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احلمد هلل الذي أكرم البرشيَةَة بمبعث الرمحة املهداة ،والنعمة املسداة ،خرية

خلق اهلل ،النبي املصطفى ،والرسول املجتبى ،نبينا وإمامنا حممد بن عبد اهلل ،صىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،القائل جّلّل يف عاله ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲ

ﯳ ﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻ﴾ [آل عمران.]٤٦١ :

والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني ،ورمحة اهلل للعاملني،

وقدوة البرش أمجعني ،صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه أمجعنيWÑ≈fË ،

فلقد كانت تراودين منذ سنوات فكرة إعداد كتاب يناسب ملسابقة دولية

يف السرية النبوية ،تكون سب ًبًبا يف مدارسة الناشئة من اجلنسني سرية نبيهم

الكريم صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ،الذي أمرنا اهلل تعاىل باالقتداء

به فقال سبحانه﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [األحزاب.]١٢ :

وازدادت الرغبة يف إعداد هذا الكتاب ألسباب ثالثة:

• ^˚ W€Ëعدم وجود مسابقة علمية معتمدة يف السرية النبوية فيام أعلم،

عىل الرغم من شدة احلاجة إىل تيسري سبل تعلم السرية النبوية وإبراز ما حفلت

به :من القيم األخالقية ،واملعامل املنهجية ،والعالقات اإلنسانية التي ال غنى
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عنها ألبنائنا وبناتنا يف حياهتم اليومية ،فهي جتيب عن تساؤالهتم وتقدم حلو اًلاًلاًل
ملشكالهتم.

•  WÏ‡_oÿ^Ëالنجاحات الكبرية التي حققتها املسابقات القرآنية عىل

مستوى العامل يف ربط األجيال بمصدر الوحي األول كتاب اهلل الكريم،

وتعليمه ومدارسته ،حتى أضحت إقامة هذه املسابقات القرآنية طري ًقًقًقا ُمُمع ّبّبّب ًدًدًدا

مسلو ًكًكًكا ،ومنه ًجًجًجا سه اًلاًلاًل ميسو ًرًرًرا ،ومصد ًرًرًرا للفخر واالعتزاز ،يتسابق إىل نيله

ذوو الفضل :من احلكام واألمراء ،والوجهاء والعلامء ،ورجال األعامل،
وأولياء أمور الطالب والطالبات.

فكم من األجور العظيمة واخلريات الكثرية أجراها اهلل تعاىل عىل يد من

ف ّكّكر يف إقامة هذه املسابقات أول م ّرّرة واقرتحها ودعمها!

ومن هنا فقد فتحْتْتْت هذه الفكرة املباركة آفاق التفكري يف مبادرة مشاهبة هلا

يف السرية النبوية العطرة تبدأ بإعداد كتاب خمترص يصلح منه ًجًجًجا ملسابقة دولية

يف السرية النبوية ،والسيام أن السلف الصالح  -رمحهم اهلل  -وخصو ًصًصًصا

الصحابة والتابعني  -كام جاء عن عيل بن احلسني
تعليم أبنائهم سرية رسول اهلل

 -كانوا حيرصون عىل

وأيامه ومغازيه منذ نعومة أظافرهم كام

كانوا حيرصون عىل تعليمهم القرآن الكريم.

 Wpÿ_oÿ^Ëالتشجيع الكبري عىل تنفيذ هذه الفكرة الذي لقي ُتُتُته من مسؤويل

املراكز واجلمعيات واملؤسسات اإلسالمية عىل مستوى العامل ،من خالل

جواليت يف السنوات املاضية يف أكثر من ثالثني بل ًدًدًدا للتعريف بالسرية النبوية

العطرة ،بحكم ت ّرشّرشيف بالعمل يف اهليئة العاملية للتعريف بالرسول

ونرصته،

^Ô‹Ñ—ª

U

التابعة لرابطة العامل اإلسالمي ،حيث كان التأييد الواضح لفكرة تأسيس

مسابقة دولية يف السرية النبوية وإعداد كتاب مناسب هلا.
وتبقى اإلشارة يف هذه املقدمة إىل أمور:

 W_ÿ�Ë` أن هذه الفكرة لن حتقق النجاح املأمول إال إذا اقتنعت املحاضن

الرتبوية واجلمعيات واملراكز واملؤسسات اإلسالمية عىل مستوى العامل

بجدواها وفائدهتا ،وجعلت هذا الكتاب مادة معتمدة ملسابقة علمية يف السرية

النبوية للطالب والطالبات ،ومن هنا فإنني أؤكد أن هذه الفكرة هي يف

احلقيقة منهم وهلم وهبم حقيق ًةًةًة وليس شعا ًرًرًرا ،وهي بأم ّسّسّس احلاجة إىل آرائهم
ّرسين استقباهلا عىل الربيد اإللكرتوين:
واقرتاحاهتم ومالحظاهتم التي ي ّرسّرس

adelalshddy@hotmail.com
 W_Î�‡_n ستتم ترمجة هذا الكتاب بعد تلقي املالحظات والتصويبات

عىل طبعته األوىل ،وذلك إىل ست لغات يف املرحلة األوىل( :اإلنجليزية،

اإلسبانية ،الفرنسية ،الصينية ،اإلندونيسية ،األردية) ،وستتلوها مرحلة أخرى

وفق االحتياج واإلمكانات ،واملأمول أن تتم املرحلة األوىل خالل سنتني إن

شاء اهلل.

 W_o�ÿ_n أن كتاب املسابقة ُرُرُروعي فيه إضافة إىل االختصار الرتكيز عىل

األحاديث الصحيحة الثابتة يف السرية النبوية ،واختيار عناوين واضحة ليسهل

عىل املتسابقني حفظه ،مع العناية بإيضاح معاين الكلامت الغريبة ،وبيان بعض
فوائد احلديث ،ووضع أسئلة خمترصة حول ما ورد فيه.
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=_‹�_k~Ëفإين أتوجه بعد شكر اهلل تعاىل بالشكر والتقدير لكل من أعان عىل

ّص بالشكر األخ الفاضل والزميل الكريم
إعداد هذا الكتاب ومراجعته ،وأخ ّصّص

األستاذ حممد عبدالرحيم العريب رئيس قسم البحوث والدراسات يف اهليئة

العاملية للتعريف بالرسول

ونرصته ،الذي شارك معي يف إعداد هذا

الكتاب ومجع مادته ومراجعة نصوصه.

اًل اهلل تبارك وتعاىل بأسامئه احلسنى وصفاته العال أن جيعلنا مجي ًعًعًعا ممن
سائ اًل اًل

استجاب لتوجيه النبي الكريم

يف قوله« :بلغوا عني ولو آية»

[ص ح يح

مسلم] ،وأن حييينا عىل طاعته ،ويتو ّفّفّفانا عىل سنته ،وحيرشنا حتت رايته ،ويوردنا
حوضه ،ويرزقنا شفاعته ،وجيمعنا به يف دار كرامته!

وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
=
=
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األمني العام للهيئة العاملية للتعريف بالرسول ونصرته
املشرف على كرسي املهندس عبد احملسن الدريس للسرية النبوية
يف جامعة امللك سعود
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• صدق النبي

• كامل أوصاف النبي
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َق َلَل َلَل َّم َن َز َل
َع ْب َع َّب
َعِنِن اْبِنِن َعَّباٍسٍسٍس
َي َبَب َع
َي َبَب
ىَلَعىَلَع َّص َف َف َع َل ُي َن
ُط
َص َع َدَد ا َّنلَّنل ُّيِب
ُّيِبُّيِب ىَلَع الَّصَفا َ ،فَجَعَج َل ُيَنا ِدِدي «َيا يِنيِن ِفِفْهٍرٍرْهَ ،يا يِنيِن َع ٍيٍيٍيِدِد » ُبِلُبِلُبِلُطوِنِن َرَرُقُق يٍشٍش،
َعَص
ُّيِب
َأ
َأ
َأ
اًل
ُعُعَمَم َف َق َل َرَرَأ َتَتْيْيَأ ُك
َح ىَّت
ُكم ْوْوَلَل َأْخْخ ْرَبْرَب
ْرَبُتُتُكْمْمُك َأن َخَخْيْياًلاًل ال اَوَو ِدِدي ُت ي ُدُد َأن ُتُتِغَريَريِغ
َحىَّت اجت وا َفَقاَلَ« :أ َأ
ِبِب
ِرِرُت
ْب َن َع َل ْي َك اَّل
ِّد َّيِقَّيِق َق ُلُل
َق َل َف يِّن َن
َع َم
َع َل ْي ْمْمُك ُك ْمْمُتُت
َّيِق؟» َقا واَ :عَنَن ْمْمْمَ ،ما ْبَّرَّرَجَج َنا َعَلْيَك ِإِإاَّل ًقًقًقْدْدِصِص اَ .قاَلَ« :فإيِّن َنذيٌرٌر
َعَلْيُك ُكن ُمِّدَصَصُم
َل ْمْمُك َب َنْيَنْي ْيْيَدَدَي َع
َع َذَذاٍبٍب َشِدِدَش ي ٍدٍدٍد»[ .متفق ع يل ه]
َلُك َبَنْي َي

ْت﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [الشعراء]٤١٢ :
َقاَلَّ :ما َنَزَل ْتْت

♦ »WpÍÑ•=^ hÍà
 بطون قريش :مجع بطن ،والبطن :دون القبيلة ،وقد يطلق عليها،
واملراد :طوائف قريش.

 أن ُتُتغَريَري عليكم :أي :تنهبكم.

♦ ^= WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª
يف هذا احلديث صدع النبي

ًّرسًّرسا ،فجمع
بالدعوة بعد أن كانت قب ُلُل ًّرس

بطون قريش ليعلن هلا دعوته يف موقف غاية يف البيان؛ فقد كان

عىل رأس

جبل يرى سفحيه ،وهم بأحد السفحني ال يرون ما يف السفح اآلخر ،بل هو يف
حكم الغيب بالنسبة هلم ،ثم ق ّرّرّررهم عىل علمهم بصدقه؛ ليكشف هلم فع اًلاًلاًل عن

^Ôo≈gÿ=^ ⁄g–= =:·=ÿ^ ”˙~=` ‚=‹ W€Ë˚=^ pwgª

Y

الغيب الذي هو أوىل باخلوف واالحتياط :إنه عذاب اهلل جل وعال الذي هو
نائل كل من أرشك به سبحانه.

♦ WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
 MQأن أرجى وسائل الداعية يف دعوته :حتليه بالصدق

 MRأن أحق ما خيشى ويتقى :هو الوقوع يف حبائل الرشك.

 MSأمهية تقرير املدع ّوّوّو عىل ما يعلمه من خري يف الداعي ،قبل بيان الدعوة.

♦ ^˚= WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.

عىل الصفا ليكلم قري ًشًشًشا؟

 ملاذا صعد النبي
ِ بِب َمَمَم أجابت قريش النبَّيَّيَّي

ملا سأهلم« :أرأي َتَتكم لو أخربتكم أن خي اًل اًل
اًل

بالوادي تريد أن ُتُتغَريَري عليكم ،كنتم مصدقي» ؟
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َّمَّم َأَأ
َأَأ
َع
َع ُجُجْرْرَي
ُهُه
ُف
ِيْح َأ َّنَّنَّن ا َّنلَّنلَّنل َّيِبَّيِبَّيِبَّيِب َلَلَلَّما َأ َتَتَتاُه ِجِجِج ِرْبِرْبِرْبِرْبي ُلُلُل َرَرَر َجَجَجَعَع َي ُفُف
َّص ِةِةِة َبَبَب ْدْدْد ِءِءِء ال َوَوَو ِيْحِيْحِيْح
يِفيِفيِف ق  ِِِ َّصَّص
َع ْنْنْن اَعاَعاَعشئ َََ َةَةَة
ُع َقَق
ىَلَعىَلَع
َلَل َقَق
َع
ُثُث َّمَّم َذَذ َهَه
َؤ
َب َعَع ْنْنْن ُهُهُه ال َّرَّرْوْوُع َقاَلَلَل َلَلَل َهَهَهاَ« :لَق ْدْدْد ِشِشَخَخ ي ُتُت ىَلَع
ُفُفَؤا ُدُدُهُهُه ِإِإِإىَلىَلىَل خ  َََ ِدِدِدَجيَجيَجي َةَةَة ُ ،ث َّمَّمَّم َلَلَلَّما َذَه َبَب
َفَف َقَق َلَل
ْفْفَن
َّنَّنِإِإ َك ُلُلِصِصَتَلَتَل َمَمِحِحَّرَّر ُلُلِمِمْحَتْحَت
َك
َم
اَّلَك اَوَو ِهللِهلل َما ْخُيِزِزْخُيْخُييَك ا ُهللُهلل َأًدًدًدَبَبَأ ا؛ َك َتَل ال َ ،وَوْحَت
ْت َخَخَخ ِدِدِدَجيَجيَجي ُةُةُة « :اَّلَكاَّلَكاَّلَك
يِس»! َفَقاَل ْتْت
َن يِسيِس
َّلَكَّلَك َتَت
ّض
ُدُدْعْعَمَمْلْل َم
ّضْيَفَفْي  ،وُتُنيُنيِعِعُت ىَلَعىَلَع َوَوَن
ىَلَع َن اِئ ِبِبِئ اَحْلِّقِّقِّقَحْلَحْل »[ .متفق ع يل ه]
الَّلَك  ،و ك ُبُبِسِس ا وَمَ ،وَوَتِرِرْقْقَتي ال

♦ »= WpÍÑ•=^ hÍà
 الَّرَّرْوْوُعُعُع :الفزع واخلوف.
 ال َكَكّلّلّل :الِّثِّثقل ،ويدخل يف محل ال ِّلِّلِّلَكَك  :اإلنفاق عىل الضعيف ،واليتيم،
والعيال ،وغري ذلك.

َ تَتكسب املعدوم :أي :تعطي ال ّنّنّناس ت ّربّربّرب ًعًعًعا ما ال جيدونه مما حيتاجونه.
ِ رْقْقَتَت ِر ي الضيف :هتيئ له طعامه و ُزُزُنُن له.
 النوائب :احلوادث.

♦ ^= WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª
إن خدجية

يف هذا احلديث َسَسَس َعَعَعْتْتْت لطمأنة النبي

أن يناله أي مكروه؛ مستدل ًةًةًة بام اجتمع فيه

واخلصال احلميدة التي تدفع كل سوء :فقد كان

 ،واستبعدْتْتْت متا ًمًمًما

من أصول مكارم األخالق،

عو ًنًنًنا لقرابته وذوي رمحه،
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وكان يتحمل القيام عىل العاجزين عن الكسب ،ويوفر للعامة ما حيتاجونه،

ويكرم الضيوف.

♦ = WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
 MQكامل خدجية  ،وجزالة رأهيا ،وقوة نفسها ،وثبات قلبها ،وعظم
فقهها.

 MRأن مكارم األخالق وخصال اخلري :سبب السالمة من مصارع السوء.

 MSجواز مدح اإلنسان يف وجهه يف بعض األحوال ملصلحة.

 MTتأنيس من حصلت له خمافة من أمر وتبشريه ،وذكر أسباب السالمة له.
 MUمن عالمات صدق الرسول

 :هذه احلال التي انتابته حني فاجأه

الوحي أول م ّرّرة ،فلم يكن يتهيأ ويتشوف للنبوة.

♦ ^˚= WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.
 ما معنى  :حتمل ال َكَكَك َّلَّلَّل؟

 ما عالقة األوصاف التي ذكرهتا خدجية

بطمأنة النبي

؟
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• بشارات البعثة:

 oصدق الرؤيا.
 oسالم احلجر عليه

• كلمة التوحيد أو اًلاًلاًل.

.

• حتقيق اإلخالص يف العبادة.

• رمحة النبي

بأهل مكة.

^˚ÔÍÈg·ÿ^=Ó4åÿ^=Ω=„È≈fá

QT

=
=·=:
=ÿ^ _Í
˜á ”Ñì


=



َئ
ُس
َع َةَةَشَشِئِئاَع ِّمِّمُأُأ
َهَهَّنَّنَأ َق َل ْت ُلُلَّوَّوَأ َم
َع ْنْن اَع
ا ِنِمِمْؤْؤُمُمْلْل ِن َنيَني َأ ا َقاَلْتَ« :أ َما ِدِدُبُب َئ ِهِهِبِب َرَرُسو ُلُل اِهَّللِهَّللِهَّلل
ْت ْث َل َف
َف
ُةُةَق
ْب
َيَيْؤ
َنَناَك
َيَيْؤ َّص
ِيْح :ال ُّرُّرْؤ ا الَّصا ِدِدَق يِفيِف ا ِمِمْوْوَّنلَّنلَ ،فاَك اَلاَلاَل َيَرَرَي ى ُرُرْؤ ا ِإِإاَّلاَّلاَّل َجَجا َءَءْت ِمِمْثَل َفَلِقِقَل ال ْبُّصُّص ِحِحِح».
ا َوَوْلْل ِيْحِيْحِيْح
َنَنِمِم

[متفق ع يل ه]

♦ ^= WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª
هذا جزء من حديث تض ّمّمّمن إحدى البشارات بالنبوة ،فقد كان النبي

ال يرى رؤيا يف نومه إال حتققت واضحة بينة .وقول عائشة
ُبُبُبدئ :»...يفيد أن أول أنواع الوحي التي عرفها النبي

«أول ما

هي الرؤيا الصاحلة

الصادقة التي ينرشح هلا الصدر ،وتطيب النفس ،وقد كان يف هذا هتيئة للنبي
الستقبال الوحي يقظة.

♦ WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
 MQسنة التدرج يف رسالة النبي

 :فقد ُبُبُبدئ النبي

بالرؤية يف النوم

قبل العيان؛ ليكون ذلك أدعى للقدرة عىل رؤية امللك واستقبال الوحي.

 MRأن الرؤيا الصادقة أحد خصال النبوة ،وجزء منها ،وأول منازل
الوحي.

=_‡Óàs7=^ ≥d=Ôo≈gÿ^=‚‹= =:·=ÿ^ WÏ
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 MSوأن رؤيا األنبياء وحي وحق وصدق ،ال أضغاث فيها ،وال ختييل،

وال سبيل للشيطان إليها.

♦ ^˚= WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.
 ما أول ما ُبُبُبدئ به النبي

 ما عالقة الرؤيا بالوحي؟

من الوحي؟

= =
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يِّن
ُف َح ًرًرَج َمَمِبِب َةَةَّك َنَناَك
ِ « :إِإيِّن ِرِرْعْعَألَألُف َحَج ا َّك اَك

َع
ْب َةَةَرَرُمُمَسَس َق َل َق َل ُس
َع ْنْن َجَجا ِرِرِبِب ْبِنِن
َقاَلَ :قاَل َرَرُسو ُلُل اِهَّللِهَّللِهَّلل
ْب َل ْنْنَأ ْب َع َث يِّن
ُي ُي ُمُمِّلِّلَسَس َّيَلَعَّيَلَعَّيَلَع
َّيَلَع ْبَقَق َل َأ ْبُأُأ َعَثِ ،إِإيِّن ُهُهُهُفُفِرِرْعْعَألَأل اآل َنَنَن»[ .مسلم]

♦ ^= = WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª
 :أنه كان يسلم عليه احلجر بلفظ

من البشارات التي سبقت بعثة النبي

النبوة ،قبل أن يبعث ،يقول« :السالم عليك يا رسول اهلل».
♦ ‹_ = WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í
 MQمن املبرشات ببعثة النبي

 :معجزة سالم احلجر عليه بالنبوة.

 MRمن سنن اهلل تعاىل تثبيت أنبيائه بمعجزات حتصل هلم.

 MSأن من أنطق احلجر األصم قاد ٌرٌرٌر عىل إرسال الرسل وإعالمهم
باملغيبات.

♦ ^˚WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.

 أين كان احلجر يسلم عىل النبي

؟
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ُسُس َل
ْيْيَّدل ِّيِلِّيِل َق َل
َع ْب َع َّب
َع
َجْلها ِِِِ َّيَّيَّي ِةِةِة ِبِبِب ُسُسُسوِقِقِق
يِفيِفيِف لا  َجَْجَْجْ
َعن ِبِبَرَريَع َةَة ْبِنِن َعَّبا ٍدٍد اَّدل
ِّيِل َقاَلَ « :رَرَأْيْيْيَأ ُتُتُت َرَرُسوَل اِهللِهللِهلل
َق َل ُي ِّد َهَه
َي
مْلمْل اَاَجَـ
ُحُح
ِذِذِذي امْلجَـ زِِِ ُهُهُهَوَو َوَو ُقُقُقَيَي و ُلُلُلَ« :يا َأُّيُّيُّيَأ َهَها ا َّنلَّنلَّنلا ُسُسُس ُقُقُقوُلُلُلوا :اَلاَل إَهَلَهَلَهَل ِإِإِإاَّلاَّلاَّل لا  ُهلُهلُهل ُتُتُت ْفْفْف ِلِلِلُحوا»؛ َقاَلُ :ي َرَرَرِّدِّد ُدُدُدَها
َع َلَل ْيْي َيَي ْتْت َنَن
ْجُم َتَتَت ِمِمِم ُعُعُعو َنَنَن َعَعَلْي ِهِهِه َيْت َبَبَب ُعُعُعوَن ُهُهُه»[ .ا نب زخ يمة وا نب حبان وغري مه ا  ،ححصو ه
ِمِمِم َرَرَرا ًرًرًرا َوَوَوا َّنلَّنلَّنلا ُسُسُس ْجُمْجُمْجُم
ا نب ا نقلمل ]

♦ »= WpÍÑ•=^ hÍà
 سوق ذي املجاز :سوق بني مكة املكرمة والطائف ،وهو أحد األسواق
التي كان العرب جيتمعون فيها للتجارة.

♦ ^= WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª

هذا احلديث يبني كيف كانت كلمة التوحيد أول ما يدعو إليه النبي

،

نعم فقد كان يردد عليهم« :قولوا :ال إله إال اهلل؛ تفلحوا» ،أي :آمنوا بأنه ال

معبود بحق إال اهلل تعاىل؛ فإهنا كلمة اإلخالص التي ال نجاة للمرء من دوهنا،
وهبا يتخلص العبد من كل املعبودات من دون اهلل ،ويتم ّحّحّحض لعبادته سبحانه.
♦ = WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
 MQأن أول ما ُيُيُيدعى إليه من اإلسالم :هو كلمة التوحيد.

 MRأن الفالح والفوز مرهون هبذه الكلمة ،فال سبيل إليهام من غريها.
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 MSأن عىل الدعاة التحرك والدعوة لدين اهلل :فإن النبي

ذهب من مكة

 MTالصرب عىل األذى يف سبيل الدعوة إىل اهلل :فقد كان

ُيُيُيؤ َذَذَذى يف سبيل

يعرض عىل قبائل العرب اإلسالم يف أسواقهم.
دعوته حتى تدمى قدمه ،ال يثنيه ذلك عنها.

♦ ^˚= WÔŸÙã
 اقرأ النص من حفظك.

 ما هي كلمة التوحيد؟ وما معناها؟

ِ لِلِلـ َمَمَم كان النبي

خيتار سوق ذي املجاز للدعوة؟
= =
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َع َأ ُّيُّيَأ َّنَّنَأ َرَرْعْعَأ ًّي َع َض َرَرِلِل ُس
َف َذَذَخَخَأ َطَطِخِبِخِب
َوَوُهُهَوَو
يف َسَسَفٍرٍرَف َ .فَأ ِخِب ا ِمِم
ِهَّلل
َعن َأيِبيِب َأ و َبَب َأ َأ ا ًّيِبِب ا َع َرَرَض ُسو ِلِل ا ِهَّللِهَّلل
َأ
َأ ْو َم َهَهِمِم َّمَّمُث َق َي ُس َل
َن
َأ ْو َي َحُمَحُم
َحُمَّمُدُدَّم َ -أْخْرِبْرِبْرِبْخ يِن َمَمِبِب ا ُيُيَقُبُبِّرِّرَقيِن َنَنِمِم
ا
َي
ْو
َأ
ِهَّلل
ا
َل
و
ُس
َرَر
ا
َي
:
َل
َلَل
ا
َق
ُث
،
ا
ا
َم
ْو
َأ
َق
ا
َن
ِهَّللِهَّلل
ِهِهِتِتَق
يِن
يِن
ِزِزِبِب
َق
َق
َل
َن
َحَحْصْصَأ
ا ِةِةِةَّنَّنَجْلَجْلَجْل َ ،وَوَمَما ُيُي َبَبا يِنيِنُدُدِعِع َنَنِمِم ا َّنلَّنلا ِرِرِر؟ َقاَلَلَلَ :فَّفَّفَكَكَف ا َّنلَّنل ُّيِب
ُّيِب ُ ،ثَّمَّمُث َنَظَرَرَظ يِفيِف َأ ا ِهِهِهِبِب ُ ،ثَّمَّمُث َقاَل:
ُّيِب
َأ
َف
َق
َق
َأ َل
َل
َف
َل
َل
َق
َدَداَع
«َلَقْدْدْدَق َقَقِّفِّفُوُو َ -أْوْو َلَقْدْدَق َيَيِدِدُهُه َ .»-قاَلَلَلَ « :كَكْيَفَفْي َتَتَتْلْلُقُق »؟ َقاَلَ :فَأاَع َ .فَقاَل ا َّنلَّنل ُّيِب
ُّيِب :
ُّيِب
َةَةاَك ُلُلِصِصَتَتَوَو
ْؤْؤُت
َش ْي ًئًئ
ُت ُك
ُدُدُبُبْعْعَت
َمَمِحِحَّرَّر
ال ِ .عِعَدَد
َ ،وَوُت يِتيِت ال َّزَّزاَك،
ِرْشُك ِهِهِبِب َشْيًئاَ ،وَوُتِقِقُت ي ُمُم الَّصاَلاَلاَلَّص َةَة
«َت ا َهَّللَهَّللَهَّلل اَلاَلاَل ُت ِرْشِرْش
َّنلَّنل
ا اَقَةَةَةَق »! [مسلم]

♦ »= WpÍÑ•=^ hÍà
ِ خِخطام الناقة و ِزِزمامها :ما ُتُتُتقاد به من حبل ونحوه.
♦ ^= WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª

هذا احلديث يب نّينّي مكانة التوحيد واإلخالص يف العبادة هلل تعاىل ،وكيف
أن من ِّفِّفُوُو ق له فقد ُهُهُهدي :فقد سأل هذا الرج ُلُلُل النبَّيَّيَّي ع اّماّم يقربه من اجلنة

ويباعده من النار ،فقال« :تعبد اهلل ال ترشك به شيًئًئًئا» ،فجمع له بني :األمر

بعبادة اهلل ،والنهي عن الرشك به ،وهذه هي دعوة مجيع الرسل كام قال تعاىل:

﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﴾ [النحل:

 ،]63وقد كان الكفار يرشكون مع اهلل غريه ،فيعبدونه يف الظاهر لكنهم

^˚ÔÍÈg·ÿ^=Ó4åÿ^=Ω=„È≈fá
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ويعبدون معه أوثا ًنًنًنا يزعمون أهنم رشكاء هلل سبحانه ،ثم عطف

عىل األمر

بالعبادة األمر بالصالة والزكاة وصلة الرحم ،وذلك من باب ذكر اخلاص بعد

العام؛ تنبي ًهًهًها عىل رشفه ومز ّيّيّيته.

♦ = WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
 MQأن التوحيد سبب دخول اجلنة والنجاة من النار ،ويتحقق بعبادة اهلل
وحده ال رشيك له.

 MRأن إخالص العبادة هلل تعاىل ال يتحقق إال بنبذ ما سواه من الرشكاء.

 MSالتنويه بمكانة الصالة والزكاة وصلة الرحم ورشفها.

 MTاستحباب السؤال عن أمور الدين وسبل دخول اجلنة والنجاة من النار.
♦ ^˚= WÔŸÙã
 اقرأ احلديث من حفظك.

ِ لِلِلـ َمَمَم جاء عطف النهي عن الرشك عىل األمر بالعبادة؟

 ما فائدة ذكر الصالة والزكاة وصلة الرحم بعد ذكر العبادة؟
= =
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َأَأ َلَل
ْهْه
َع
َك
ِإِإِإىَلىَلىَل طلا  َََّّّاِئِئِئ ِفِفِف َمَمَمْه ُمُمُمو ًمًمًماَ :أن َمَمَمَل َكَك
َّص ِةِةِة ُخُخُخ ُرُرُروِجِجِج ا َّنلَّنلَّنل ِّيِبِّيِبِّيِبِّيِب
يِفيِفيِف ِقِق َّصَّص
َع ْنْن اَعاَعاَعشئ َََ َةَةَة
َع َلَل ْيْي ُثُث َقَق
َع ْوْوَق َل
َي َحُمَحُم
ْدْدَق
َّنَّنِإِإ
َك َلَل َك َأ َن ُكُكَل
اجل َبَبَبا ِلِلِل َسَسَس َّلَّلَّل َمَمَم َعَعَلْي ِهِهِهُ ،ث َّمَّمَّم َقاَلَلَلَ« :يا َحُمَّمُدُدُدَّم  ،ا َهَّللَهَّللَهَّلل َق ِمِمَسَس َع َق َل َقِمِمْوْوَقَك َكَ ،وَوَأَنا َمَمَل
َك ْأْأَتِلَتِلَتِل
ْدْدَق َع
َبَبِجْلِجْلِجْل
َمَمَف َتَتْئْئِشِش ْنْنِإِإ َتَتْئْئِشِش ْنْنَأ َقَقِبِبْط
ُّبُّبَرَر َك
َرَرُم
َأ ُأُأْط
؟
ا ا ِلِلِلَ ،وَوَق َبَعَب َثَثيِنيِن َك ِإِإْيَلْيَلْيَلَك ُم يِنيِن ِبِبَأَكَكَكِرِرْمْمَأ َ ،ف ا
َع َل ُمُمِهِهْي َألَأل َشَشْخ
َف َق َل ُهَلُهَلُهَل ُس
ْلْلَبَب ُجُجْرْرَأ ْنْنَأ َجَجِرِرْخُيْخُي
ْنْنِمِم
ْمْمِهِهِبِب
َعَلْي ا ْخ َبِنْيِنْيِنْيِنْيَب »َ .فَقاَل َرَرُسو ُلُل اِهَّللِهَّللِهَّلل َ « :أ و َأ ْخُي ا ُهَّللُهَّللُهَّلل َأاَلاَلاَلْصْصَأ
َش ْي ًئ
َدَدْحْحَوَو ُه ُي ُك
ْنْنَم ُدُدُبُبْعْعَيَي
ِرْشُك ِهِهِبِب َشْيًئا»[ .متفق ع يل ه]
ا َهَّللَهَّللَهَّلل
َم
ُه اَلاَلاَل ُي ِرْشِرْش

♦ »WpÍÑ•=^ hÍà
 األخشبني :مثنى أخشب ،وهو ُّلُكُك ُّل جبل ٍنِشِشَخَخ ٍن غليظ احلجارة ،واملراد
هبام :جب اَلاَل مكة :أبو قبيس ،واجلبل الذي يقابله.

 أن أطبق عليهم األخشبني :أن أجعلهام يلتقيان عىل من بمكة؛ فيصريان
كطبق واحد عليهم.
 أصالهبم :مج ُعُع ْلْلُصُص ب ،وهو ال َّظَّظهر ،واملراد :من ذر ّيّياهتم.

♦ ^WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª

هذا جزء من حديث ألم املؤمنني عائشة

حني سألت النبي

عام إذا

كان م َّرَّر عليه يوم أشد من يوم ُأُأحد ،ويف هذا املقطع من احلديث يفصح النبي

عن طيب معدنه ،ورمحته التي غمرت ك َّلَّلَّل أذى ُأُأُأحلق به ،وجعلته يشفق عىل
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أعدائه بدل االنتقام منهم ،فيمهل مرشكي قريش؛ عّلّلّلهم أن يسلموا ،أو يكون

من ذريتهم مسلمون.

♦ WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
 MQعظم رمحة النبي حني مل َيَيَي ْدْدْد ُعُعُع عىل قريش باهلالك؛ رجا َءَءَء أن خَيخَيخَي نم جر
أصالهبم مسلمون.

ُ MRبُبعد نظر النبي
من ذ ّرّرّرياهتم.

 :فلم ينظر إىل عتاة مرشكي قريش ،بل نظر إىل ما يأيت

 MSالصرب عىل األذى يف الدعوة فيه تأٍّسٍّسٍّس بالنبي
عليه.

يف حتمله األذى وصربه

 MTنرص اهلل تعاىل ألنبيائه وأوليائه متحقق ال حمالة ،كام قال تعاىل﴿ :ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [غافر.]١٥ :

♦ ^˚WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.
 ما معنى األخشبني؟
 ع َّلَّلَّلل النب ُّيُّيُّي

=
=

إنظار قريش بعل ٍةٍةٍة ،ما هي؟

=
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• ما ظنك باثنني اهلل ثالثهام؟!
• رساقة يطلب النبي

.
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َق
َق
َأ َن
َّدَّدَح َث ُبُبَأ
َم َع
يِفيِف ا ا ِرِر،
َقاَلَلَلَ :ح َثيِنيِن َأ و ٍرٍرْكْكَبَب َ ،قاَلَلَلُ :كُتُتُتْنْنُك َمَعَع ا ِّيِبِّيِبِّيِبِّيِبَّنلَّنل
عن َأَنٍسٍس
َأ
َل
ْوْوَلَل َّنَّنَأ ْمْمُهُهَدَدَح َن
ُتُتْلْلُقُق َي ُس
َرَرَف ُتُتْيْيَأ َث ُمُمْلْل
َتَتْحَتْحَت َدَدَق َم
َ ،أ َأَح
ِرْشِك َنيَنيَنيِك ،
َ :يا َرَرُسوَل اِهَّللِهَّللِهَّلل
َنَظَرَرَظ ْحَت َق َمْيِهِهْي
َف َألَأل َأ آَثا َرَر ا ِرْشِرْش
ْثْث
َث
َمَمُهُهُثِلُثِل
ْب َرَصَرَص َن َق َل َم ُّنُّنَظ َك
َرَصَنا! َقاَلَ« :ما َظ َك ِبِبا َنِنْيِنْيِنْيَن ا ُهَّللُهَّللُهَّلل َثاُثِل ا»[ .متفق ع يل ه]
ْب
َغَغْلْل

♦ ^WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª
هذا احلديث يصف مرحلة من مراحل هجرة نبينا حممد

دربه أيب بكر

مع رفيق

إىل املدينة املنورة ،وفيهُ :يُيُيعرب أبو بكر الصديق عن عظيم

خوفه عىل رسول اهلل

 ،ليجد الطمأنينة عند النبي

وكامل الثقة يف حفظ

اهلل وعنايته؛ فقوله« :ما ظنك باثنني اهلل ثالثهام»؟! أي :بالعون والنرص،
ال بمجرد االطالع عىل األحوال ،فصدق القائل:

عناي ُةُة نغأ هللا  ت نع 

عاضم ف ٍةٍةٍةٍةٍةٍةٍةٍةٍة ٍةٍة

**

من الدروع وعن عايل م ا ن ُألُأل ط ِمِمِمِمِم

♦ WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
 MQاألخذ باألسباب :فقد كان بوسع النبي أن هياجر عيا ًنًنًنا وعىل مرأى

ومسمع من قريش وحيفظه اهلل تعاىل منهم ،كام حفظه وهو خيرج من

البيت من بينهم ،ولكنها الرتبية الر ّبّبّبانية للنبي

األخذ باألسباب.

 ،ومن خالله ُألُألُأل َّمَّمَّمته عىل
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 MRكامل التأيس بالنبي
فاحلافظ لرسول اهلل

هلم.

 MSعظيم توكل النبي

 MTمن التأيس بالنبي

اخلوف والكرب.

 MUفضيلة أيب بكر

يقتيض األخذ باألسباب دون اعتامد عليها؛

وصاحبه ليس هو الغار ،وإنام اهلل

هو احلافظ

عىل اهلل تعاىل.

 :استحضار الثقة باهلل تعاىل يف كل حني ،السيام حني
ومكانته من النبي

♦ ^˚= WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.

.

 فيمن نزل قول اهلل تعاىل ﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾ [احلج.]04 :

 ما أبرز خلق تستخلصه من احلديث؟

 كيف تستدل من قصة اهلجرة عىل أن األخذ باأل لكوتلا يفاني ال بابس
عىل اهلل؟

=
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َع َأَأ
َف ْمْمَل ُي ْكْكِرِرْدْد َن
ْلْلَحَتَحَتَحَتْرْر َن
ُمُمْوْوَق ُبُبُلُلْطْطَيَي
ونناَ ،فَل ُي َنا
يَفيَفيَف ح  َََ ِدِدِدي ِثِثِث اْلْلْل ِهِهِه ْجْجْج َرَرَر ِةِةِة :ا َنا اَوَو ْلْلَق
َعَع ْنْنْن َأيِبيِبيِب َبَبَب ْكْكْك ٍرٍرٍر
ىَلَعىَلَع
َذَذَه
ْب
ُبُبَل ْدْدَق
َأ ٌدٌدَح ْمْمُهُهْنْنِمِم ُرْيُرْيُرْيَغ َرُسَرُس َةَةَق ْب َم
َرُساَق ْبِنِن َما ِكِكِلِل ْبِنِن ٍمٍمُشُشْعْعُجُج ىَلَع َفَرَرَفٍسٍس ُهَلُهَلُهَلَ .فُتُتُتْلْلُقُقَف َ :ه ا ال َّطَّطَل َق
َغ
َأَح
َق َن َي ُس َل
َف َق
َع َن
ْحَتْحَت ْنْنَز َّنَّنِإِإ
ا َهَّللَهَّللَهَّلل َعَمَم َنا»[ .متفق ع يل ه]
ِهَّلل! َفَقاَلَلَل « :اَلاَلاَل ْحَتَز
ِحَلِحَلِحَلَقَنا َيا َرَرُسوَل ا ِهَّللِهَّللِهَّلل

♦ ^WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª
هذا طور من أطوار رحلة اهلجرة النبوية الرشيفة ،فيها يشهد الركب

النبوي الرشيف موق ًفًفًفا آخر من مواقف االبتالء يف سبيل اهلل ،فقد أقبل رساقة
حتدوه جائزة قريش عىل قتل النبي

 ،حتى مل يعد يفصله عن تلك اجلائزة

غري بضعة أمتار ،وحتى عاود القل ُقُقُق عىل رسول
مرة أخرى يسقي النبي

ردي َفَفه أبا بكر

 ،ول ك ن

نبتة التوكل عىل اهلل يف قلب صاحبه بقوله« :ال

حتزن إن اهلل معنا»؛ ليشبه يف قولته قول أخيه موسى

لقومه حني قالوا له:

﴿ﭗ ﭘ﴾ [الشعراء﴿ ] 61 :ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ [الشعراء.] 62 :
♦ WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
 MQقدرة اهلل سبحانه ونرصه لرسوله

 :فكام أخذ أبصار قريش وهم

يتحلقون حول بيته لقتله ،وأخذها ثانية وهم فوق الغار الذي به النبي
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هو وصاحبه ،فإنه اآلن يأخذ عىل فرس رساقة ويريه آيات نقلته من

طال ٍبٍبٍب قت َلَلَل النبي

 MRكامل ثقة النبي

يف الصباح ،إىل جاهد يف الدفاع عنه يف املساء!

بربه.

 MSشدة خوف أيب بكر الصديق

♦ ^˚= WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.

عىل رسول اهلل

.

ِ لِلِلـ َمَمَم طلب رساق ُةُةُة النبَّيَّي
 كيف حت ّوّوّول حال رساقة يف املساء عن حاله يف الصباح؟
وصاحبه؟

 ما الذي تستخلصه من هذا احلديث؟
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• العدل والرمحة أول أساس للمجتمع املدين.
• املؤاخاة ضامن استمرار املجتمع.
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َع َةَةَوَوْرْرُعُع ْب
َأَأ ُسُس
َّمَّم َقَق َمَم
َلَلَلَّما َق ِدِدِدَم املد ني ة
َع ْنْن
ْبِنِن ال ُّزُّزُّز َبَبَب ِرْيِرْيِرْيِرْي يِفيِفيِف ح  َََ ِدِدِدي ِثِثِث اْلْلْل ِهِهِه ْجْجْج َرَرَر ِةِةِةَ :أ َّنَّنَّن َرَرَرُسوَلَلَل اِهللِهللِهلل
َفَف
َقَق
َقَق
َذَذ
َذَذ
َنَن
ْنْنِإِإ َش
َن
ٌدٌدَبَبْرْرِمِم
َمَم
غل اَلاَلاَلَم ِنيِنيِني
َك
ْت َناَق ُتُتُت ُهُهُه َقاَلَلَلُ « :هُهَنا َ -شا َءَء ا ُهللُهللُهلل  -ا ِمِمْلْل ِزْنُلُلُلِزْنِزْن »َ ،ف ِإِإِإَذا َذِلِلِل َكَك
َوَوَو َبَبَب َرَرَر َكَكَك ْتْت
ُثُث
َيَي
ُسُس
َّتَّتَيِلَيِلَيِل َذَذِخ ُه ًدًدِجِجْسْسَمَم
َسَسَف َمَمُهُهَمَمَوَو
َمَم
ا،
ا ِبِبا ِدِدَبَبْرْرِمِمْلْل ِخ ُه
ا ْلْلْل ُغُغُغ اَلاَلاَلَم ِنْيِنْيِنْيِنْيَ ،ف ا
ِهلل
َي ِتِتِتي َمَمَم ِنْيِنْيِنْيِنْي
ُ ،ث َّمَّمَّم َدَدَداَعاَعاَع ر  َََُسو ُلُلُل ا ِهللِهلل
ْلْلَبَب ُهُهُبُبَهَهَن َلَل َك َي ُس َل
َف َق
َف َأ ىَب ُس
ْنْنَأ َبَبْقْقَيَي ُهُهَل َمَمُهُهْنْنِمِم
ِهَّلل
َك َيا َرَرُسوَل ا ِهَّللِهَّللِهَّلل
َفَقا اَلاَلاَل :اَلاَلاَلَ ،ن
ا ِهِهب ًةًةًة،
َل
َأ
ِهَّلل! َفَأىَب َرَرُسو ُلُل ا ِهَّللِهَّلل
َع
َّمَّمُث َب َن ُه ًدًدِجِجْسْسَمَم
َحَح
ا[ .ا خبل اري]
ىَّت با  ْْْ َتَتَتاَع ُهُه ِمِمِم ْنْنْن ُهُهُه َمَمَما ُ ،ث َبَناُه
َح ىَّتىَّت

♦ »WpÍÑ•=^ hÍà
 ا َبَبْرْرِملِمل د :حمبس اإلبل والغنم ،وأي ًضًضًضا املوضع الذي يوضع فيه التمر بعد
اجلداد قبل وضعه يف األوعية.

♦ ^= WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª

هذا جزء من حديث هجرة النبي

إىل املدينة املنورة ،حيكي قصة بناء

املسجد النبوي الرشيف ،فقد كان حتديد موقعه َوَوَو ْحْحْح ًيًيًيا من اهلل تعاىل ،وملا كانت

رسالة نبينا حممد

قائمة عىل الرمحة والعدل ،سأل النبي

املوقع ،فقيل إنه لغالمني ،فرمحهام

عىل ذلك

ومل يقبل تربعهام به ،مع أنه يريده الختاذ

مرفق عام هو املسجد ،إال أن ذلك مل حيمله عىل قبوله لضعف صاحبيه حتى

^=ﬁŸåª^= ∆›k.^= Ú_·f= çã`= ‚‹=W∆f^à=ÿ^ pwgª
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اشرتاه منهام ،فكان يف ذلك رمحة باليتيمني ،وعدل يف أخذ امللك اخلاص
لصالح امللك العام.

♦ = WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
 MQرمحة النبي  :حيث مل يقبل تربع الغالمني بأرضهام.

 MRعدل النبي

 :حني عاوض الغالمني يف ملكهام اخلاص.

 MSتقديم املصلحة العامة عىل املصلحة اخلاصة.
♦ ^˚= WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.
 ما معنى املربد؟

 كيف ح ّدّدد رسول اهلل

مكان مسجده؟

=
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=

ْب
ْب
َع
َع
َةَةَن ىَخ ُس
ِّد َق َل َلَل َّم
ُم
عن ِإِإْب اَرَر ِهِهي َمَم ْبِنِن ٍدٍدْعْعَسَس َع ْنْن َأِبِبَأي ِهِه َع ْنْن ِّدَجَج ِهِه َقاَلَّ :ما َقِدِدَق ُموا ا ِدِدَمَمْلْل يَن آىَخ َرَرُسو ُلُل
َق
َع ْب
ْب
َب َنْيَنْي َع ْب
يِّن َأ ْك ُرَثُرَث َصَصْنْنَألَأل
َمْحَمْح
َمْحَمْح
ا ِرِر
َنْي َعْب ِدِد ال َّرَّرَمْحِنِن ِدِدْعْعَسَسَوَو ْبِنِن ال ِبِبَّرَّري ِعِعَ ،قاَلَلَل َعِلِل ْب ِدِد ال َّرَّرَمْحِنِنِنِ :إِإيِّن َأْكُرَث ا
َب
اِهَّللِهَّللِهَّلل
َف
َم اًل َف
َتَتَأ
َهَهْقْقِّلِّلَطَطُأُأ
َك َهَهِّمِّمَسَسَف
ْعْعَأ َمَمُهُهَبَبَج
َم
ا،
َمااًلاًلَ ،فَأُمُمِسِسْقْقَأ َمايِليِل ِن ِن ْصْصَفِنْيِنْيِنْيَفَ ،وَويِليِل ا َرَرْمْمَأ اِنِنَ ،فا ْرْرُظُظْنْن َأ َج ا ِإِإْيَلْيَلْيَلَك َف ا يِليِل
َك َم َك
َلَل َك
َذ َضَضَق ْت َهَهُتُتَّدَّدِعِع َف َهَهْجْجَّوَّوَزَتَزَت َق َل َبَب َكَكَرَر
َ ،أَنَنْيْيَأ
ا َفَزَت اَ .قاَل :ا ا ُهَّللُهَّللُهَّلل َك يِفيِف َأِلِلْهْهَأَك َوَوَما ِلِلَك
َفِإِإَفَذا ا ْنْنَق ْت
ُّلُّلَدَدَف
َل
َق
ىَلَعىَلَع
ٌلٌلْضْضَف
َق
َق
َع
َبَب
ُس
ُس
ُنُنْي َع َمَمَف
ْنْنِمِم
ْمْمُك
َأِقِقَأٍطٍط
َ ،ف ا ا ْنْنَقَلَبَب ِإِإاَّلاَّلاَّل َوَوَعَمَم ُهُه َف
ُسو ُقُقُك ؟ َف وُهُه ىَلَع ُسوِقِق يِنيِن َقْي َقاَع
ٍنٍنٍنْمْمَسَسَوَو » [ا خبل اري].

♦ »WpÍÑ•=^ hÍà
ِ قِقَأَأط :هو بفتح اهلمزة وكرس القاف ،وهو جبن اللبن املستخرج زبده.
♦ ^= WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª

هذا جزء من حديث مؤاخاة النبي

عوف

بني سعد بن الربيع وعبد الرمحن بن

 ،فقد كانت املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار من أول األعامل التي

قام هبا النبي

بني املهاجرين واألنصار؛ ليحقق مجلة من املقاصد العظمية:

منها التعارف واالندماج يف جمتمع متجانس ،ومنها التكافل ،وقد أبدى سعد

يف هذا احلديث مستوى من اإليثار يعز وجود نظري له؛ إمعا ًنًنًنا يف امتثال أمر

النبي

 ،وانتصا ًرًرًرا عىل الغرائز ،وتقديام لرىض اهلل تعاىل ونبيه

عىل

^=ﬁŸåª^= ∆›k.^= Ú_·f= çã`= ‚‹=W∆f^à=ÿ^ pwgª
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حمبوبات النفس ،كام نرى يف هذا احلديث عظم خلق عبدالرمحن بن عوف حني

استعف  -وهو القادم املع ِدِدم  -عن مال أخيه وأهله ،وكافأه عىل معروفه
بالدعاء.

♦ WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
 MQحسن تربية النبي  ،وبيان ما كان عليه رعيل الصحابة من اإليثار حتى
بالنفس واألهل.

 MRاستحباب التكسب ،وأنه ال نقص يف مبارشة الكبار ما يكفل هلم العيش

الكريم؛ جتارة أو حرفة ،وأن ذلك أوىل من العيش باهلبة وما جيود به

اآلخرون.

 MSاستحباب املؤاخاة وحسن اإليثار من الغني للفقري ،واستحباب رد مثل
ذلك عىل من آثر به مع الدعاء له وشكره.

 MTأن من ترك أم ًرًرًرا بقصد صحيح عوضه اهلل خ ًريًريًريا منه.
♦ ^˚= WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.
ِ لِلِلـ َمَم آخى النبي

بني املهاجرين واألنصار؟

 ما اسم األنصاري الذي آخى النبي

بينه وبني عبدالرمحن بن عوف

؟
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من عفو النبي
من حلم النبي
من رمحة النبي
من رمحة النبي
من رفق النبي
من عدل النبي
من عدل النبي
من وفاء النبي
من كرم النبي
من تواضع النبي
من تواضع النبي
من تواضع النبي

.
.
(.)1
(.)2
.
(.)1
(.)2
.
.
(.)1
(.)2
(.)3
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َأَأ
َأَأ ْيْي َنَن اَكاَك
َع
َمَم َع
ْمَ ٍعٍعٍع ِمِمِم ْنْنْن َأ ْصْصْص َحَحَحا ِبِبِب ِهِهِه ِإِإِإىَلىَلىَل
يِفيِفيِفج  ْمَْمَْمَ
َعَع ْنْنْن َجَجَجا ِبِبِبر َأ َّنَّنَّن ُهُهُه َبَبَبْيَن َمَمَما اَك َنَنَن َمَمَم َّرَّرَّر ًةًةًة اَعاَعاَعدئ ًًًا َمَعَع ا َّنلَّنلَّنل ِّيِبِّيِبِّيِبِّيِب
َق ُةُةَل
َت َقَقَّرَّرَف
َنَن
َضَضِعِعْلْل َزَنَزَنَزَنَف َل ُس
َوَوَتَف ا َّنلَّنلا ُسُس
اْلْلْل َمَمَم ِدِدِديَن ِةِةِة َأُمُمُمُهُهْتْتَكَكَرَرْدْدَأ ا ْلْلَقاِئ ِئَل يِفيِف اَوَو ٍدٍد ِريِريِثِثَكَك ا ا ِهِهِهَ ،ف َل َرَرُسو ُلُل اِهللِهلل
ُّلُّلِظِظَتَتْسْسَيَي
َن ْوْوَن ًةًةَم
َع َقَقَّلَّل َهَهِبِب ْي
َل ُس
َتَتْحَتْحَت
ا َسَسْيَفُهُهُهَف ِ ،نَوَو ِن ْمْمَنا َن َم
ٍةٍةَرَرُمُمَسَس َعَوَو
و َنَن ِبِبال َّشَّشَجِرِرَجَ ،فَزَنَزَنَزَنَف َل َرَرُسو ُلُل اِهللِهلل ْحَت
َذ
ُعُعْدْدَي َن
ُه َرَرْعْعَأ ٌّيِب َف َق َل َّنَّنِإِإ َذَذَه ْخ َرَتَرَت َط َّيَلَعَّيَلَعَّيَلَع ْي
َذ ُس
ِهلل
َّيَلَع َسَسْييِفيِف
َي وَناَ ،وَوِإ ِإَذا ِعِعن َدَدُه َأ ا ٌّيِبٌّيِب َفَقاَلَ « :ه ا اْخَرَتَط
َفِإِإَفَذا َرَرُسو ُلُل ا ِهلل
َأ َن َن
َف َق َل َم ْمْمَيَي ُعُعَن َك
ُتُتْلْلُقُقَف
َف َتَتْسْس ُتُتْظْظَق
َوَوُهُهَوَو
يِفيِف َيِهِهِدِدَي َصًتًتًتْلْلَص اَ ،فَقاَلَ :من َن َك ِمِمِم يِّنيِّن؟ َف  :ا ُهللُهللُهلل.
َوَوَأَنا َناِئ ٌمٌمٌمِئ َ ،فا يَق
ْمْمَلَلَوَو ُي َع ْب َجَجَوَو َسَسَل
ُيَعا ْبِقِق هَ ،ل [ .متفق ع يل ه]
َثًثًثًثاَلاَلَث ا».

♦ »WpÍÑ•=^ hÍà
 ال ِعِعضاُهُه :شجر من شجر الشوك كالطلح.

َ رَرُمُمَسَس ة :السمر بفتح السني وضم امليم :رضب من شجر الطلح.
 اخرتط :س َّلَّلَّل.



ًتًتًتْلْلَصَص ا :بفتح الصاد وضمها أي :مسلو اًلاًلاًل.

♦ ^= WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª

هذا حديث يبني جان ًبًبا مما كان عليه النبي

من عظيم األخالق ،فإنه

يع ّزّزّز عىل النفس أن تعفو عمن سعى جهده ليس فقط إلحلاق األذى هبا بل

¶_‹= :·=ÿ^ ”˙~=` ‚‹=Wç
^=^ pwgª

إلزهاقها ،فقد أراد األعرايب قتل النبي
ومع ذلك عفا النبي

عنه ،ومل يعاقبه.

SW

 ،إال أن اهلل تعاىل أنجاه بتوكله عليه،

♦ = WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
 MQكامل عفو النبي .

 MRنرش األخالق الفاضلة :فقد كان بإمكان النبي

دون أن يعلم الصحابة رضوان اهلل عليهم ،إال أنه

أن يعفو عن الرجل

كان حري ًصًصًصا عىل

تربيتهم عىل الشامئل ،وإعطائهم القدوة يف كل خلق رفيع.

 MSاالعتصام باهلل سبحانه وتعاىل والتوكل عليه حق التوكل يكفي العبد كل
مكروه.

 MTترك النبي

اختاذ احلراس؛ لكامل إيامنه بقول اهلل تعاىل﴿ :ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [املائدة.]76 :

♦ ^˚WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.

 ما معنى «القائلة»؟ وهل تذكر هلا ورو ًدًدًدا يف القرآن؟
 اذكر نموذ ًجًجًجا آخر من عفو النبي

.
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َع َأ
َع َل
َق
ْمْمَأ
َم َع ُس
ْب َم
ِهَّلل
يِش َمَعَع َرَرُسو ِلِلِل ا ِهَّللِهَّللِهَّلل
َقاَلَلَلُ :كُتُتُتْنْنُك َأ يِشيِش
َعَوَو َلْيِهِهْي
َع ْنْن َأَن ِسِسَن ْبِنِن َما ٍكٍكِلِل
َف
َف
ْب ًةًةَذَذ
ُهُهَكَكَرَرْدْدَأ َرَرْعْعَأ ٌّيِب َذَذَبَبَج َدَدِرِرِبِب
َن ُتُتْرْرَظ
ْجَنَرَرْجَنْجَنا ٌّيِنٌّيِنٌّيِن ِلِلَغَغيُظُظ ا َحْلَحْل
َ ،فَج ُهُه اِئ ِهِهِئ ْبَجَج َشِدِدَش ي ًةًةًةَدَد َ ،نَظ
َأ ا ٌّيِبٌّيِب
َحْلا ِةِةَيَيِشِشَ ،فَأ
ْب
ُس
ْدْدَق َرَرَّثَّثَأ ْت َهَهِبِب َح ُةُةَيَيِشِش َدَدِّرِّر ْنْنِمِم
ِةِةَّدَّدِشِش ْبَجَج ِهِهِتِتَذَذ،
ال ا ِءِء
َوَوَق َأ ْت ا َحا
َصِةِةَحَحْفْفَص ِقِقُنُنُعُع َرَرُسو ِلِل اِهَّللِهَّللِهَّلل
َق
ُس
َي َحُمَحُم ُدُدَّم
َف َتَتَف
ْنْنِمِم َم
َما ِلِل اِهَّللِهَّللِهَّلل ا ِذَّلِذَّل
ِهَّلل
َقاَلَلَلَ :يا َحُمَّم ُمْرْرُم يِليِل
ِذَّلي َكَكَكَدَدْنْنِعِع ! َفا َتْلَتْلَتْلَف ِإِإْيَلِهِهْيَلْيَل َرَرُسو ُلُل ا ِهَّللِهَّلل
َّمَّمُث َرَرَمَمَأ ُهَلُهَلُهَل َع
َعِبِب َطَطا ٍءٍء[ .متفق ع يل ه]
َكُ ،ث َأ
َفِحِحَضَضَف َكَك

َدَدِرِر

ا ٌءٌء
ىَل
ِإِإىَل
ُثَّمَّمُث

♦ »= WpÍÑ•=^ hÍà
َ رَرْعْعَأَأ ا ٌّيِبٌّيِبٌّيِب :واحد األعراب ،وهم ساكنو البادية من العرب ،وهم يف
الغالب أقسى قل ًبًبا ،وأجفى قو اًلاًلاًل ،وأغلظ طب ًعًعًعا من ساكني املدن.
َ جَبَبَجَذَذُهُه :جبذ كجذب وز ًنًنًنا ومعنى.

♦ ^WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª

ويف هذا احلديث بيان ما ُجُجُجبل عليه النب ُّيُّيُّي

من رشيف األخالق وعظيم

الصرب عىل جفاء اجلهال ،فقد أبان هذا املوقف عن جانب من حلمه

وصربه عىل األذى يف النفس واملال ،والتجاوز عن جفا ِءِءِء َمَمَم ْنْنْن يريد تألفه عىل

اإلسالم ،وليتأ ّسّسّسى به الوالة بعده يف خلقه اجلميل من الصفح واإلغضاء

¶_‹= :·=ÿ^ ”˙~=` ‚‹=Wç
^=^ pwgª

SY

والدفع بالتي هي أحسن ،أال ترى أنه ضحك حني جذبه األعرايب ،ثم أمر له

بعطاء ومل يؤاخذه.

♦ WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
 MQما حتىل به النبي من عظيم احللم والصفح.

 MRالعفو عن الزالت فيه تأليف ملن صدرت منهم.
 MSمقابلة اإلساءة باإلحسان خلق نبوي رفيع.

 MTجواز لبس الثياب احلسنة للصاحلني.

 MUيف تأيس والة األمر يف كل زمان بأخالق النبي
عليهم.

♦ ^˚WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.
 ما معنى األعرايب؟
 كيف قابل النبي

صنيع األعرايب حني اجتذبه؟

مج ٌعٌعٌع لقلوب الرعية
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َع َأ
َيَيِعِعْلْل
َأ ًدًدَح
َق َم
ْب َم
ْرْرَأ
َقاَلَلَلَ :ما َرَرَأُتُتُتْيْيَأ َأَح ا اَكَنَنَناَك َأ َحَمَمَمَح ِبِبا ا ِلِلِل ْنْنْنِمِم
َع ْنْن َأَن ِسِسَن ْبِنِن َما ٍكٍكِلِل
َف
َق َل َنَناَك ْب
َع
ًعًعِض
َنَناَك ُقُقِلِلَطَطْنْنَيَي
َ .قاَل :اَك ِإِإْب اَرَر ِهِهي ُمُم ُمْرَتْرَتْرَتْسْسُمِض ا ُهَلُهَلُهَل يِفيِف َع اَوَو يِليِل ا ِدِدَمَمْلْل يَنِةِةَنَ ،فاَك
ُلُلُخُخْدْدَيَيَف
َتَتْي ُهُهَّنَّنِإ ُنُنَخَخَّدَّدُيَلُيَلُيَل َنَناَك ُرْئُرْئ ُه َق ًنًنْي ُذُذُخُخْأْأَيَيَف ُي ُهُهُلُلِّبِّبَق
ُهُه ُيَفَف َق ،
َ ،وَواَك ِظِظُرْئُه َقْي اَ ،ف
َوَوِإ
ا َبْلَبْلَبْلْي
َف

ُس
َرَرُسو ِلِلِل اهلل
َع
َوَوْحَنُنُنْحَنْحَن َمَعَم ُهُه
ُثَّمَّمُث َيُعُعُعِجِجْرْرَي .

[متفق ع يل ه]

♦ »WpÍÑ•=^ hÍà
 العيال :األوالد والضعفة الذين يُمُمُموهنم املرء.
َ وَوَعَع ا يِليِل امل ِدِدي ِةِةَنَن  :هي القرى التي عند املدينة.
ُ رُرْئْئِظِظ ُهُه :الظئر هي املرضعة ولد غريها ،وزوجها أيضا ظئر لذلك
الرضيع ،فلفظة «ظئر» تقع عىل األنثى والذكر.

ً نًنْيْيَقَقا :أي حدا ًدًدًدا.

ُ نُنَخَخَّدَّدُيُيَلَل  :أي لينترش فيه الدخان.

♦ ^WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª
ملا ولد للنبي

ابنه إبراهيم دفعه إىل أهل بيت يف عوايل املدينة عىل عادة

العرب يف االسرتضاع ،وكان يرتدد عىل بيت ظئر ابنه وكان حدا ًدًدًدا ،فلم يكن

يمنعه دخان احلداد من دخول البيت ،وكان حيتضن ابنه فيقبله.

¶_‹= :·=ÿ^ ”˙~=` ‚‹=Wç
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 MQبيان كريم خلقه ورمحته للعيال والضعفاء.

 MRتواضع النبي
دخا ًنًنًنا.

 :حيث كان يرتدد عىل حداد ،ويدخل عليه بيته وقد ملئ

 MSفضيلة رمحة العيال واألطفال وتقبيلهم.

 MTجواز االسرتضاع.

♦ ^˚= WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.

 ما معنى الكلامت اآلتية :القني ،الظئر؟
 ما اسم ابن النبي

TQ

الذي كان مسرتض ًعًعًعا يف عوايل املدينة؟

^˚ÔÍÈg·ÿ^=Ó4åÿ^=Ω=„È≈fá
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َع َأ
َق َل يِّن ُلُلُخُخْدْدَألَأل
َطَطِإِإ َهَهَتَلَتَل
َع
ْب َم
ِّيِبِّيِبِّيِبَّنلَّنل
يِفيِف الَّصاَلاَلاَلَّص ِةِة َفِرِرُأُأَفي ُدُد اَتَل ا ،
َقاَلِ « :إِإيِّن
َع ْنْن َأَن ِسِسَن ْبِنِن َما ٍكٍكِلِل َعِنِن ا
َف َأ
ْنْنِمِم َكَكُبُب
َف ُعُعَمَمْسْسَأ َكَكُبُب
َّم ْعْعَأ ُمُمَل ْنْنِمِم
اِئ ِهِهِهِئ ».
ا َءَء الَّصِّيِبِّيِبِّيِبَّص َفَأَجَتُزُزُزَّوَّوَجَتَجَت ؛ ِمِمَّما َأ َل
َفَأ
ِةِةَّدَّدِشِش ِدِدْجْجَوَو ِهِهِّمِّمُأُأ
[متفق ع يل ه]

♦ »= WpÍÑ•=^ hÍà
َ أَأَجَتُزُزَّوَّوَجَتَجَت ُ :فُفُفِّفِّفَخَخُأُأ .
 ا َدَدْجْجَوَوْلْل  :احلزن.

♦ ^= WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª
يف هذا احلديث نرى كيف كان املصطفى

يدخل يف الصالة أحيا ًنًنا يريد

إطالتها فيسمع بكاء الطفل؛ فيخفف تلك الصالة؛ رمح ًةًةًة بالطفل الذي حيتاج

من يقوم عليه ،ورمح ًةًةًة بأمه ملا يعلمه من حزهنا وتأملها لبكائه؛ لشدة حبها له.
♦ = WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
 MQبيان ما كان عليه النبي من الرمحة والشفقة واللطف بأمته.

 MRحرص الصحابيات رضوان اهلل عليهن عىل شهود الصالة مع النبي
 MSاستحباب الرفق باملأمومني وسائر األتباع ،ومراعاة مصلحتهم.

 MTجواز ختفيف الصالة للحاجة.

.
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♦ ^˚= WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.
 ما أوجه رمحة النبي

يف هذا احلديث؟

 اذكر أعظم شعرية يف اإلسالم بعد الشهادتني.
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َل
َق َبَب ْي َن َأ َن
َم َع ُس
َعَع ْنْن َعُمُم َع ا َةَةَيَيِوِو ْبْبِنِن اَحْلِمِمَكَكَحْلَحْل ال ُّسُّسَل ِّيِمِّيِم
ِهَّلل
ِّيِم َ ،قاَلَلَلْ :يَنا َأَنا ُأُأَصيِّليِّليِّلَص َمَعَع َرَرُسو ِلِلِل ا ِهَّللِهَّللِهَّلل
ْذْذِإِإ َع َسَسَطَط ٌلٌلُجُجَرَر
ُمُمْوْوَق َأ ْب
ُتُتْلْلُقُقَف ُمَحُمَحُمَحْرْرَي َك
َم
ُتُتْلْلُقُقَف
َنَنِمِم ا ْلْلَقِمِمْوْوَقَ ،ف َ :ي َك ا ُهَّللُهَّللُهَّللُهَّلل! َفَرَرَف َماىِنىِنىِن ا ْلْلَق ِبِبَأْب َصَصا ْمْمْمِهِهِرِر َ ،ف :
َع
َف
ُلُل
ىَلَعىَلَع
َل
ُنُنْأْأَش
َخَخْفْفَأ
َع َي ُبُبِرْضِرْض
ْكْكُثُث َيَيِّمِّمُأُأ َم
ْمْمِهِهِذِذ
ْمْمِهِه
ْمْمُك
َج وا َيِرْض و َنَن ِبِبَأِدِدْيْيَأ ي ىَلَع َأ ا .
اَوَو َل ا ْهْهْه! َما َش ُك َتُرُرُظُظْنْنَت و َنَن َّىَلَّىَلَّىَلَّىَلِإِإ ؟! َف َعَج
َأ
ُأُأَوَو
َف َل َّم ْمْمُهُهُتُتْيْيَأ ُي ُتُتِّمِّمَصَص َن يِّنيِّنِكِكَل ُّتُّتَكَكَسَس َف َل َّم َص ىَّل ُس
يِّم،
ِهَّلل َ -فِبِبَفَأيِبيِبيِب َوَوُهُه يِّميِّم
ُي وَنيِنيِن َل
َفَلَّما َرَرَأ
َ .فَلَّما َصىَّل َرَرُسو ُلُل ا ِهَّللِهَّلل
َبَبَرَضَرَض
َم ُتُتْيْيَأ َع ًمًمِّلِّل ْب ُهُهَل
َدَدْعْعَب
َم
َعُمُم ا ْبَقَق َل اَلاَلاَلَوَو َب ُهُه َأَنَنَسَسْحْحَأ َتِلِلْعْعَتي ًمًما ُهُهُهْنْنِمِم َ ،فَوَوَفاِهَّللِهَّللِهَّلل َما َرَرَهَهَكَك يِنيِن اَلاَلاَلَوَو َرَض يِنيِن
َما َرَرَأ
َق َل َّنَّنِإِإ
َمَمَتَتَش
ُحُحُلُلْصْصَي
ٌءٌءْيَشْيَش ْنْنِمِم اَلَكاَلَكاَلَكاَلَك ِمِم ا َّنلَّنلا ِسِسِسَ ،مَمَّنَّنِإِإ ا َوَوُهُه
ِفِفي َهَها ْيَش
يِن َ -قاَلَ « :هِهِهِذِذَه الَّصاَلاَلاَلَّص َةَة اَلاَلاَل َي
اَلاَلاَلَوَو َش يِنيِن
َرَرِقِقَوَو ُةُةَءَء ْرْرُقُقْلْل
ال ِبِبْسْسَّتَّتي ُحُح اَوَو ُريُريِبِبْكْكَّتلَّتل ا ا آِنِنِن»[ .مسلم]

♦ »WpÍÑ•=^ hÍà
َ وَوا َلَلْكْكُثُث ِّمُأُأ ِّم َيَيا ْهْه :الث ُلُلْكْك هو فقدان األم« ،واثكل أمياه» كلمة تقوهلا العرب
بمعنى التفجع.

 ما كهرين :ما انتهرين وال أغلظ يل يف القول ،أو وال استقبلني بوجه
عبوس.

♦ ^WpÍÑw=Ÿÿ Ïÿ_∏ˇ^=·≈ª
من

يف هذا احلديث نجد موق ًفًفًفا تربو ًيًيًيا يربز بجالء ما كان عليه النبي
الرفق بأمته أمجعها ،وكيف عّلّلم هذا الصحايب من غري سب أو تعنيف ،فقد

¶_‹= :·=ÿ^ ”˙~=` ‚‹=Wç
^=^ pwgª

TU

توقع الصحايب كل ذلك أو بعضه ملا ملسه من تعامل الصحابة مع كالمه أثناء

الصالة ،فتفاجأ بأسلوب رائع يف التعليم ،يتجاوز املوقف ويعلم للمستقبل.
♦ WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
 MQبيان ما كان عليه رسول اهلل

 MRكامل رفق النبي

 MSأمهية التخلق بخلقه

من عظيم اخللق.

باجلاهل ورأفته بأمته وشفقته عليهم.

يف الرفق باجلاهل وحسن تعليمه واللطف به.

 MTحرمة الكالم يف الصالة بغري التسبيح والتكبري وقراءة القرآن.
♦ ^˚= WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.

ِ لِلِلـ َمَمَم استغرب هذا الصحايب ر َّدَّدَّد فعل النبي

 ما تقييم هذا الصحايب للموقف؟

=

؟
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َأَأ
َأَأ
َقَق
ْب
َع
ْهْه ُسُس
َفَف َفَف َع ُمُم
ْت يِفيِفيِف ع  َََْه ِدِدِد َرَرَرُسو ِلِلِل اِهللِهللِهلل َ ،فَفزَعَع ق ْوْوْوُم َهَهَها
َعَع ْنْنْن ُعُعُع ْرْرْر َوَوَو َةَةَة ْبِنِنِن ال ُّزُّزُّز َبَبَب ِرْيِرْيِرْيِرْي َأ َّنَّنَّن ا ْمْمْم َرَرَرَأ ًةًةًة َرَسَرَسَرَسَرَسَق ْتْت
َنَن َقَق
َتَت
َمَم ْب
َفَف َلَل َّمَّم
َمَم
ِإِإِإىَلىَلىَل سأ  َََاَم َةَةَة ْبِنِنِن َزَزَز ْيْيْي ٍدٍدٍد َيَيَي ْسْسْس َتَتَت ْشْشْش ِفِفِف ُعُعُعوَن ُهُهُهَ ،قاَلَلَل ُعُعُع ْرْرْر َوَوَو ُةُةُةَ :فَلَّما َّلَكَّلَكَّلَكَّلَك َمَمَم ُهُهُه ُأُأُأ َسَسَساَم ُةُةُة ِفِفِفي َهَهَها َلَنَنَنَّوَّوَل َوَوَو ْجْجْج ُهُه
َق َل َسَسُأُأ ُةُةَم
َفَف َقَق
ُسُس
ٍّد ْنْنِمِم ُدُدُحُح
َأ ُمُمِّلِّلَكَكُت
و ِدِد اهلل»؟! َقاَل اَم  :ا ْرْرِفِفْغْغَتَتْسْس يِليِل
يِنيِن يِفيِف َحٍّدَح
َرَرَرُسو ِلِل اِهللِهللِهلل َ ،فَقاَلَلَلَ« :أُت
َف ْثْثَأ ىَن ىَلَعىَلَع
َي ُس َل
َف َل َّم َنَناَك َع
َق َم ُس
ىَلَع اِهللِهللِهلل َمَمِبِب ا َوَوُهُه
َيا َرَرُسوَل اِهللِهللِهلل! َفَلَّما اَك ا َعْلْل ُّيِشُّيِشُّيِش َقاَم َرَرُسو ُلُل اِهللِهللِهلل ِطِطَخَخ ي ًبًبًباَ ،فَأ ىَن
ُهُهُلُلْهْهَأ َّمَّمُث َق َل َّمَّمَأ ُدُدْعْعَب َمَمَّنَّنِإِإّفّف ْهْهَأ َل َك
َك ا َّنلَّنلا َسَس َقْبَق ْبَلَلُكْمْمُك َأْمْمُهُهَّنَّنَأ اَكُنُناَكوا َذَذا َقَقَرَسَرَسَرَس ِفِفي ُمُمِهِه
ا َأ َل
َأ ُ ،ث َقاَلَ« :أ ا َب
ِإِإ
َأ
َل
َق
ُف
ُسُسْفْفَن َحُمَحُم
ُف ُكُكَرَرَتَت ُه َإَإَوَو َذ َقَقَرَسَرَسَرَس
ُم َع
َّدَّدَحْلَحْل
ِفِفي ُمُمِهِه ال ِعِعَّضَّضيُف َأَقاُموا َعَلْيِهِهْي اَحْل ،اَوَو ِذَلِذَلِذَلي َن
ال ِرَّشِرَّشِرَّشيُف وُهَ ،ذا
َحُمَّمٍدٍدَّم
ْوْوَلَل َّنَّنَأ َف َةَةَمَمِطِط َتَتْنْنِبِب َحُمَحُم
َق ْت َل ُتُتْعْعَطَطَق َدَدَي َه
َحُمَّمٍدٍدَّم َرَسَرَسَرَسَقْت َلَق
ِهِهِدِدَيَيِبِب َأ َفا
َي َها»! [متفق ع يل ه]

♦ »WpÍÑ•=^ hÍà
 الضعيف :أي الوضيع الذي ال عشرية له وال منعة.
♦ ^= WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª

جيل الصحابة  -رضوان اهلل عليهم  -هم أنبل جيل عرفته البرشية بعد

األنبياء

 ،ولكن حكمة اهلل اقتضت أن حتصل حوادث لتبيان الرشع

احلنيف ،وليظهر التطبيق النموذجي لألحكام الرشعية حتى ال يتعلل من يأيت
بعدهم بأن األحكام كانت نظرية ومل جتد طريقها للتطبيق ،فقد رسقت هذه

املرأة املخزومية التي تابت بع ُدُد وحسن إسالمها

 ،ليتجىل يف شأهنا العدل يف
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أسمى مظاهره؛ حيث ال حتول املكانة االجتامعية وال شفاعة الوجهاء دون
حني يشفع عنده أسامة

إنفاذ حدود اهلل تعاىل ،بل يغضب النبي

 -وهو

ا ُّبُّبِحلِحل ابن ا ِّبِّبِحلِحل  -فيها ،ليس إنقا ًصًصًصا من الشافع وال كر ًهًهًها يف املشفوع فيه ،بل
خو ًفًفًفا عىل األمة مما أهلك األمم السابقة ،وهو تنفيذهم األحكام عىل الضعفاء
ورفعهم ِعِعلية القوم أن تناهلم تلك األحكام.
♦ WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
 MQالتوازن يف تقدير األفراد يف سرية النبي

 MRحرص النبي

.

عىل نجاة أمته دن ًيًيًيا وأخرى.

 MSمساواة الناس أمام األحكام الرشعية.

 MTمنع الشفاعة يف احلدود بعد رفعها للقضاء.
♦ ^˚= = WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.
ِ لِلِلـ َمَمَم تلون وجه رسول اهلل
رسقت؟

 ما منزلة أسامة

ملا شفع عنده أسامة يف املخزومية التي

عنه عند النبي

؟
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ُجُجَرَر اًل
َع َع ْب
َمْحَمْح ْب َأ ىَلىَلْيَلْيَل َع
َق َل َنَناَك َسَسُأُأ ُدُدْي ْب
اًلاًل
ُنُن
ْب
ْي
اَك
:
َل
ا
َق
ِهِه
ي
َأ
ْنْن
َع
ْيَل
يِب
َأ
ِن
ْب
ِن
َمْح
َّرَّر
ل
ا
ِدِد
ْب
َع ْنْن َع
ِبِبَأ
ِن ِن يِب
ٍرْيٍرْيٍرْيَضَضُحُح
ُس
َبَبَف ْي َمَمَن
َص
ِّد ُث ْوْوَق َم ُي ْمْمُهُهُكُكِحِحْضْض
َحُيِّدَحُيَحُي ُث ا ْلْلَق َم ُيَوَو
َصا ًحِلًحِلًحِلًحِلا َضَضا اًكاًكاًكِحِح ِلِلَمَمي ًحًحًحاَ ،ف ْيَن ا َوَوُهُه ِعِعن َدَد َرَرُسو ِلِل اهلل
َق َي ُس َل
َق َل َتَتْقْق
َف َق َل َأ َتَتْعْعَجَجْو
َع
ُس
َّص»َ .قاَلَلَلَ :يا َرَرُسوَل
يِن! َقاَل« :ا َّصَّص
ِهِهِتِتَرِصَرِصَ ،فَقاَلَ :أْو يِنيِن
يِفيِف َخَخاَرِص
َفَعَطَطَف َنَن َرَرُسو ُلُل اهلل
َق َل
ُهُهَصَص
َف َع ُس
َّنَّنِإِإ َع َل ْي َك
ْمْمَلَلَوَو َي ْنْنُك
َّيًلَعَّيًلَعَّيًلَعَّيًلَع َقِمِمَق ي ٌصٌصَ .قاَلَ :فَرَرَفَفَع َرَرُسو ُلُل اهلل
َيُك
اهلل َعَلْيَك َقِمِمِمَق ي ًصًصًصا،
َقِمِمَق ي
َضَضَتَتْحْح ُهُهَن َّمَّمُث َع َل ُي ُلُلِّبِّبَق ُهُهَحَحْشْشَكَك َف َق َل َأ َأ
ُأُأَوَو يِّم َي ُس َل
َذَذَه
َرَرَأ
َ .فَقاَلِ :بِبَأيِبيِب َأن َتَت يِّم َيا َرَرُسوَل اهلل! َأ د ُتُت َه ا.
َنُ ،ث َعَجَج َل ُيَق
فا

[ بأ و داود واحلاكم ححصو ه إ نس اده وو ا قف ه ا يبهذل ]

♦ =»WpÍÑ•=^ hÍà
 الكشح :ما بني اخلارصة إىل الضلع األقرص من أضالع اجلنب.
♦ ^WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª

هذا احلديث يعرض جلانب من مزاح رسول اهلل

عن قول احلق واحلكم به ،ففي هذا احلديث أن النبي

أسي ًدًدًدا

 ،الذي مل يكن خيرجه

رضب الصحايب

بعود أو نحوه يف خارصته عىل وجه املزاح ،فا ّدّدّدعى عليه أنه أوجعه،

وطالب بالقصاص ،فلام أجابه إىل طلبه بالغ أسيد يف طلب استيفاء حقه كام اًلاًلاًل،
بأن خيلو حمل القصاص من جسده الرشيف من اللباس ،فأجابه من جاء
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بالعدل وحكم به

جسد النبي

TY

 ،حينها َظَظَظ َهَهَه َرَرَر أن أسي ًدًدًدا إنام احتال بذلك لينال رشف تقبيل

 ،ف ّبّبَكَك عليه يلثمه ،و َّقَّقَّقُحُح له!

♦ WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
 MQمزاح النبي مع أصحابه وممازحتهم بني يديه.

 MRكامل عدل النبي

.

 MSحب الصحابة  -رضوان اهلل تعاىل عليهم  -للنبي
التربك باجلسد النبوي الرشيف.

 ،وحرصهم عىل

 MTمرشوعية املزاح الذي ال خيرج عن قول احلق واحلكم به.
♦ ^˚= WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.

 ما اخللق النبوي الذي أوضحه هذا احلديث؟
 ما اسم الصحايب الذي طالب النبَّيَّيَّي

بالقصاص؟

 هل طالب الصحايب بالقصاص من النبي

=

ألنه فع اًلاًلاًل أوجعه؟
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ْب َع َهَهُثُث
ُي َع َضَضْعْعَأ
َّب َحَحَبَبَذ
َّبُرُر َمَما َذ ال َّشَّشا َةَة ُثَّمَّمُث ُيَقَعِّطِّطَق َهَها َأ ا ًءًءُ ،ثَّمَّمُث ْبَيَي َع ا

َع
َع ْنْنْن اَعاَعاَعِئِئِئ َشَشَش َةَةَة
َع
َدَدَص
يف َص اِئ ِقِقِئ ِدِدَخَخ َجيَةَةَةَجي »[ .متفق ع يل ه]
 :أ َّنَّنَّن ا َّيِبَّيِبَّيِبَّيِبَّنلَّنل

♦ »WpÍÑ•=^ hÍà
 صدائق :مجع صديقة

♦ ^= WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª
هذا مقطع من حديث ألمنا عائشة

تبني فيه ما كان عليه النبي

الوفاء لزوجته األوىل أمنا خدجية بنت خويلد

 ،فإنه

من

مل يكن فقط يكرمها

يف حياهتا ،بل استمر إكرامه هلا بعد موهتا بالثناء احلسن وصلة أهل و ّدّدّدها؛

فكان هيدي إليهم.

♦ WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
 MQما كان عليه النبي من كامل الوفاء.

 MRمن الوفاء للمرء صلة أهل و ّدّدّده بعد موته.
 MSكامل خلق أمنا عائشة
ذكر النبي

 :فإنه مل يمنعها ما كانت جتده من الغرية عند

خدجية من نقل صنيع النبي

املؤمنني أمجعني!

هبا ،فريض اهلل عن أمهات
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من خالل نقلها هذه األخالق واق ًعًعًعا

 MTتعليم عائشة أخالق النبي

معا ًشًشًشا ،ال جمرد وصايا وتوجيهات نظرية.

♦ ^˚= WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.
 من هي ُأُأُأوىل زوجات النبي

 كم زوجة تزوجها النبي

؟

يف حياة أمنا خدجية

؟
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َق
َق
َرَرْمْم ٌةٌةَأ
ُتُتْعْعِمِمَسَس ْه َل ْب
َع َأ َح
َقاَلَلَلَ :جَجا ِتِتَءَء ا َأ ٍةٍةَدَدْرُبْرُبْرُبِبِب،
َع ْنْن َأيِبيِب َحا ٍمٍمِزِز َقاَلَلَل:
َسَسْهَل ْب َنَن ٍدٍدْعْعَسَس
َأ
يِّن
َف
َق َل
َتَتْحُمْحُمْحُم
ْتَ :يَيا َرَرُسُسوَلَل اِهَّللِهَّللِهَّللِ ،إِإيِّن َن ُتُتْجْجَسَسَن َهِهِهِذِذَه ِدِدَيَيِبِب ي َأْكُسُسْك و َهَهَكَك اَ .فَأَذَذَخَخَأ َهَها ا َّنلَّنل ُّيِب
ا ًجًجا
ُّيِب
ْتْت
َقاَل
ُّيِب
َي ُس َل
َهَهْيَلْيَل َجَجَرَرَخَخَف ْيَلْيَل َن َهَهَّنَّنِإ َزَزِإِإ ُهُه َف َق َل ٌلٌلُجُجَرَر
َنَنِمِم ا ْلْلَقِمِمِمْوْوَق َ :يا َرَرُسوَل اِهَّللِهَّللِهَّلل ،ا ِنُسُسْكْك ِني َهَها ،
ِإِإْيَلَنا َوَوِإ ا ا ُرُرُهَ ،فَقاَل
ِإِإْيَل اَ ،ف
َف َق
َسَسْرْرَأ َل َهَهِبِب
َه
َجَجَرَر َع
َع َف َج
َجَلَسَسَل ا َّنلَّنل ُّيِب
يِفيِف ا ِسِسِلِلْجْجَمَمْلْلُ ،ثَّمَّمُث َع َفَوَوَطَطَفاَهاُ ،ثَّمَّمُث َأ َل ا ِإِإْيَلِهِهِهْيَلْيَل ،
ُّيِب
َف
.
ْمْمْم
َعَن
َن
:
َل
َلَل
ا
َق
َف
ُّيِب
َل
َف
اًل َف َق َل
َل
َق
ُّدُّدُرُرَي
َهَهَتْلَتْلَتْلَأ َّيَّيِإِإ ُهُه ْدْدَق َع َتَتْمْمِلِل ُهُهَّنَّنَأ
َم َتَتْنْنَسَسْحْحَأ
َأ اَلاَلاَل َي َسَساِئ ِئاًلاًلَ .فَقاَل
َ ،سَسَأ ا اُه! َلَق َع
َفَقاَل ُهَلُهَلُهَل ا ْلْلَقُمُمُمْوْوَق َ :ما َأ
َق
ُكُكَتِلَتِلَتِل
ٌلٌلْه َف اَك َن ْت َف ُهُهَن
َم ُهُهُتْلُتْلُتْلَأ
َف ْوْوَي َمَم َأ ُم
ِهَّلل َما َسَسَأ ِإِإاَّلاَّلاَّل و َنَن َكَكَفيِنيِن َي َم َأُمو ُتُتَ .قاَلَلَلَ :سَسْه َفاَكَنْت َكَكَفَن .
ال ُلُلُلُجُجَّرَّر  :اَوَو ِهَّللِهَّلل
[ا خبل اري]

♦ ^WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª
تقدمت اإلشارة إىل حرص الصحابة  -رضوان اهلل عليهم  -عىل التربك
بجسد رسول اهلل  ،وههنا طلب أحدهم من النبي ثو ًبًبا خا ًصًصًصا ك َسَسَس ْتْته إياه
إحدى الصحابيات ،وكان يف حاجة إليه ،فلام سأله إياه رجع إىل بيته فطواه ثم
أرسل به إليه ،فعاب عليه الصحابة صنيعه ،فأخربهم بأنه يرجو أن يكون ذلك
الثوب الذي لبسه النب ُّيُّيُّي كف ًنًنًنا له ،فكان.
♦ WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
 MQحسن خلق النبي وسعة جوده :فقد ُأُأكيس ثو ًبًبا جدي ًدًدًدا هو يف حاجة
إليه ،فلم يلبسه غري مرة واحدة دفعه إثرها لسائله.
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 MRشيوع كرم النبي

بني أصحابه.

US

 MSحرص الصحابة  -رضوان اهلل عليهم  -عىل التربك بام المس جسد النبي
.

 MTجواز إعداد اليشء قبل احلاجة إليه.
♦ ^˚= WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.

ِ لِلِلـ َمَم أنكر الصحابة عىل السائل سؤاله؟
ِ لِلِلـ َمَمَم سأل السائل الربدة؟
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ِس ِنِنْبْب َمَما ٍكٍكِلِل
ْنْنَعَع َنَنَأَأ ِس
َقَقا َلَلَل :اَماَمَنَنْيْيَبَب ُنُنْحْحَنَن
َلَلَخَخَدَد ٌلٌلُجُجَرَر ىَلىَلَعَع ٍلٍلَمَجَمَجَمَج َفَفَأَنَنَأ ا يف ا ِدِدِجِجْسْسَمْلَمْلَمْل
ُهُهَخَخ
َّ ،مَّمُثُث
ِكِكَّتَّتُمُمٌئٌئ َنْيَنْيَنْيَبَب َرَرْهْهَظَظ ا ْمْمْمِهِهْيْيَنَن َ ،فَنَنْلْلُقُقَفا َهَهَذَذا الَّرَّرَّر
َوَوال ُّيِبِبَّنَّن ُّي

واللفظ للبخاري]
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يف ا ِدِدِجِجْسْسَمْلَمْلَمْل ،

ُلُلُجُج وٌسٌس َعَعَمَم ال َّنَّنب ِّيِّي
ُهُهَلَلَقَقَعَع َّ ،مَّمُثُث َقَقا َلَل ُهَلْمْمُهَلُهَل ُّيَأَأ ُّي ْمْمُكُك ٌدٌدَّمَّمَحُمَحُمَحُم ؟
ُلُلُجُج ا َيَيْبْبَألَأل ُض
ُض ا ُئُئِكِكَّتَّتُمْلُمْلُمْل [ ...متفق عليه

♦ »WpÍÑ•=^ hÍà
 أناخه :أي أبركه.

 عقله :ربطه بال ِعِعقال ،وهو احلبل الذي تشد به ركبة البعري.

 ظهرانيهم :أي بينهم.

 املتكئ :القاعد عىل َوَوطاء أي :فراش ،والعا ّمّمة ال تعرف املتكئ إال َمَمن
ما َلَل يف قعوده ُمُمعتم ًدًدًدا عىل أ َحَحد َجَجن َبَبيه.

♦ ^WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª

يف هذا احلديث وصف ملا كان عليه النبي

من التواضع؛ فقد كان بني

أصحابه كواحد منهم ال يتميز عنهم بيشء عىل عكس ما يكون عليه امللوك
واألمراء من ختصيص مكان أو هيئة متيزهم ،ولذا ملا جاء هذا األعرايب وهو

ضامم بن ثعلبة مل يميز النبي

من أصحابه حتى سأهلم عنه.
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♦ = WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
 MQكامل تواضع النبي .

 MRالتأدب مع الغرباء ،وحتمل ما يصدر عنهم من سلوك غري الئق :فلم
يعب النبي

عىل ضامم إدخاله مجله وإناخته له يف املسجد.

 MSجواز إدخال احليوان الذي يؤكل حلمه يف املسجد ألجل احلاجة.
♦ ^˚= WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.

ِ لِلِلـ َمَمَم سأل هذا األعرايب عن النبي

 ما اسم هذا األعرايب؟

وقد وقف عليه؟

^˚ÔÍÈg·ÿ^=Ó4åÿ^=Ω=„È≈fá
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َق َل َم َيِئَيِئ ُس
َقاَلَ :ما ُرُر
َيِئ َرَرُسو ُلُل اِهَّللِهَّللِهَّلل

َع َع ْب
َع
ْب َع
َع ْنْن َعْب ِدِد اِهَّللِهَّللِهَّلل ْبِنِن َع ٍرٍرْمْم و َع ْنْن َأِبِبَأي ِهِهِه
ُأُأَطَطَيَي َع ُهُهَبَبِقِق
ًئ ُّطُّطَق
اَلاَلاَلُجُجَرَر ِنِنِن [ .بأ و داود ححصو ه األبلاين]
َع
ِكِكَّتَّتُمُمًئا َق  ،اَلاَلاَلَوَو

َي

ُلُلُكُكْأْأَي

♦ »= WpÍÑ•=^ hÍà
 اَلاَلاَل ُأُأَطَطَيَي ُهُهَبَبِقِقَعَع اَلاَلاَلُجُجَرَر ِنِن :أي ال يميش خلفه رجالن كام يفعل امللوك.
♦ ^WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª

هذا احلديث يبني ما كان عليه النبي

من التواضع ،فإنه مل يكن يأكل

متك ًئًئًئا؛ ملا يعني ذلك من الكرب وازدراء نعم اهلل تعاىل ،كام كان يكره أن يميش
خلفه الناس كام هو صنيع امللوك ،بل كان يميش بني القوم أو خلفهم تواض ًعًعًعا.
♦ ‹_ WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í
 MQاهتامم الصحابة  -رضوان اهلل عليهم  -بنقل مجيع أحوال النبي

 MRتواضع النبي

وشكره لنعم اهلل عليه بعدم ازدرائها.

 MSكراهة تقدم كبري القوم عليهم ومشيهم خلفه ألجل التعظيم.
♦ ^˚= WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.

 ما معنى« :ال يطأ عقبه رجالن»؟

ِ لِلِلـ َمَم كان النبي

يكره ميش القوم خلفه؟

.

¶_‹= :·=ÿ^ ”˙~=` ‚‹=Wç
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ْب
َع
ُهُهَّنَّنَأ
َخْل َّطَّطَّطا ِبِبِب َأ
َع ْنْنْن ُعُعُع َمَمَم َرَرَر ْبِنِنِن ا َخْلَخْلَخْل
َم َبَب ْي ُهُهَن َبَبَوَو ْي ُهُهَن ٌءٌءْيَشْيَش َتَتْحَتْحَت
َحٍريٍريِصِصَح َما ْيَن ْيَن ْيَشَ ،وَوْحَت
ْجْجِرِر َل ًظًظَرَرَق ُبُبْصْصَمَم
َدَدْنْنِعِعَوَو
ِهِهِهِسِسْأْأَرَر
و ًبًبا،
َلْيِهِهْي َق ا
َكَكَبَبَف
َف ْيُتُتُتْي [ .متفق ع يل ِهِهِه]



=

َق َل
ُهُهَّنَّنِإ َعَل َع
َّص ِةِةِة اِإْلِإْلِإْلِإْلي اَلاَلاَل ِءِءِءَ :وَوِإ َل ىَلىَل
يِفيِفيِفق  ِِِ َّصَّص
َقاَل عِنِنِن ا َّنلَّنلَّنل ِّيِبِّيِبِّيِبِّيِب
َه ٌفٌفيِليِل
َّنَّنِإ َدَدْنْنِعِع
َسَسِوِو ٌةٌةَدَد ْنْنِمِم
َأٍمٍمَدَدَأ َحُوُوْشْشَحَها َ ،وَوِإ
ِهِهِسِسْأْأَرَر ا
َأ
َّلَّل
َأ ٌبٌبَه َع ٌةٌةَق ُتُتْيْيَأ
َأَه
َعُمُم َقَ ،فَرَرَفَأ َأَثَرَرَث ا ِريِريِصِصَحلَحل يِفيِف ِهِهِبِبْنْنَجَج

♦ »WpÍÑ•=^ hÍà
َ دَدَأَأ م بفتحتني :مجع أدمة ،أو أديم ،اجللد املدبوغ.
 حشوها ليف :أي من ورق النخل.
ً ظًظَرَرَقَق اَ :وَورق ال َلَلَّسَّسم الذي يدبغ به.

ٌ بٌبَهَهَأَأ  :مجع إهاب ،وهو اجللد قبل الدباغ ،وقيل هو اجللد مطل ًقًقًقا دبغ أو
مل يدبغ.

♦ ^= WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª
هذا مقطع من حديث طويل يف قصة إيالء النبي

اهلل عنهن  ،-ويف هذا املقطع يصف عمر بن اخلطاب
النبي

من أزواجه – ريض

كيف هو أثاث بيت

 :فإن عمر مل جيد يف هذا البيت ما يوجد يف كثري من بيوت عوام

الناس ،فضال عام يوجد يف بيوت امللوك والوزراء ،بل حتى بعض ما يوجد يف

^˚ÔÍÈg·ÿ^=Ó4åÿ^=Ω=„È≈fá

UX

بيوت بعض عوام الناس؛ فبكى عمر

 ،وكيف ال يبكي

حلال بيت النبي

وهو يدخل عىل أعظم خلق اهلل ،فيجد احلصري قد أثر يف جنبه الرشيف!

ورشار اخللق يتنعمون بالديباج واحللل والطنافس ،ولكنه تواضع رسول اهلل

من قال له ربه سبحانه وتعاىل﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﴾ [الفرقان .] ١٠
♦ WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
 MQكامل تواضع النبي .

 MRشدة حب الصحابة  -رضوان اهلل عليهم  -للنبي

.

 MSأن خشونة العيش خري للقائد؛ حتى يعيش ظروف ضعاف رعيته.
♦ ^˚= WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.
 ما معنى َدَدَأَأ م؟

 ما الذي أبكى عمر بن اخلطاب؟

^ÔÍÈg·ÿ^= Ó4åÿ^= Ω= = :·=ÿ^ ⁄‹_≈=j ‚‹=WéÉ_å=ÿ^ pwgª

=

UY

=

== WéÉ_å
^ÿ^ pwgª

‹‚ = ÔÍÈg·ÿ^= Ó4åÿ^= Ω= = :·=ÿ^ ⁄‹_≈=j
• من حقوق اإلنسان يف سرية النبي

.

• معاملة الطفل يف سرية النبي

(.)1

• معاملة الطفل يف سرية النبي

(.)3

• معاملة الطفل يف سرية النبي

(.)2

• مراعاة حق احليوان يف سرية النبي

• مراعاة حق احليوان يف سرية النبي
• مراعاة حق احليوان يف سري يبنلا ة
• العناية بالبيئة يف سرية النبي

.

(.)1
(.)2
(.)3
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َأَأ
َقَق
ْب َع ْب
َع
َّنَّنِإِإ
َحَح
َعَع ْنْنْن َجَجَجا ِبِبِب ِرِرِر ْبِنِنِن َعَعْبْب ِدِدِد اِهللِهللِهلل َأ َّنَّنَّن ا َّنلَّنلَّنل َّيِبَّيِبَّيِبَّيِب َقاَلَلَل يِفيِفيِف خ  ُُُ ْطْطْط َبَبَب ِةِةِة َح َّجَّجَّج ِةِةِة اْلْلْل َوَوَو َدَدَدا ِعِعِع...« :
َش ْمْمُكُكِرِرْه َذَذَه
ْمْمُك َذَذَه
َع َل ْي ْمْمُك
َل ْمْمُك
َم ْمْمُكُكَءَء
َه ا يف
َوَوَأَوَوْمْمَأاَلُك َحَرَرَحا ٌمٌم َعَلْيُك َكَكُحْرْرُح َمِةِةَم َيِمِمْوْوَيُك َه ا يف َشْه
ِدِدَما
َبَب ْمْمُكُكِدَلِدَل َذَذَه
َه ا»[ .متفق ع يل ه].
ِدَل

♦ »WpÍÑ•=^ hÍà
 األعراض :مجع ِعِعرض بكرس العني ،وهو موضع املدح والذم من
اإلنسان ،سواء كان يف نفسه أو يف سلفه.

♦ ^WpÍÑw=Ÿÿ Ïÿ_∏ˇ=^ ·≈ª
حج النبي

السنة العارشة للهجرة ،فكانت هجرته مؤمت ًرًرًرا عامل ًّيًّيًّيا،

اجتمع فيه من املسلمني ما مل جيتمع من قب ُلُل ،ولذا اختاره النبي

إلعالن

املبادئ العامة لإلسالم يف التعامالت اإلنسانية واملالية واالجتامعية ،ويف هذا

املقطع من خطبة النبي

يف هذا املوسم العظيم يقول

َّ « :نَّنَّنِإِإ َمَمِدِد اَءْمْمْمُكُكَء

َوَوْمْمَأَأَوَو ا ْمْمْمُكُكَلَل َرَرَحَح ا ٌمٌمٌم ْمْمْمُكُكْيْيَلَلَعَع» :أي :متأكدة التحريم شديدته« .كحرمة يومكم
هذا» :يعني :يوم عرفة« .يف شهركم هذا» :أي :ذي احلجة« .يف بلدكم هذا»:

أي :مكة ،وإنام شبهها يف احلرمة هبذه األشياء ألهنم كانوا ال يرون استباحتها
وانتهاك حرمتها بحال.

^ÔÍÈg·ÿ^= Ó4åÿ^= Ω= = :·=ÿ^ ⁄‹_≈=j ‚‹=WéÉ_å=ÿ^ pwgª
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♦ = WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
املكان والزمان املناسب إلعالن املبادئ العامة حلقوق
 MQاختيار النبي
اإلنسان يف اإلسالم.

 MRبيان توكيد غلظ حرمة األموال والدماء واألعراض.
 MSأمهية اختيار األسلوب األمثل يف إيصال املعلومة.
♦ ^˚= WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.
 متى كانت حجة الوداع؟

 ما أبرز حقوق اإلنسان التي تضمنها هذا اجلزء من اخلطبة؟

=
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ْب
ْنْنَعَع َسَسْهِلِلْه ْبِنِن ٍدٍدْعْعَسَس
َع
َع
َوَوَع ْنْن َيِمِمَي يِنِن ِهِه اَلاَلاَلُغُغ ٌمٌم َوَوَع ْنْن
َف َق َل
َفَقاَل ا اَلاَلاَلُغُغْلْل ُمُمُم :اَلاَلاَل ،اَوَو ِهَّللِهَّللِهَّلل
[متفق ع يل ه].
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َيِتَيِت َرَشَرَشَرَشِب َبَبِرَشِرَشِرَشَف ُهُهْنْنِمِم
ُس
ِّيِّيِدِدِعِع
،
ُأُأَيِت ِب اٍبٍب َف
ِهَّلل
َ :أَّنَّنَّنَأ َرَرُسوَلَلَل ا ِهَّللِهَّللِهَّلل
ال َّسَّسا
ْأْأَتَتَأ
َف
َل
َسَسَيَي َيَيْشْشَأ ٌخ َق
ُنُنَذ ْنْنَأ
ا ِهِهِرِر َأ اٌخَ ،فَقاَل اَلاَلاَلُغُغْلْلِلِل ِمِمَ« :أ َذ يِليِل َأ ِطِطْعْعُأُأ َيَي َهاَلاَلاَلُؤُؤَه ِءِءِء»؟
ْنْنِمِم َك َأ ًدًدَح َق ُهُهَّلَّلَتَتَف ُس
ِهَّلل يف َيِهِهِدِدَي.
اَلاَلاَل ُأُأو ُرُرِثِث ِبِبَنِصِصَن ي يِبيِب َك َأَح اَ .قاَلَلَلَ :ف
َرَرُسو ُلُل ا ِهَّللِهَّلل

♦ »WpÍÑ•=^ hÍà
ُ هُهَّلَّلَتَت يف يدي :وضعه فيها ,ودفعه إليه.
♦ ^WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª

هذا احلديث يصور جمل ًسًسًسا للنبي

صبي ،وعن يساره أشياخ ،فأيت

مع أصحابه ،كان فيه عن يمينه

برشاب فأراد أن يرشب بعده األشياخ

ويقدمهم عىل الغالم ملكان سنهم ،غري أن عدله

وتقديره واحرتامه حلق

الطفل اقتىض سؤال الصبي عن ذلك؛ ألن من حقه البدء به ،فلام أبى الصبي

أن يقدم عليه غريه حر ًصًصًصا عىل التربك بفضل رسول اهلل

مقد ًمًمًما إياه عىل األشياخ.

؛ دفعه

إليه

♦ WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
 MQعدل النبي  ،الذي يستوي أمامه الكبري والصغري ،والرشيف وغريه.

^ÔÍÈg·ÿ^= Ó4åÿ^= Ω= = :·=ÿ^ ⁄‹_≈=j ‚‹=WéÉ_å=ÿ^ pwgª

 MRحرص الصحابة عىل التربك بآثار النبي

VS

.

 MSتقديم األفضل يف البدء بالرشب ونحوه ،واستحباب إدارة الرشاب بع ُدُد
عىل اليمني.

 MTتقدير النبي

 MUتألف النبي
األحق به.

لألطفال واحرتام حقوقهم.

قلوب األشياخ باستئذانه يف الدفع إليهم بالرشاب قبل

♦ ^˚= WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.
 ما معنى ُ :هُهَّلَّلَتَت ؟

ِ لِلِلـ َمَم مل يؤثر الغالم األشياخ بالرشاب بعد النبي

؟

^˚ÔÍÈg·ÿ^=Ó4åÿ^=Ω=„È≈fá
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َق
َع َع ْب
ْب َّدَّدَش َع
َجَجَرَرَخَخ َع َل ْي َن ُس
َقاَلَلَل:
َع ْنْن َعْب ِدِد اِهَّللِهَّللِهَّلل ْبِنِن َش ا ٍدٍد َع ْنْن َأِبِبَأي ِهِهِه
َعَلْيَنا َرَرُسو ُلُل اِهَّللِهَّللِهَّلل
َشَشِعِعْلْل
َوَوُهُهَوَو َح ٌلٌلِمِم ًنًنَسَسَح َأ ْو َسَسُحُح ًنًنْي َتَتَف َّدَّدَق َم ُس
َدَدْحْحِإِإ
َحا َح ا َأْو
ى َصاَلاَلاَلَص ِيَتِيَتِيَت ا ا ِءِء
ْي اَ ،ف َق َم َرَرُسو ُلُل اِهَّللِهَّللِهَّلل
ًةًةَدَدْجْجَسَس َطَطَأ َهَهَلَل َق َل َأ
َصَصَف ىَّل َسَسَف َدَدَج َب َنْيَنْي َظ
َع َّمَّمُث
َأ ا اَ .قاَل َأيِبيِبيِب:
َفَعَضَضَوَوَف ُهُهُهُ ،ث َرَّبَرَّبَرَّبَكَك ِلِللَّصاَلاَلاَلَّص ِةِةِةَ ،ف ىَّل َف َج َبَنْي َظْهَرَرْها ْيَنْيَنْيَن َصاَلاَلاَلَص ِهِهِتِت
ُتُتْعْعَف ْأْأَرَر
ُتُتْعْعَجَجَرَرَف ىَل
َذ َّص ُّيِب ىَلَعىَلَع َظ
ُس
َوَوُهُهَوَو
يِس
ِإِإىَل
َسَسا ٌدٌدٌدِجِج َ ،ف
َفَرَرَفَف
يِس َوَوِإ ِإَذا الَّصُّيِبُّيِب ىَلَع َظْهِرِرْه َرَرُسو ِلِل اِهَّللِهَّللِهَّلل
َي ُس َل
َق َل
َف َل َّم َق ىَض
َّنَّنِإِإ َك َتَتْدْدَج
ُس
ُجُجُس
ِهَّللَ ،ك َسَسَج
ُس و ِدِدي َفَلَّما َقىَض َرَرُسو ُلُل اِهَّللِهَّللِهَّلل الَّصاَلاَلاَلَّص َةَة َقاَل ا َّنلَّنلا ُسُسُسَ :يا َرَرُسوَل ا ِهَّللِهَّللِهَّلل
َب َنْيَنْي َظ
َك ًةًةَدَدْجْجَسَس َهَهَتَتْلْلَطَطَأ َح ىَّت َظ َّنَّنَن ُهُهَّنَّنَأ ْدْدَق َثَثَدَدَح
َأ ُهُهَّنَّنَأ ُي ىَح
ا َحىَّت َظَن ا َأ َق َح َأٌرْمْمَأ ٌر َأْوْو َأ ُيوىَح
َأ
َنْي َظْهَرَرْها ْيَنْيَنْيَن َصاَلاَلاَلَص ِتِتَك
َب
َق َل ُّلُكُّلُك
َك ْمْمَلَل َي ْنْنُك َّنَّنِكِكَل ْب
َحَتَحَتَحَتْرْر َل ُتُتْهْهِرِرَكَكَف ْنْنَأ َع ُهُهَل َح ىَّت
َأ َعُأُأ ِّجِّجَل َحىَّت
يِن َف
اْبيِنيِن ا َل يِنيِن
َك؟ َقاَلُّ« :لُك َذِلِلَذَك َيُك َ ،وَوَل
ِإِإْيَلْيَلْيَل َكَك
ْقْقَيَي َيِضَيِض َح
َيِض َحا ُهُهُهَتَتَجَج » [ .محأ د وا نل سايئ ححصو ه احلاكم وو ا قف ه ا يبهذل ]
يِفيِف

♦ »= WpÍÑ•=^ hÍà
َ رَرْهْهَظَظ ا ْيَنْيَنْيَن :أي يف أثناء صالته
 ا ِنِنَلَلَحَتَحَتَحَتْرْري :اختذين راحلة له بالركوب عىل ظهري.
♦ ^WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª

يف هذا احلديث يروي أحد الصحابة  -رضوان اهلل عليهم  -واقعة تبني

جان ًبًبا مما كان عليه النبي

من الرفق باألطفال ،ففي احلديث يعلو ابن ابنته

ظهره وهو ساجد يؤم املسلمني؛ فينتظره حتى يكون هو املبادر بالنزول.
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VU

♦ = WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
 MQكامل رفق النبي باألطفال.

 MRتعليم النبي

ألمته تلك الرمحة النتهاجها.

 MSأن تطويل سجدة عىل سجدة ال يرض.
♦ ^˚= WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.
 ما معنى« :ارحتلني»؟
ِ لِلِلـ َمَمَم أطال النبي

السجدة؟

=
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=

َف َبَبْقْقَأ َل
َع َع ْب
ْب َةَةَدَدْيْيَرَرُبُب َع
َق َل َنَناَك ُس
ْخَيْخَيْخَيُطُبُبُط َفَأ َل
َع ْنْن َأِبِبَأي ِهِه َقاَل :اَك َرَرُسو ُلُل اهلل
ِهَّلل ْبن
َع ْنْن َعْب ِدِد ا ِهَّللِهَّلل
َأ
َل
َف َع
َع َل َمَمِهِهْي
ُقُقَيَيَوَو َم
وَماِنِنِنَ ،فَزَنَزَنَزَنَف َل
َج اَلاَل َرُثَرُثَرُثْعْعَيَياِنِن
اَحْلُنُنَسَسَحْلَحْل اَوَو ُنْيُنْيُنْيَسَسُحْلُحْلُحْل َعَلْي ا َقِمِمَق ي َصَصاِنِن َأَمْحَرَرَمْحَمْحاِنِنِنَ ،ف َعَج
َق َل َقَقَدَدَص
َفَفَأَمَمُهُهَذَذَخَخَأ ا َفَعَضَضَوَوَف َع َمَمُهُه ا َبَب َنْيَنْي
َنْي َيِهِهِهْيْيَدَدَي َ ،وَوَقاَلَ« :ص ا ُهَّللُهَّللُهَّللُهَّلل﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﴾
َّمَّمُث َذَذَخَخَأ
ُتُتْيْيَأ ْيْيَذَذَه َف ْمْمَل
َرَرَأ َه ِنِن َفَل َأْرِبْرِبْرِبْرِبْصْصَأ »ُ ،ث َأ
يِفيِف ِهِهِهِتِتَبَبْطْطُخُخ  [ .حصأ اب السنن  ،ححصو ه ا نب زخ يمة
وا نب حبان احلاكم وو ا قف ه ا يبهذل ]

♦ =^= WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª
خطبة اجلمعة رمح ًةًةًة ورف ًقًقًقا

يف هذا احلديث نرى كيف قطع النبي
بسب َطَطَط ْيْيْي ِهِهِه احلسن واحلسني ؛ مِلمِلا رآه من تعثرمها يف لباسهام ،فنزل ورفعهام معه

عىل املنرب ،ثم عاود اخلطبة ،مبي ًنًنًنا من خالل املكان والزمان الفاضلني مكانة
الطفل يف هديه

 ،وكامل رمحته وشفقته.

♦ = WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
 MQعظم رمحة النبي باألطفال.

 MRجواز دخول األطفال املسجد.

 MSجواز رفع األطفال عىل املنرب يف اخلطبة.

 MTجواز لبس األمحر من الثياب.
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♦ ^˚WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.
 ما منزلة احلسن واحلسني

من النبي

 ما وجه كون األوالد فتنة يف هذا احلديث؟

VW

؟
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َّدَّدَتَتْشْش َع َل
َق َل َبَب ْي َن ٌلٌلُجُجَرَر
َع َأ َةَةَرَرْيْيَرَرُهُه
َّنَّنَأ
َّيِبَّيِبَّيِبَّنلَّنل
َعَلْيِهِهْي ا َعْلْل ُشُشُشَطَط ،
ِرِرَطَطِبِبي ٍقٍق ا
َقاَلْ « :يَنا
َأ ا
َع ْنْن َأيِبيِب
َذ
َل
َفَدَدَجَجَوَوَف ًرْئًرْئًرْئًرْئِبِب اَ ،فَزَنَزَنَزَنَف َل ي َهَها َفَبَبِرَشِرَشِرَشَفُ ،ثَّمَّمُث َجَجَرَرَخَخَ ،ف َذا ٌبٌبْلَكْلَكْلَك َيُثُثَهَهْلْلَي َيُلُلُكُكْأْأَي ال َرَّثَرَّثَرَّثى َنَنِمِم
ِفِف
ِإِإَف
ْلَكْلَك
َف َق َل
َل ْدْدَق َبَب َل َغ َذَذَه
ُلُلْث
َنَناَك َبَب َل َغ
َع
َع
ا َعْلْل ِشِشَطَط َ ،فَقاَل ال ُلُلُلُجُجَّرَّر َ :لَق َلَغ َه ا ا ْلْلْلَكَبَب َنَنِمِم ا َعْلْل ِشِشَطَط ِمِمْث ا ِذَّلِذَّل
ِذَّلي اَك َلَغ يِّنيِّنيِّنِمِم !
ْلَكْلَك
َق ُلُل َي ُس َل
َزَنَزَنَزَنَف َل َرْئَرْئَرْئِبْلِبْلِبْل َمَمَف َأل ُهُهَّفَّفُخُخ َم َسَسَف ىَق
ُهَلُهَلُهَل َغَغَف
َرَرَف
َب؛ َفَكَكَكَشَشَف َرَر ا ُهَّللُهَّللُهَّلل َ ،ف َف ُهَلُهَلُهَلُهَل»َ ،قا واَ :يا َرَرُسوَل
َما ًءًءَ ،ف ىَق ا ْلْلْلَك َبَب
َف َل ا َ ،ف َأل
َذ
َف
َل
َق
ٌر
اِهَّللِهَّللِهَّلل َوَوِإ َّنَّنِإ َنَلَنَلَنَلا يف ا َهَهَبْلَبْلَبْل اِئ ِمِمِئ ًرًرْجْجَألَأل
ا؟! َفَقاَل « :يِفيِف ِّلُكِّلُكِّلُك َذا ِتِت ٍدٍدِبِبَكَك َرَرْطٍةٍةَبَبْط َأٌرْجْجَأ ٌر»[ .متفق ع يل ه]
َع

♦ »WpÍÑ•=^ hÍà
َ نَنْيْيَبَبا ٌلٌلٌلُجُجَرَر  :أي بينام رجل
َ هَهْلْلَيَي ُث
ُث :أخرج لسانه من شدة العطش واحلر.
ُ لُلُكُكْأْأَيَي ال َرَرَّثَّث ى :يلعق الرتاب ال َّنَّنَّند ّيّيّي
♦ ^WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª

يف هذا احلديث ساق النبي

قصة وقعت يف األزمنة السابقة عىل هذه

األمة ،وسوقها يف معرض املدح يدل لالقتداء هبا ،فقد ذكر

كيف رحم

رجل كل ًبًبا كاد هيلك من العطش ،فرفع له املاء يف خفه حتى ارتوى ،فشكر اهلل
صنيعه فقبله وأثابه؛ فغفر له وأدخله اجلنة ،وقد سأل الصحابة  -رضوان اهلل

عليهم  -النبي

ليتثبتوا من رسيان هذا احلكم يف دين اإلسالم ،فأجاهبم
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VY

بأنه يف اإلسالم حيصل األجر يف إرواء كل ذات كبد رطبة ،أي :كل حيوان

حي ،وكذا احلال يف إطعامه واإلحسان إليه.
♦ = WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
 MQشمول الرمحة يف رسالة النبي

.

 MRاإلحسان إىل احليوان من أسباب مغفرة الذنوب.
 MSسقي املاء من أعظم القربات إىل اهلل تعاىل.

 MTجواز دفع صدقة التطوع لغري املسلم بدليل عموم قوله
رطبة أجر».

♦ ^˚= WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.
 ما معنى يأكل الثرى؟

ِ لِلِلـ َمَمَم سقى الرج ُلُلُل الكل َبَبَب يف خفه؟

« :يف كل كبد
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َق
َمْحَمْح ْب َع ْب
َع َع ْب
َع
َّنَّنُك َم َع ُس
يِفيِف َسَسَفٍرٍرٍرَف ،
ِهَّلل
َع ْنْن َعْب ِدِد ال َّرَّرَمْحِنِن ْبِنِن َعْب ِدِد اِهَّللِهَّللِهَّلل َع ْنْن َأِبِبَأي ِهِه َقاَلَلَلُ :ك ا َمَع َرَرُسو ِلِل ا ِهَّللِهَّلل
َرَرَف ْيْيَأ َن ًةًةَرَرَّمُحَّمُحَّمُح َع َخَخْرْرَف
ُةُةَرَرَّم
َف ْذْذَخَخَأ َن َخَخْرْرَف َهَهْي َف َج
َف َطَطْنْن َقَقَل
َعَمَم َهَها َف اِنِنِنَ ،فَأ َنا َف ْي اَ ،فَجا ِتِتَءَء ا ُحْلُحْلُحْلَّم
َحِلَحِلَحِلا ِهِهِهِتِتَجَج َ ،ف َأ َنا
َفا َل
َه َهَهْيَلْيَل
َه
ُّدُّدُرُر
َف َق َل ْنْنَم َف َج َع
َف َع َل ْت ُرُرْفْفَت ُش َف َج
َجا َءَء ا َّنلَّنل ُّيِب
ُّيِب َفَقاَلَ« :م َفَجَع َهِهِهِذِذَه ِدَلِدَلِدَلَوَوِبِبَها؟! وا َدَلَدَلَدَلَوَو َها ِإِإْيَل ا»،
َج َلْت َت ُشَ .ف
َف َعَج
ُّيِب
َأ
َةَةَيَيْرْرَق
ْدْدَق ْقْقَّرَّرَح َن َه َف َق َل ْنْنَم َقَقَّرَّرَح
ْلْلُقُق َن ُنُنْحَنْحَن َق َل ُهُهَّنَّنِإِإ
اَلاَلاَل
َرَرَوَوَأى َق َنٍلٍلْمْمَن َق َح َناَها َفَقاَلَ« :م َح َهِهِهِهِذِذَه »؟ َناْ :حَن َ .قاَل« :
َيَبَبْنْنَييِغ َأْنْنَأ ُيُيَعَع َبَبِّذِّذ ا َّنلَّنلا ِرِر اَلاَلاَلِإِإ ُّبُّبَرَر َّنلَّنل
ا ا ِرِرِر»[ .ا خبل اري يف األدب ا فمل رد بأو و داود]
يِغ
ِبِب

♦ »WpÍÑ•=^ hÍà
َ رَرَّمُحَّمُحَّمُح ة :طائر صغري كالعصفور.
َ فَخَخْرْرَف ا ِنِن :الفرخ ولد الطائر.

ُش :الت ّفّفر ُشُش :أن تقرب من األرض فرتفرف بجناحيها.
ُ رُرْفْفَتَت ُشُش

♦ ^pÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª

يف هذا احلديث يروي أحد الصحابة  -رضوان اهلل عليهم  -واقعتني مل

يراع فيهام بع ُضُضُض الصحابة مشاع َرَرَر وحقوق احليوان :حيث اعتدوا عىل طائر

صغري؛ فسلبوه ولديه الصغريين ،وأحرقوا مساكن للنمل ،فنهاهم الرسول
عن ذلك كله ،وأمرهم برد الفراخ للطائر ،وب نّينّي هلم حرمة اإلحراق بالنار.
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♦ = WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
 MQرمحة النبي باحليوان.

 MRحرمة تعذيب احليوان.

 MSأن احليوانات أمم ،هلا حياهتا ومشاعرها ومساكنها.
♦ ^˚= WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.
 ما معنى فجع؟

 ما معنى تفرش؟

WQ
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َرَرْمْم ٌةٌةَأ
َق َل َخَخَدَد
َع َأ َةَةَرَرْيْيَرَرُهُه
َع
ُس
َّنلَّنل
َع ْنْن َأيِبيِب
َع ْنْن َرَرُسو ِلِل اِهَّللِهَّللِهَّلل
َقاَلَ « :لِتِتَل ا َأ ا ا َرَر يِفيِف ٍةٍةَّرَّرِهِه
َأ
َيِهَيِه َسَسْرْرَأ َهَهْتْتَل ُلُلُكُكْأْأَتَت ْنْنِمِم َشَشَخَخ
َيِهَيِه َع َهَهْتْتَمَم
َهَهْتْتَطَطَبَبَرَر
َح ىَّت َم َتَت ْت
ا ِشِش ا ِضِضِضْرْرَألَأل َ ،حىَّت َما ْت
ْط ا ،اَلاَلاَلَوَو َيِه َأ َل ا
اَ ،فاَلاَلاَلَف َيِه َأ َعْط
اًل
َهاًلْزْزَه اًل»[ .متفق ع يل ه]

♦ »WpÍÑ•=^ hÍà
َ شَشَخَخ اش األرض :املراد هوام األرض.
♦ ^= WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª
يف هذا احلديث يبني النبي

كيف أن سوء معاملة احليوان قد تقود

صاحبها إىل العذاب ،فإن هذه املرأة ُعُعُعذبت بسبب حبسها هرة ،مل تطعمها ،ومل

تطلقها تأكل من هوام األرض.

♦ WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
 .1شمول الرمحة يف رسالة النبي

.

 .2للحيوان حقوق عىل مالكه ،منها :وجوب تغذيته.
 .3حتريم قتل اهلرة.

♦ ^˚= WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.
 ما معنى خشاش األرض؟
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َع َأ َن
َق َل َق َل ُس
َم ْنْنِمِم
َع ْنْن َأَنٍسٍس َقاَلَ :قاَل َرَرُسو ُلُل اِهَّللِهَّللِهَّلل َ« :ما ُمٍمٍمِلِلْسْسُم
َأ ْو َسَسْنْنِإِإ َأ
ٌةٌةَمَم
اًعاًعْرْرَزَز ُلُلُكُكْأْأَيَيَف ُهُهْنْنِمِم
َنَناَك ُهَلُهَلُهَل َدَدَص
ْو
ِهِهِبِب َص َقٌةٌةٌةَق »[ .متفق ع يل ه]
ٌرْيٌرْيٌرْيَطَط َأْو ا ٌنٌن َأْو ِهِهَبَب ي  ،اَلاَلاَلِإِإ اَك
َ ،ف
ُسُسِرِرْغْغَيَي

ًسًسْرْرَغَغ َأ ْو َرَرْزْزَي ُع
ا َ ،أْو َي ُع

♦ ^= WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª
هذا فضل عظيم تفضل اهلل تعاىل به :حني جعل لكل مسلم  -ذك ًرًرًرا كان

أو أنثى  -صدقة بكل انتفاع من ذي كبد رطبة ،من غرس غرسه ،أو زرع
زرعه ،أو أمر هبام ،سوا ًءًء كان االنتفاع يف حياة الزارع والغارس ،أو بعدها.

♦ = WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
بالبيئة؛ فإن احلديث أصل يف االهتامم بالغطاء
 MQعناية رسالة النبي

النبايت فلم خيص املغروس واملزروع بام ينتفع به اإلنسان ،بل كل زرع أو
غرس ينتفع به ساكنة األرض يثاب صاحبه عليه.

 MRفضيلة الغرس وفضيلة الزرع ،وأن أجر فاعيل ذلك مستمر ما دام
الغراس والزرع وما تولد منه إىل يوم القيامة.

 MSأن الصدقة عىل احليوان وكل ذي كبد رطبة فيها أجر.

 MTاحلض عىل عامرة األرض؛ ألن األجر حي اوثلا فلكملا وني مل ولو لص بب.

^˚ÔÍÈg·ÿ^=Ó4åÿ^=Ω=„È≈fá
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♦ ^˚= WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.
 ما الفرق بني الغرس والزرع؟

 هل حيصل للمرأة املسلمة من زرعها وغرسها ما حيصل للرجل املسلم
من األجر ،وما دليلك؟
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• َنَنَعَعاق تطعم أل ًفًفًفا.

• ركوة تسقي أل ًفًفًفا ومخسامئة.
• جذع ُّنُّنِحيِحي إىل رسول

.
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َأَأ َقَق ُتُتْلْلُقُق َي ُس َل
ْنْنَذَذْئْئ
َع
َحَح
يِليِل
ِهَّلل ا
َخْلن َدَدَدِقِقِق َأ َّنَّنَّن ُهُهُه َقاَلَلَل:
يِفيِفيِفح  َََ ِدِدِدي ِثِثِث َح ْفْفْف ِرِرِر ا َخْلَخْلَخْل
َعَع ْنْنْن َجَجا ٍرٍرٍرِبِب
َ :يا َرَرُسوَل ا ِهَّللِهَّلل
ىَل
َش ْي ًئ َم َنَناَك
َك
ِإِإىَل ا َبْلَبْلَبْلْيِتِتْي َ .فُتُتْلْلُقُقَف َرَرْمْمِالِالَأيِتيِتَأ َ :رَرَأُتُتْيْيَأ ِبِبا ِّيِبِّيِبِّيِبَّنلَّنل
َشْيًئاَ ،ما اَك يِفيِف َذِلِلَذَك َصٌرْبٌرْبٌرْبَصَ ،فِكِكَدَدْنْنِعِعَف
َذَذَف ُتُتْحَبْحَب َع َن
َع َن
َق َل ْت
َحَحَطَطَوَو
َريَريِعِعَّشَّش ُثُث ُتُتْئْئِجِج
َنِتِتَن ال ُ ،ث َّمَّم
ٌءٌءْيَشْيَش ؟ َقاَلْتِ :دِدْنْنِعِع ي َشٌريٌريِعِعَش َوَوَعَنا ٌقٌقَ .ف ْحَب ا َعْلْل َنا َقَق
ْيَش
َأ
َق َل
ْمْمُقُقَف َتَتْنْنَأ َي ُس َل
ٌلٌلُجُجَرَرَوَو
َع
ْمْمَكَك
ُتُتْلْلُقُقَف
ا َّيِبَّيِبَّيِبَّنلَّنل
َأْوْو اَلاَلاَلُجُجَرَر ِنِنَ .قاَل« :
َف َ :عُطُط ٌمٌمِّيِّي يِليِلَ ،ف َأ َيا َرَرُسوَل اِهَّللِهَّللِهَّلل
َق َل
َت ُع
َق َل ْلْلُقُق َهَهَلَل
ُتُتْرْرَكَكَذَذَف
َزْب َنَنِمِم
ُع ا ْرُبْرُبْرُبْلْل َمَةَةَم اَلاَلاَلَوَو ا ُخْلُخْلُخْل َزْبَزْب
ِزْن
ُهَلُهَلُهَلَ ،قاَلٌ « :ريٌريِثِثَكَك ٌبٌبٌبِّيِّيَطَط »َ .قاَل« :
َوَوَوُهُه »؟ َف
ا اَلاَلاَل َت ِزْنِزْن
َف َل َّم َخَخَدَد َل ىَلَعىَلَع
َف َق َل
ُّنُّنَّتلَّتل
َف َق َم َهَهُمُمْلْل
َصَصْنْنَألَأل
ُم
َح ىَّت
َ ،فَلَّما َل ىَلَع
ا ُرُر
ا و ِرِر َحىَّت آَيِتَيِتَيِتَيِت»َ .فَقاَلُ « :قُقوُموا»َ .فَقاَم ا ا ُرُرِجِج و َنَن اَوَو
َق
ْنْنَم َع ْمْمُهُه َق َل ْت ْلْلَه
َهَهُمُمْلْل
َصَصْنْنَألَأل
ا َرَرْمْمَأِهِهِتِتَأ َقاَلَلِ :كِكَحْيَحْيَحْيَوَو َجَجا َءَء ا َّنلَّنل ُّىِبُّىِب
ا ِرِر َوَوَم َعَمَم َ .قاَلْتَ :ه
ِبِبا ا ِرِرِجِجي َنَن اَوَو
ُّىِب
َف
ُلُلُخُخْدْد
َلَلَأ َك ُتُتْلْلُقُق َع َف َق َل
َع
َضَضَتَت َغ ُط
ُرِس ا ُخْلُخْلُخْل َزْبَزْب
َج َع َلَل َيْكْكَي ُرِسُرِس
َزْب َعْجَيْجَيْجَيَوَو ُلُل
َ :عَنَن َع ْمْمَ .فَقاَل« :ا وا اَلاَلاَلَوَو اَغُطوا»َ .ف َعَج
َسَسَأ َك؟
َع َل
َةَةَم ُّنُّنَّتلَّتل
ُع
َذ َذَذَخَخَأ ُهُهْنْنِمِم ُي ُبُبِّرِّرَق ىَل َحَحْصْصَأ
َّمَّمُث
ِزْنُع،
َعَلْيِهِهْي ال َمَمْحْحَّلَّلُ ،رُرِّمِّمَخُيَخُيَخُيَوَو ا ْرُبْرُبْرُبْلْل َم اَوَو و َرَر ِإِإَذا َأ
ُ ،يَوَو َق ِإِإىَل َأ ا ِهِهِبِب ُث َيَي ِزْنِزْن
ُف
ٌةٌةَّيَّيِقِقَبَب َق َل
َذَذَه
َّنَّنِإِإَف
ُرِس ا ُخْلُخْلُخْل َزْبَزْب
َفَفَلْمْمَل َيَيَزْلْلَز َيْكْكَي ُرِسُرِس
َزْب ِرِرْغْغَيَيَوَوُف َحَحىَّتىَّت َشُعُعِبِبَش وا َىِقَىِقَىِقَبَبَوَو
َقاَل« :يِلُكيِلُكيِلُك َه ا َوَوَأِدِدْهْهَأ ي؛ َف
َع
َّنلَّنل َأ َص ْمْمُهُهْتْتَب
ا ا َسَس َأَصاَب
َجَمَجَمَجَماَع ٌةٌةٌة» [ حيحص ا خبل اري باختصار]

♦ »= WpÍÑ•=^ hÍà
 ال َعَعَع َنَنَناق :أنثى ولد املعز.
 تضاغطوا :تزدمحوا.
َخُي ِّم ر :يغطي.
ِّ مَخُيَخُي

 الربمة :القدر.
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أبرص جابر النبَّيَّيَّي وهو يعمل يف اخلندق وقد عصب بطنه – بأيب
هو وأمي  -بحجر من شدة اجلوع ،فلم يتحمل جابر الصرب عىل ذلك،
فاستأذن النبي  ،لعله أن جيد طعا ًمًمًما يف بيته هييئه للنبي  ،فجهز هو زوجته
ًّرسًّرسا ،فقال« :قم أنت يا رسول اهلل
طعا ًمًمًما ،ودعا إليه جابر رسو َلَلَل اهلل
ًّرس
ور لج أو ر الج ن» ويف رواية« :أنت ونفر» ،ومل يشأ أن يكثر؛ حتى جيد النبي
ما ُيُيذهب ما حلقه من اجلوع ،وحتى ال حيرج أهل بيته بأعداد ال جيدون ما
يقدمونه هلم ،غري أن ما غاب عن جابر
ساعتها أنه ما كان للنبي أن
يستأثر عن صحبه وقد أمضوا ثالثة أيام ال يذوقون طعا ًمًمًما ،فام كان من النبي
إ ّالّالّال أن دعا املوجودين وكانوا أل ًفًفًفا ،ثم دعا بالربكة يف الطعام ،فأطعم
اجلميع حتى شبعوا وبقي ألهل البيت طعامهم ،وأوصاهم باألكل منه
والتصدق؛ مراعا ًةًةًة ملا أصاب الناس عامهم من شظف العيش.
♦ = WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
 MQجريان معجزة تكثري الطعام القليل حتى يسع اجلم الكثري عىل يد النبي
.
للنبي  :فقد صرب عىل اجلوع والعمل ثال ًثًثًثا ،ومل يصرب
 MRحب جابر
ومل يتحمل رؤية ما حلق النبي من اجلوع.
 MSرمحة النبي بأصحابه واهتاممه بمعاناهتم.
 MTصرب النبي وأصحابه عىل اجلوع.
♦ ^˚WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.
 كيف علم جابر بام أصاب النبي من اجلوع؟
 ما املعجزة الواردة يف هذا املقطع من احلديث؟
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َق
ْب َع ْب
َع
َأُهُهَّنَّنَأ َقاَلَلَ :عَع َشَشِطِط ا َّنلَّنلا ُسُس َيْوْوَيَمَم ا ِةِةَيَيِبِبْيْيَدَدُحْلُحْلُحْل اَوَو َّنلَّنل ُّيِب
ُّيِب
ِهَّلل
ا
ِدِد
ْب
َع ْنْن َجَجا ِرِرِبِب ْبِنِن َع
ِهَّللِهَّلل
ُّيِب
َوَوْحَنْحَن ُه َف َق َل َم َل
َّضَّضَوَوَتَتَف َأ َف َشَشِهِهَج
َق ُلُل َل َسَسْي
َبَب َنْيَنْي
َ ،فَقاَلَ« :ما َلُكْمْمْمُك »؟! َقا واَ :لْي
ا َّنلَّنلا ُسُس ْحَن ُه
َ ،فَج
َنْي َيِهِهْيْيَدَدَي ٌةٌةٌةَوَوْكْكِرِر َ ،ف َأ
َف َع َل َمَمْلْل
َدَدْنْنِعِع َن َم ُأُأَّضَّضَوَوَتَتَن اَلاَلَوَو ُبُبَرْشَرْشَرْشَن اَّل َم َب َنْيَنْي ْيْيَدَدَي َضَضَوَوَف َع َدَدَي
َج َل ا ا ُءُء
َكَ .ف َع َي ُهُه يِفيِف ال ِةِةَوَوْكْكِّرِّر َف َعَج
ِإِإاَّل َما َبَنْي َي َكَك
َن
َنا َما ٌءٌء َن
ْأْأَّضَّضَوَوَتَتَوَو
َثَثْمْمَأ
ْب َن
ُي
ُثُثَيَي َب َنْيَنْي َأ َص
ْمْمَكَك ْمْمُتُتْنْنُك َق َل ْوْوَلَل
َن ُتُتْلْلُقُق
ُك ؟ َقاَل:
:
َنا،
و ُرُر َبَنْي َأَصا ِهِهِعِعِبِب َكَكَأ ا ِلِل ا ُيُعُعْلْل وِنِنِنَ ،فْبِرَشِرَشِرَشَف َنا
َّنَّنُك َةَةَئَئ
َكَكَل َف َن َّنَّنُك َسَسْمَخْمَخ َع َةَةَرْشَرْشَرْش
ِمِما ًةًةًةَئَئ »[ .ا خبل اري]
ُك ا ِمِما َأٍفٍفْلْلَأ َل َفاَنا! ُك ا ْمَخ َع

♦ »WpÍÑ•=^ hÍà
ِ رِر ٌةٌةَوَوْكْك  :الركوة :إناء صغري من جلد يرشب فيه .
َ جَشَشَشِهِهَج  :أي أرسعوا متهيئني ألخذ املاء.

♦ ^= WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª

لقد أمد اهلل سبحانه وتعاىل نبيه

بمعجزات باهرات لتكون حجة عىل

خلقه ،وليزداد هبا الذين آمنوا إيام ًنًنًنا ،وههنا واحدة من تلك املعجزات ،فقد

أصاب املسلمني يوم احلديبية عطش حتى مل يبق معهم غري قدر يسري من املاء
ج ًّدًّدًّدا ،فلام ه ّمّم النبي

ليتوضأ به ُهُهرعوا نحوه ،إلخباره باحلال ،فكان أن

أجرى اهلل سبحانه وتعاىل عىل يده هذه املعجزة العظيمة ،فتفجر بني أصابعه

^= :·=ÿ^ m^äs≈=‹ ‚‹=W∆f_å=ÿ^ pwgª
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الرشيفة املاء؛ لينهل منه بضع عرشة مائة من الصحابة  -رضوان اهلل عليهم -

رش ًبًبا وطهارة.
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 MQمعجزة جريان املاء من بني أصابع النبي

 MRعظم حب أصحاب النبي
املاء وهو ال يعلم.

حتى وسع اجلميع.

له ،حيث كانوا يؤثرونه بام بقي عندهم من

 MSشهود هذا اجل ّمّم الغفري هلذه املعجزة واشتهارها بع ُدُدُد بينهم حج ٌةٌةٌة عىل من مل
يشهدها.

♦ ^˚WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.
 ما معنى أجهش؟

 متى كان عام احلديبية؟

^˚ÔÍÈg·ÿ^=Ó4åÿ^=Ω=„È≈fá
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ْب َع ْب
َع
َعن َجَجا ِرِرِبِب ْبِنِنِن َعْب
ُرَبُرَبُرَبْنْنِمِمْلْل ْعْعِمِمَسَس
َنَنا ِعِعْذْذِجِجْلْلِلِل
ا
[متفق ع يل ه]



=



َق
ُّيِبُّيِب َ ،فَفَلَلَّمَّما ُوُوِضَعَع ُهَلُهَلُهَل
ِهَّلل َقاَلَلَل :اَكَنَنَناَك ٌعٌعٌعْذْذِجِج ُقُقَيَي و ُمُمُم ِإِإْيَلِهِهِهْيَلْيَل ا َّنلَّنل ُّيِب
ِدِد ا ِهَّللِهَّللِهَّلل
ِض
ُّيِب
َضَضَوَوَف َع َدَدَي ُه َع َل
َل
ِمِمْثْثَلَل َأَوَوْصْصَأا ِتِت ا َشَشِعِعْلْل ا ِرِرِرَ ،حَحىَّتىَّت َنَنَزَزَل ا َّنلَّنل ُّيِب
َف َع َي ُه َعَلْيِهِهِهْي .
ُّيِبُّيِب
ُّيِب

♦ »= WpÍÑ•=^ hÍà
 ال ِعِعشار :النوق احلوامل ،واحدهتا :رَشرَشُعُع اء ،وهي التي أتى عليها يف
احلمل عرشة أشهر.

♦ ^= WpÍÑw=Ÿÿ Ïÿ_∏ˇ=^ ·≈ª
يف هذا احلديث يذكر جابر

قصة حنني اجلذع ،وهي من األمور

الظاهرة التي نقلها اخللف عن السلف :فقد افتقد هذا اجلذع الرسول

،

فح ّنّن حتى سمع من يف املسجد صوتا كأصوات النياق التي أثقلها محل بطنها

و ُرُرَقَق ب خماضها ،حتى نزل إليه

عليه أفضل الصالة وأزكى السالم.

ومسح عليه فسكن ،وتلك من معجزاته،

لقد كان احلسن البرصي إذا حدث هبذا احلديث بكى ،وقال :يا عباد اهلل،

اخلشبة حتن إىل رسول اهلل

شو ًقًقًقا إليه ،فأنتم أحق أن تشتاقوا إىل لقائه!

^= :·=ÿ^ m^äs≈=‹ ‚‹=W∆f_å=ÿ^ pwgª
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 MQتأييد اهلل سبحانه نبيه بمعجزة حس ّيّية رآها الصحابة ،وهي حنني جذع
النخل الذي كان

خيطب بجانبه قبل أن ينتقل إىل موضع منربه.

 MRحنني اجلذع صورة حية ملحبة النبي
للنبي

أقل من حب ذلك اجلذع له.

 MSرمحة النبي
وسكن.

تدفع ك اًلاًلاًل منا إىل أ اّلاّل يكون حبه

 :فقد نزل ومسح عىل اجلذع حتى خفف عنه ما حل به

♦ ^˚WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.
 ما معنى ال ِعِعشار؟

ِ لِلِلـ َمَمَم كان حنني اجلذع يوم اجلمعة؟

ÔÍÈg·ÿ^=Ó4åÿ^=Ω=„È≈fá˚^
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• اإليامن بالنبي

• حب النبي

• طاعة النبي

.

• اتباع سنة النبي

.

• الصالة عىل النبي

.

.

.
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ُهُهَّنَّنَأ َق َل
ُسُسْفْفَن َحُمَحُم
َع َأ َةَةَرَرْيْيَرَرُهُه
َع
ُس
َأ َقاَل « :اَوَو ِذَّلِذَّل
ِذَّلي َن
َع ْنْن َأيِبيِب
َحُمَّمٍدٍدَّم ِهِهِدِدَيَيِبِب
َع ْنْن َرَرُسو ِلِل اِهَّللِهَّللِهَّلل
ْمْمَلَلَوَو ُي ْنْنِمِمْؤْؤ
ُمُمَيَي
ُعُعَمَمْسْسَيَي َأ ٌدٌدَح ْنْنِمِم
ُهُهَيَي ٌّيٌّيِدِد
ِبِبا ِذَّلِذَّل
ِذَّلي
ُي
اَلاَلاَلَوَو َنَرْصَرْصَرْصَنا ٌّيِنٌّيِنٌّيِنٌّيِنُ ،ثَّمَّمُث و ُتُت
َهِهِهِذِذَه ا ِةِةَّمَّمُألُأل و
يِبيِب َأَح
اَلاَلاَل
َنَناَك ْنْنِمِم َحَحْصْصَأ
ُتُتْلْلِسِسْرْرُأُأ
َّنلَّنل
َأ ا ِبِب ا ا ِرِرِر»[ .مسلم]
ِهِهِهِبِب ؛ ِإِإاَّلاَّلاَّل اَك

♦ ^= WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª
يف هذا احلديث يقسم النبي

أحد تبلغه رسالته

بمن بيده حياته وهو اهلل تعاىل :أنه ما من

يف حياته أو بعد موته ،ثم ال يؤمن به؛ إال كان – عيا ًذًذًذا

باهلل – من أهل النار ،وانام ذكر

اليهودي والنرصاين تنبي ًهًهًها عىل من سوامها؛

وذلك ألن اليهود النصارى هلم كتاب ،فإذا كان هذا شأهنم مع أن هلم كتا ًبًبا

فغريهم ممن ال كتاب له كامللحدين وعبدة األوثان من باب أوىل.
♦ = WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
 MQأو ُلُلُل حقوق النبي عىل أمته اإليام ُنُنُن به.

 MRكل من بلغته رسالة النبي

ثم مل يؤمن به فمصريه النار.

 MSأنه ال يغني ا ِّتِّتباع الكتب الساموية السابقة بعثة النبي
رسالة النبي

فلم ي َّتَّتبعها.

عن كل من بلغته

=_‹‚= :·ÿ=^ ”È—v= ‚‹=W
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 MTيف َقَقَق َسَسَسم النبي

بمن بيده حياته

XU

قبل ذكر أهل الكتاب تنبي ٌهٌهٌه هلم عىل

أنه ال رشيك هلل يف ملكه :من نبي ،وال م َلَلك ،وال غريه.

♦ ^˚WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.

 ما فائدة ذكر أهل الكتاب يف احلديث؟

^˚ÔÍÈg·ÿ^=Ó4åÿ^=Ω=„È≈fá
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ُي ُنُنِمِمْؤْؤ َأ ْمْمُكُكُدُدَح َح ىَّت ُكُكَأ َأ َّب
َحىَّت َأ و َنَن َأ َّبَح
َأَح
 « :اَلاَلاَل ُي
َح ِإِإْيَلِهِهْيَلْيَل

َق َق
َأ َن
َعَع ْنْن َأَنٍسٍس َقاَلَلَ :قاَلَل ا َّنلَّنلُّيِبُّيِب
ُّيِب
ْنْنِمِم
َّنلَّنل
اَوَو ِهِهِدِلِدِلِدِل ِهِهِدَلِدَلِدَلَوَوَوَو اَوَو ا ِسِس َأَنيَنيَنيِعِعَمْجَمْجَمْجَأ »[ .متفق ع يل ه]





َق َل
َع ُهُهْنْن
َدَدَجَجَوَو َّنَّنِهِهِبِب
ْنْنَم َّنَّنُكُك
َعَعِنِن ا ِّيِبِّيِبِّيِبَّنلَّنل
َحاَلاَلاَلَح
ِفِفي ِهِه
َقاَلَ« :ثاَلاَلاَلَث ٌثٌث َم
وَع
َأ
ْنْنَم َنَناَك
ُهُهُّبُّبِحُيِحُيِحُي
َّم
ُس
َمَمُهُه ْنْنَأ َّب
َّب
ِإِإاَّلاَّلاَّل
َح ِإِإْيَلِهِهْيَلْيَل ِمِمَّما َوَوِسِسا اَ ،وَوَأ َّبِحُيِحُيِحُي ا َءَءْرْرَمَمْلْل اَلاَلاَل
ا ِإلِإلي َمَماِنِنِنَ :م اَك ا ُهَّللُهَّللُهَّلل َرَرَوَوُسو ُهُلُهُلُهُل َأ َّبَح
ُهُهْنْنِمِم َمَمَكَك َرَرْكْكَي ُه ْنْنَأ ُي َفَفَذَذْقْق
َدَدْعْعَب ْنْنَأ ْنْنَأ َذَذَق
ْنْنَأ
ْنْنَأ ُعُعَيَي
ا َي ُه َأ ُي
ِهَّلِلِهَّلِلِهَّلِلِهَّلِلَ ،وَوَأ َيَهَهَرَرْكْكَي َأ و َدَد يِفيِف ا ْلْلُكِرِرْفْفُك َب َأ َأ َق ُهُه ا ُهَّللُهَّللُهَّلل
َّنلَّنل
يِفيِف ا ا ِرِرِر»[ .متفق ع يل ه]
َةَةَوَو

♦ ^WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª
يف هذين احلديثني يفصح النبي

يكمل إيامن املرء إال حينام يصبح النبي

عن مكانة حبه

 ،وكيف أنه ال

أحب إليه من نفسه والناس أمجعني،

وكيف أن من منحه اهلل تعاىل حب النبي

ذاق حالوة اإليامن فاستلذ

بالطاعة ،وهانت عليه كل مشقة قد تعرتض طريقه يف سبيل رىض الرسول
واتباع هديه والدعوة إليه ،وهذا يعني أنه حني يتعارض أمر النبي

النفس أو أمر غريه فإن املؤمن احلق يقدم أمر النبي

مع هوى

وهنيه عىل ما سواه من

األمور املحبوبة طب ًعًعًعا :كاألقارب ،واألموال ،واألوطان .وقد توعد اهلل عىل

=_‹‚= :·ÿ=^ ”È—v= ‚‹=W
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تقديم غري النبي

XW

عليه فقال﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ﴾ [التوبة.] 24 :
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 MQمن أبرز حقوق النبي عىل أمته :حبه

 MRال يكمل إيامن املرء إال بتقديم حب النبي

 MSمن ح َّقَّقَّقق حب النبي

.

ذاق حالوة اإليامن.

♦ ^˚= WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.
 ما معنى ذاق حالوة اإليامن؟

عىل غريه.
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َع يَبيَبَأ َةَةَرَرْيْيَرَرُهُه
َع ْنْن َأ
َع
َف ْدْدَق َع ىَص
َع َصَصا يِنيِن َفَق َعىَص ا َهَّللَهَّللَهَّللَهَّلل»[ .متفق ع يل ه]

ُس
ِهَّلل
َأَّنَّنَّنَأ َرَرُسوَلَلَل ا ِهَّللِهَّللِهَّلل

=


َق َل ْنْنَم َطَطَأ َع َف ْدْدَق َطَطَأ َع
ْنْنَم
َقاَلَ« :م َأ اَعيِنيِن َفَق َأ اَع ا َهَّللَهَّللَهَّلل َوَوَم





َةَةَّنَّنَجْلَجْلَجْل اَّل
َق َل ُّلُكُّلُك َّمَّمُأُأ ُلُلُخُخْدْدَي
َّنَّنَأ ُس َل
َع ُهُهْنْن
وَع
ِإِإاَّل
َقاَلُّ« :لُك يِتيِت َي و َنَن ا
َأ َرَرُسوَل اِهَّللِهَّللِهَّلل
ْأْأَي
َق
َل
َل
َةَةَّنَّنَجْلَجْلَجْل
َل
ْنْنَم َطَطَأ َع َخَخَدَد
ْنْنَم َع
ْنْنَم ىَب
َق ُلُل َي ُس
َوَوَم َع
َقا واَ :يا َرَرُسوَل اِهَّللِهَّللِهَّلل َوَوَم َي ىَب؟! َقاَلَ« :م َأ اَعيِنيِن َل ا
َأ
َأىَبىَبىَب»[ .ا خبل اري]

ْنْنَم َأ
َم َأىَبىَبىَب».
َف ْدْدَق
َصَصا يِنيِن َفَق

♦ ^= WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª
يف احلديث األول ربط لطاعة اهلل

بطاعة رسوله

 ،وهو مصداق

آيات كثرية من كتاب اهلل ،منها﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾

[آل عمران .] 31

وجاء احلديث الثاين مرت ًبًبا اجلزاء عىل طاعة الرسول

كل أمة الدعوة اجلنة إن أطاعوا الرسول

فحكم بدخول

 ،وإ اَّلاَّلاَّل نع مهئابإب رانلا اولخد 

تصديقه ،أو استحقوها إن عصوه فيام يأمرهم وينهاهم.
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وهذا احلق للنبي

هو يف احلقيقة من لوازم احلق السابق وهو حمبته

صد ًقًقًقا من قلبه أطاعه ،وهلذا قال القائل:

فإن من أحبه

تعيص اإلل  تنأو ه

لو ك  نا َكَكَّبَّبُحُح

XY

ْظْظُتُت ه ر ُهُهُهُهُهُهُهَّبَّبُحُح

داص  ًقًقًقًقًقًق ا ألطعتهه

**
**

ُعُعُعُعُعُعُعُعُعُعُع

ه يقلا يف يرمعل اذ ا ِسِس يدب 
إن ا ُملُملح َّبَّب  نمل  ُّبِحُيِحُيِحُي ُّبُمُم يط ُعُعُعُعُعُعُعُعُعُعُع
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 MQأن طاعة الرسول طاعة هلل سبحانه ،ومعصية الرسول
تعاىل.

 MRأن اجلنة مأوى كل من أطاع الرسول
كفر به.

 ما املراد باألمة يف احلديث؟
 من يأبى دخول اجلنة؟

معصية هلل

من أمته ،والنار مصري كل من

 MSأن اإلنسان مسؤول عن فعله إن خ ًريًريًريا فخري ،وإن ًرشًرشًرشا فرش.
♦ ^˚WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديثني من حفظك.

؛
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ُقُقَيَي
ْب
َع
ُهُهَّنَّنَأ
َع َأ َسَسَن ْب َم
و ُلُلُلَ :جَجا َءَء
َع ْنْن َمُحَمُحَمُحْيِدِدْي ْبِنِن َأىِبىِبَأ َمُحَمُحَمُحْيٍدٍدْي ال ِوِوَّطَّطي ِلِلِلَ :أ ِمِمَسَس َع َأَن ْب َنَن َما ٍكٍكِلِل
ىَل
ْسْسَيَي ُلُلَأ
َع َبَبِعِع
َف َل َّم
َثاَلاَلاَلَث َثُةُةَث ْهْهَرَر ٍطٍط ِإِإىَل ُيُبُب ُيو ِتِت َأَوَوْزْزَأاِجِج ا ِّيِبِّيِبِّيِبَّنلَّنل
َأ و َنَن َع ْنْن ا ِةِةَدَد ا ِّيِبِّيِبِّيِبَّنلَّنل َ ،فَلَّما ُأُأْخُرِبُرِبُرِبْخ وا
ُّلُّل
َف ُلُل
ْدْدَق
َم َت َّدَّدَق َم ْنْنِمِم
َم
َكَكَأْمْمُهُهَّنَّنَأ َتَتَقَقا وَهَهاَ ،فَقَقا واَ :وَوَأَنَنْيْيَأ ْحَنُنُنْحَنْحَن َنَنِمِم ا ِّيِبِّيِبِّيِبَّنلَّنل
َق َرَرِفِفُغُغ ُهَلُهَلُهَل َما َتَق َم َذِهِهِبِبْنْنَذ َوَوَما
َق َل َأ ْمْمُهُهُدُدَح َّمَّمَأ َأ َن يِّن يِّليِّلَص َّلَّل ْي َل
َتَت
َق َل ُرُرَخَخ َأ َن ُصُصَأ
َرَرْهْهَّدل
اَلاَلاَلَوَو
َأ ا َأَنا َفِإِإَفيِّن ُأُأَص ال ْيَل َأًدًدًدَبَبَأ اَ .وَوَقاَل آ َ :أَنا َأ و ُمُم اَّدل
َأَرَرَرَّخَّخَأ ! َقاَلَ :أَح
َف َق َل
ُرُرِطِطْفْفُأُأ َق َل ُرُرَخَخ َأ َن ُلُلِزَتِزَتِزَتْعْعَأ َسَسِّنِّن
ُس
َف َج
َتَتَأ ُجُجَّوَّوَز
َفَقاَل:
َ .وَوَقاَل آ َ :أَنا َأ
ال ا َءَء َفاَلاَلاَلَف َأ َز َأًدًدًدَبَبَأ اَ .فَجا َءَء َرَرُسو ُلُل اِهَّللِهَّللِهَّلل
َأ
َألَأل
يِّن
ْتْتَأ َق ْمْمُكُك ُهَلُهَلُهَل يِّنيِّنِكِكَل
ْمْمُتُتْلْلُقُق َذَذَكَك َذَذَكَكَوَو َم
َشَشْخ ْمْمُكُك
«َأُمُمُتُتْنْنَأ ا ِذَّلِذَّل
َ ،ل
ِهَّلِلِهَّلِلِهَّلِلِهَّلِل َوَوَأ َقا
ا! َأَما اَوَو ِهَّللِهَّللِهَّلل ِإِإيِّن ْخ ا
ا
ِذَّلي َنَن
َب َع َّنَّنُس َف َل َسَسْي
ُأُأَوَو يِّليِّلَص ُدُدُقُقْرْرَأ َتَتَأ ُجُجَّوَّوَز َسَسِّنِّن
ْنْنَمَمَف
ُصُصَأ
ِغِغَرَر َب َع ْنْن ُس يِتيِت َفَلْي
َأ و ُمُم ُرُرِطِطْفْفُأُأَوَوَ ،ص َوَوَأ َ ،وَوَأ َز ال ا َءَءَ ،ف
يِّنيِّنيِّنِمِم ».

[متفق ع يل ه]

َفَوَوُهُهَف

َع َةَةَشَشِئِئاَع
َعَع ْنْنْن اَع


ُس
َأَّنَّنَّنَأ َرَرُسوَلَلَل ا ِهَّللِهَّللِهَّلل
ِهَّلل

ٌّدٌّدٌّدَرَر »[ .متفق ع يل ه]

♦ »= W≤oÍÑ•=^ hÍà
َ قَقَتَت ا ُّلُّلو َهَها :ع ّدّدّدوها قليلة.

 سنتي :أي طريقتي وهديي.

 ر ٌّدٌّدٌّد :أي مردود وباطل.



َق َل ْنْنَم َع َل َع اًل َل َسَسْي َع َل
َن
َقاَلَ« :م َع ِمِمَل َع َمَماًلاًل َلْي َعَلْيِهِهْي َأُرُرْمْمَأ َنا

=_‹‚= :·ÿ=^ ”È—v= ‚‹=W
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يف احلديث األول يفصح النبي

عن أن من تنكب سنته

فليس منه ،أي :إن فعل ذلك انتقا ًصًصًصا هلا ورغبة عنها فليس عىل ملته
فعل ذلك تكاسال فليس من السالكني منهاجه بحق.
وأما احلديث الثاين فهو من جوامع كلمه

وهديه
 ،ومن

 ،وهو يمثل قاعدة عظيمة

من قواعد اإلسالم ،وهو رصيح يف رد كل بدعة أحدثها املرء يف الدين أو اتبع

فيها من أحدثها ،فكل ما يغفله منها فهو باطل غري معتد به.

♦ = W≤oÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
 MQأن من حقوق النبي  :اتباع سنته ،واحلذر من االبتداع يف الدين.

 MRأن كل عمل مل يرشعه النبي

فهو باطل مردود عىل صاحبه.

 MSأن كل ما وافق شي ًئًئًئا من أدلة الرشع أو قواعده العامة فهو مقبول.
♦ ^˚WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديثني من حفظك.

 ما معنى قوله

 ما معنى قوله

« :فهو رد»؟

« :رغب عن سنتي»؟

^˚ÔÍÈg·ÿ^=Ó4åÿ^=Ω=„È≈fá
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ْب
َع َع ْب
َع
ْب َع
َع ْنْن َعْب ِدِد اِهَّللِهَّللِهَّلل ْبِنِن َع ِرِرْمْم و ْبِنِن ا َعْلْل اِصِص
َص ىَّل
َع َل َهَهِبِب َع
َصَصىَّلىَّل َّيَلَعَّيَلَعَّيَلَع
َّيَلَع َصاَلاَلاَلَص ًةًة َصىَّل ا ُهَّللُهَّللُهَّلل َعَلْيِهِهْي ا َع ًرْشًرْشًرْشا»[ .مسلم]

َأُهُهُهَّنَّنَأ

=


َع
ِمِمَسَس َعَع ا َّىِبَّىِبَّىِبَّىِبَّنلَّنل

♦ ^= WpÍÑwŸÿ= Ïÿ_∏ˇ^= ·≈ª

ُقُقَيَي
ْنْنَم
و ُلُلُل «َ ...م

دل احلديث عىل سعة فضل اهلل تعاىل وعظم الصالة عىل النبي  ،حيث
وعد عىل كل صالة واحدة بعرش صلوات منه سبحانه ،والصالة منه سبحانه
رمحة.
وأفضل صيغ الصالة عىل النبي الصالة اإلبراهيمية التي علمها النبي
أمته« :ال َّمَّمُهُهَّلَّل ِّلِّلَصَص ىَلىَلَعَع ٍدٍدَّمَّمَحُمَحُمَحُم ىَلىَلَعَعَوَو آ ِلِل ٍدٍدَّمَّمَحُمَحُمَحُم  ،اَماَمَكَك َتَتْيْيَّلَّلَصَص ىَلىَلَعَع َرَرْبْبِإِإ ا ِهِهي َمَم ىَلىَلَعَعَوَو
آ ِلِل َرَرْبْبِإِإ ا ِهِهي َمَمَ ،كَكَّنَّنِإِإ ِمَحِمَحِمَحي ٌدٌد ِجَمِجَمِجَمي ٌدٌد ،ال َّمَّمُهُهَّلَّل َبَباِرِر ْكْك ىَلىَلَعَع ٍدٍدَّمَّمَحُمَحُمَحُم ىَلىَلىَلَعَعَوَو لآ   ِ ِ م ٍ،ٍ،دَّدَّمَحُمَحُمَحُ ك   اَ اَمَمَ ب اَاَر  َ َ َتْتْكَكَ
ىَلىَلَعَع َرَرْبْبِإِإ ا ِهِهي َمَم ىَلىَلَعَعَوَو آ ِلِل َرَرْبْبِإِإ ا ِهِهي َمَمَ ،كَكَّنَّنِإِإ ِمَحِمَحِمَحي ٌدٌد ِجَمِجَمِجَمي ٌدٌدٌد».
♦ = WpÍÑ•=^ ‚=‹ É_Õkå=Í _º
 MQاستحباب الصالة عىل النبي .
 MRالصالة عليه بعرش صلوات من اهلل سبحانه.
 MSتأكيد الصالة عىل النبي كلام تكرر ذكره.
♦ ^˚WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.
مرة؟
 ما فضل من ص ىَّلىَّلىَّل يبنلا ىلع 
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يِّن
َق َل ُتُتْلْلُقُق َي ُس َل
َةَةاَلاَلَّص َع َل ْي
ْب
َع
َكَ ،ف
َ :يا َرَرُسوَل اِهَّللِهَّللِهَّلل ِإِإيِّن ُأُأْكُرِثُرِثُرِثْك الَّص َعَلْي َكَك
َع ْنْن ِّيَبِّيَبِّيَبُأُأ ْبِنِن ٍبٍبْعْعَكَك َقاَل:
ْنْنِإِإَف
َع َلَل َك ْنْنِمِم
َق َل ُتُتْلْلُقُق ُبُبُّرُّر َع َق َل َم
َف َق َل َم
 :ال َع؟ َقاَلَ« :ما َتَتَتْئْئِشِش َ ،ف
َأَعْجْجَأ ُلُل َك َصيِتيِتاَلاَلَص ؟ َفَقاَلَ« :ما َتَتَتْئْئِشِش »َ .قاَل:
َلَل
َلَل
ُتُتْلْلُقُق َفَفْصْصِّنلِّنل
َق َل َم َتَتْئْئِشِش ْنْنِإِإَف َتَتْدْدِزِز
َتَتْدْدِزِز
َك»،
َفَوَوُهُهَف ٌرْيٌرْيٌرْيَخَخ َكَك
؟ َقاَلَ« :ما َ ،ف
:ا
،
َك»
َفَوَوُهُهَف ٌرْيٌرْيٌرْيَخَخ َكَك
َلَل
َق َل ُتُتْلْلُقُق َف
َق َل َم َتَتْئْئِشِش ْنْنِإِإَف َتَتْدْدِزِز
ُتُتْلْلُقُق َأَأ َع َلَل َك
َ :أ َعْجْج ُلُل َك
َك»،
َفَوَوُهُهَف ٌرْيٌرْيٌرْيَخَخ َكَك
َ :فا ِنْيِنْيِنْيَثَثُلُلُّثلُّثل ؟ َقاَلَ« :ما َ ،ف
َقاَل:
َلَل َك ُبُبْنْنَذ
َهَهَّلُكَّلُكَّلُك َق َل ًذًذِإِإ ْكْكُت ىَف َه َّم َك ُي
َك»[ .ا مرتل ذي حو سنه]
ا؟ َقاَل « :ا ُت ىَف َهَّمَكُ ،يَوَو ْغْغَفُرُرَف َك َذ َكَك
َصيِتيِتاَلاَلَص
ْمْمَكَكَف

♦ »= WpÍÑ•=^ hÍà
 اَلاَلَصَص يِتيِتيِت :الصالة يف اللغة :الدعاء ،وهو املعنى املراد يف احلديث.
=∏_WÏÿ
♦ ^ˇ^ ·≈ª
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هذا احلديث ُيُيب نِّينِّي مكانة الصالة عىل النبي

كعب

أنه يكثر من الدعاء للنبي

والدعاء له :فقد ذكر ُّيَبُّيَبُّيَبُأُأ بن

 ،وذلك يشمل الصالة عليه وسؤال

الوسيلة له ونحو ذلك ،وسأل عام ينبغي أن يرصفه من الوقت عند الدعاء
لنفسه يف الصالة عىل النبي

 ،فبني له

أنه ال جيب عليه قدر حمدد ،إال أنه

إن أكثر فهو خري له ،وحني يرصف ك َّلَّلَّل دعائه له

فإنه ُيُيكفى مهه ويغفر ذنبه،

ويف ذلك مجاع خريي الدنيا واآلخرة :فمن ُكُكفي َّمهَّمهَّمهه سلم من حمن الدنيا ،ومن
ُغُغفر ذنبه سلم من حمن اآلخرة.
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ِ MQعِعظم فضل الصالة عىل النبي

.

 MRاعتناء الصحابة  -رضوان اهلل عليهم  -بالصالة عىل النبي

.

 MSجواز ذكر اإلنسان صالح عمله لغرض رشعي ،كاالستفتاء ونحوه.
♦ ^˚= WÔŸÙã
 اقرأ نص احلديث من حفظك.

 ما معنى «كم أجعل لك من صاليت»؟

 ما العمل الذي يرشد إليه احلديث؟
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