة بين ال�شريف والفقير في تطبيق العقوبة �سبب من �أ�سباب هالك الأمم (
�شرعا واجبة ح ًّقا هلل تعالى (
جـ  -الحد عقوبة َّ
مقدرة ً

).

).

ا�س �إِ َّن َما �أَ ْه َل َك� ...إلى قوله
غيبا الحديث ال�شريف من قوله �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم�« :أَ ُّي َها ال َّن ُ
-7اكتب ً
َ ...ل َق َط ْع ُت َي َدها».
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الدرس الثامن عشر

حكم الإهداء للموظفين

�أفهم و�أحفظ

ول ا ِ
ا�س َت ْع َم َل َر ُ�س ُ
ال�س ِاع ِد ِّي َر�ضِ َي اهلل ُ َع ْن ُه َق َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم
هلل َ�ص َّلى ُ
الْ :
َع ْن �أَ ِبي ُح َم ْي ٍد َّ
َر ُجلاً َع َلى َ�ص َد َق ِ
ا�س َب ُهَ ،ق َ
الَ :ه َذا َما ُل ُك ْم َو َه َذا
ات َب ِني ُ�س َل ْيمُ ،ي ْد َعى ْاب َن ال ُّل ْتب َِّي ِة َ ،ف َل َّما َج َاء َح َ
ول ا ِ
ال َر ُ�س ُ
َه ِد َّي ٌةَ .ف َق َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم :ف ََهلاَّ َج َل ْ�س َت يِف َب ْي ِت �أَ ِب َ
يك َو أُ� ِّم َك َح َّتى َت�أْ ِت َي َك
هلل َ�ص َّلى ُ
َه ِد َّي ُت َك �إ ِْن ُك ْن َت َ�ص ِادقًا»ُ .ث َّم َخ َط َب َنا ف ََح ِم َد اهلل َو�أَ ْث َنى َع َل ْي ِه ُث َّم َق َ
ال�« :أَ َّما َب ْع ُد َف�إ يِِّن �أَ ْ�س َت ْع ِم ُل
الر ُج َل ِم ْن ُك ْم َع َلى ا ْل َع َم ِل مِ َّما َو اَّل يِن اهلل ،ف ََي�أْ ِتي ف ََي ُق ُ
ول َه َذا َما ُل ُك ْم َو َه َذا َه ِد َّي ٌة �أُ ْه ِد َي ْت يِل� ،أَ َفلاَ
َّ
�س يِف َب ْي ِت �أَ ِب ِيه َو ُ�أ ِّم ِه َح َّتى َت�أْ ِت َي ُه َه ِد َّي ُت ُهَ ،وا ِ
هلل اَل َي أْ� ُخ ُذ أَ� َح ٌد ِم ْن ُك ْم َ�ش ْي ًئا ِب َغيرِْ َح ِّق ِه �إ اَِّل َل ِق َي اهلل
َج َل َ
َي ْح ِم ُل ُه َي ْو َم ا ْل ِقي َام ِة ف َ أَ
ريا َل ُه ُرغَ ٌاء� ،أَ ْو َب َق َر ًة َل َها ُخ َو ٌار� ،أَ ْو
َل ْعرِ ف ََّن أَ� َح ًدا ِم ْن ُك ْم َل ِق َي اهلل َي ْح ِم ُل َب ِع ً
َ
ا�ض إ� ِْب ِط ِهَ ،ي ُق ُ
اللهم َهلْ َب َّل ْغ ُت؟» (. )1
َ�شا ًة َت ْي َع ُرُ ،ث َّم َرف ََع َي َد ُه َح َّتى ُر ِئ َي َب َي ُ
ولَّ :

		
أول
� اً

المفردات والتراكيب

التعريف براوي الحديث

ُر َغ ٌاء� :صوت البعير.

ُخ َو ٌار� :صوت البقرة.

تَ ْي َع ُر :اليعار �صوت ال�شاة ال�شديد.

		
ثانيًا

ال�صحابي الجليل �أبو حميد عبد الرحمن بن
�سعد ال�ساعدي ر�ضي اهلل عنه� ،شارك في غزوة
�أحد وما بعدها من الغزوات ،كان من فقهاء
ال�صحابة ،توفي �سنة �ستين هجرية ( 60هـ) .

منا�سبة الحديث النبوي ال�شريف

�صحابيا من الأزد ا�سمه عبد اهلل بن ال ُّلتبية؛ جلمع �أموال الزكاة
ولّى النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم
ًّ

من بني �سليم ،فجاء هذا الرجل مبال كثري ،وقال للنبي عليه ال�صالة وال�سالم :هذا لكم � -أي الزكاة
التي جمعها -وهذا �أهدي �إيل ،ف�أنكر النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم عليه ذلك.

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

�شرح الحديث النبوي ال�شريف

اً
ا�ستغالل
يتناول احلديث النبوي ال�رشيف مو�ضوع الهدايا التي تعطى للموظفني وامل�س�ؤولني
لوظائفهم ،واعتدا ًء على حقوق النا�س و�أموالهم ،فاحلديث ِّ
يحذر هذه الفئة من قبول الهدايا،

لأنهم ُي َ
عطونها ملجاملتهم� ،أو اخلوف منهم� ،أو مراعاة م�صاحلهم التي تكون على ح�ساب امل�صلحة
�رشعا.
العامة ،وهذا حمرم ً

نظرة الإ�سالم للوظيفة العامة

�أقام النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم املجتمع الإ�سالمي ،وجعل لهذا املجتمع وال ًة يديرون �ش�ؤونه،
وجبا ًة جلمع الزكاة ،وقد جعل الإ�سالم له�ؤالء اجلباة اً
ف نفو�سهم
مال
مقدرا من الزكاة حتى َت ُع َّ
ً

عن املال العام ويتفرغوا لعملهم ،وذلك يف �سهم العاملني عليها من م�صارف الزكاة ،قـال تعالى:

}

{ (�سورة التوبة ،الآية .)60

فالوظيفة العامة �أمانة وواجب ،وفيها تبعات وم�س�ؤوليات ،وعلى املوظف �أن ي�ؤدي هذه

ونهو�ضا مب�صاحله.
الأمانة على خري وجه؛ خدم ًة للمجتمع،
ً
أتد َّبر

عما يليه من �أ�سئلة:
� َّ
أتدبر الحديث ال�شريف الآتي ،ثم �أجيب ّ

«يا
جاء �أبو ذر �إلى النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم يطلب الوالية على �أحد �أقاليم الدولة ،فقال لهَ :
يف َو إِ� َّن َها �أَ َما َن ٌة َو�إِ َّن َها َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة ِخ ْز ٌى َو َن َد َام ٌة �إ اَِّل َم ْن أَ� َخ َذ َها ِب َح ِّق َها َو َ�أ َّدى
�أَ َبا ذ ٍَّر �إِ َّن َك َ�ض ِع ٌ
ا َّل ِذى َع َل ْي ِه ِفي َه»(.)1
 -1ا�ستنتج ً
�شرطا من �شروط الوظيفة العامة.
 -2ما جزاء الإخالل بالوظيفة العامة يوم القيامة؟

حما�سبة املوظف

يدعو احلديث النبوي ال�رشيف �إلى حما�سبة املوظف� ،أينما كان موقعه ،ومهما كانت مكانته،

بحيث ُي�س�أل عن �أداء عمله ،وعن كل مالٍ اكت�سبه يف �أثناء الوظيفة.

(� )1صحيح م�سلم ،كتاب الإمارة ،باب كراهة الإمارة بغير �ضرورة .يق�صد بقوله�( :ضعيف) �أن �أبا ذر ر�ضي اهلل عنه كان
و�شديدا في الحكم على النا�س ،فخ�شي �أن ي�سري ذلك على النا�س ،ويظلمهم ب�شدته.
زاهدا
ً
ً
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ويف ر ِّد النبي على ابن ال ُّلتبية يف قوله « :ف ََهلاَّ َج َل ْ�س َت يِف َب ْي ِت �أَب َ
ِيك َو�أُ ِّم َك »...داللة على �أن
أجرا ،فوجب عليه �أن يتفرغ له للقيام بواجباته ،وهذا
هذا العامل كان يف عمل عام ،وي�أخذ منه � ً
أجرا تقا�ضاه� ،أو اً
مال كان عنده فهو حق
املوظف ال بد �أن ُي�س�أل عن م�صادر �أمواله ،فما كان منها � ً
اً
ا�ستغالل ل�صفته الوظيفية ،فهو حرام عليه ،وال حق له فيه ،ويجب ر ُّده
له ،وما كان هدية قدمت له

�إلى مهديه ،ف�إن تعذر ذلك ف�إلى بيت مال امل�سلمني.

اً
ا�ستغالل لوظيفتهم ،فهذه الهدايا هي �صورة
ومن هنا جاء التحذير من تقدمي الهدايا للموظفني
من �صور الر�شوة التي يدفع فيها الإن�سان اً
مال من �أجل �أن ي�أخذ حقًا لي�س له� ،أو �أن يعفي نف�سه من
ليغ�ض املوظف طرفه عن خمالفة ارتكبها مقدم الهدية .فعن عبد اهلل بن عمرو ر�ضي
واجب عليه� ،أو ّ
اهلل عنهما قالَ « :ل َع َن َر ُ�س ُ
الرا�شِ ي َوا ْل ُم ْر َت�شِ ي»(.)1
ول ا ِ
هلل َ�ص َّلى اهلل ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َّ

وقد ت�ضمن احلديث ال�رشيف �أ�ساليب خمتلفة لإظهار الت�شديد على املوظفني الذين ي�ستغلون

وظائفهم يف االعتداء على �أموال النا�س ،منها:

 -1الق ََ�س ُم

�أق�سم النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم باهلل تعالى ،وقال :وامي اهلل ،والنبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ال

يق�سم �إال على �أمر مهم.

 -2التنفري من ا�ستغالل الوظيفة

�صورا من اجلزاء تنفر امل�ؤمن من خيانة الأمانة ،فالذي ي�أخذ
ذكر النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم
ً

اجلمل� ،أو البقرة� ،أو ال�شاة� ،أو غريها هدية يف وظيفة عامة ف�إنه ي�أتي يوم القيامة يحملها على عنقه،

وال تكون هذه الأ�شياء �صامتة بل ي�أتي اجلمل وله رغاء ،والبقرة ولها خوار ،وال�شاة وهي تيعر،

وتقوم بف�ضحه بني اخلالئق ،وتطلعهم على �أفعاله املنكرة ،واحلمل على العنق ُيراد منه الأمانة التي

يتقلدها الإن�سان كما يتقلد القالدة التي يف عنقه .وقد خ�ص هذه احليوانات بالذكر؛ لأنها كانت

الأموال املنت�رشة بني النا�س �آنذاك.

� -3إ�شهاد النا�س على البالغ

�أ�شهد النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم النا�س على بالغه ،وهذا تنبيه منه �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم بخطر

(� )1سنن الترمذي ،كتاب الأق�ضية ،باب في كراهية الر�شوة.
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هذا الأمر وتبليغه؛ حتى ال يبقى عذر َلمن يدعي الجهل.
أستنتج

أثرا من الآثار ال�سلبية الناجمة عن ا�ستغالل الوظيفة العامة يف الفرد واملجتمع.
� ً
القيم امل�ستفادة من احلديث ال�رشيف:

� -1أحر�ص على �أداء عملي ب�أمانة و�إخال�ص.

� -2أتج َّنب ا�ستغالل وظيفتي في م�صالحي ال�شخ�صية.

. ....................................................-3
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ِّ -1بين منا�سبة الحديث النبوي ال�شريف.

 -2ما الوظيفة التي �أ�سندها الر�سول �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم �إلى ابن ال ُّلتبية؟

 -3ما المق�صود باال�ستفهام في قول النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم بقوله« :ف ََهلاَّ َج َل ْ�س َت»...؟
 -4ع ِّلل ما ي�أتي:
�أ  -تخ�صي�ص �سهم من �أ�سهم الزكاة للعاملين عليها.
ب -تحريم الر�شوة.

جـ � -إنكار النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم على ابن ال ُّلتبية ما قال.

 -5ا�ستخدم النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم و�سائل عدة في التنفير من ا�ستغالل الوظيفة ،اذكر اثنتين
منها.

 -6ما المعنى الم�ستفاد من كل ن�ص من الن�صين ال�شرعيين الآتيين:

�أ  -قال تعالى} :
{.
ول ا ِ
ب -قال �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلمَ « :ل َع َن َر ُ�س ُ
الرا�شِ ي َوا ْل ُم ْر َت�شِ ي».
هلل َ�ص َّلى اهلل ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َّ
َ
َ
الر ُج َل ...
-7اكتب ً
غيبا الحديث ال�شريف من قوله �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم �« :أ َّما َب ْع ُد َف ِ�إ ِّني أ� ْ�س َت ْع ِم ُل َّ
�إلى قوله َ ...هلْ َب َّل ْغ ُت»؟.
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ُأق ِّيم معلوماتي ُ
وأ ِّ
نظمها

كمل املخططات التنظيمية الآتية مبا ينا�سبها:
بعد درا�ستي للدرو�س ال�سابقة� ،أُ ِ

أول :الدر�س الخام�س ع�شر (ف�ضل التوكل على اهلل تعالى).
� اً
مفهوم
التوكل على اهلل تعالى:

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

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

�آثار التوكل على اهلل تعالى:

الفرق بين التوكل
والتواكل:

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

ثانيًا :الدر�س ال�ساد�س ع�شر (ف�ضل الو�ضوء وال�صالة).
تقربنا �إلى اهلل تعالى
من الأعمال التي ِّ
�إ�سباغ الو�ضوء على
المكاره ،ويق�صد به:

كثرة الخطا �إلى الم�ساجد،
وتظهر �أهميتها في :

انتظار ال�صالة �إلى ال�صالة ،
ويق�صد به:
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ثالثًا :الدر�س ال�سابع ع�شر (ال�شفاعة في الحدود).
حكم ال�شفاعة في
حدود اهلل:
عاقبة التمييز في تطبيق
العقوبات:
معنى النا�س
�أمام ال�شرع �سواء:

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

رابعا :الدر�س الثامن ع�شر (حكم الإهداء للموظفين).
ً
نظرة الإ�سالم
للوظيفة العامة:

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

حكم الر�شوة في الإ�سالم:

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

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

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

الوظيفة العامة:

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

الدرس التاسع عشر

الرفق بالنا�س في ال�صالة

�أفهم و�أحفظ

َع ْن �أَ ِبي َم ْ�س ُع ٍ
ول ا ِ
ال َر ُج ٌلَ :يا َر ُ�س َ
الَ :ق َ
الَ ْن َ�صارِ ِّي َر ضِ� َي اهلل ُ َع ْن ُه َق َ
هلل اَل �أَ َكا ُد �أُ ْدرِ ُك
ود ْ أ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم يِف َم ْو ِع َظ ٍة َ�أ َ�ش َّد غَ َ�ض ًبا ِم ْن
َّ
ال�صلاَ َة مِ َّما ُي َط ِّو ُل ِب َنا ُفلاَ ٌن .ف ََما َر َ�أ ْي ُت ال َّنب َِّي َ�ص َّلى ُ
َي ْو ِم ِئ ٍذَ ،ف َق َ
ي�ض
ون ف ََم ْن َ�ص َّلى ِبال َّن ِ
ا�س �إِ َّن ُك ْم ُم َن ِّف ُر َ
ا�س َف ْل ُي َخ ِّف ْ
ف َف�إ َِّن ِفيهِ ْم ا ْل َمرِ َ
ال�« :أَ ُّي َها ال َّن ُ
اج ِة»(.)1
ال�ض ِع َ
َو َّ
يف َوذَا الحْ َ َ

أول		
� اً

المفردات والتراكيب

ال�صلاَ َة� :أت�أخر عن �صالة الجماعة.
اَل �أَكَا ُد أُ� ْدرِكُ َّ

		
ثانيًا
}

التعريف براوي الحديث

ه��و ال�صحاب��ي الجلي��ل عقب��ة ب��ن عم��رو
الخزرج��ي ر�ضي اهلل عنه� ،شه��د بيعة العقبة،
و�شارك ف��ي الغزوات مع ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل
عليه و�س ّلم ،وكان يقال له �أبو م�سعود البدري
ن�سب��ة �إلى بدر التي نزل به��ا .توفي ر�ضي اهلل
عنه في المدينة �سنة 40هـ .

�شرح الحديث النبوي ال�شريف

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

التحاب وت�آلف
والرفق باب من �أبواب اخلري التي تعود بالنفع على النا�س ،وهو من �أ�سباب
ّ

كثريا ،قال ر�سول اهلل �ص ّلى
خريا ً
القلوب وزرع املودة بني النا�س .فمن ُح ِرم هذا اخللق فقد ُح ِر َم ً
الرف َْق ُي ْح َر ِم الخْ َ يرْ َ »( ،)2ومن جوانب الرفق التي َّبينها احلديث النبوي
اهلل عليه و�س ّلمَ « :م ْن ُي ْح َر ِم ِّ
ال�رشيف الرفق بالنا�س يف �صالة اجلماعة ،ومراعاة ظروفهم و�أحوالهم.

(� )1صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب الغ�ضب في الموعظة والتعليم �إذا ر�أى ما يكره.
(� )2صحيح م�سلم ،كتاب البر وال�صلة والآدب ،باب ف�ضل الرفق.

95

تخفيف الإمام يف ال�صالة

خريا من �صالة امل�سلم وحده ،قال �ص ّلى
دعا الإ�سالم �إلى �صالة اجلماعة ،وحث عليهاَ ،
وع َّدها ً
اع ِة ت َِز ُيد َع َلى َ�ص َ
«�ص َ
ال ِت ِه َو ْح َد ُه»()1؛ لذا يتعينَّ على امل�سلم �أن
الر ُج ِل يِف ا ْل َج َم َ
اهلل عليه و�س ّلمَ :
ال ُة َّ

�سببا يف حرمان امل�سلمني من هذا
يحر�ص عليها لينال هذا الأجر العظيم ،وعلى الإمام �أال يكون ً

اخلري ،بحيث ي�صلي بالنا�س ح�سب ما ي�ستطيعون ،ويراعي ظروفهم ،فال يطيل عليهم يف ال�صالة.
فقد يكون خلفه رجل م�سن� ،أو مري�ض� ،أو عابر �سبيل ،وال يجوز له �أن ينفرهم من ال�صالة ب�سبب

�إطالته فيها ،فيرتكون �صالة اجلماعة ب�سببه.

ومراعاة �أحوال النا�س يف ال�صالة ال يعني الإخالل بها ،بل ال بد من �أدائها بخ�شوع ب�أركانها

وواجباتها و�سننها.
أتد َّبر وأستخرج

�أتد َّبر احلديث النبوي ال�رشيف الآتي ،ثم �أ�ستخرج ما يدعو �إليه:
َع ْن َجا ِبر ْب ِن َع ْب ِد ا ِ
الَ ْن َ�صارِ ِّي َق َ
ال� :أَ ْق َب َل َر ُج ٌل َو َق ْد َج َن َح ال َّل ْي ُل ف ََواف ََق ُم َعاذًا ُي َ�ص ِّلي ف ََ�ص َّلى
هلل ْ أ
َ
الر ُج ُل َو َب َلغـ ُه َ أ� َّن ُم َعاذًا َن َ
اهلل
ال ِم ْن ُه َف�أَ َتى ال َّنب َِّي َ�ص َّلى ُ
َم َع ُه َف َق َر�أَ ِب ُ�س َ
ور ِة ا ْل َب َق َر ِة �أ ْو ال ِّن َ�سا ِء فَا ْن َط َل َق َّ
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،ف ََ�ش َكا �إِ َل ْي ِه ُم َعاذًاَ ،ف َق َ
ان �أَ ْن َت �أَ ْو أَ�فَا ِت ٌن
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ :يا ُم َعا ُذ �أَ َف َّت ٌ
ال ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى ُ
اها َوال َّل ْي ِل �إِذَا َي ْغ َ�شى َف ِ�إ َّن ُه ُي َ�ص ِّلي
ا�س َم َر ِّب َك َو َّ
ال�ش ْم ِ�س َو ُ�ض َح َ
َثلاَ َث ِم َرارٍ َف َل ْو اَل َ�ص َّل ْي َت ِب َ�س ِّب ِح ْ
اج ِة»(. )2
ال�ض ِع ُ
ِري َو َّ
يف َوذُو ا ْل َح َ
َو َر َاء َك ا ْل َكب ُ

احلكمة يف املوعظة

الأ�صل يف املوعظة �أن تكون باللطف واللني ،ولكن احلكمة تقت�ضي �أحيا ًنا �أن تكون املوعظة

حمظورا ،فيحتاج
�أ�شد وق ًعا يف القلوب ،فقد يق�رص النا�س يف �أمر ما� ،أو يخالفون ما �أمروا به فريتكبون
ً
الواعظ �أن يختلف حاله باختالف املنا�سبة التي يعظ فيها .ويف احلديث غ�ضب النبي �ص ّلى اهلل عليه
�سببا يف حرمانهم
غ�ضبا
ً
و�س ّلم ً
�شديدا؛ لأن الأمر و�صل �إلى تنفري النا�س من �صالة اجلماعة ،فكان ذلك ً

من الأجر والثواب .ولكن الغ�ضب يف املوعظة ال يعني �إيذاء النا�س ،والإ�ساءة لهم يف القول �أو الفعل.

(� )1صحيح م�سلم ،كتاب الم�ساجد ،باب ف�ضل �صالة الجماعة وبيان الت�شديد في التخ ُّلف عنها.
طول.
(� )2صحيح البخاري ،كتاب الجماعة والإمامة ،باب من �شكا �إمامه �إذا َّ
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أقرأ وأناقش

�أقر�أ الن�ص الآتي ،ثم �أناق�ش زمالئي فيه:
«لم يغ�ضب ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم لأمور الدنيا� ،إنما كان يغ�ضب �إذا ان ُتهكت
حرمات اهلل».

القيم امل�ستفادة من احلديث ال�رشيف:

� -1أُخ ِّفف ال�صالة عند الإمامة بالنا�س.
ي�سر عليهم �أمور دينهم.
�ُ -2أرفق بالنا�س ،و ُ�أ ِّ
� -3أحر�ص على �صالة الجماعة.

. ................................................-4
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الر ُجل في الحديث :اَ
ال�صلاَ َة ِم َّما ُي َط ِّو ُل ِب َنا ُفلاَ ٌن»؟
«ل �أَ َكا ُد �أُ ْدرِ ُك َّ
-1ما المق�صود بقول َّ
-2دعا الإ�سالم �إلى الرفق بالنا�سِّ ،بين �أهمية ذلك.
-3لماذا �أمر النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم الإمام بالتخفيف في ال�صالة؟

-4ما المعنى الم�ستفاد من الآية الكريمة} :
{؟

�شديدا في الحديث ال�شريف؟
غ�ضبا
ً
 -5ع ِّلل �سبب غ�ضب النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ً
ا�س � ...إلى قوله
غيبا الحديث النبوي ال�شريف من قوله �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم�« :أَ ُّيها ال َّن ُ
 -6اكتب ً
اج ِة».
َ ...وذَا ا ْل َح َ
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الدرس العشرون

الهجرة النبوية

بعد بيعة العقبة الثانية �أذن �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم للم�سلمني بالهجرة �إلى املدينة املنورة ،فقال:
«ر�أَ ْي ُت يِف ا ْل َم َن ِام َ�أ يِّن ُ�أ َه ِ
�ض ِب َها َن ْخ ٌل»( ،)1وقد اختار عليه ال�سالم املدينة املنورة
اج ُر ِم ْن َم َّك َة �إِ َلى َأ� ْر ٍ
َ
وم َع ًّدا لإقامة الدين.
دارا للهجرة؛ لأنها كانت مكا ًنا �آم ًنا ُ
ً
ثم �رشع النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم بالإعداد للهجرة بعد �أن اطم�أن �إلى �أن �أكرث امل�سلمني قد
هاجروا �إلى املدينة املنورة.
أعد �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم للهجرة؟ ما مظاهر رعاية اهلل تعالى لنبيه �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم
فكيف � َّ
يف هجرته �إلى املدينة املنورة؟
أستنتج

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

		
أول
� اً

التخطيط والإعداد للهجرة

حقق النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم يف هجرته �إلى المدينة املنورة معنى التوكل احلقيقي؛ �إذ �أخذ

بالأ�سباب التي تعينه على الهجرة ،وتوكل على اهلل تعالى ،ومن �أهم هذه الأ�سباب:

� -1إخفاء خبر الهجرة ،فلم يكن يعلم بخروجه �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم �إال �أبو بكر ال�صديق و�أهله
وعلي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنهم ،حيث �أبقاه النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم مكانه؛ لر ِّد الودائع
والأمانات التي كانت لقري�ش عنده �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ،ولإيهام قري�ش بوجود النبي �ص ّلى
اهلل عليه و�س ّلم وت�أخيرهم عن مالحقته.

بقرا تنحر.
(� )1صحيح البخاري ،كتاب التعبير ،باب �إذا ر�أى ً
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 -2التجهيز للهجرة ،حيث طلب �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم
من �أبي بكر ر�ضي اهلل عنه �أن يعد للهجرة ،فا�شترى

ناقتين ،و�أمر ابنتيه بتجهيز الناقتين بما يحتاجان �إليه
في هجرتهما من طعام وغيره.

-3اختيار الوقت والمكان المنا�سبين للهجرة؛ �إذ اختار
النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم وقت الظهيرة ليخبر �أبا
بكر ر�ضي اهلل عنه بالعزم على الهجرة ،وهو وقت
ال يخرج فيه �أحد من �شدة الحر ،وانطلق نحو غار

ثور بعد منت�صف الليل بعد ما نام النا�س ،ومكث

فيه ثالث ليال ،ثم خرج �إلى المدينة بعد �أن خف
طلب قري�ش لهما.

جنوبا نحو غار
واختار �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم التوجه
ً
ثور بخالف المدينة اً
�شمال؛ للتمويه على قري�ش؛ لأن
الم�شركين �سيطلبونهم باتجاه المدينة ،ولي�س باتجاه

جنوبا ،ثم �سلكا طريق ال�ساحل في هجرتهما
الغار
ً

�إمعا ًنا في التمويه؛ لأنها غير معتادة ،وال م�أهولة.
-4اختيار الأ�شخا�ص المنا�سبين ،فاختار �ص ّلى اهلل عليه

و�س ّلم �أبا بكر ر�ضي اهلل عنه
�صاحبا له في هجرته ،وابنه عبد اهلل بن �أبي بكر ر�ضي اهلل عنهما
ً

عي ًنا لي�أتيهما ب�أخبار قري�ش ،وابنته �أ�سماء ر�ضي اهلل عنها؛ لإح�ضار الطعام لهما ،وطلب من

عامر بن فهيرة �أن يرعى غنمه حول الغار ،لي�شربا من لبنها ،وليخفي �أثر عبد اهلل بن �أبي بكر

و�أخته �أ�سماء ،واختار عبد اهلل بن �أريقط ليكون دليلهما في ال�سفر.
أتأمل
َّ

الخريطة ال�سابقة ،ثم �أقارن بين طريق القوافل والطريق الذي �سلكه الر�سول �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم.
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ثانيًا

مظاهر العناية الربانية للنبي �صلّى اهلل عليه و�سلّم في الهجرة النبوية

تنوعت مظاهر حفظ اهلل ورعايته لنبيه �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم يف الهجرة النبوية ،ومن هذه

املظاهر ما ي�أتي:

 -1ك�شف اهلل عز وجل لنبيه �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم تخطيط قري�ش لقتله ،و�أمره بمغادرة فرا�شه في تلك
الليلة ،وخرج من الح�صار دون �أن يراه �أحد ،قال تعالى}:

{ (�سورة الأنفال ،الآية .)30

� -2أغ�شى اهلل تعالى �أعين الكفار عن ر�ؤية النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم عند خروجه من بيته للهجرة

بالرغم من �إحاطتهم لبيته ،و�أغ�شى �أعينهم عن ر�ؤيته �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم وهو في الغار بالرغم

من و�صولهم �إلى بابه ،وقد تعجب �أبو بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه من �شدة قربهم من الغار
وعجزهم عن ر�ؤيتهما ،فقال :لو �أن �أحدهم نظر تحت قدميه لأب�صرناَ ،ف َق َ
ال �ص ّلى اهلل عليه
«ما َظ ُّن َك َيا� أَ َبا َب ْكرٍ ِبا ْث َن ْي ِن اهلل ُ َثا ِل ُث ُه َما»( .)1فالنبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم يواجه العقبات
و�س ّلمَ :
والمحن  -وال �سيما �إذا قل النا�صر والمعين من الب�شر -بالتوكل على اهلل تعالى ،وثقته ب�أنه

�سبحانه قادر على ن�صره ،وعلى �إزالة العقبات التي تقف في طريق ن�شر دعوته.
� -3أنزل اهلل تعالى ال�سكينة على قلب النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم وقلب �صاحبه ر�ضي اهلل عنه،
و�أيدهما بالمالئكة ،قال تعالى} :

ل�سنة من ُ�س َنن اهلل تعالى في الكون ،وهي �أن
{ (�سورة التوبة ،الآية  .)40ففي هذه الآية بيان ُّ

الن�صر ال يكون �إال من عند اهلل تعالى ،و�أنه �سبحانه ين�صر عباده الم�ؤمنين ،وت�ؤكد الوقائع حقيقة

محمدا �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم و�صاحبه �أبا بكر ال�صديق في الهجرة
نجى اهلل تعالى نبيه
ً
ذلك ،فقد ّ
و�سخر لهما جنو ًدا لم يروها ،ليحفظوهما من
النبوية ،و�أنزل عليهما ال�سكينة والطم�أنينة،
َّ

المخاطر التي تحيط بهما في الهجرة ،وجعل كلمة الكفر وال�شرك مغلوبة ،و�ستبقى كلمة اهلل عالية

غالبة ،فاهلل عزيز قوي في انتقامه من �أهل الكفر ال يغلبه غالب ،وهو حكيم في تدبير �أمر خلقه.
(� )1صحيح البخاري ،كتاب ف�ضائل ال�صحابة ،باب مناقب المهاجرين وف�ضلهم ومنهم �أبو بكر� .صحيح م�سلم ،كتاب
ف�ضائل ال�صحابة ،باب من ف�ضائل �أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه.
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 -4ع�صم اهلل عز وجل نبيه من القتل؛ حيث �أعلنت قري�ش عن تخ�صي�ص جائزة كبرى َلمن يقتل
محمدا �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم و�صاحبه ر�ضي اهلل عنه �أو ي�أ�سرهما ،فبذل كفار قري�ش جهو ًدا
ً
كبير ًة للعثور عليهما� ،إال �أن محاوالتهم باءت بالف�شل؛ لأن اهلل �سبحانه وتعالى حفظ نبيه
طمعا في
و�صاحبه من القتل ،ومن ذلك �أن ُ�س َرا َقة بن مالك لحق بالنبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ً

الح�صول على جائزة قري�ش ،لكنه عاد �إلى قومه بعد �أن انغر�ست قدما فر�سه في الأر�ض،

وعجز عن الو�صول �إليهما بالرغم من �أنهما كانا قريبين منه ،ف�أيقن �أنهما محفوظان من اهلل
�سيظهِ ر هذا الدين.
تعالى ،و�أن اهلل ُ

َّ
أتفكر

يف الدرو�س والعرب امل�ستفادة من ق�صة �سرُ َاقَة بن مالك.

ثالثًا

و�صول النبي �صلّى اهلل عليه و�سلّم �إلى المدينة المنورة

�سمع امل�سلمون يف املدينة املنورة بتوجه النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم �إليهم ،فكانوا يخرجون كل

يوم �إلى �أطراف املدينة ينتظرونه ،ف�إذا ا�شتد احلر عليهم عادوا �إلى بيوتهم ،حتى جاء اليوم الذي

و�صل فيه الر�سول �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم �إلى املدينة ،فا�ستقبلوه والفرحة متلأ قلوبهم بقدومه �ص ّلى
اهلل عليه و�س ّلم .وي�صف الرباء بن عازب ر�ضي اهلل عنه فرحة �أهل املدينة بقدوم النبي �ص ّلى اهلل عليه
ِ� ص َّلى اهلل ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم»(.)1
و�س ّلم بقوله« :ف ََما َر َ�أ ْي ُت َ� أ ْه َل ا ْل َم ِدي َنةِ ف َِر ُحوا ب َِ�ش ْي ٍء ف ََر َح ُه ْم ب َِر ُ�س ِ
ول اهلل َ

ونزل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم يف منطقة قباء يف �أطراف املدينة يف منازل بني عمرو بن عوف ومكث
فيها �أربع ع�رشة ليلة ،وبنى �أول م�سجد يف الإ�سالم وهو م�سجد قباء.

الدرو�س والعرب امل�ستفادة من الدر�س:

-1الم�ؤمن ي�أخذ بالأ�سباب ،ثم يتوكل على اهلل تعالى.
-2الم�ؤمن يثق بقدرة اهلل تعالى على الن�صر.

-3الم�سلم يحر�ص على اتخاذ ال�صحبة ال�صالحة.
...............................................-4

(� )1صحيح البخاري ،كتاب مناقب الأن�صار ،باب مقدم النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم و�أ�صحابه المدينة.
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� -1أخذ النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم بالأ�سباب التي تعينه على �إنجاح الهجرة �إلى المدينة المنورة،
اذكر �سببين منها.

و�ضح ذلك.
 -2من الأمثلة على الإعداد والتخطيط للهجرة :اختيار الوقت ،والمكان المنا�سبينِّ ،

 -3ع ِّلل� :إبقاء النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه في فرا�شه ليلة الهجرة.
 -4اختار النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم الأ�شخا�ص المنا�سبين لنجاح الهجرةِّ ،بين دور كل من:
�أ  -عبد اهلل بن �أبي بكر ر�ضي اهلل عنه.
ب  -عبد اهلل بن �أريقط.

جـ � -أ�سماء بنت �أبي بكر ر�ضي اهلل عنها.

«ما َّظ ُن َك ِبا ْث َن ْي ِن اهلل ُ ثا ِل ُث ُه َما»؟
 -5ما داللة قول النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم لأبي بكر ر�ضي اهلل عنهَ :
-6تعددت مظاهر حفظ اهلل لنبيه في الهجرة النبوية ،اذكر مظهرين منها.
و�ضح ذلك.
 -7كان للمر�أة دور بارز في الهجرة النبويةِّ ،
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الدرس الحادي والعشرون

�أ�س�س بناء المجتمع المدني
بد أ� النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم بعد هجرته �إلى املدينة املنورة ببناء املجتمع اجلديد وفق �أ�س�س

را�سخة تكفل للمجتمع وحدته وا�ستقراره ،وت�ؤ�س�س ملجتمع قوي مرتابط ،ومتثلت هذه الأ�س�س
ببناء امل�سجد النبوي ،وامل�ؤاخاة بني املهاجرين والأن�صار ،وكتابة الوثيقة التي تنظم العالقة بني �سكان
املدينة املنورة ،وبناء ال�سوق.

		
أول
� اً

بناء الم�سجد النبوي

حر�ص ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم منذ دخوله املدينة على تثبيت دعائم املجتمع ،ب�إيجاد

مكان يجمع فيه امل�سلمني على قلب رجل واحد ،وتقام فيه ال�شعائر الإ�سالمية؛ لذا �أمر ر�سول اهلل

أر�ضا كانت لغالمني من الأن�صار،
�ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ببناء امل�سجد النبوي ،وا�شرتى لهذا الغر�ض � ً
و�شارك �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم �أ�صحابه بالبناء وكان يحمل احلجارة ،وهو يقول« :اللهم �إن الأجر

�أجر الآخرة فارحم الأن�صار واملهاجرة»(.)1
وقد �أُجنِز بناء امل�سجد يف مدة وجيزة ،وجعل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم القبلة باجتاه امل�سجد الأق�صى،

و ُب ِني بيت النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم بجوار امل�سجد  ،بعد ما كان يقيم يف بيت �أبي �أيوب الأن�صاري

ر�ضي اهلل عنه.
أستنتج

داللة م�شاركة النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ال�صحابة يف بناء امل�سجد.
كان امل�سجد مكا ًنا للعبادة ،وكان له دور عظيم يف �إدارة �ش�ؤون الدولة التي �أ�س�سها النبي �ص ّلى
اهلل عليه و�س ّلم؛ ففيه كانت تعقد جمال�س ال�شورى ،وت�صدر القرارات ،وت�ستقبل الوفود ،وتر�سل
أي�ضا مكا ًنا لتعليم امل�سلمني �أمور دينهم.
الر�سل ،وكان � ً

(� )1صحيح البخاري ،كتاب مناقب الأن�صار ،باب هجرة النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم و�أ�صحابه �إلى المدينة.
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بعد ات�ساع الدولة ظهرت احلاجة �إلى ا�ستقالل هذه املهام يف �أماكن خا�صة بها؛ ف�أُن�شِ ئت

�أماكن خم�ص�صة لإدارة �ش�ؤون الدولة ،و�إعداد اجليو�ش ،واملدار�س ،واجلامعات ،و�أماكن الق�ضاء،
وغري ذلك.

		
ثانيًا

الم�ؤاخاة بين الم�سلمين

�آخى الر�سول �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم بني املهاجرين والأن�صار على �أ�سا�س الدين �أخوين �أخوين،

وبنى �أحكام هذه الرابطة على �أ�سا�س الأخوة الكاملة ،مثل �أخوة الن�سب.

وقد فرح الأن�صار ب�إخوانهم من املهاجرين ،و�رضبوا �أروع الأمثلة يف الت�آخي ،والتكافل،
والإيثار ،من ذلك �أن الأن�صار قالت للنبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم« :اق ِْ�س ْم َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُه ُم ال َّن ْخ َل ،ق َ
َال:
« اَل ،ق َ
َالَ :ي ْكفُو َنا ا ْل َم ُئو َن َة َو ُي�شرِْ ُكو َنا يِف ال َّت ْم ِر ،قَا ُلوا�َ :س ِم ْع َنا َو�أَ َط ْع َنا»(.)1

قوبل هذا ال�سخاء من الأن�صار بعفة من املهاجرين ،ف�أقبلوا على العمل يف �أ�سواق املدينة وعفّوا

عن �أموالهم ،مثلما فعل عبد الرحمن بن عوف ر�ضي اهلل عنه عندما �آخى النبي �ص ّلى اهلل عليه
الَ ْن َ�صارَِ  م اًال َف�أَق ِْ�س ُم َم يِال
و�س ّلم بينه وبني �سعد بن الربيع ر�ضي اهلل عنه ،حني قال له �سعد� :إِ يِّن �أَ ْكثرَ ُ ْ أ
ِن ْ�صفَينِْ  ،...ق َ
َاع»(.)2
ار َك اهلل ُ َل َك يِف أَ� ْه ِل َك َو َما ِل َك أَ� ْي َن ُ�سوق ُُك ْم ف ََدلو ُه َع َلى ُ�سوقَِ  ب ِني ق َْي ُنق َ
َالَ « :ب َ
أتأمل وأستنتج
َّ

�أت� َّأمل يف م�سارعة الأن�صار �إلى تقا�سم �أموالهم مع املهاجرين ،ثم �أ�ستنتج داللة ذلك.
يقدم��ون �أموالهم
�أثن��ى اهلل تعالى عل��ى �إيثـ��ار الأن�صار للمهاجري��ن على �أنف�سه��م؛ �إذ كانوا ِّ

للمهاجري��ن بالرغم من فقره��م وحاجتهم ،من دون �أن يكون يف �صدورهم حـرج من ذلك ،قال

اهلل تعالى} :

{ (�سورة احل�رش ،الآية .) 9

لقد عمل نظام امل�ؤاخاة على توثيق ال�صلة بني املهاجرين والأن�صار ،وحتقيق التكافل االجتماعي

يف جمتمع املدينة ،حيث �أقام ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم هذه ال�صلة على �أ�سا�س تزول به
(� )1صحيح البخاري ،كتاب المناقب ،باب �إخاء النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم.
(� )2صحيح البخاري ،كتاب المناقب ،باب �إخاء النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم.
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الع�صبيات اجلاهلية ،وفوارق الن�سب ،واللون ،والوطن ،فال ف�ضل لأحد على �أحد �إال بالتقوى(.)1
قدموا يف �سبيلها الت�ضحيات،
ُّ
تعد هذه امل�ؤاخاة من �أوثق ال�صالت بني امل�ؤمنني؛ لأن امل�ؤمنني َّ

فرتك املهاجرون �أهلهم ،وبيوتهم ،و�أموالهم ،و�آثر الأن�صار املهاجرين ببيوتهم ،و�أموالهم ،وكان
من الطبيعي �أن ت�سهم هذه الأخوة يف نه�ضة جمتمع املدينة.

وقد �آخى ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم بني �أبي بكر وخارجة بن زهري ر�ضي اهلل عنهما،

وبني عمر بن اخلطاب وعتبان بن مالك ر�ضي اهلل عنهما ،وبني �أبي عبيدة بن اجلراح و�سعد بن

معاذ ر�ضي اهلل عنهما ،وغريهم.

واحلر والعبد،
فجمعت امل�ؤاخاة بني القوي وال�ضعيف ،والغني والفقري ،والأبي�ض والأ�سود،
ّ
وح َّلت الرابطة الإميانية والأخوة الدينية َّ
حمل الع�صبية القبلية والفوارق الطبقية.

الدرو�س والعرب امل�ستفادة من الدر�س:

 -1للم�سجد دوره ،و�أهميته في المجتمع الم�سلم.
 -2الم�سلم ُي�ؤ ِثر �أخاه على نف�سه بالرغم من حاجته.

 -3الرابطة الإيمانية تلغي الفوارق الطبقية ،والع�صبية القبلية.

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

( )1علي ال�صالبي ،ال�سيرة النبوية� ،ص.314
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 -1اذكر �أ�سا�سين من �أ�س�س بناء النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم للمجتمع المدني.
واحدا لكل مما ي�أتي:
أثرا
ً
 -2ا�ستنتج � ً
�أ  -بناء الم�سجد النبوي.

ب -الم�ؤاخاة ين المهاجرين والأن�صار.

و�ضح ذلك.
-3لم يكن الم�سجد مكا ًنا للعبادة فقطِّ ،

-4هات اً
مثال
تبين من خالله موقف الأن�صار من الم�ؤاخاة.
ً
واحدا ِّ

-5ما داللة ما ي�أتي:

تقا�سم النخل مع المهاجرين.
عر�ض الأن�صار على النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ُ
أ� ْ -

تقا�سم
ب -ر ْف�ض عبد الرحمن بن عوف ر�ضي اهلل عنه فكرة �سعد بن الربيع ر�ضي اهلل عنه في ُ
ماله.

-6و�ضح معنى قول اهلل تعـالى} :
ِّ
{.
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الدرس الثاني والعشرون

�إن�شاء ال�سوق في المدينة المنورة

للتجارة �أهمية كبرية يف حياة النا�س؛ فعن طريقها يح�صلون على متطلباتهم املعي�شية وحاجاتهم
ال�رضورية،
ونظرا �إلى �أهميتها االقت�صادية؛ فقد حر�ص النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم بعد و�صوله
ً
املدينة على �إن�شاء �سوق جتاري خا�ص بامل�سلمني ،وال �سيما �أنه كان لليهود �أ�سواق جتارية كبرية
يف املدينة املنورة ،وكانوا يديرونها وفق �أ�ساليبهم التجارية القائمة على الربا واالحتكار؛ فا�ضطر

امل�سلمون بعد الهجرة �إلى مزاولة �أن�شطتهم التجارية يف هذه الأ�سواق؛ لعدم وجود �أ�سواق جتارية

�أخرى غري �أ�سواق اليهود.

�أو ًال

�إن�شاء ال�سوق

ظهرت جمموعة من العوامل دعت النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم �إلى �إن�شاء �سوق جتاري يف املدينة

املنورة� ،أهمها:

 -1ازدياد �أن�شطة الم�سلمين التجارية؛ ب�سبب زيادة عدد �سكان المدينة المنورة من المهاجرين.

 -2االختالف الكبير بين المعامالت التجارية ال�سائدة في �أ�سواق اليهود ونظام المعامالت المالية
في ال�شريعة الإ�سالمية.

 -3تقوية الدولة عن طريق �ضمان ا�ستقاللها االقت�صادي ،وا�ستثمار المزايا االقت�صادية لموقع
المدينة المنورة؛ فموقعها اال�ستراتيجي يتو�سط طرق التجارة بين ال�شام ومكة واليمن .ف�شرع

ومنا�سبا ،وحظي
وا�سعا
النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ب�إن�شاء �سوق تجاري ،واختار له مكا ًنا
ً
ً

بمتابعته واهتمامه �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم.

ثانيًا

�إعداد التاجر الم�سلم

يكتف الر�سول �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ب�إن�شاء ال�سوق ،و�إمنا اعتنى بتطبيق املبادئ الإ�سالمية
مل
ِ

التي ترتقي بالتاجر امل�سلم ليكون داعية ب�أخالقه و�سلوكه وتعامله مع النا�س ،وتنظيم العالقة بني

م�ستخدمي ال�سوق من دون ا�ستغالل وخداع .ومن �أهم هذه املبادئ:
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رقيبا على نف�سه في ال�سر والعلن ،ويخ�شى اهلل تعالى،
 -1بناء الرقابة الذاتية عند التاجر ،ليكون ً

ويحذر من عقوبته في الدنيا والآخرة ،ويمتنع عن مخالفة ال�شرع في جميع �أحواله ،فال يحلف

لـما ر�أى النا�س يتبايعون،
ً
كاذبا ،وال يغ�ش ،وال يطفف الميزان ...والنبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم َّ
ارا �إ اَِّل َم ْن ا َّت َقى اهلل َ َو َب َّر َو َ�ص َد َق»( .)1ففي هذا التوجيه
ار ُي ْب َع ُث َ
ون َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة ف َُّج ً
قال�« :إ َِّن ال ُّت َّج َ

النبوي الكريم تعظيم لأثر الرقابة الذاتية لكي يحمي التاجر نف�سه من �أن يكون مع الفجار يوم

َّ
وحذر �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم التاجر من مخاطر الحلف الكاذب في التجارة ،فقال:
القيامة.
()2
فبين �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم بهذا الحديث �أن الحلف
«ا ْل َح ِل ُ
ف ُم َن ِّف َق ٌة ِل ِّ
ل�س ْل َع ِة ُم ْم ِح َق ٌة ِل ْل َب َر َك ِة» َّ ،
�سببا في ترويج الب�ضاعة وزيادة المال؛ ف�إنه يمحق البركة ويزيلها.
الكاذب ،و�إن كان ً

-2بيان المخالفات ال�شرعية وتحذير التجار من الوقوع فيها .فالآيات القر�آنية والأحاديث النبوية
التي ُت ِّبين م�سائل الحالل والحرام كثيرة ،والتاجر الم�سلم مطالب بمعرفتها قبل ال�شروع في

المتاجرة خ�شية الوقوع فيها .فقد ورد عن النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم �أنه قال :اَ
«ل ُت َ�ص ُّروا ِْ إ
ال ِب َل

َوا ْل َغ َن َم .)3(»...والت�صرية هي التوقف عن حلب الأنعام حتى يتجمع الحليب في �ضرعها ،مما
ي�شجع النا�س على �شرائها ظ ًنا منهم �أنها كثيرة الحليب ،فالت�صرية خداع للنا�س.

()4
أي�ضا قوله �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم :اَ
حرم على تجار البلد
الركْ َب َ
ومنه � ً
«ل َت َل َّق ْوا ُّ
ان »...؛ �إذ َّ
الخروج �إلى �أطراف ال�سوق لتلقي التجار الم�سافرين ،وا�ستغالل جهلهم بالأ�سعار ،و�شراء

ب�ضائعهم بثمن بخ�س� ،أو بيعهم بثمن مرتفع ،ففي ذلك ا�ستغالل وخداع.
أُ ِّ
فكر

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

(� )1سنن الترمذي ،كتاب البيوع عن ر�سول اهلل ،باب ما جاء في التجار وت�سمية النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم �إياهم  ،وهو حديث �صحيح.
(� )2صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب يمحق اهلل الربا ويربي ال�صدقات� .صحيح م�سلم ،كتاب البيوع ،باب النهي عن
الحلف في البيع.
(� )3صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب النهي للبائع �أن ال يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محلفة.
(� )4صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب هل يبيع حا�ضر لباد بغير �أجر ،وهل يعينه �أو ين�صحه.
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تجارا� ،أم غير تجار ،قال �ص ّلى اهلل عليه
-3حث التجار على ح�سن معاملة النا�س؛ �سواء �أكانوا
ً
ا�ش َت َرىَ ،و�إِذَا ا ْق َت َ�ضى»( .)1فال�سماحة في البيع
اعَ ،و�إِذَا ْ
لاً� س ْم ًحا �إِذَا َب َ
«ر ِح َم اهلل ُ َر ُج َ
و�س ّلمَ :

وال�شراء ،وفي مطالبة النا�س بق�ضاء الدين ُ�س َّنة نبوية حميدة ،ونوع من العالقة الربانية بين

البائع والم�شتري ،ال تقف عند حدود تحقيق المنفعة المادية المتبادلة� ،إنما تجعل من التاجر

داعية ب�أخالقه الح�سنة ،وح�سن معاملته للنا�س؛ لذا كان للتجار دور عظيم في انت�شار الإ�سالم،

وحماية المجتمع الإ�سالمي من الت�شاحن والتباغ�ض بين �أفراده.

-4حث التجار على ال�صدقة؛ فهي �صلة بين التاجر وربه ،لأنها تعمل على تزكية النف�س ،وتدفع
وجههم بقوله �ص ّلى اهلل
عنها ال�شح ،والنبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم مدرك لأحوال التجار؛ لذا َّ
ِال�ص َد َق ِة»(.)2
عليه و�س ّلمَ « :يا َم ْع َ�ش َر ال ُّت َّجارِ� إ َِّن ا ْل َب ْي َع َي ْح ُ�ض ُر ُه ال َّل ْغ ُو َوا ْل َح ِل ُ
فَ ،فب َّ

ثالثًا

حفظ حقوق الم�ستهلك

َّ
وحذر من ا�ستغالل جهلهم
اعتنى النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم بحفظ حقوق الم�ستهلكين،

ب�أ�سعار ال�سلع �أو موا�صفاتها ،وو�ضع لتحقيق هذا الهدف مجموعة من الإجراءات التي تحفظ
حقوقهم� ،أهمها:

 -1مراقب��ة ال�سلع ،و�سالمتها من الغ�ش واالحتيال ،وهو من واجبات الدولة لحماية الم�ستهلك،

وجه التجار �إلى حفظ حقوق
وقد كان �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم يبا�شر الرقابة بنف�سه على ال�سلعُ ،
وي ِّ
الم�ستهلكين.

وجه النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم التجار �إلى �ضرورة �إطالع
 -2التعريف بعيوب ال�سلع؛ �إذ َّ
ولـما َم َّر �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم على
الم�ستهلكين على عيوب ال�سلع ،وعدم �إخفائها عنهمَّ .
«ما َه َذا َيا َ�ص ِ
ُ�ص ْب َر ِة َط َع ٍام� ،أَ ْد َخ َل َي َد ُه ِف َيهاَ ،ف َنا َل ْت َ �أ َ�صا ِب ُع ُه َب َللاً َ ،ف َق َ
الط َع ِام؟» َق َ
اح َب َّ
ال:
الَ :
ول ا ِ
هللَ ،ق َ
ال�س َم ُاء َيا َر ُ�س َ
ال�« :أَ َفلاَ َج َع ْل َت ُه ف َْو َق َّ
الط َعام َ
�س
ا�سَ ،م ْن غَ َّ
ِ ك ْي َي َر ُاه ال َّن ُ
�ش َف َل ْي َ
�أَ َ�ص َاب ْت ُه َّ
ِم ِّني»(.)3
طلبا حقًا فليطلبه في عفاف.
(� )1صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب ال�سهولة وال�سماحة في ال�شراء والبيع َ
ومن ً

(� )2سنن �أبي داود  ،كتاب البيوع ،باب �إن البيع يح�ضره اللغو ،وهو حديث �صحيح.
(� )3صحيح م�سلم ،كتاب البيوع ،باب َمن حمل علينا ال�سالح فلي�س منا ،ومن غ�شنا فلي�س منا.
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 -3ت�شريع بع�ض الأحكام التي تكفل حقوق الم�ستهلكين ،مثل خيار العيب ،وهو حق الم�ستهلك

عيبا مثل الغ�ش الذي لم يعلم به عند التعاقد،
في ا�سترجاع نقوده ،ورد ال�سلعة �إذا َت َّبين له �أن فيها ً
قال �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم :اَ
«ل ُت َ�ص ُّروا ْ إِ
اع َها َب ْع ُدَ ،ف�إِ َّن ُه ِب َخ ْيرِ ال َّن َظ َر ْي ِن َب ْع َد �أَ ْن
ال ِب َل َوا ْل َغ َن َم ،ف ََم ْن ْاب َت َ
اع َت ْمرٍ »(.)1
َي ْح َت ِل َب َها� ،إ ِْن َ�ش َاء َ�أ ْم َ�س َكَ ،و�إ ِْن َ�ش َاء َر َّد َها َو َ�ص َ
اح َت َك َر ف َُه َو َخ ِ
اط ٌئ»( .)2والحكمة من
«م ْن ْ
 -4تحريم االحتكار؛ لقوله �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلمَ :
تحريمه دفع ال�ضرر عن الم�ستهلكين.

الدرو�س والعرب امل�ستفادة من الدر�س:

 -1قيام ال�سوق وفق قواعد الإ�سالم.

� -2ضرورة التزام التجار ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية في التجارة.
 -3الحلف الكاذب يمحق البركة.

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

(� )1صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب النهي للبائع �أن ال يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة.

(� )2صحيح م�سلم ،كتاب الم�ساقاة ،باب تحريم االحتكار في الأقوات.
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 -1اذكر ثالثة عوامل دعت النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم �إلى �إن�شاء ال�سوق في المدينة المنورة.
و�ضح اثنين منها.
 -2و�ضع النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم مبادئ عدة لإعداد التاجر الم�سلمِّ ،

 -3ما التوجيه النبوي الم�ستفاد من الحديثين النبويين ال�شريفين:
ارا �إ اَِّل َم ْن ا َّت َقى اهلل َو َب َّر
ار ُي ْب َع ُث َ
ون َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة ف َُّج ً
�أ  -قال �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم�« :إ َِّن ال ُّت َّج َ
َو َ�ص َد َق».
ا�ش َت َرىَ ،و إِ�ذَا ا ْق َت َ�ضى».
اعَ ،و�إِذَا ْ
لاً� س ْم ًحا �إِذَا َب َ
«ر ِح َم اهلل ُ َر ُج َ
ب -قال �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلمَ :
-4ما الإجراءات التي و�ضعها النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم لحفظ حقوق الم�ستهلكين؟
 -5ع ِّلل:

�أ  -نهى النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم عن تلقي الركبان.
ب � -شرع الإ�سالم خيار العيب.

ِّ -6بين الحكم ال�شرعي الم�ستفاد من الحديثين النبويين ال�شريفين:
أ�  -قال �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم :اَ
«ل ُت َ�ص ُّروا ْ إِ
ال ِب َل َوا ْل َغ َن َم».
اح َت َك َر ف َُه َو َخ ِ
اط ٌئ».
«م ْن ْ
ب -قال �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلمَ :
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ُأق ِّيم معلوماتي ُ
وأ ِّ
نظمها

كمل املخططات التنظيمية الآتية مبا ينا�سبها:
بعد درا�ستي للدرو�س ال�سابقة� ،أُ ِ

أول :الدر�س التا�سع ع�شر (الرفق بالنا�س في ال�صالة).
� اً
�أهمية الرفق بالنا�س:

الحكمة من دعوة الإ�سالم �إلى
التخفيف على النا�س في ال�صالة:

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

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

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

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

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

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

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

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

ثانيًا :الدر�س الع�شرون (الهجرة النبوية).
الأدلة على �أخذ النبي �صلّى اهلل
عليه و�سلّم ب�أ�سباب التوكل
على اهلل تعالى:

•.......................................................
•........................................................
•.......................................................
• عبد اهلل بن �أبي بكر ر�ضي اهلل عنه........................... :

�أدوار ال�صحابة في الهجرة:

• عبد اهلل بن �أريقط ر�ضي اهلل عنه........................... :
• �أ�سماء بنت �أبي بكرر�ضي اهلل عنها......................... :

• علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه........................... :

مظاهر عناية اهلل تعالى �صلّى اهلل
عليه و�سلّم لــنبيه في الهجرة:

•.......................................................
•........................................................
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ثالثًا :الدر�س الحادي والع�شرون (�أ�س�س بناء المجتمع المدني).
�أ�س�س بناء المجتمع المدني
بناء الم�سجد النبوي
�أهميته:

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

الم�ؤاخاة بين الم�سلمين
�أهميتها:

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

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

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

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

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

رابعا :الدر�س الثاني والع�شرون (�إن�شاء ال�سوق في المدينة المنورة).
ً
العوام��ل التي �أدت �إل��ى �إن�شاء
�س��وق تج��اري ف��ي المدين��ة
المنورة:
م��ن مب��ادئ الإ�سالم ف��ي تنظيم
العالقة بي��ن م�ستخدمي ال�سوق
من دون ا�ستغالل وخداع:
الإج��راءات الت��ي �شرعه��ا
الإ�سـ�لام لحـفـ��ظ حقـ��وق
الم�ستهلك:
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•.......................................................
•........................................................
•.......................................................
•.......................................................
•.......................................................
•........................................................
•.......................................................
•.......................................................
•.......................................................
•........................................................
•.......................................................
•.......................................................

الدرس الثالث والعشرون

تحويل القبلة
بع��د و�ص��ول النبي �ص ّل��ى اهلل علي��ه و�س ّلم �إلى املدين��ة املنورة �أم��ر ال�صحابة ر�ض��ي اهلل عنهم

ببن��اء امل�سج��د النبوي ،واتخذ م��ن بيت المقد�س قبل��ة للم�سلمني .فعن الرباء بن ع��ازب �أنه قال:
ان أَ� َّو َل َما َق ِد َم املَ ِدي َن َة َن َز َل َع َلى �أَ ْج َد ِاد ِه ،أَ� ْو َق َ
ال �أَ ْخ َوا ِل ِه ِم َن
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َك َ
«�أَ َّن ال َّنب َِّي َ�ص َّلى ُ
ون
ان ُي ْع ِج ُب ُه �أَ ْن َت ُك َ
الأَ ْن َ�صارِ َ ،و َ�أ َّن ُه َ�ص َّلى ِق َب َل َب ْي ِت املَ ْق ِد ِ�س ِ�س َّت َة َع�شرَ َ َ�ش ْه ًرا� ،أَ ْو َ�س ْب َع َة َع�شرَ َ َ�ش ْه ًراَ ،و َك َ
الب ْي ِت»(.)1
ِق ْب َل ُت ُه ِق َب َل َ
ويف جعل امل�سجد الأق�صى القبلة الأولى للم�سلمني تنبيه ملكانته يف الإ�سالم ،وقد ثبت �أنه �أحد
الر َح ُ
ُ�شد الرحال �إليها ،قال �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم :اَ
ال �إِ اَّل �إِ َلى َثلاَ َث ِة
امل�ساجد الثالثة التي ت ُّ
«ل ت َُ�ش ُّد ِّ
اج َدَ :م ْ�س ِج ِد ا ْل َح َر ِامَ ،و َم ْ�س ِج ِد ْ أ
الَق َْ�صىَ ،و َم ْ�س ِج ِدي»(.)2
َم َ�س ِ

أُ ِ
ناقش

مع زمالئي عالقة قبة ال�صخرة بالم�سجد الأق�صى.
(� )1صحيح البخاري ،كتاب الإيمان ،باب ال�صالة من الإيمان.

(� )2صحيح البخاري ،كتاب ف�ضل ال�صالة في م�سجد مكة والمدينة ،باب م�سجد بيت المقد�س.
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�أو ًال
		

تحويل القبلة �إلى الم�سجد الحرام

كان النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم يحب �أن

تك��ون قبلة امل�سلمني نح��و امل�سجد احلرام،

وذلك ل�سبب�ين� :أولهما �أن البيت احلرام قبلة

ج��ده �إبراهيم علي��ه ال�سالم ،والث��اين خمالفة

اليه��ود؛ لأنه��م كان��وا يتفاخ��رون باتباع
امل�سلمني للقبلة التي كانوا يتبعونها.

ا�ستم��ر امل�سلم��ون يف ال�صالة �إل��ى امل�سجد الأق�صى حتى �أم��ر اهلل تعالى بتحوي��ل قبلة ال�صالة

�إلى امل�سجد احلرام ،بقوله تعالى} :

{ (�سورة البقرة ،الآية .)144

وبلغ خرب حتويل القبلة جماعة من ال�صحابة وهم ي�صلون الظهر يف م�سجد بني �سلمة ،فتوجهوا

�إلى امل�سجد احلرام بعدما كانوا متجهني �إلى امل�سجد الأق�صى؛ لذلك ُ�س ِّمي م�سجد بني �سلمة

مب�سجد القبلتني ،وكان ذلك يف رجب من ال�سنة الثانية للهجرة.

		
ثانيًا

ِحكم تحويل القبلة �إلى البيت الحرام

لحكم عديدة� ،أهمها:
�أمر اهلل تعالى بتحويل القبلة من امل�سجد الأق�صى �إلى امل�سجد احلرام ِ

 -1ا�ستجابة اهلل تعالى لرجاء النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم بتحويل القبلة من الم�سجد الأق�صى �إلى
الم�سجد الحرام.

 -2اختبار الم�ؤمنين في ا�ستجابتهم لأمر هلل تعالى ور�سوله �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم؛ �إذ �أمر اهلل تعالى بتحويل
القبل��ة ف��ي قول��ه} :

ولما نزل��ت هذه الآية ا�ستجاب
�({...س��ورة البق��رة ،الآية َّ ،)١٤٣

الم�سلمون لأمر اهلل عز وجل ،و�أطاعوا ر�سوله �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم.
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 -3الك�شف عن موقف امل�شككني من املنافقني واليهود من �سكان املدينة ممن كانوا يعرت�ضون
على امل�ؤمنني؛ �إذ �شككوا يف �صحة حتويل القبلة ،فنزل فيهم قوله تعالى}:
.)١٤٢

{

(�سورة البقرة ،الآية

تر�سيخا ال�ستقاللية الأُ َّمة
 -4ا�ستقاللية الأُ َّمة الإ�سالمية عن الأمم الأخرى� ،إذ ُيم ِّثل تحويل القبلة
ً
أكيدا لعزة الأُ َّمة ومنعتها وقيامها ب�شرعها الخا�ص بها ،و�إزال ًة لأي
من التبعية للآخرين ،وت� ً

�شبهة يثيرها �أعدا�ؤها عن تبعية الم�سلمين لهم.
 -5وحدة الأُ َّمة الإ�سالمية؛ �إذ يتوجه الم�سلمون �إلى قبلة واحدة بالرغم من تباعد بالدهم واختالف

�أجنا�سهم و�ألوانهم ،وتتوحد عواطفهم وم�شاعرهم وهم ي�ستقبلون �أقد�س بقعة في الأر�ض؛
لذا كان للبيت الحرام �أثره في قوة الم�سلمين النابعة من اجتماعهم ،وفي توحيد �صفوفهم في
هذه البقعة المباركة.

الدرو�س والعرب امل�ستفادة من الدر�س:

 -1الم�سلم ي�ستجيب لأوامر اهلل تعالى ويطيعه.

 -2للم�سجدين الحرام والأق�صى مكانة عظيمة عند الم�سلمين.

. ....................................................-3
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و�ضح ذلك.
 -1للم�سجد الأق�صى مكانة عظيمة عند الم�سلمينِّ ،
 -2لماذا كان النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم يحب تحويل القبلة �إلى الم�سجد الحرام؟
ِّ -3بين حكمتين من ِحكم تحويل القبلة من الم�سجد الأق�صى �إلى الم�سجد الحرام.
 -4قارن بين موقف الم�ؤمنين وموقف المنافقين واليهود من تحويل القبلة.
و�ضح ذلك.
ِ -5من ِحكم تحويل القبلة ا�ستقاللية الأُ َّمةِّ ،
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الدرس الرابع والعشرون

هدي النبي �صلّى اهلل عليه
و�سلّم في �إمامة الم�صلين

الر�س��ول �ص ّل��ى اهلل عليه و�س ّلم هو القدوة التي يحر�ص امل�سل��م على اتباعها يف �ش�ؤون احلياة

كله��ا ،ق��ال تعال��ى} :

{

(�سورة الأحزاب ،الآية  .)21ومن �صور االقتداء التي يحتاج �إليها امل�سلم يف حياته االقتداء به �ص ّلى اهلل

عليه و�س ّلم يف �إمامة امل�صلني.

�أو ًال
		

هدي النبي �صلّى اهلل عليه و�سلّم في الإمامة

يقوم هدي النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم يف الإمامة على جمموعة من العنا�رص� ،أهمها:

-1تنظيم �صفوف الم�صلين ،فكان �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ُيقبل على الم�صلين بوجهه ،وي�أمرهم

وي� ِّؤخر �صفوف الن�ساء ،ويقول:
وي ِّ
بت�سوية ال�صفوف و�إتمامها ور�صهاُ ،
قدم �صفوف الرجال ُ
ا�صوا.)1(»...
يموا ُ�ص ُفوف َُك ْم َو َت َر ُّ
«�أَ ِق ُ
مدا ،ويقطع القراءة بين الآية والأخرى ،ك�أنه
-2العناية بالقراءة في ال�صالة ،فكان ُّ
يمد الآيات ًّ

ف�سر كل كلمة يتلوها ،ويرفع �صوته في بع�ضها ،ويخف�ض في �أخرى ،ويقر�أ ب�صوت ندي
ُي ِّ
«�س ِم ْع ُت
جميل .وقد و�صف البراء بن عازب ر�ضي اهلل عنه تالوته �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ،بقولهَ :
الز ْي ُت ِ
ون ِفي ا ْل ِع َ�شا ِءَ ،و َما َ�س ِم ْع ُت �أَ َح ًدا �أَ ْح َ�س َن َ�ص ْو ًتا ِم ْن ُه
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َي ْق َر�أُ َوال ِّت ِ
ين َو َّ
ال َّنب َِّي َ�ص َّلى ُ
أَ� ْو ِق َر َاءةً»(.)2
-3الطم�أنينة في ال�صالة؛ ب�أن يعطي كل ركن من �أركان ال�صالة حقه ب�إتمامه ،وال ينتقل من فعل
ويتمه ،فال يرتفع من الركوع قبل �أن ي�ستوي ظهره ،وال ينتقل من
�إلى �آخر قبل �أن ي�ستقر فيه ّ

وجه
�سجدة �إلى �أخرى قبل �أن ت�ستقر جوارحه في ال�سجود .وكان �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ُي ِّ
ال�صلاَ ِة ف ََك ِّب ْرُ ،ث َّم ا ْق َر ْأ� َما َت َي َّ�س َر
�أ�صحابه �إلى ركن الطم�أنينة في ال�صالة ،فيقول� « :إِذَا ُق ْم َت �إِ َلى َّ

(� )1صحيح البخاري ،كتاب الأذان ،باب �إقبال الإمام على النا�س عند ت�سوية ال�صفوف� .صحيح م�سلم ،كتاب ال�صالة ،باب الت�شهد في ال�صالة.
(� )2صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب قول النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم « :الماهر بالقر�آن مع الكرام البررة».
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ا�س ُج ْد َح َّتى
َم َع َك ِم َن ا ْل ُق ْر� ِآنُ ،ث َّم ْار َك ْع َح َّتى َت ْط َم ِئ َّن َر ِاك ًعاُ ،ث َّم ْارف َْع َح َّتى َت ْع ِد َل َقا ِئ ًماُ ،ث َّم ْ
َت ْط َم ِئ َّن َ�س ِ
اج ًداُ ،ث َّم ْارف َْع َح َّتى َت ْط َم ِئ َّن َجا ِل ً�ساَ ،وا ْف َعلْ َذ ِل َك ِفي َ�صلاَ ِت َك ُك ِّل َها»(.)1

 -4الخ�شوع في ال�صالة؛ ب�أن يخ�ضع الم�ؤمن لربه عز وجل ،وي�شغل قلبه بالآيات التي ُتتلى ،ويعمل
على �أن يكون ممن نزل فيهم قوله تعالى} :
(�سورة الم�ؤمنون ،الآيتان .)2-1

		
ثانيًا

{

منهج النبي �صلّى اهلل عليه و�سلّم في التعامل مع الم�صلين

اهتم النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم بت�شجيع امل�سلمني على املحافظة على �صالة اجلماعة وعدم

تنفريهم منها ،وكان له منهج متميز لتحقيق هذه الغاية .ويف ما ي�أتي �أهم معامل هذا املنهج:

-1رفع الحرج والتي�سير على الم�صلين ،فكان النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ينهى الأئمة عن �إطالة
ا�س،
القراءة في ال�صالة رحم ًة بالنا�س ،وكان يو�صي بالتخفيف على الم�صلين ،فيقولَ�« :أ ُّي َها ال َّن ُ

اج ِة»(،)2
ون ،ف ََم ْن َ�ص َّلى ِبال َّن ِ
�إِ َّن ُك ْم ُم َن ِّف ُر َ
ال�ض ِع َ
ا�س َف ْل ُي َخ ِّف ْ
المرِ َ
ي�ضَ ،و َّ
يفَ ،وذَا َ
الح َ
فَ ،ف�إ َِّن ِفيهِ ُم َ
ال�صلاَ ِة
وكان النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم يراعي �أحوال الم�صلين خلفه ،قائلاً �« :إِ ِّني َ أ
ل ُق ُ
وم �إِ َلى َّ
ال�صب ِِّي َف َ�أ َت َج َّو ُز ِفي َ�صلاَ ِتي َك َر ِاه َي َة َ�أ ْن َأ� ُ�ش َّق َع َلى ُ�أ ِّم ِه»(.)3
َو َ�أ َنا ُأ�رِ ُيد َ�أ ْن ُأ� َط ِّو َل ِف َيهاَ ،ف َأ� ْ�س َم ُع ُب َك َاء َّ
وفي هذا الحديث توجيه نبوي كريم للأئمة بالتحلي بالمرونة ،ف�إن عزم على الإطالة ثم وجد

�أن ذلك ي�شق على الم�صلين ق�صر في �صالته؛ لكيال ينفرهم .وكان �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ي�أخذ

وتي�سيرا
دفعا للحرج،
بالرخ�ص ال�شرعية في �إمامته ،فيق�صر في ال�سفر ،ويجمع بين ال�صلوات ً
ً
على ُ�أ َّمته ،وكان في جميع �أحواله يتبع �أو�سط الأمور ،وي�صف �أن�س بن مالك �صالة النبي �ص ّلى
ول ا ِ
ف َ�صلاَ ةًَ ،و اَل �أَ َت َّم َ�صلاَ ةًِ ،م ْن َر ُ�س ِ
هلل
«ما َ�ص َّل ْي ُت َو َر َاء �إ َِم ٍام َق ُّط� ،أَ َخ َّ
اهلل عليه و�س ّلم بقولهَ :

(� )1صحيح البخاري ،كتاب الأذان ،باب وجوب القراءة للإمام والم�أموم� .صحيح م�سلم ،كتاب ال�صالة ،باب وجوب قراءة
الفاتحة في كل ركعة.
(� )2صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب الغ�ضب في الموعظة والتعليم� ،إذا ر�أى ما يكره� .صحيح م�سلم ،كتاب ال�صالة،
باب �أمر الأئمة بتخفيف ال�صالة في تمام.
(� )3صحيح البخاري� ،أبواب �صالة الجماعة ،باب َمن �أخف ال�صالة عند بكاء ال�صبي� .صحيح م�سلم ،كتاب ال�صالة ،باب
�أمر الأئمة بتخفيف ال�صالة في تمام.
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�ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم»(.)1

 -2تنظيم العالقة بين الم�صلين� ،إذ نهى �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم الم�صلين عن الت�شوي�ش على بع�ضهم،
و�أو�صاهم بقولهُ :
�ض
اج َر َّب ُه َفلاَ ُي�ؤْ ِذ َي َّن َب ْع ُ�ض ُك ْم َب ْع ً�ضاَ ،و اَل َي ْرف َْع َب ْع ُ�ض ُك ْم َع َلى َب ْع ٍ
«ك ُّل ُك ْم ُم َن ٍ
ال�صلاَ ِة»( ،)2وكره الإتيان �إلى الم�سجد بروائح كريهة ،فنهى عن �أكل الثوم
ِفي ا ْل ِق َر َاء ِة� ،أَ ْو ِفي َّ
والب�صل قبل الذهاب �إلى الم�سجد؛ لأن رائحتهما ت�ؤذي الم�صلين ،وتمنع الخ�شوع في ال�صالة.
أُ ِّ
فكر

في ٍ
مثال من الأمثلة المعا�صرة على الت�صرفات التي ت�ؤذي الم�صلين في الم�ساجد.
«ب ْي َنا
-3توجيه الم�صلين وت�صحيح �أخطائهم برفق ولين .فعن معاوية بن الحكم ال�سلمي ،قالَ :
ول ا ِ
�أَ َنا �أُ َ�ص ِّلي َم َع َر ُ�س ِ
�س َر ُج ٌل ِم َن ا ْل َق ْو ِمَ ،ف ُق ْل ُتَ :ي ْر َح ُم َك اهلل،
هلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم� ،إِ ْذ َع َط َ
ون
ون �إِ َل َّي؟ ف ََج َع ُلوا َي ْ�ضرِ ُب َ
ف ََر َما ِني ا ْل َق ْو ُم بِ�أَ ْب َ�صارِ ِه ْمَ ،ف ُق ْل ُتَ :وا ُث ْك َل ُ�أ ِّم َي ْاه(َ ،)3ما َ�ش أْ� ُن ُك ْم َت ْن ُظ ُر َ
ول ا ِ
بِ�أَ ْي ِديهِ ْم َع َلى �أَ ْف َخ ِاذ ِه ْمَ ،ف َل َّما َر َ أ� ْي ُت ُه ْم ُي َ�ص ِّم ُتو َن ِنيَ ،...ف َل َّما َ�ص َّلى َر ُ�س ُ
هلل �ص ّلى اهلل عليه
ِ ()4
يما ِم ْن ُه ،ف ََوا ِ
هلل َما َك َه َرني
و�س ّلمَ ،فب َِ�أ ِبي ُه َو َو�أُ ِّميَ ،ما َر�أَ ْي ُت ُم َع ِّل ًما َق ْب َل ُهَ ،و اَل َب ْع َد ُه أَ� ْح َ�س َن َت ْع ِل ً
َو اَل َ�ض َر َب ِني َو اَل َ�ش َت َم ِنيَ ،ق َ
ا�س� ،إِ َّن َما ُه َو
ال�صلاَ ةَ ،اَل َي ْ�ص ُل ُح ِف َيها َ�ش ْي ٌء ِم ْن َكلاَ ِم ال َّن ِ
ال� :إ َِّن َه ِذ ِه َّ
ْ
ِير َو ِق َر َاء ُة ا ْل ُق ْر� ِآن»( .)5فلم ينهره �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ،ولم يعاقبه ،و�إنما تحدث
ال َّت ْ�سب ُ
ِيح َوال َّتكب ُ
�إليه بلطف ،وخاطبه بحكمة ،وع َّلمه فقه ال�صالة و�آدابها برفق ،وراعى عدم معرفته بحرمة
فبين �أن ال�صالة عبادة ،وال
الكالم في ال�صالة ،وا َّتبع في ت�صحيح خطئه الإقناع العقلي؛ َّ
يجوز التحدث فيها بكالم النا�س ،فتع َّلم الرجل ،و�أحب �أ�سلوب النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم،

وهكذا يجب على الأئمة والدعاة �أن يقتدوا بالنبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم في مخاطبة الم�صلين
والمتعلمين ،و�أن يتعاملوا مع المخطئ برفق ولين.

(� )1صحيح م�سلم ،كتاب ال�صالة ،باب �أمر الأئمة بتخفيف ال�صالة في تمام.
(� )2سنن �أبي داود ،كتاب التطوع� ،أبواب قيام الليل ،باب في رفع ال�صوت بالقراءة في �صالة الليل ،وهو حديث �صحيح.
( )3واثكل �أمياه :عبارة �شائعة بين العرب توهم الدعاء على النف�س.
( )4ما كهرني :ما نهرني.
(� )5صحيح م�سلم ،كتاب الم�ساجد وموا�ضع ال�صالة ،باب تحريم الكالم في ال�صالة.
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وكان �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ي�ستمع لمالحظات الم�صلين،كما فعل مع الرجل الذي ذكَّ ر النبي

�ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم بوقوع ال�سهو في �صالة رباعية ب�صالتها ركعتين  ،فرجع �ص ّلى اهلل عليه

أتمها ثم �سجد �سجود ال�سهو( ،)1ولم يعب على الرجل �أو يغ�ضب
و�س ّلم بالنا�س في ال�صالة و� َّ
منه ،وهو بهذا ُي ِّبين للأئمة واجبهم نحو �إخوانهم من الم�صلين بالتزام �سعة ال�صدر ،وح�سن

اال�ستماع ،وتقبل الن�صيحة ،والتوا�ضع.

�إن جميع الأمور التي �سبقت؛ �سواء في هديه �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم في �إمامة ال�صالة� ،أو في

التعامل مع الم�صلين ،يجب على الإمام �أن يعتني بها ،ويراعيها.

الدرو�س والعرب امل�ستفادة من الدر�س:

 -1االقتداء بالنبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم في توجيه الم�صلين وت�صحيح �أخطائهم.
 -2التخفيف على الم�صلين في ال�صالة ومراعاة �أحوالهم.
...............................................- 3

(� )1صحيح البخاري� ،أبواب �سجود ال�سهو ،باب َمن لم يت�شهد في �سجدتي ال�سهو.
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ِّ -1بين منهج النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم في قراءة القر�آن في ال�صالة.

 -2اذكر مظهرين من مظاهر حر�ص النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم على رفع الحرج والتي�سير على
الأُ َّمة.

ف َ�صلاَ ةًَ ،و اَل �أَ َت َّم
«ما َ�ص َّل ْي ُت َو َر َاء �إ َِم ٍام َق ُّط ،أََ � خ َّ
-3ما داللة قول �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنهَ :
ول ا ِ
َ�صلاَ ةًِ ،م ْن َر ُ�س ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم» ؟
هلل َ�ص َّلى ُ
ِّ -4بين كيف َّ
نظم النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم العالقة بين الم�صلين.

 -5ا�ستنتج التوجيه النبوي الم�ستفاد من �إكمال النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ال�صالة بعد تذكيره
بوقوع ال�سهو فيها.

123

الدرس الخامس والعشرون

هدي النبي �صلّى اهلل عليه
و�سلّم مع زوجاته

�رضب ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم �أروع الأمثلة على ح�سن الع�رشة مع زوجاته ر�ضي اهلل

عنهن ،وكان يتمثل يف حياته الزوجية قوله تعالى}:
{ (�سورة الن�ساء ،الآية ،)19
«خيرْ ُ ُك ْم َخيرْ ُ ُك ْم ِلَأ ْه ِل ِه َو َأ� َنا َخيرْ ُ ُك ْم
ويحث امل�سلمني على ح�سن معاملة الزوجات و�إكرامهن ،فيقولَ :
ِ َأ
ل ْه ِلي…»( .)1وكان لهذه اخلريية مظاهرها العملية يف حياته �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم؛ لأنه قدوة امل�سلمني

يف خمتلف مناحي احلياة .فما مظاهر ح�سن معاملة النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم لزوجاته ر�ضي اهلل عنهن؟

هلل
�أو�صى النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم بح�سن معاملة املر�أة والرفق بها ،وكان يقول« :فَا َّت ُقوا ا َ
يِف ال ِّن َ�سا ِء»( ،)2وكان يعاتب امل�سيئني لزوجاتهم ،فيقولَ « :ل َق ْد َط َ
ون
ري َي ْ�ش ُك َ
اف بِ� ِآل محُ َ َّم ٍد ِن َ�س ٌاء َك ِث ٌ
�س �ُأو َل ِئ َك ِب ِخ َيارِ ُك ْم»(.)3
َ�أ ْز َو َ
اج ُه َّن َل ْي َ
� َّأما زوجاته �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم فكان لهن مكانتهن الخا�صة عنده ،وقد تج َّلت �صور هذه
المكانة الرفيعة في المظاهر الآتية:
وتطييبا
أني�سا لهن،
-1حر�صه �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم على تف ُّقد زوجاته ،ومجال�ستهن كل يوم؛ ت� ً
ً
لقلوبهن بالرغم من كثرة م�شاغله ،وعظم �أعبائه.

� -2إظهاره �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم م�شاعره الجميلة نحوهن ،وت�صريحه بحبه �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم
()4
ولـما ُ�س ِئل:
لهن ،فقال حين ُ�س ِئل عن ال�سيدة خديجة ر�ضي اهلل عنها� « :إِ ِّني ُرزِ ْق ُت ُح َّب َها» َّ ،
ا�س إ� ِْلي َك ؟ َق َ
الَ :عا ِئ َ�ش َة»( .)1و في ذلك توجيه نبوي للأزواج با�ستحباب �إظهار
« َم ْن َ�أ َح ُّب ال َّن ِ
( )1جامع الترمذي ،كتاب المناقب ،باب ف�ضل �أزواج النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ،وهو حديث �صحيح.
(� )2صحيح م�سلم ،كتاب الحج ،باب حجة النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم.
(� )3سنن �أبي داود ،كتاب النكاح ،باب في �ضرب الن�ساء ،وهو حديث �صحيح.
(� )4صحيح البخاري ،كتاب مناقب الأن�صار ،باب تزويج النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم خديجة ر�ضي اهلل عنها� .صحيح م�سلم،
كتاب ف�ضائل ال�صحابة ،باب ف�ضائل �أم الم�ؤمنين خديجة ر�ضي اهلل تعالى عنها.
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م�شاعر الحب والمودة لأزواجهم ،و�أ َّنه من �ضرورات الحياة الزوجية ال�سعيدة.

 -3توا�ضعه �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم لزوجاته ر�ضي اهلل عنهن ،ورفقه بهن ،فكان ي�ضع ركبته عند
البعير ،وت�ضع �صفية رجلها على ركبته حتى تركب( ،)2وكان ُي ِ
ح�سن �إليهن ،ويقوم على
حوائجهن.

أُبدي رأيي

يتهم المجتمع الرجل الذي ُي ِ
ح�سن معاملة زوجته بال�ضعف.
� -4سماحه �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم لهن بالترفيه المباح ،ف�أذن لعائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أن تنظر �إلى

الحب�شة وهم يلعبون في الم�سجد ،وت�سابق معها في �أكثر من مرة ،وكان ي�شارك عائ�شة و�سودة

ر�ضي اهلل عنهما في مزاحهما.

 -5وفا�ؤه �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم لزوجاته ،فكان ُيك ِثر من ذكر خديجة ر�ضي اهلل عنها ،ويذبح
«ما �أَ ْب َد َل ِني اهلل ُ َع َّز
ال�شاة ،ويبعث لحمها ل�صديقاتها ،وكان �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم يقول عنهاَ :

ا�س ْت ِني ِب َما ِل َها
ا�سَ ،و َو َ
ا�سَ ،و َ�ص َّد َق ْت ِني �إِ ْذ َك َّذ َب ِني ال َّن ُ
َو َج َّل َخ ْي ًرا ِم ْن َهاَ ،ق ْد � َآم َن ْت ِبي �إِ ْذ َك َف َر ِبي ال َّن ُ
ا�س.)3(»...،
�إِ ْذ َح َر َم ِني ال َّن ُ

� -6إكرامه �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم لأهل زوجاته ودوام و�صالهم،
فكثيرا ما كان ي�أتي بيت �أبي بكر
ً
ولما ُ�س ِئل عن �أحب النا�س �إليه بعد
ر�ضي اهلل عنه ،ويجل�س مع عمر ر�ضي اهلل عنه ويحاورهَّ .
()4
ولما ا�ست�أذنت هالة بنت خويلد �أخت خديجة ر�ضي اهلل عنهما على
عائ�شة ،قال�« :أَ ُب َ
وها» َّ ،
ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ،تذكَّ ر �صوت خديجة ،وفرح لمقدمها ر�ضي اهلل عنها ،وقال:
«ال َّل ُه َّم َها َلة»( ،)5فدعا �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم �أن تكون الم�ست�أذنة عليه هالة ر�ضي اهلل عنها
ووفاء لمقام زوجه خديجة ر�ضي اهلل عنها.
وتقديرا
إكراما
� ً
ً
ً

(� )1صحيح البخاري ،كتاب المناقب ،باب من ف�ضل عائ�شة ر�ضي اهلل عنها� .صحيح م�سلم ،كتاب ف�ضائل ال�صحابة ،باب
من ف�ضائل �أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه.
(� )2صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب هل ي�سافر بالجارية.
( )3م�سند �أحمد ،باقي م�سند الأن�صار ،وهو حديث �صحيح.
ً
متخذا خليل».
(� )4صحيح البخاري ،كتاب ف�ضائل ال�صحابة ،باب قول النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم« :لو كنت
(� )5صحيح البخاري ،كتاب مناقب الأن�صار ،باب تزويج النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم خديجة ر�ضي اهلل عنها.
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-7ح�سن تعامله �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم مع الخالف الذي يقع بينهن ب�سبب الغيرة؛ �إذ كان يحدث

بين زوجاته �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ما يحدث بين الزوجات من الخالفات ،وقد راعى النبي
�ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم هذه الطبيعة الب�شرية ،و�أح�سن التعامل معها .من ذلك �أنه َب َل َغ َ�ص ِف َّي َة
�أَ َّن َح ْف َ�ص َة َقا َل ْت َع ْنهاِ :ب ْن ُت َي ُه ِ
ود ٍّي ف ََب َك ْت ،ف ََد َخ َل َع َل ْي َها ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى اهلل ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َو ِه َي
يك؟ َف َقا َل ْتَ :قا َل ْت ِلي َح ْف َ�ص ُة� إِ ِّني ِب ْن ُت َي ُه ِ
َت ْب ِكيَ ،ف َق َ
ود ٍّيَ ،ف َق َ
الَ :ما ُي ْب ِك ِ
ال ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى اهلل ُ
يم َت ْف َخ ُر َع َل ْيكُ  ِ،ث َّم َق َ
ال:
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم�«ِ :إِ َّن ِك اَل ْب َن ُة َنب ٍِّيَ ،و�إ َِّن َع َّم ِك َل َنب ٌِّيَ ،و�إِ َّن ِك َل َت ْح َت َنب ٍِّي ،ف َِف َ
ا ِّت ِقي اهلل َ َيا َح ْف َ�ص ُة»( . )1فقد ا�ستمع �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ل�شكوى �صفية ،ولم ي�ستخف بها،
�أو يقلل من �ش�أنها ،بل تحدث �إليها برحمة ،وخاطبها بحكمة ،وذكَّ رها بمنزلتها وقرابتها من
�أنبياء اهلل عليهم ال�سالم ،و�أنه لي�س لأحد حق في التفاخر عليها ،وا َّتبع �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم

علميا؛ ف�صفية كانت على اليهودية قبل �إ�سالمها ،ولمو�سى وهارون
في التخفيف عنها
ً
منهجا ًّ

عليهما ال�سالم مكانتهما الخا�صة عندها ،فذكَّ رها ب�صلتها بهما ،واحترامه لهذه ال�صلة ،ثم

ذكَّ رها بمكانتها عنده ،و�أنها زوجته �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ،وفي ذلك ت�سرية عنها.

حكيما في تعامله مع حف�صة ر�ضي اهلل عنها ،فلم يعنفها �ص ّلى
وكان �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم
ً
اهلل عليه و�س ّلم ،واكتفى بقوله« :ا َّت ِقي اهلل َ َيا َح ْف َ�ص ُة» ،وفي ذلك نزع للكراهية من القلوب،
وزرع للر�ضا والمحبة.

الدرو�س والعرب امل�ستفادة من الدر�س:

 -1االقتداء بالنبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم في �إكرام زوجاته و�إكرام �أهلهن.
-2تقدير �أمهات الم�ؤمنين ر�ضي اهلل عنهن.

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

( )1جامع الترمذي ،كتاب المناقب ،باب ف�ضل �أزواج النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ،وهو حديث �صحيح.
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 -1اذكر ثالثة مظاهر لح�سن معاملة النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم زوجاته ر�ضي اهلل عنهن.
 -2ما التوجيه النبوي الم�ستفاد من �إظهاره �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم لم�شاعره الجميلة تجاه زوجاته
ر�ضي اهلل عنهن؟

 -3اذكر اً
واحدا على ما ي�أتي:
مثال
ً

�أ � -سماح النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم لزوجاته ر�ضي اهلل عنهن بالترفيه عن �أنف�سهن.
ب  -وفاء النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم لزوجاته ر�ضي اهلل عنهن.

 -4ا�ستنتج داللة فرح النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم بقدوم هالة بنت خويلد ر�ضي اهلل عنها.
ِّ -5بين منهج النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم في التعامل مع �شكوى زوجه �صفية ر�ضي اهلل عنها من
زوجه حف�صة ر�ضي اهلل عنها.
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ُأق ِّيم معلوماتي ُ
وأ ِّ
نظمها

كمل املخططات التنظيمية الآتية مبا ينا�سبها:
بعد درا�ستي للدرو�س ال�سابقة ،أُ� ِ

أول :الدر�س الثالث والع�شرون (تحويل القبلة).
� اً
مكانة الم�سجد الأق�صى عند الم�سلمين:

الحكمة من تحويل القبلة من الم�سجد
الأق�صى �إلى الم�سجد الحرام:

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

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

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

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

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

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

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

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

ثانيًا :الدر�س الرابع والع�شرون (هدي النبي �صلّى اهلل عليه و�سلّم في �إمامة الم�صلين).
هدى النبي �صلّى اهلل عليه و�سلّم
في �إمامة الم�صلين

في الإمامة

في التعامل مع الم�صلين

• .................................

• .................................

• .................................

• .................................

• .................................

• .................................

• .................................

• .................................
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ثالثًا :الدر�س الخام�س والع�شرون (هدي النبي �صلّى اهلل عليه و�سلّم مع زوجاته).
مظاهر ح�سن معاملة النبي �صلّى اهلل عليه و�سلّم لزوجاته ر�ضي اهلل عنهن.
•...................................................................................
•...................................................................................
•...................................................................................
•...................................................................................
•...................................................................................
•...................................................................................
•...................................................................................
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قائمة الم�صادر والمراجع
 -1ابن ال�صالح� ،أبو عمرو ال�شهرزوري ،مقدمة ابن ال�صالح ،مكتبة الفارابي ،ط1984 ،1م.

 -2ابن حجر� ،أبو الف�ضل �أحمد بن علي بن حجر الع�سقالني ،تهذيب التهذيب ،بيروت :م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،ط1421 ،1هـ2001-م.

-3ابن حجر ،الع�سقالني ،فتح الباري �شرح �صحيح البخاري ،تحقيق :محمد ف�ؤاد عبدالباقي،
عمان :مكتبة الر�سالة الحديثة ،ط1997 ،1م.
ّ

-4ابن حنبل� ،أبو عبد اهلل �أحمد ،م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ،تحقيق� :شعيب الأرن�ؤوط و�آخرون،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط 1421 ،1هـ 2001 -م.

-5ابن عبد البر ،اال�ستيعاب في معرفة الأ�صحاب ،القاهرة :مكتبة نه�ضة م�صر.

-6ابن ماجه ،محمد بن يزيد �أبو عبداهلل القزويني� ،سنن ابن ماجه،تحقيق :محمد ف�ؤاد عبدالباقي،
بيروت :دار الفكر.

-7ابن منظور ،محمد بن مكرم الإفريقي الم�صري ،ل�سان العرب ،بيروت :دار �صادر ،ط.1

-8الألباني ،محمد نا�صر الدين ،ال�سل�سلة ال�صحيحة وال�ضعيفة ،الريا�ض ،مكتبة المعارف للن�شر
والتوزيع ،ط.1

 -9البخاري ،محمد بن �إ�سماعيل ،الجامع ال�صحيح المخت�صر ،تحقيق :م�صطفى ديب البغا،
بيروت ،دار ابن كثير ،اليمامة ،ط1407 ،3هـ– 1987م.

 -10البيهقي� ،أبو بكر �أحمد بن الح�سين ،ال�سنن الكبرى ،حيدر �آباد :مجل�س دائرة المعارف
النظامية ،ط1344 ،1هـ.

 -11الترمذي ،محمد بن عي�سى ،الجامع ال�صحيح �سنن الترمذي ،تحقيق� :أحمد محمد �شاكر
و�آخرون ،بيروت :دار �إحياء التراث العربي.

-12ال�سباعي ،م�صطفى ،ال�سنة ومكانتها في الت�شريع الإ�سالمي ،بيروت ،المكتب الإ�سالمي -دار
الوراق للن�شر والتوزيع ،ط1421 ،1هـ2000-م.

-13ال�صالبي ،علي محمد ،ال�سيرة النبوية :عر�ض ،ووقائع ،وتحليل �أحداث ،بيروت :دار المعرفة
للطباعة والن�شر ،ط1428 ،6هـ2007-م.
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-14الطبراني ،المعجم الكبير ،تحقيق :حمدي بن عبدالمجيد ال�سلفي� ،سليمان بن �أحمد �أبو
القا�سم الطبراني ،المو�صل :مكتبة العلوم والحكم ،ط1404 ، 2هـ– 1983م.

-15العتر ،نور الدين ،منهج النقد في علوم الحديث ،دم�شق :دار الفكر ،ط1418 ،3هـ1997-م.

-16العتر ،نور الدين ،مناهج المحدثين العامة في الرواية والت�صنيف ،طيبة للطباعة والن�شر ،ط،1
1429هـ2008-م.

 -17الفيروز�آبادي ،محمد بن يعقوب ،القامو�س المحيط ،بيروت :دار الفكر1983 ،م.

 -18المباركفوري ،محمد عبد الرحمن ،تحفة الأحوذي ب�شرح جامع الترمذي ،بيروت :دار
الكتب العلمية.

-19م�سلم ،ابن الحجاج الق�شيري الني�سابوري� ،صحيح م�سلم ،تحقيق :محمد ف�ؤاد عبد الباقي،
بيروت :دار �إحياء التراث العربي.

-20الن�سائي� ،أحمد بن �شعيب �أبو عبد الرحمن� ،سنن الن�سائي الكبرى ،تحقيق :عبد الغفار �سليمان
البنداري� ،سيد ك�سروي ح�سن ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1411 ،1هـ– 1991م.

-21النووي� ،أبو زكريا يحيى بن �شرف بن مري� ،شرح النووي على �صحيح م�سلم ،بيروت :دار
�إحياء التراث العربي ،ط1392 ، 2هـ.

-22اليح�صبي� ،أبو الف�ضل عيا�ض ،ال�شفا بتعريف حقوق الم�صطفى ،بيروت :دار الكتب العلمية.
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تم بحمد اهلل تعالى

