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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة
هذا كتاب العلوم الإ�سالمية  /الرتبية الأخالقية ،لل�صف احلادي ع�رش ،الذي ن�أمل �أن

واعيا يولد لديهم ثق ًة واعتزا ًزا
يعمق لدى طلبتنا فهمهم لدينهم احلنيف وقيمه و�أخالقهً ،
فهما ً
عمليا ،وممار�سة �سلوكية لأحكام هذا الدين يف خمتلف جوانب حياتهم.
به ،وتطبي ًقا ًّ

وحر�صنا يف هذا الكتاب على مراعاة قدرات الطلبة وميولهم وحاجاتهم ،فجاءت

وعر�ضت بطريقة �شائقة ممتعة عن طريق اختيار حمتوى
املادة الدرا�سية وا�ضحة� ،سهلةُ ،

جاذب ،جديد يف مو�ضوعاتهٍ ،
ٍ
ومواكب مل�ستجدات الع�رص وق�ضاياه،
خال من التكرار،

متنوعا يف مو�ضوعاته ّ
منظ ًما لعالقة الطالب باهلل تعالى ،وبنف�سه ،ومبجتمعه ،والكون
وجاء
ً
الفردية ،وتثري
من حوله ،وذلك ببناء �أن�شطة متنوع ٍة �ص ّفية وغري �صفية ،تراعي الفروق
ّ

اهتمام الطلبة ،وتلبي �شغفهم لال�ستزادة من املعرفة و�إثراء خرباتهم ،وت�سهم يف الرتبية
الأخالقية وتعزيزها لديهم.

ِ
علما ب� َّأن ِ
ني
هذه الطبع َة جتريبي ٌة خا�ضع ٌة
نقيح ،لذا نرجو من زمالئنا املع ِّلم َ
للمراجعة وال َّت ِ
ً
و�أوليا ِء الأمورِ
وت�سهم يف حت�سي ِن ِه وتطويره.
الكتاب
تزويدنا ب�أي ملحوظات ُتغني
َ
َ
ُ
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الف�صل الدرا�سي
الأول
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الدر�س الأول

تعظيم �شعائر اهلل تعاىل
� ّإن تعظيم �شعائر اهلل تعالى من �أعظم العبادات التي يحر�ص امل�سلم عليها ،ويجب علينا �أن

نتعاهد �أنف�سنا بهذا التعظيم .فما املق�صود بتعظيم �شعائر اهلل تعالى؟ وما �صوره؟ هذا ما �ستعرفه يف

هذا الدر�س �إن �شاء اهلل تعالى.

مفهوم تعظيم �شعائر اهلل تعالى

أول
� اً

هو �إجالل �أحكام الإ�سالم وتقدير تعاليمه ،وذلك بالعمل

ب�أوامر اهلل تعالى ،واالبتعاد عن نواهيه.

ثانيًا

}
(�سورة احلج ،الآية )32

{

من �صور تعظيم �شعائر اهلل تعالى
من حق اهلل تعالى على امل�سلم تعظيمه ،و�إجالله ،وذلك بالإكثار من ذكره ،والبدء با�سمه يف

الأمور جميعها ،وحمده والثناء عليه مبا هو �أهل له ،وطاعة �أوامره واجتناب نواهيه ،قال اهلل
تعـالـى} :

اهلل تعالى يتحقق يف �صور كثرية منها:

{ (�سورة الطالق ،الآية  ،)1وتعظيم �شعائر

 - 1تعظيم القر�آن الكرمي ،وذلك باحرتامه وحفظه واالعتناء به ،واتباع ما جاء فيه ،وتعظيم �ش�أنه،
فقد و�صفه اهلل تعالى بالعظيم يف قوله} :

{ (�سورة احلجر،

الآية  ،)87وال يقت�رص تعظيم كالم اهلل تعالى حقيقة على جتويد قراءته فقط ،بل ال بد من فهمه
وتدبره والعمل ب�أحكامه.
�أتد ّبر و�أفكّر
أتـدبــر قـول اهلل تـعـالـى} :
� ّ

{

(�سورة احل�رش ،الآية  ،)21ثم �أفكر يف �صور �أحقق بها تعظيم القر�آن الكرمي يف حياتي ،و�أ�شارك بها

زمالئي.
8

ومن �صور تعظيم القر�آن الكرمي حر�ص امل�سلم على الطهارة عند قراءته ،ورفعه عن الأر�ض
وعدم و�ضع �شيء فوقه ،وتعهده بالعناية ،وعدم تعري�ضه للتلف بتمزيق �أوراقه �أو الكتابة

عليها ،فهذا ال يليق بامل�صحف ال�رشيف ,كما ينبغي لطالب العلم املحافظة على الكتب

ب�شكل عام ،وعدم تعري�ضها للعبث واالهانة.
�أناق�ش و�أقرتح

أناق�ش مع زمالئي ومعلمي مو�ضوع التعامل مع امل�صاحف التي وقع ب�أوراقها تلف ،و�أقرتح
� ُ
اً
حلول للتعامل معها.

ومن الأمثلة الدالة على تعظيم ال�صحابة  للقر�آن الكرمي بالتزام �أحكامه ،ق�صة خوف ثابت
ابن قي�س  ،ملا نزل قول اهلل تعالى}:

{ (�سورة احلجرات ،الآية � ،)2إذ �أتى

ثابت بن قي�س وهو خطيب الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،فبكى وقال :والذي ال �إله �إال
هو ،ال �أخرج من بيتي ،حتى يتوب اهلل علي �أو �أموت يف بيتي ،ف�س�أل الر�سول �صلى اهلل عليه

و�سلم ال�صحابة فقال� :أين ثابت؟ قالوا :يا ر�سول اهلل! نزلت الآية فظن �أنها فيه ،ف�أغلق عليه

بابه ومل ي�أكل ومل ي�رشب ،وحلف �أال يخرج حتى يتوب اهلل عليه �أو ميوت يف بيته ،قال عليه
أهل ِ
اجلنة»((  ،ف�أتوا يطرقون عليه الباب ويب�رشونه �أنه من �أهل
من � ِ
هو ْ
ال�صالة وال�سالم« :بلْ َ
حياء من اهلل.
اجلنة ،فبكى حتى �أغمي عليهً ،

 - 2تعظيم الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،باتباع �أوامره واجتناب نواهيه ،والر�ضا مبا جاء به،
واتباع �سنته ،والدفاع عن �رشيعته ،قال اهلل تعالى} :

{ (�سورة �آل عمران ،الآية  ،)31فال ي�ؤمن �أحد حتى يكون النبي

�صلى اهلل عليه و�سلم �أحب �إليه من نف�سه و�أهله والنا�س �أجمعني ،ويظهر حب النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم بتقدمي �أمره على كل �أمر.

ومن �أمثلة حب ال�صحابة  للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،موقف زيد بن الدثنة  ،وقد
�س�أله �أبو �سفيان وهو على ال�رشك حينذاك حينما �أخرجه �أهل مكة من احلرم ليقتلوه ،وكان قد

( )1رواه م�سلم.

9

حممدا الآن عندنا مكانك ن�رضب عنقه ،و�إنك يف
أ�ُ�سرِ َ يوم الرجيع� ،أن�شدك اهلل يا زيد �أحتب �أن ً

حممدا الآن يف مكانه الذي هو فيه ،ت�صيبه �شوكة ت�ؤذيه و�إين
�أهلك؟ قال'' :واهلل ما �أحب �أن ً

أحدا كحب �أ�صحاب
أحدا يحب � ً
جال�س يف �أهلي'' ،فقال �أبو �سفيان'' :ما ر�أيت من النا�س � ً
حممدا '((.
حممد ً

 - 3تعظيم �أحكام اهلل تعالى ،وذلك بال�س�ؤال عنها ،وااللتزام بها ،قال تعالى} :
{ (�سورة احلج ،الآية  ،)30مع �رضورة �أن يحذر امل�سلم من �إتيان ما

ُيخل بتعظيم �أحكام اهلل تعالى كاال�ستهزاء �أو املزاح �أوالتفكه بها.
�أتامل و�أجيب

�أت�أمل قول عمر بن اخلطاب « : ال يبع يف �سوقنا �إال من قد تفقه يف الدين وفهم �أ�صول البيع
((
ثم �أجيب عن الأ�سئلة االتية:
وال�رشاء» ّ ،

ما �أهمية التفقه يف �أحكام البيع وال�رشاء للتجار؟
كيف يكون تعظيم �شعائر اهلل تعالى يف ال�سوق؟

 - 4تعظيم الأماكن الإ�سالمية التي ورد الن�ص بتعظيمها خا�صة ،كتعظيم امل�سجد احلرام ومعرفة

مكانته ومنزلته ،و�أنه �أ�رشف البقاع على وجه الأر�ض ،و�أن الذنوب فيه �أ�شد حرمة من غريه،

وتعظيم م�سجد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،وتعظيم امل�سجد الأق�صى .ويجب تعظيم
�سائر امل�ساجد بال�سعي يف عمارتها؛ باملحافظة على ال�صالة فيها وذكر اهلل تعالى ،وبنائها

والإنفاق عليها.

 - 5تعظيم العبادات التي �رشعها اهلل تعالى لنا،كتعظيم �صيام �شهر رم�ضان ،وقيام ليله ،واالجتهاد
يف الع�رش الأواخر منه ،وكذلك تعظيم الع�رش الأوائل من ذي احلجة بالطاعات واالجتهاد بها.

 - 6تعظيم حرمة الإن�سان؛ باحرتام حقوقه ،وعدم النيل من كرامته �أو التعدي عليه ب�أي �صورة؛
(�	)1أخرجه البيهقي.
(� )2سنن الرتمذي.
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ك�سبابه والنيل منه �أو �رضبه وغريها ،قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف حجة الوداع:
«  ..ف�إنَّ اهلل َ َ
يومكم
أعرا�ضكم �إال بحقِّها
دماءكم و�أموا َلكم و� َ
كحرمة ِ
ِ
تبارك وتعالى قد حر َم َ

�شهركم هذا»((.
هذا يف ِ
بلدكم هذا يف ِ
�أتد ّبر و�أ�ستنتج

أتدبر قول اهلل تعالى الآتي و�أ�ستنتج �صورة من �صور تعظيم �شعائر اهلل تعالى} :
� ّ
{ (�سورة البقرة ،الآية .)158

( )1رواه البخاري.
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á∏Ä°SC’G
 - 1و�ضح املق�صود بتعظيم �شعائر اهلل تعالى.
 - 2بينّ ثال ًثا من ال�صور التي يتحقق بها تعظيم �شعائر اهلل تعالى.
 - 3اذكر �أربعة �أعمال ُت َع ّظم بها القر�آن الكرمي.
معا�رصا لتعظيم �شعائر اهلل تعالى.
منوذجا
 - 4اذكر
ً
ً
 - 5ا�ستنتج �صورة واحدة ،من �صور تعظيم �شعائر اهلل تعالى ،لكل ن�ص من الن�صو�ص ال�رشعية
الآتية:

أ�  -قال تعالى} :

{.

ب -قــال تعــالى} :

{.

جـ -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم .. « :ف�إنَّ اهلل َ َ
دماءكم و�أموا َلكم
تبارك وتعالى قد حر َم َ
أعرا�ضكم �إال بحقِّها
�شهركم هذا»((.
و� َ
يومكم هذا يف ِ
كحرمة ِ
ِ
بلدكم هذا يف ِ

( )1رواه البخاري.
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الدر�س الثاين

من خ�صائ�ص الت�شريع الإ�سالمي
امتاز الت�رشيع الإ�سالمي بقدرته على تنظيم واقع النا�س ،ومعاجلة ق�ضاياهم ،وا�ستيعاب احلوادث

ومد الت�رشيعات احلديثة ب�أف�ضل النظم والقوانني ،وذلك
املتجددة يف حياتهم ،و�إعطاء احللول لهاّ ،
مبا احتوى عليه من قواعد كلية وت�رشيعية و�أ�صولية ّ
ت�شكل معي ًنا ال ين�ضب بتقدم الزمان واملكان،

وكل ذلك م�ستمد من �أ�صول الت�رشيع الإ�سالمي ،كالقر�آن وال�سنة والإجماع واالجتهاد وغريها،
متيزه بخ�صائ�ص كثرية ،منها:
و ّمما �أعطى الت�رشيع الإ�سالمي هذه القدرة؛ ّ

أول
� اً

الربانية

ومعنى ذلك �أنها من اهلل تعالى ،فهي ربانية امل�صدر ،وربانية الغاية.

ربانية امل�صدر� :أي �أن �رشيعة الإ�سالم م�صدرها الوحي ،جاءت ب�إرادة اهلل تعالى ،فهو الذي و�ضع

�أ�س�سها ومبادئها ،قال تعالى }

{ (�سورة الفرقان ،الآية ،)1

وربانية امل�صدر هذه �أك�سبت ال�رشيعة الإ�سالمية الع�صمة من التناق�ض والتطرف ،والبعد عن التحيز

والهوى ،ف�أن�صفت الإن�سان ،وحررته من عبوديته لب�رش مثله �أو خملوق �شبهه.

ربانية الغاية� :أي �أن هدف ال�رشيعة الإ�سالمية هو احل�صول على مر�ضاة اهلل تعالى ،ففطرة الإن�سان

ال يلبيها �إال الإميان باهلل والتوجه �إليه ،قال تعالى} :
(�سورة الأنعام ،الآية  ،)162وربانية الغاية هذه و ّلدت يف الإن�سان احرتامه للنظام و�سهولة انقياده للأحكام؛
{

أخرويا ،بخالف
ما ي�شيع الطم�أنينة يف املجتمع ،وين�رش العدل وامل�ساواةّ ،
دنيويا و� ًّ
جزاء ًّ
خا�صة � ّأن فيها ً

القوانني الو�ضعية ،التي قد يفلت الإن�سان من رقابتها ب�سهولة ،يف حني �أن ال�رشيعة الإ�سالمية فيها
لكن ما مينعه عن ذلك
رقابة ربانية ،فال�صائم ميكنه ب�سهولة �أن ي�رشب املاء �أو يتناول الطعام ويفطرّ ،
هو ا�ست�شعاره رقابة اهلل تعالى له.
�أفكّر و�أ�ستنتج

واحدا يرتتب على كون ال�رشيعة الإ�سالمية ربانية امل�صدر والغاية ،غري ما ورد يف
أثرا
ً
�أ�ستنتج � ً
الفقرتني ال�سابقتني.

13

الثبات واملرونة

ثانيًا

فالت�رشيع الإ�سالمي يجمع بينهما يف تنا�سق مبدع؛ الثبات يف ما يجب �أن يبقى ،واملرونة يف

خا�صة بر�سالة الإ�سالم ،جند فيها الثبات على
ما يجب �أن يتغري ويتطور ،وهذه اخل�صي�صة البارزة ّ

الأهداف والغايات ،واملرونة يف الو�سائل والأ�ساليب ،والثبات على الأ�صول والكليات ،واملرونة يف

الفروع واجلزئيات ،والثبات على القيم الدينية والأخالقية ،واملرونة يف ال�ش�ؤون الدنيوية والعلمية.
وميكن تو�ضيح الثبات واملرونة يف �أحكام ال�رشيعة مبا ي�أتي:
 - 1ما ميثل الثبات واخللود ،يتعلق ب�أ�صول الإميان كاالميان باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله واليوم

الآخر والقدر خريه و�رشه ،و�أركان الإ�سالم كال�صالة وال�صيام والزكاة واحلج ،و�أحكام

الزواج والطالق ،و�أمهات الف�ضائل من �صدقة و�أمانة وعفة و�صرب وغريها.

 - 2ما ميثل املرونة والتطور ،وهو ما يتغري ح�سب ما تقت�ضيه امل�صلحة زما ًنا ومكا ًنا ،ومثاله �آلية
لكن �آلية تطبيقها ،مرتوكة ح�سب الزمان واملكان.
تطبيق ال�شورى ،فال�شورى واجبةّ ،

ومن االجتهادات احلديثة التي اقت�ضتها احلاجة :زرع �أع�ضاء الإن�سان يف ج�سم �إن�سان �آخر،

فقد بني املجمع الفقهي الإ�سالمي � ّأن �أخذ ع�ضو من ج�سم �إن�سان حي ،وزرعه يف ج�سم �إن�سان
�آخر حمتاج �إليه لإنقاذ حياته �أو ا�ستعادة وظيفة من وظائف �أع�ضاء اجل�سم الأ�سا�سية عمل جائز ال

يتنافى مع الكرامة الإن�سانية �إذا توافرت فيه ال�رشوط التي حددها العلماء.
أدون
�أفكّر و� ُ

م�ستجدةّ ،
تدل على مرونة الت�رشيع الإ�سالمي،
�أفكر مع زمالئي يف �أمثلة �أخرى على �أحكام �رشعية
ّ
و�أدونها يف دفرتي.
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كمال الت�رشيع

ثالثًا

الت�رشيع الإ�سالمي �أ�شمل الت�رشيعات يف حفظ حقوق الإن�سان ،ولكمال الت�رشيع وجوه كثرية ،منها:
�	- 1أخالقيته
فهو ت�رشيع �أخالقي ،يعنى بالآداب ومكارم الأخالق يف كافة جماالت احلياة ،قال تعالى:
}
أمتم
{ (�سورة النحل ،الآية  ،)90وقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم(:ب ُ
ُ
عثت ل َ
�صالح ال ِ
أخالق)((.
َ
ومن ال�صور التي يربز فيها اجلانب الأخالقي يف الت�رشيع الإ�سالمي� ،أنه:
حرم ّ
كل عمل ال �أخالقي ،من �ش�أنه �أن ي�رض بالفرد �أو املجتمع ،ولذا ف�إنه يعاقب على
�أ ّ -

الزنى والغ�ش والنفاق يف كل الأحوال وال�صور بو�صفه جرمية مت�س الأخالق ،ويحرم

ُ
ر�سول
الكذب مهما �ضعف �رضره ،فعن عبد اهلل بن عامر بن ربيعة  قال�« :أتانا
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف بيتنا و�أنا �صبي ،قال :فذهبت �أخرج لألعب ،فقالت �أمي:
ِ
تعال �أُ ِ
عط َك ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :وما � ِ
عبد اهلل َ
تعطيه؟
أردت �أن
يا َ
مترا ،فقال� :أما لو مل تفعلي ُك ِت َب ْت ِ
عليك كذْ ب ٌة»((.
قالتُ � :
أردت �أن � َ
أعطي ُه ً

ب -اعتنى بتقومي ال�سلوك الفردي ،حتى يف �أي�رس الأمور ،فعن عمر بن �أبي �سلمة 
غالما يف حجر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،وكانت يدي تطي�ش يف
قال« :كنت ً
�سم اهلل َُ ،
وكلْ بيمي ِن َك وكلْ
ال�صحفة ،فقال يل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :يا ُ
غالم ِّ

يليك ،فما زالت َ
مما َ
بعد»((.
تلك طعمتي ُ

جـّ -
نظم �س��لوك الإن�س��ان حت��ى مع غري بن��ي الب�رش ،بحيث �ش��مل البيئة املحيط��ة به ّ
بكل
مكوناتها ،ومن ذلك دعوته �إلى الرفق باحليوان ،فقال ر�س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
( )1رواه البخاري.
( )2رواه �أبو داود ،وهو حديث �صحيح.
( )3متفق عليه.
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النار ،ال هي �أطعم ْتها
حمذراُ :
ً
«ع ِّذ َب ِت امر�أ ٌة يف ِه َّر ٍة َ�س َج َن ْتها حتى ما َت ْت ،ف ََد َخ َل ْت فيها َ

و�سق ْتها �إذ َح َب َ�س ْتها ،وال هي ترك ْتها ت� ُ
أر�ض»((.
�شا�ش ال ِ
أكل من َخ ِ
�أنظم حلقة حوارية

� ّ
أنظم مع زمالئي حلقة حوارية� ،أناق�ش فيها �أثر �أخالقية الت�رشيع الإ�سالمي يف الفرد واملجتمع.
 - 2واقعيته

من كمال الت�رشيع الإ�سالمي �أنه ت�رشيع واقعي واجه م�شكالت احلياة على �صعيد الفرد والأ�رسة

واملجتمع ،و�رشع للنا�س من الأحكام ما فيه عالج لواقعهم ،من غري �أن يكون يف تطبيقهم

هذه الأحكام �أي م�شقة �أو حرج عليهم ،ومن الأمثلة على ذلك:

�أ  -مراعاة فطرة الإن�سان :فالت�رشيع الإ�سالمي ت�رشيع واقعي يف ما �رشعه من الأحكام ،فقد

راعى ما فُطر عليه الإن�سان من ال�شهوات والغرائز ،فاعتنى بها ّ
«جاء
ونظمها ،فقد
َ
ثالث ُة ٍ
أزواج النبي �صلى اهلل ُ ِ
ِ
النبي �صلى
عليه و�س ّل َم ي�س� َ
رهط �إلى بيوت � ِ
ألون عن عبادة ِّ
ِّ
من النبي �صلى اهلل ُ ِ
اهلل ُ ِ
عليه
نحن َ
أين ُ
فلما �أُخبرِ وا ك�أنهم َت َقا ُّلوها ،فقالوا :و� َ
عليه و�س ّل َمَّ .
ِّ
تقد َم من ِ
ذنبه وما ت� ّأخ َرَ .
أحدهمَّ � :أما �أنا ف�إنيِّ �أ�صلي َ
الليل
قال � ُ
و�س ّل َم؟ قد غَ َف َر اهلل ُ ل ُه ما ّ
ُ
آخر� :أنا � ُ
أبدا.
أعتزل
أ�صوم
الن�ساء فال �أتزوج � ً
� ً
آخر� :أنا � ُ
َ
الدهر وال �أ ْف ِطر .وقال � ُ
َ
أبدا ،وقال � ُ
هلل �ص ّلى اهلل ُ ِ
الذين قلتم كذا وكذا� ،أما وا ِ
ر�سول ا ِ
عليه و�س ّل َمَ ،
ُ
هلل �إين
فقال� :أنتم
فجاء
َ
َ
لأخ�شاكم ِ
الن�ساء ،فمن
أتزوج
أفطر ،و�أ�صلي و� ُ
هلل و�أتقاكم ل ُه ،لكني � ُ
َ
أرقد ،و� ُ
أ�صوم و� ُ
فلي�س مني»((.
َ
رغب عن �سنتي َ
�أت�أمل و�أعرب
�أت�أمل الرواية ال�سابقة و�أعرب يف فقرة واحدة عن و�سطية الإ�سالم واعتداله يف العبادات.
ب -مراعاة واقع احلياة وطبائع النا�س :فقد �أمر بح�سن املعا�رشة بني الرجل واملر�أة ،وبناء
والتحاب ،ويف الوقت نف�سه راعى حاالت قد ال ي�صلح
الأ�رسة على املودة والرتاحم
ّ
معها ا�ستمرار العالقة الزوجية ،ف�أباح الطالق بني الزوجني ب�رشوط ومراحل حمددة،

( )1متفق عليه.
( )2رواه م�سلم.
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قال تعـالى} :

َّ
وجــل} :
عــز
{ (�سورة الن�ساء ،الآية  ،)19وقــال َّ
{ (�سورة الن�ساء ،الآية .)130

 - 3التكامل وعدم التعار�ض

من كمال الت�رشيع الإ�سالمي �أن املت�أمل يف �أحكامه يجدها ت�شكل يف جمموعها وحدة واحدة،

فال يوجد فيها تعار�ض بني الأنظمة واملبادئ املختلفة ،كما يف بع�ض الأنظمة الو�ضعية التي
تف�سد الأخالق لإ�صالح االقت�صاد ،وتهدر حقوق اجلماعة لتحقق م�صالح الأفراد ،قال تعـالى:

}

{ (�سورة الن�ساء ،الآية .)82

 - 4يُ رْ�سُ �أحكامه

من كمال الت�رشيع الإ�سالمي �سماحته وي�رس �أحكامه ،قال تعـالى} :

}

{ (�سورة البقرة ،الآية  ،)286فال م�شقـة فيـه وال َح َـر َج قال تعالى:
{ (�سورة املائدة ،الآية  ،) 6وقال عـ َّز َّ
وجل} :

{ (�سورة الن�ساء ،الآية  ،)28فلي�س يف الت�رشيع الإ�سالمي ت�رشيع

ت�شدد ،و�إمنا ت�رشيع رحمة وي�رس و�سعة للعاملني ،قال تعالى يف و�صف نبيه حممـد �صلى اهلل عليـه
ّ

و�سلـم و�رشيــعتـه} :

{ (�سورة الأعراف ،الآية  ،)157كما دعا �إلى التب�شري

وعدم التنفري ،وجعلها �صفة عامة يف ال�رشيعة الإ�سالمية ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم ملعاذ و�أبي
مو�سى الأ�شعري ر�ضي اهلل عنهما « :ب�شرِّ ا وال تنفِّرا ،وي�سرِّ ا وال تع�سرِّ ا.((»...

أي�ضا الظروف التي قد تطر أ� على الإن�سان؛ كاملر�ض وال�سفر والربد
وراعى الت�رشيع الإ�سالمي � ً
أنواعا من التخفيف ،ف�أباح الإفطار يف
واملطر والإكراه واخلط أ� والن�سيان ونحو ذلك ،ف�رشع � ً
وجم َعها للم�سافر ،وغريها كثري من الرخ�ص.
�شهر رم�ضان ملن ال يقدر عليه ،و�أباح َق صرْ� ال�صالة ْ

( )1رواه البخاري.
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�أتعاون و�أ�ستذكر
�أتعاون مع زمالئي يف ذكر بع�ض الرخ�ص ال�رشعية التي �أباحها اهلل تعالى تخفي ًفا على النا�س.

العاملية

رابعا
ً

�أي �أنها لي�ست خا�صة ب�أمة بعينها  ،فالر�سل ال�سابقون �أُر�سل كل منهم �إلى قومه ،وكانت �رشائعهم
تراعي خ�صو�صيات من �أُر�سلوا لهم� ،أما ال�رشيعة الإ�سالمية فقد جاءت للنا�س كافة� ،أي لكل زمان

أحد �أن يقول �إنها
بدءا من حممد �صلى اهلل عليه و�سلم �إلى يوم القيامة ،وعليه ال ي�ستطيع � ٌ
ومكان ً

خا�صة به �أو �إنها لي�ست له ،قال اهلل تعالى} :
{ (�سورة �سب�أ ،الآية .)28

خام�سا
ً

التوازن

فهي توازن بني حاجات اجل�سد وحاجات الروح ،وبني احلقوق والواجبات ،وبني امل�صلحة

العامة وامل�صلحة اخلا�صة ما �أمكن ،ف�إذا ا�ستحكم التعار�ض قدمت امل�صلحة العامة على امل�صلحة
اخلا�صة ،وهذا التوازن موجود يف كل باب من �أبواب الت�رشيع  ،ومثال ذلك �أن الإ�سالم �أمر

بالتوازن واالعتدال يف �أداء العبادات ،فقد نهى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن �صيام الدهر ووجه
الإن�سان �إلى �رضورة العمل بدنياه كما يعمل لآخرته.
�أتعاون و�أدلل
�أتعاون مع زمالئي ،و�أدلل ب�أمثلة �أخرى على حتقيق الإ�سالم للتوازن بني احلقوق والواجبات.
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á∏Ä°SC’G
 - 1من خ�صائ�ص ال�رشيعة الإ�سالمية� ،أنها ربانية امل�صدر ،وربانية الغاية ،بينّ الأثر املرتتب على
ّ
كل منهما.
 - 2ا�ستنتج الفرق بني الثبات واملرونة يف الت�رشيع الإ�سالمي.

 - 3الت�رشيع الإ�سالمي ت�رشيع �أخالقي يربز يف �صور كثرية ،اذكر ثال ًثا منها.
 - 4دلّل على ّ
كل مما ي�أتي مبثال واحد:

�أ � -سماحه الت�رشيع الإ�سالمي وي�رس �أحكامه.

ب -املرونة يف الت�رشيع الإ�سالمي.

جـ -الثبات يف الت�رشيع الإ�سالمي.

 - 5من فهمك الن�صو�ص ال�رشعية الآتية ،بينّ ْ خا�صية الت�رشيع الإ�سالمي املرتبطة يف كل منها:
{.
�أ  -قال تعالى} :
ب -قــال تعــالى} :

جـ -قال تعالى} :

د  -قــال تعـالى} :

هـ -قال تعالى} :

{.

{.

{.

{.

�صالح ال ِ
أخالق».
أمتم
و  -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمُ :
َ
«ب ِع ْث ُت ل َ
«ع ِّذ َب ِت امر�أ ٌة يف ِه َّر ٍة َ�س َج َن ْتها حتى ما َت ْت،
ز  -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم حمذراًُ :

النار ،ال هي �أطعم ْتها و�سق ْتها �إذ َح َب َ�س ْتها ،وال هي ترك ْتها ت� ُ
أكل من
ف ََد َخ َل ْت فيها َ

أر�ض».
�شا�ش ال ِ
َخ ِ
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الدر�س الثالث

�أثر العبادات يف حياة الإن�سان
العبادات غاية خلق اهلل تعالى للإن�سان ،و�إقرار بعبوديته وتطبيق ملنهج اهلل عز وجل ،وامتثال

عما نهى عنه ،قال اهلل تعالى} :
لأوامره ،وابتعاد ّ

وبها َن ْ�سعد يف الدنيا والآخرة ،ومن هذه العبادات ال�صالة ،وال�صيام،

واحلج ،فما ت�أثري هذه العبادات يف النف�س الب�رشية؟

أول
� اً

�أثر ال�صالة يف الإن�سان

لل�صالة ت�أثري كبري يف نف�س امل�سلم ،فيها يعلن والءه وخ�ضوعه

هلل تعالى ،ويقوي �صلته به �سبحانه ،كما �أنها ت�شعره بالراحة

{ (�سورة الذاريات ،الآية )56

ول ِ
قال َر ُ�س ُ
اهلل َ�ص َّلى
اهلل ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �َ « :أ ْق َر ُب
ــد ِم ْن َر ِ ّب ِ
ــه
ما َي ُ
كون ا ْل َع ْب ُ
َو ُه َو ِ
ـــد؛ فَــ�أَكْ رِثوا
�ساج ٌ
عاء»(.)1
ُ
الد َ

والطم�أنينة ،وتعينه على �ضبط نف�سه وحمايتها من الغ�ضب والت�رسع والتهور ،فهي تُع ّلم الإن�سان كيف
وخا�ضعا هلل عز وجل ،لذلـك �أمرنا اهلل تعالى باال�ستعـانـة بال�صالة ،فقـال �سبحانه:
وخا�شعا
يكون هاد ًئا
ً
ً
{ (�سورة البقرة ،الآية . )153

}

�أتد ّبر و�أ�ستنتج
أتدبر قــول اهلل تعالى الآتي ،و�أ�ستنتج فائدة واحدة لل�صالة} :
� ّ
الآيات .)23-19

{

(�س��ورة املع��ارج،

واحلر�ص على ال�صالة وااللتزام بها يعينان امل�صلي على الإقالع عن ذنوبه واالبتعاد عن الأعمال

ال�سيئة ،قال اهلل تعالى} :

{ (�سورة العنكبوت ،الآية .)45

وال�صالة ت�ؤدي �إلى تقومي �سلوك الإن�سان وتهذيبه ،فرتبيه على الأخالق الفا�ضلة كال�صدق

والأمانة واال�ستقامة والإخال�ص ،وتعوده على االن�ضباط والنظام واالنتباه والرتكيز ،وال�صالة
( )1رواه م�سلم يف �صحيحه.
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{

�سبيل لتزكية النف�س وتطهريها ،قال اهلل تعالى} :

الأعلى ،الآية .)15-14

(�س��ورة

وك ّلما �أتقن امل�سلم �صالته وخ�شع فيهاَ ،ط ُه َرت نف�سه وزكت ،ولتعرف الأ�سباب التي ت�ساعد

على اخل�شوع يف ال�صالة انظر ال�شكل الآتي:

من الأ�سباب التي ت�ساعد على اخل�شوع يف ال�صالة
اال�ستعداد والتهي�ؤ

لها بالو�ضوء واختيار
املكان املنا�سب

ثانيًا

تذكر الوقوف بني

تدبر الآيات التي

ال�صالة

يف ال�صالة

يدي اهلل تعالى يف

تقر�ؤها �أو ت�سمعها

ا�ست�شعار �أن هذه قد
تكون �آخر �صالة
ت�ؤديها

�أثر ال�صيام يف الإن�سان
ال�صيام يحقق يف النف�س معاين التقوى والورع وال�صالح وحب اخلري ومراقبة اهلل واخلوف
ّ

ويقوي الإرادة والعزمية؛ لأنه جماهدة للنف�س،
منه قبل مراقبة الب�رش ،وفيه �صحة ج�سمية وعقليةّ ،
فاالمتناع عن الطعام وال�رشاب مع احلاجة �إليه ،من �أ�سباب تقوية الإرادة ،وفيه توحيد مل�شاعر

امل�سلمني ،وجمعهم على ال�شعور بالألفة واملحبة واملودة ،وهو فر�صة للإكثار من �صلة الأرحام،
أي�ضا ا�ست�شعار لعظيم نعم اهلل تعالى
وال�صلح بني النا�س ،والعطف على الفقراء واملحتاجني ،وفيه � ً
على الإن�سان ،وتقديرها واحلفاظ عليها و�شكرها.

وال�صيام يعني امل�سلم على الوقاية من املنكرات وال�رشور ،وي�أخذ

زورا ،وال تعمل به ،قال
النف�س بالف�ضائل ،فتزكو وتطهر ،فال تقول ً
فلي�س ِ
يدع َ
َ
قول الزورِ
هلل
�صلى اهلل عليه و�سلم« :من لـم ْ
والعمل ِبهَ ،

طعام ُه
و�رشاب ُه»((.
حاج ٌة يف �أن َ
َ
يدع َ

علّمني ال�صيام �أن :

�أ�ضبط �سلوكي ،و�أكون
مت�سا ًحما ،و�إذا �شامتني
�أحد �أقول� :إين �صائم.

( )1رواه البخاري.
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ِ
ي�ستطع
فم ْن مل
ا�ستطاع منكم الباء َة
ال�شباب َم ِن
مع�رش
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم« :يا
َ
ّ
ْ
َ
فليتزو ْجَ ،
ِ
بال�صيام ،ف�إ ّنه له
فعليه
وجاء»(( ،وقد وعد اهلل تعالى ال�صائم بالثواب اجلزيل ،والأجر العظيم ،قال
ِ
ٌ
قام
�صام َر َم َ
�سابا غُ ِف َر َل ُه ما َت َق َّد َم ِم ْن َذ ْنب ِِهَ ،و َم ْن َ
«م ْن َ
اح ِت ً
�ضان �إِميا ًنا َو ْ
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمَ :
((
خ�صها اهلل تعالى ب�شهر
�سابا غُ ِف َر َل ُه ما َت َق َّد َم ِم ْن َذ ْنب ِِه»  ،ولف�ضل هذه العبادةّ ،
اح ِت ً
َل ْي َل َة ا ْل َق ْدرِ �إِميا ًنا َو ْ

جميعا على طاعة واحدة وعبادة واحدة،
عظيم ،ذكره يف القر�آن الكرمي� ،شهر يجتمع فيه امل�سلمون
ً

�إ ّنه �شهر رم�ضان �شهر ال�صوم ،و�شهر الإكثار من قراءة القر�آن ،و�شهر جمهادة النف�س عن ال�شهوات،
و�شهر الزكاة� ،إ ّنه �شهر التعاون والت�آلف والتكافل بني الأغنياء والفقراء ،وعمل اخلري والتطوع.
�أبحث و�أطبق

يف احلديث ال�سابق ،ربط وا�ضح بني ال�صيام والقيام� ،أبحث عن هذه العالقة ،و�أبني كيف �أطبق

هذا التوجيه النبوي �إلى �سلوك عملي يف �شهر رم�ضان.

�أثر احلج يف الإن�سان

ثالثًا

فر�ض اهلل تعالى احلج على امل�سلمني من ا�ستطاع �إليه �سبي ً
ال من مال وقوة ج�سدية،واحلاج يق�صد

بحجه وجه اهلل تعالى وحتقيق العبودية له وذكره �سبحانه ،قال اهلل تعالى} :
الب�رشية منها ما ي�أتي:

{ (�سورة البقرة ،الآية .)200وللحج �آثار عديدة على النف�س

مكفرا للذنوب واخلطايا ،يرجع
 -1التوبة الن�صوح والرجوع �إلى اهلل تعالى؛ فجعل اهلل احلج املربور
ً
منه امل�سلم كيوم ولدته �أمه؛ قال عليه ال�صالة وال�سالم:
أتعلم
«من حج فلم يرفُث و ْمل يف�سق رجع كيوم ولد ْته �أمه» (( .مل يرفث:مل ي�أت بفح�ش القول.
ْ
ُ ُّ ُ
ُ ْ
َ
َ
َ ْ َّ ْ
مل يف�سق:مل ي�أت مبع�صية.

( )1حديث �صحيح.
( )2متفق عليه.
( )3رواه البخاري.
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�أفهم و�أربط
جزاء �إِال الج َّن ُة»(( .
لي�س ل ُه
«احلج
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
ٌ
ُّ
ُ
املربور َ

�أجد العالقة بني هذا احلديث واحلديث ال�سابق.

 -2ا�ست�شعار عظمة اهلل تعالى عن طريق تعظيم �شعائره وحرماته مبا يحقق التقوى  ،قال اهلل تعالى:
}

{ (�سورة احلج ،الآية .)32

 -3اعتياد حب النظام واالن�ضباط ال�سلوكي والأخالقي مبا يحقق امل�صلحة الفردية واجلماعية،
فقد �أمر اهلل تعالى احلاج بال�صرب واحللم والتعاون ،والبعد عن الفو�ضى وفح�ش القول ،قال

اهلل تعالى}:

{

(�سورة البقرة ،الآية .)197

 -4تالقي امل�سلمني من خمتلف بقاع الأر�ض؛ ي�ؤدي الى تعارفهم فيزيد بينهم الألفة واملحبة.
�إن حتقق �آثار هذه العبادات يف النف�س الب�رشية ،له �أثر كبري

يف تزكيتها ،وانتظام �سلوكها ،وحتقيق الطم�أنينة والراحة
إيجابا على الفرد واملجتمع ،فتنمو
النف�سية لها؛ ما ينعك�س � ً

القيم الإيجابية ،وتزدهر احلياة الإن�سانية ،ويتحقق ر�ضا اهلل

تعالىُ ،فينال �أجره يف الدنيا والآخرة.

فائدة

على احلاج �أن يتبع �إر�شادات

ال�سالمة الــعامــة ،ويحـافظ
على النظـام للـحفــاظ على

�سالمته و�سالمة الآخرين.

( )1متفق عليه.
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á∏Ä°SC’G
 - 1اذكر ثالثة من الأمور التي ت�ساعد على اخل�شوع يف ال�صالة.
 - 2تدبر الآيتني الكرميتني الآتيتني ،وا�ستنبط منهما �أثر ال�صالة يف امل�سلم:
أ�  -قال اهلل تعالى} :

ب -قــــال اهلل تــعـــالى} :

{.

{.

 - 3ناق�ش العبارة الآتية ،وبني املق�صود بها:
�شهر رم�ضان مدر�سة تربوية �أخالقية.

 - 4بينّ داللة ّ
كل من الن�صو�ص ال�رشعية الآتية:
�صوم � ُ
أحدك ْم فلاَ
يوم
يام ج َّن ٌة و�إذا َ
ِ
كان ُ
ال�ص ُ
«و ِّ
أ�  -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمَ :
�ساب ُه َ�أ ٌ َ
امر ٌ�ؤ �صا ِئ ٌم».
يرفث َوال
ْ
ي�صخب ف� ْإن َّ
ْ
حد �أ ْو قاتل ُه فليقلْ �إِنيِّ ُ
تقد َم
�صام َر َم َ
�سابا غُ ِف َر َل ُه ما َّ
«م ْن َ
اح ِت ً
�ضان �إِميا ًنا َو ْ
ب -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم َ :
تقد َم ِم ْن ذ ْن ِبه».
القدرِ �إِميا ًنا َو
غفر َل ُه ما َّ
قام ليل َة ْ
وم ْن َ
ً
ِم ْن ذنب ِِهَ ،
احت�سابا َ
جـ -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إ َِّن لل�صا ِئ ِم ع ْن َد ْ
فطرِ ِه َلد ْع َو ًة ما ُت َر ُّد».
 - 5اذكر دلي ً
�رشعيا على �أن احلج مكفر للذنوب واخلطايا.
ال
ًّ
 - 6و�ضح كيف ي�ست�شعر النا�س يف احلج عظمة اهلل تعالى.
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الدر�س الرابع

احلب يف الإ�سالم
ّ
احلب �شعور �إن�ساين ف ُِط َر عليه الإن�سان جتاه نف�سه والنا�س والأ�شياء من حوله ،وقد وجه الإ�سالم

هذا ال�شعور �إلى م�سارات �صحيحة ،ونظمه ب�أحكام حمددة ومن�ضبطة.

ويهدف احلب يف الإ�سالم �إلى تنظيم املجتمع ،و�إ�شاعة الأمل والطم�أنينة ،والتعاون بني �أفراده،

واحلب امل�رشوع يف الإ�سالم له �صور عديدة ،منها:
ّ

أول
� اً

وحب ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم
حب اهلل تعالى ّ
ّ

امل�ؤمن يحب اهلل عز وجل ،ويحب ر�سوله

�صلى اهلل عليه و�سلم ،ودلّت ال�سنة النبوية على

احلــب ال�صــادق هلل تعــــالى مدعاة لطاعته
ّ

والتزام �أوامره ،ويف هذا قال ال�شاعر:
حب ُه ل َأط ْع َت ُه؛                   
كنت َت ُ
لو َ
�صد ُق َّ
طيع
ّ �                   إن
حب ُم ُ
املحب ملن ُي ّ
ّ

حب اهلل ور�سول اهلل �صلى
�أنه ال �إميان ملن مل ُي َق ِّد ُم َّ
اهلل عليه و�سلم على ِّ
كل حمبوب ،فعن �أَ َن ِ�س ْب ِن
�سول ِ
قال َر ُ
قالَ :
َما ِل ٍك ر�ضي اهلل عنه َ
اهلل �صلى
ولد ِه َو ِ
ِليه ِم ْن ِ
أحب �إ ِ
ني»(((.
والد ِه َو ِ
اهلل عليه و�سلم« :ال ُي�ؤْ ِم ُن �أَ َح ُد ُك ْم َحتى �أَ َ
النا�س �أَجمع َ
كون � َّ

ثانيًا

حب ال�صحابة 

حب ال�صحابة  ،بتعظيمهم وتوقريهم وتكرميهم ،والدعاء لهم ،واالقتداء بهم،
ويكون ّ

ذم �أو �إيذاء.
وب�أخالقهم ،واالبتعاد عن كل ما من �ش�أنه �أن ي�شينهم �أو يقلل من مكانتهم ،من ّ
قال �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إِذا ِ
جوم َف�أَ ْم ِ�سكواَ ،و�إِذا
ذك َر �أَ ْ�صحا ِبي َف�أَ ْم ِ�سكواَ ،و�إِذا ذ ُِك َر ِت ال ُّن ُ
ذ ُِك َـر ا ْل َق َـد ُر َف�أَ ْم ِ�سكـوا»(((.
نفق ِم ْث َل �أُ ٍ
مد
ذهبا َما َ
فلو �أَ َّن �أَ َ
بلغ َّ
كم َ�أ َ
ت�سبوا �أَ�صحا ِبيْ ،
حد ً
حد ْ
وقال �صلى اهلل عليه و�سلمَ « :ال ُّ
�أَ
حدهم َو َال ن�صي َف ُه»(((.
ْ
( 	)1رواه البخاري وم�سلم.
( 	)2رواه الطرباين ،وهو حديث �صحيح.
( 	)3متفق عليه.
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ثالثًا

حب الوالدين
ّ

حب الوالدين بطاعتهما
تقوم العالقة بني الوالدين والأبناء يف الإ�سالم على احلب ،ويكون ّ

وبرهما ،وقد قرن اهلل تعالى ّبر الوالدين بعبادته لعظم منزلته ،قال اهلل تعالى} :
ّ
{ (�سورة الن�ساء ،الآية .)36

وعن عبد اهلل بن م�سعود  قال� :س�ألت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أي العمل �أحب �إلى اهلل
قال ثم �أي؟ َ
الوالدين»َ ،
ثم �أي؟ َ
عز وجل؟ قال« :ال�صال ُة على وق ِتها» َ
قال« :اجلها ُد
قالِ « :ب ُّر
ِ
قالَّ :

�سبيل ا ِ
هلل» (((.
يف ِ

�أت�أمل و�أ�ستنتج
�أتامل يف احلديث ال�سابق ،و�أ�ستنتج داللة تقدمي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ّبر الوالدين على
اجلهاد يف �سبيل اهلل تعالى.

رابعا
ً

احلب بني الزوجني
ّ

فحب الزوجني بع�ضهما من احلب امل�رشوع واملبارك من اهلل عز وجل ،وي�سد باب ال�شيطان،
ّ

ولنا يف ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قدوة؛ �إذ كان يحب �أم امل�ؤمنني عائ�شة  ،فعن َع ْمرِ و
َ
جي�ش ِ
فقلت� َ :أ ُّي
ْاب ِن ا ْل ِ
علي ِه و�س َّل َم بعث ُه على ِ
ذات ال�سال َِ�س ِل ف�أتيت ُه ُ ،
عا�ص � ،أ ّن ال َّنب َِّي َ�ص َّلى اهلل ُ ْ
ِليك ؟ َ
حب �إ َ
قال « :عا ِئ َ�ش ُة»(((.
ال َّن ِ
ا�س �أَ ُّ
يقد ُر ّ
كل من الزوجني الآخر ،ويحرتمه ،وي�ؤدي واجباته نحوه ،وينعك�س هذا احلب
فباحلب ّ
إيجابا على العالقة بني الوالدين والأبناء ،وبني الأبناء �أنف�سهم ،فيعي�شون يف �سعادة وهناء.
� ً

خام�سا
ً

حمبة النا�س بع�ضهم بع�ضً ا

الإ�سالم يدعو �أبناء املجتمع �إلى املودة والرحمة والتحابب ،والبعد عن ال�شحناء والبغ�ضاء،

وحث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على الإخبار مب�شاعر احلب؛ لأن هذا يقويه ويف�ضي �إلى �شيوع

الألفة بني املتحابني.
( 	)1رواه البخاري.
( 	)2رواه البخاري.
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َ
الر ُ
حب ُه»(((.
جل �أَ ُ
خاه فليخبرِ ُه �أ َّن ُه ُي ُّ
قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم « �إِذا �أ َح َّب َّ

وكان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يحب �أ�صحابه  ،فقد �أخذ ر�سول اهلل �صلى
يوما فقال« :يا معا ُذ �إنيِّ وا ِ
هلل لأُ ِح ُّبك»(((.
اهلل عليه و�سلم بيد معاذ بن جبل ً 
عما يليه من �أ�سئلة:
�أت�أمل احلديث النبوي ال�رشيف ،و�أجيب ّ
�أت�أمل و�أجيب
عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه ،عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أن رج ً
زار � ًأخا له يف قري ٍة
ال َ
أريد � ًأخا يل يف ِ
تريد؟ َ
هذه
قالُ � :
أين ُ
�أخرى ،ف� َ
أر�صد اهلل ُعلى َم ْد َر َج ِت ِه َم َل ًكا ،فلما �أتى عليه قالَ � :

لك ِ
ِ
ر�سول ا ِ
غري �أنيّ �أحب ُه يف ا ِ
القريةَ .
ُ
قال :هلْ َ
هلل
هلل .قال :ف�إنيّ
عليه من نعم ٍة َت ُر ُّبها؟ قال :الَ ،
أحب َك كما �أحبب َت ُه ِ
� َ
فيه»(((.
إليكّ � :إن اهلل قد � َّ
يف احلديث ال�رشيف مبد�أ مهم يف اختيارنا �أ�صدقاءناّ ،بينه.
جار ُه؟
ما الف�ضل الذي يح�صل عليه امل�سلم عند زيارته �صدي َق ُه �أو َ
واحلب يف اهلل �سبيل اجلنة ،وطريق مو�صل �إليها.

( 	)1رواه البخاري.
حبان يف �صحيحه.
( 	)2رواه ابن ّ
( 	)3رواه م�سلم( .مدرجته) تعني :طريقهَ ( .ت ُر ُّبها) تعني :ت�ستوفيها.
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�أت�أمل و�أ�ستنتج
�أت�أمل وجمموعتي الن�صو�ص ال�رشعية الآتية ،و�أُجيب عن الأ�سئلة التي تليها:

 -ق��ال اهلل تعال��ى} :

{ (�سورة احل�رش ،الآية .)9
هلل َ�ص َّلى اهلل ِ
�سول ا ِ
قال َر ُ
قالَ :
 َع ْن �أَبي ُه َر ْي َر َة َ عليه و�س َّل َم :اَ
لون اجل َّن َة ح َّتى ُت� ِؤمنوا،
تدخ َ
«ل ُ
الم بي َن ُك ْم» ((.
كم َعلى َ�ش ْي ٍء �إذا فع ْل ُ
ال�س َ
َوال ُت ْ�ؤ ِمنوا َح َّتى ُّ
تموه حتابب ُت ْم �أَ ْف ُ�شوا َّ
حتابوا�َ ،أ َوال َ�أد ُّل ْ
حتابوا» ((.
 قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :تهادوا ّما الأمور التي تزيد املحبة بني النا�س كـما بينتها الن�صو�ص ال�رشعية؟
احلب بالإميان؟
َمب تع ّلل ربط النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ّ

بع�ضا� ،أن يفرحوا خلري
حب النا�س بع�ضهم ً
ومن مظاهر ّ
ل�رض �أ�صابهم� ،أو مل�صيبة وقعت
يكرمهم اهلل تعالى به ،ويحزنوا ّ

بهم ومن مظاهر احلب �أن يعينوا بع�ضهم عند البالء وامل�صيبة وعند
احلاجة ،و�أن يدعو الإن�سان لآخيه الإن�سان بظهر الغيب.
�أقر�أ و�أ�ستنتج

فائدة

�إف�شاء ال�سالم يورِ ُث املحبة
والـمودة بني النـــا�س ،لذا
�أحر�ص على �أن �أ�س ّلم على

من �أعرف ومن ال �أعرف.

واحدا ي�ؤدي �إلى املحبة بني النا�س.
ربانيا
أ�ستنتج منها
ً
ً
�أقر�أ الآية الكرمية الآتية ،ثم � ُ
توجيها ًّ
قـال اهلل تـعـالـى} :

(�سورة احل�رش ،الآية .)10

�أثري خرباتي
�أرجع �إلى �أحد كتب ال�سرية ،و�أبحث عن ق�ص�ص �أخرى عن احلب يف الإ�سالم.

( )1رواه م�سلم.
( )2رواه البخاري يف (الأدب املفرد) ،وهو حديث �صحيح.
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á∏Ä°SC’G
احلب التي ت�شتمل عليها ّ
كل من الن�صو�ص الآتية:
 - 1نّبي �صورة ّ

ِ
ُ
املتحابون
أين
يوم
�أ  -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمَّ �« :إن اهلل َ تعالى
َ
يقول َ
القيامةَ � :
يوم ال َّ
ظل �إال ظلي».
بجاليل؟ اليوم �أظ ُّلهم يف ظلي َ

ب -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم « :ال تدخلون اجلن َة حتى ت�ؤمنوا ،وال ت�ؤمنوا حتى
ال�سالم بي َنكم».
تم؟ �أف�شوا
حتابوا� ،أَ َوال �أد ُّلكم على �شي ٍء �إذا
ُ
َ
حتابب ُ
فعلتموه ْ

َ
جي�ش ذ ِ
ال�سال�سل
َات
جـ -عن َع ْمرِ و ْب ُن ا ْل َع ِ
علي ِه و�س َّل َم بع َث ُه َعلى ِ
ِ
بي �ص َّلى اهلل ُ ْ
ا�ص � ،أ ّن ال َّن َّ
ِليك ؟ َق َ
حب �إ َ
ال « :عا ِئ�ش ُة ».
فقلت �أَ ُّي ال َّن ِ
ف�أَتيت ُهُ ،
ا�س �أَ ُّ
 - 2املأ الفراغ يف كل من اجلمل الآتية:

�أ  -الإ�سالم يدعو �أبناء املجتمع �إلى ............................؛ والبعد عن ................

بع�ضا.......................................... :
حب الزوجني بع�ضهما ً
ب -من ثمرات ّ

حب الوالدين بـــ .......................................................... :
جـ -يكون ُّ

بع�ضا.
مظهرا
 - 3نّبي
حب النا�س بع�ضهم ً
ً
واحدا من مظاهر ّ
ً
و�ضح كيف ن�ؤدي واجب حمبة ال�صحابة .
ّ -4
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الدر�س اخلام�س

حب الوطن

ُجبِل الإن�سانُ بفطرته على ُح ِّب وطنه واالنتماء �إليه ،وقد �أقرت ال�رشيعة الإ�سالمية هذا الأمر الفطري،

واعتنت به وحافظت عليه ملا له من �أثر كبري يف عمل الإن�سان و�إخال�صه وتفانيه يف خدمة وطنه واالرتقاء

به .فما مفهوم حب الوطن؟ وما الأدلة عليه؟ وما مظاهر حب الوطن؟ وما واجبنا جتاه الوطن؟

مفهوم ( حب الوطن )

�أو ًال

يتعلق الإن�سان باملكان الذي ولد فيه� ،أو �أقام فيه ،وينتمي �إليه ،مبا فيه من � ٍ
إن�سان وطبيع ٍة و�آثارٍ

وغريها ،وتربطه بالنا�س �صلة القربى �أو اجلوار وغريها ،ويظهر هذا ال�شعور يف عالقة الإن�سان بوطنه.
وقد ورد يف القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ما يحث على حب الوطن ،ومن ذلك ما ي�أتي:
ّ
وج��ل} :
ع��ز
 -1ق��ال اهلل ّ

إخراج
{ (�س��ورة الن�ساء ،الآية  ،)66فقد جعل اهلل �سبحا َنه ال
َ
البقاء يف
الديار والأوطان مبنزل��ة القتل ،وهذا يعن��ي � َّأن
ِم��ن ّ
َ
ِ
احلياة.
الديار والأوطان مبنزلة

كان احلكم��اء يقول��ون:
��ب الأوطان ُع ِمرت
ُ
(بح ِّ

 -2وهذا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ُيع ِلن عن ُح ِّبه َ
لوط ِنه
ّ
مكة املكرمة ،حينما التفت �إليها وهو ِ
مهاجرا �إلى
يغادرها
ً
البقاع �إلى ا ِ
البقاع �إ َّ
جت
أحب
املدينة املنورة قائالً“ :واهلل� ،إ ّن ِك ل َأح ُّب
يل ،ولوال �أين �أُخرِ ُ
ِ
ِ
هلل و� ُّ
ِ
جت»((.
منك ما َخ َر ُ
البلدان).

� 1أخرجه الإمام �أحمد و�أهل ال�سنن وهو حديث �صحيح.
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�أتدبر و�أ�ستخرج
�أتدبر حديث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ال�سابق ،و�أ�ستخرج منه داللة واحدة على حب الوطن.
ُ -3ح ْز ُن ال�صحابة  عندما تركوا موطنهم مكة املكرمة ،وهاجروا �إلى املدينة املنورة ،حتى
مر�ض بع�ضهم من �أثر فراق الوطن .
�أناق�ش و�أ�ستنتج

�أناق�ش مع زمالئي �أهمية ال�صدق يف حب الوطن  ،و�أدون �أهم النتائج يف دفرتي.

ثانيًا

واجبنا جتاه الوطن

حب الوطن لي�س جمرد �شعور يتملك الإن�سان جتاه وطنه ،و�إمنا ال بد من �أن ينعك�س ذلك على
�سلوكه يف عالقته مع مكونات وطنه ،و� َّإن ِمن واجبنا جتاه وطننا ما ي�أتي:

-1

-2

-3

-4

ال�صدق يف حمبة الوطن
وذلك ب�أن ن�صدق مع اهلل تعالى يف حتقيق معاين املواطنة ال�صاحلة القائمة على امل�س�ؤولية جتاه
الوطن ،وامل�شاركة يف بنائه والدفاع عنه ب�إخال�ص ،والتفاعل الإيجابي معه ،وال�صدق يف
خدمته ،والوالء والإخال�ص لويل الأمر يف القول والفعل.
احلر�ص على حمايته وحتقيق �أمنه وا�ستقراره
وذلك بتقدير �إجنازات الوطن يف خمتلف املجاالت ،واملحافظة عليها من الإتالف والعبث والتخريب،
وم�ساندة رجال الفكر ورجال الأمن واجلي�ش الذين يقومون على �أمن الوطن وت�أمني حدوده.
العمل على بنائه وتقدمه ورفعته
�سليما،
وذلك بامل�شاركة يف الأعمال التطوعية التي تخدم الوطن ،وتقوم على بناء الفرد ً
بناء ً
ليكون �إن�سا ًنا �صا ً
بناء متق ًنا ،لتكون يف خدمة �أبناء الوطن.
حلا ،وبناء م�ؤ�س�ساته ً
احرتام الأنظمة والقوانني والتعليمات الناظمة حلياة النا�س وتطبيقها ب�إخال�ص.
وذلك ب�أن يلتزم الإن�سان بتطبيق القوانني والأنظمة التي ت�ضعها الدولة لتنظيم حياة النا�س
كنظام املرور وغريه ،وبهذا ي�صبح املواطن �صا ً
وقويا.
حلا ،ويكون املجتمع متعاو ًنا ًّ

�أ�شارك زمالئي
�أكتب كلمة ق�صرية �أبني فيها كيف �أكون مواط ًنا �صا ً
منتميا �أعمل على بناء وطني وحمايته،
حلا
ً
واقر�ؤها يف الإذاعة املدر�سية.
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á∏Ä°SC’G
 -1ا�ستنتج مفهوم (حب الوطن).
 -2اذكر وجه الداللة من الن�صو�ص ال�رشعية الآتية:
أ�  -قال اهلل تعالى} :
{.

ب -قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :واهللِ � ،
أحب البقاع �إ َّ
يل ،ولوال
أحب
ِ
البقاع �إلى اهلل و� ُّ
إنك ل ُّ
جت».
جت منك ما َخ َر ُ
�أين �أُخرِ ُ
 -3اذكر ثالثة من حقوق الوطن على �أبنائه.
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الدر�س ال�ساد�س

ال�شخ�صية الإ�سالمية
حر�ص الإ�سالم على تكوين �شخ�صية متميزة للإن�سان امل�سلم؛ ليقيم حياته وفق منهج هذا

الدين العظيم ،وليعيد للإن�سان حريته ،وليحرره من قيود العبودية والتبعية لغري اهلل تعالى.

فما مفهوم ال�شخ�صية امل�سلمة؟ وما معاملها؟ وما العوامل التي ت�ؤثر يف �سمات ال�شخ�صية

امل�سلمة؟

أول
� اً

مفهوم ال�شخ�صية الإ�سالمية

هي ال�شخ�صية القائمة على االنقياد لأوامر اهلل �سبحانه وتعالى ور�سوله �صلى اهلل عليه

و�سلم وت�ستقي قيمها من كتاب اهلل تعالى و�سنة نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم ،وبذلك تكون

قادرة على حتقيق اخلريية التي �أرادها اهلل تعالى يف قوله �سبحانه} :

{ (�سورة �آل عمران ،الآية .)١١٠

�أت�أمل و�أ�ستنتج
علي �أن �أقوم بها لتحقيق هذه اخلريية.
من ت�أملي للآية ال�سابقة� ،أ�ستنتج الأمور التي يجب ّ

ثانيًا

معامل ال�شخ�صية الإ�سالمية
لل�شخ�صية امل�سلمة معامل عديدة ،منها:

 - 1االهت��داء بقيم القر�آن الكرمي وال�س��نة النبوي��ة ،فالقر�آن الكرمي وال�سنة املطهرة هما امل�صدران
الأ�سا�سيان اللذان ي�ستمد منهما امل�سلم �أحكامه وقيمه وت�صوره للحياة.

 - 2االلتزام ب�أخالقيات الإ�س�لام و�س��لوكياته ،فال�شخ�صية الإ�سالمية �شخ�صية �أخالقية� ،أخالقها
نابعة من �إميانها باهلل تعالى ،غايتها ر�ضا اهلل تعالى ،تتعامل مع الب�رش كافة بغ�ض النظر عن عرقهم

�رس متيز ال�شخ�صية الأخالقية للم�سلم وعدم
�أو لونهم �أو دينهم �أو �أ�صلهم ب�أخالق راقية ،وهذا ُّ
تبعيتها ،فامل�سلم يدرك ما عليه من واجبات جتاه جمتمعه ووطنه.
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 - 3االعتزاز بالعبودية هلل تعالى وحده ال �رشيك له ،ودعوة النا�س �إليها ،قال اهلل تعالى} :
{ (�سورة ف�صلت ،الآية .)33

		

 - 4االعتزاز باللغة العربية الف�صيحة،

لغة القر�آن الكرمي ،حيث نربطها
بحديثنا ومعامالتنا.

وه��ذا ال يعن��ي عدم ج��واز تعلم
فعن ِ
زي��د ْب ِن
اللغ��ات الأخ��رى؛ ْ

قال ال�شاعر حافظ �إبراهيم ،على ل�سان اللغة العربية:
كتــاب اهلل ً
لفظا وغـايــــ ًة
َو ِ�س ْع ُت
َ
وما �ض ْق ُت عن �آي به ِ
وع ِ
ظات
ِ
و�صف �آل ٍة
عن
َ
فكيف � ُ
أ�ضيق َ
اليوم ْ
ِ
ِ
ملختـرعـات
وتـن�سيق �أ�سمــــا ٍء

ٍ
ُ
ثاب��ت َ ،
ر�س��ول
قال� :أمرين
ٍ
هلل �ص َّلى اهلل ِ
ا ِ
من ِ
كتاب يهو َد.
أتعلم ل ُه
عليه
كلمات ْ
و�سلم � ْأن � َ
َ

التميز ،وا�ستثمار الطاقة الإيجابية التي �أودعها اهلل تعالى يف النف�س والكون ،لتعمري
 - 5ال�سعي �إلى ُّ
الأر�ض ،و�إقامة �رشع اهلل تعالى ،قال تعالى} :

{ (�سورة اجلاثية ،الآية  )13و�سعي امل�سلم �إلى ا�ستقالل ال�شخ�صية يتطلب منه �أال

اتكاليا على الآخرين ،كما ال يجوز للم�سلم �أن ي�ستهني مبا عنده من طاقات ومواهب،
يكون
ًّ
هلل �ص َّلى اهلل ُ ِ
ر�سول ا ِ
ُ
َ
و�سلم« :ال
عليه
قال
نف�س ُه»(( ،وهذا ال يعني عدم جواز
َّ
يحقرن � ُ
َ
كم َ
أحد ْ
الإفادة من الآخرين يف املجاالت التي تخدم الب�رشية ،و�إمنا الأمر املذموم ،هو التقليد الأعمى
والأخذ من الآخرين من غري متييز ،مع االتكال عليهم ،الأمر الذي ي�ؤدي �إلى الك�سل والتواين

وترك ال�سعي �إلى النهو�ض والتميز والإتقان يف العمل.

العوامل التي ت�ؤثر �سلبًا يف �سمات ال�شخ�صية امل�سلمة

ثالثًا

توجد عوامل كثرية ت�ؤثر يف �سمات ال�شخ�صية امل�سلمة ،منها:
 - 1تلقي الأفكار واملعلومات عن احلياة من م�ص��ادر غري موثوقة ،مبا يخالف امل�ص��ادر الأ�ص��يلة

(القر�آن الكرمي وال�س��نة النبوية ،وعلم��اء الأمة الثقات) ،ما يوقع��ه يف فهم خط أ� �أو منحرف

ملراد اهلل تعالى ،فقد قال تعالى} :
( )1رواه �أحمد.

34

{ (�سورة الأحزاب ،الآية .)36
�سلبا يف ال�شخ�صية الإ�سالمية� ،أن يتبع الإن�سان غريه
 - 2التقليد والتبعية� ،إن من �أكرث العوامل التي ت�ؤثر ً
تبعي ًة عمياء ،يف قوله �أو فعله �أو اعتقاده ،من غري دليل وال تفكر وال �إدراك؛ ما ي�ؤدي �إلى تنكره لقيم

�أمته وتاريخها و�أخالقها ،ويورث ال�ضعف واالنهزامية �أمام الآخرين؛ ب�سبب االحتياج �إليهم،

ذم ُه تعالى
والتبعية لهم ،وقد ّ
ذم اهلل تعالى التقليد والتبعية يف �آيات كثرية من القر�آن الكرمي ،منها ُّ

للم�رشكني حني عللوا مت�سكهم ب�رشكهم باتباع عقيدة �آبائهم ،فقال}:

{ (�سورة الزخرف ،الآيتان .)24-23
وقد حذر النبي �ص��لى اهلل عليه و�س��لم �أفراد �أمته من التبعية العمياء ،و�أمر باتباع احلق والعدل
هلل �ص�� َّلى اهلل ُ ِ
ر�س��ول ا ِ
ُ
بع��د التفك��ر والنظر يف الأمورَ ،
و�س��لم « :ال تكونوا �إمع ًة،
عليه
قال
َ

ولكن ِّ
أح�س��ن
��كمْ � ،إن �
ظلم َنا،
تقولونْ � :إن �
َ
َ
َ
ْ
أح�س��ن ُ
النا�س �أح�س�� َّنا ،و� ْإن ظلموا ْ
وطنوا � َ
أنف�س ْ
النا�س � ْأن حت�سنوا ،و� ْإن �أ�سا�ؤوا فال تظلموا »((.
ُ

( )1رواه الرتمذي.
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 - 1بينّ مفهوم متيز ال�شخ�صية الإ�سالمية.
 - 2علل :ال�شخ�صية الأخالقية بالن�سبة �إلى امل�سلم ،هي النابعة من �أخالق القر�آن الكرمي.
�سلبا يف �سمات ال�شخ�صية امل�سلمة.
 - 3اذكر العوامل التي ت�ؤثر ً
 - 4هل يتعار�ض تعلم اللغات الأخرى مع متيز ال�شخ�صية امل�سلمة ،و�ضح ذلك.
 - 5و�ضح �ضوابط االفادة مبا عند الآخرين يف املجاالت التي تخدم الب�رشية.
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الدر�س ال�سابع

ال�شخ�صية الإيجابية
يطبع الإ�سالم �شخ�صية الفرد بطابع �إيجابي فريد� ،إذ �إ ّنه ي�ستهدف بناء �شخ�صية امل�سلم الذي

منوذجا وقدوة للنا�س ،فالإ�سالم يف
الرب ،ويكون
ً
يبني املجتمع القوي ،وين�رش ر�سالة اخلري ودعوة ّ

طبيعته دين �إيجابي متوازن ،يهدف �إلى بناء �شخ�صية �إ�سالمية �إيجابية ،وحمايتها من كل حماوالت
الهدم التي ت�ستنزف طاقاتها ،وت�سعى �إلى حتويلها �إلى �شخ�صية �سلبية.
فما الإيجابية يف القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية؟ وما

á«FGôKEG áeƒ∏©e

�أهميتها؟ وما الفرق بني ال�شخ�ص الإيجابي وال�سلبي؟ وما الإيجابية دافع ذاتي للإن�ســان
الركائز التي ُتبنى عليها ال�شخ�صية الإيجابية؟ وما معوقاتها؟ نحــــو المبــــادرة �إلى القيــام
بواجباته و�أدواره.

أول
� اً

الإيجابية يف القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية

جميعا
دعا القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية �إلى تكوين جمتمع �إيجابي ،يكون فيه �أفراد املجتمع
ً

بع�ضا ،قال اهلل تعالى} :
متعاونني �إيجابيني يف تعاملهم و�سلوكهم مع بع�ضهم ً
{ (�سورة املائدة ،الآية .)2

}

واملتتبع �آيات القر�آن الكرمي يجد دالئل للإيجابية يف مواقف كثري ٍة منها� :سلوك منلة ،قال اهلل تعالى:
{

(�س��ورة النمل ،الآية  )18فعندما م�شى نبي اهلل �سليمان عليه

ال�سـالم هو وجي�شـه يف طـريق و�أمـامهم جممـوعة

من النمـل ت�سعـى لطلـب الـرزق ،حتملـت منلـة
واحـدة م�س�ؤوليـة الإنذار والتحذيـر م�ؤديـ ًة واجبهـا

ب�إيجابيـة على �أكمـل وجــه ،ف�صاحــت فـي النمـل:
37

«

وجنوده ،ومل تكن �سلبي ًة جتاههم ،فقالت« :
أي�ضا ق�صة م�ؤمن القرية:
ومنها � ً
قال اهلل عز وجل} :

الظن ب�سليمان
» (�سورة النمل ،الآية  )18و�أح�سنت ّ
» (�سورة النمل ،الآية .)18

{

(�سورة ي�س،

الآية  ،)20فهذا الرجل كان من عامة النا�س ،مل مينعه ُبعد املكان �أن ي�أتي ليبلغ دعوته ،فقد جاء من
�أق�صى املدينة! لأن ما قام يف قلبه من الهمة العالية والرغبة يف نقل ما عنده للآخرين حمله على �أن

ي�سعى ،ومل يكتف بوجود ثالثة ر�سل ،و�إمنا جاء بنف�سه ليدعو قومه ،ويرغبهم يف اتباع املر�سلني.
�أتعاون و�أ�ستخرج
أ�ستخرج مع جمموعتي دالئل الإيجابية فيها:
�أقر�أ الآيات الكرمية الآتية التي تبني ق�صة الهدهد ،و�
ُ
قال اهلل تعالى} :

{ (�سورة النمل ،الآيات )24-20

والناظر يف �سرية الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يرى الإيجابية وا�ضحة يف كل معانيها ،من يوم

يتيما �إلى حني وفاته عليه ال�صالة وال�سالم ،وهكذا ربى �أ�صحابه على معاين الإيجابية
�أن كان ً
غالما ً
ِ
الفاعلة ،فقد كان يقول لهم « :بادروا بال ِ
أعمال
ال�صاحلة »((.
أ�ستذكر و�أذك ُّر
�
ُ
�أ�ستذكر مع جمموعتي بع�ض مظاهر �إيجابية الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم وهو غالم ،و�أذكّ ر بها
زمالئي.

( )1رواه م�سلم.
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وكان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يحث �أ�صحابه على املبادرة للأعمال املطلوبة منهم قبل فوات
قبل ِ
هرم َك ،و�صح َت َك َ
�شبابك َ
خم�سا َ
قبل
قبل
الأوان ،فقال لرجل وهو يعظه « :اغتنم
ٍ
خم�سَ :
ً
ِ
َ
قبل �شغ ِل َك ،وحيا َت َك َ
قبل فقرِ َك ،وفراغَ َك َ
وغناك َ
�سقم َك،
قبل مو ِت َك»((.

وكان �صلى اهلل عليه و�سلم يكره �أن يرى الرجل ال يقوم بواجبه يف العمل ،وملا ا�شتكى �إليه
قوي ق ّلة املال ،قال له:
«اذهب فاح َت ِط ْب»(( حتى ال يكون عالة على غريه.
رجل ٌّ
ْ
ً
تنفيذا لأمر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف جانب الفكر
ومن النماذج الإيجابية التي جاءت

والرتبية جند عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص  ،ي�سارع لتدوين احلديث ال�رشيف ،وزيد بن ثابت
 ي�سارع جلمع القر�آن الكرمي وتعلم العربانية وال�رسيانية ،و�سلمان الفار�سي ي�سارع لن�صح النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم �أن يحفر خندقًا حول املدينة لي�صد عدوان امل�رشكني عنها يوم اخلندق.

ثانيًا

�أهمية الإيجابية
للإيجابية �أهمية كبيرة تعود بالخير على الفرد والمجتمع ،حيث �إنها:

 - 1تدفع الإن�سان �إلى القيام مبا هو مطلوب منه على �أف�ضل وجه.
 - 2تدفع الأفراد �إلى امل�سارعة يف فعل اخلريات.

 - 3تزيد من الإنتاجية ،وتعني على بناء املجتمع ،وتتحقق بها عمارة الأر�ض.

ومتيزه يف احلياة؛ ما ُي�شعر الفرد بال�سعادة والر�ضا.
 - 4ت�ؤدي �إلى جناح الإن�سان ّ

ثالثًا

الفرق بني الفرد الإيجابي والفرد ال�سلبي
يوجد فرق كبري بني الفرد الإيجابي والفرد ال�سلبي يف التعامل مع امل�شكالت والنظر �إلى الأمور،

يو�ضح بع�ضها اجلدول الآتي:

(�	)1أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك ،وهو حديث �صحيح.
( )2رواه �أبو داود وابن ماجه.
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الفرد الإيجابي

الفرد ال�سلبي

يعزو ف�شله �إلى �أ�سباب �أخرى ويلقي اللوم على الآخرين
يعزو ف�شله �إلى �أ�سباب ذاتية داخلية
ال تن�ضب �أعذاره
ال تن�ضب �أفكاره
يرى م�شكلة في كل حل
يرى وجود حل لكل م�شكلة
لديه � ٌ
لديه �أوهام يتعلق بها
آمال يحققها
يرى في العمل �أم ً
ألما
ال
يرى في العمل � ً
يتم�سك بالقيم ،وت�شغله عظائم الأمور يتنازل عن القيم ،وت�شغله �صغائر الأمور
مت�شائم في نظرته للحياة .
ُمتفائل في نظرته للحياة ومجرياتها
�أفهم و�أ�ص ّنف

�أفهم الن�صو�ص ال�رشعية الآتية ،و�أ�ص ّنفها ح�سب منا�سبتها للجدول املرفق:

 - 1ق��ال اهلل تعالى} :

(�سورة احلديد ،الآية .)24

 - 2قال اهلل تعالى} :

{
{ (�سورة النور ،الآية .)22

(( - 3قال اهلل تعالى} :
{ (�سورة الن�ساء ،الآية .)142
أحب �إلى ا ِ
ِ
ال�ضعيف ،ويف ٍّ
كل
ؤمن
ؤمن
من امل� ِ
ُّ
 - 4قال �صلى اهلل عليه و�سلم « :امل� ُ
خري و� ُّ
هلل ْ
القوي ٌ
وا�ستعن با ِ
َ
َ
�شيء فال تقلْ ْ :لو �أين
تعجز ،و� ْإن �
هلل ،وال
ينفعك،
احر�ص على ما
خري،
ْ
ْ
أ�صابك ٌ
ْ
ٌ

ِ
كذا َ
كان َ
تفتح َ
�شاء َ
عمل
وكذا،
ال�شيطان»(.)1
فعلت َ
ُ
قدر اهلل وما َ
فعل؛ ف� َّإن ْلو ُ
ْ
ولكن قلْ َ :
ِ
ِ
وتعاطفهم ُ
 - 5قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمُ « :
مثل
وتراحمهم
ني يف توا ِّدهم
مثل امل�ؤمن َ
ِ
ِ
اجل�سد
�سائر
اجل�سد� ،إذا ا�شتكى من ُه
بال�سهرِ واحلمى »(.)2
َ
ٌ
ع�ضو تداعى له ُ
الن�صو�ص التي ت�صف ال�شخ�صية الإيجابية

(�	)1أخرجه م�سلم.
( )2متفق عليه.

40

الن�صو�ص التي ت�صف ال�شخ�صية ال�سلبية

رابعا
ً

معيقات الإيجابية وكيفية التغلب عليها

للإيجابية معيقات كثيرة يجب �أن يحذرها الم�سلم ،منها ما ي�أتي:
 - 1غياب الوعي مبعرفة الإن�س��ان للمهمة املطلوبة منه ،و�ضعف
العلم الالزم لت�أدية مهمته على �أكمل وجه.
طلبه َ

� - 2ضعف الهمة والدافعية الالزمتني للقيام بالواجبات املطلوبة.
� - 3ض��عف االهتمام بتطوير امله��ارات :يوجد عن��د الكثري من
النا���س مواه��ب وقدرات ولكنه��ا غري مفعل��ة ،وذلك لعدم

تطوير هذه امله��ارات والقدرات وتنميتها �س��واء �أكانت من

�إياك والفراغ ...

قال عبد اهلل بن م�سعود
�« : إني لأكره �أن �أرى

الــرجـل ً
فـارغا ليــ�س فــي
عمـل �آخـرة ،وال دنيا.»...

الأفراد �أم امل�ؤ�س�سات.

ويظهر باالرتباك عندما يكون الإن�س��ان ّ
حمط نظر الآخرين ،و�ضعف الثقة قد
� - 4ض��عف الثقة:
ُ
مينع الكثريين من حتقيق �أهدافهم �أو من الت�أثري ب�إيجابية يف َمن حولهم.
�أتد ّبر و�أ�ستنتج
�أتدبر الن�صو�ص ال�شرعية الآتية ،و�أ�ستنتج موقف الإن�سان ال�سلبي والإيجابي الذي �أفيده منها:

 - 1قال اهلل تعالى} :
 - 2قال اهلل تعالى} :

{ (�سورة احلجر ،الآية .)56

{ (�سورة الن�ساء ،الآية .)58

ا�ستعن با ِ
 - 3قال �صلى اهلل عليه و�سلم « :
تعج ْز »(.)1
هلل وال َ
ْ
وم ْن مل تعرِ ْ
 - 4قال �صلى اهلل عليه و�سلم  « :تقر ُ�أ
ف » (.)2
َ
ال�سالم على من عر ْف َت َ

( )1رواه م�سلم.
( )2متفق عليه.
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 - 1قال اهلل تعالى} :
القر�آن الكرمي.

{ ،ا�ستدل من هذه الآية الكرمية على الإيجابية يف

واحدا على كل مما ي�أتي:
 - 2هات مثا ًال
ً
�أ �	-إيجابية ال�صحابة .

ب -دليل على الإيجابية من غري الإن�سان.

جـ	 -معيق من معيقات الإيجابية.

 - 3قارن بني الإن�سان الإيجابي والإن�سان ال�سلبي من حيث �أوجه املقارنة الواردة يف اجلدول الآتي:
وجه المقارنة

ال�سلبي

الإيجابي

التفكير في حلول
نظرته �إلى العمل
التم�سك بالقيم
النظرة �إلى الحياة
 - 4بينّ �أهمية الإيجابية و�أثرها يف الفرد واملجتمع.
و�ضح جوانب الإيجابية يف ق�صة رجل القرية يف قوله تعالى:
ّ -5
}
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الدر�س الثامن

التفكري والإبداع

يعد التفكري نعمة عظيمة من نعم اهلل تعالى التي َم ّن بها على عباده ،لذا حث القر� ُآن الإن�سان

على التدبر يف خلق ال�سماوات والأر�ض ،والتفكري ن�شاط ال بد من ممار�سته يف احلياة اليومية ،فما
املق�صود بالتفكري؟ وما موقف الإ�سالم منه؟ وكيف ّ
نفكر بطريقة �إبداعية؟

�أوالً

مفهوم التفكري

�ستقب ُل عن طريق واحدة �أو
هو �سل�سلة من الن�شاطات التي يقوم بها العقل عندما يتعر�ض ملثري ُي َ

�أكرث من احلوا�س اخلم�س ،من �أجل الو�صول �إلى ّ
حل مل�شكلة ما.

وقد وردت م�شتقات الفعل ّ
مو�ضعا.
(فكر) يف القر�آن الكرمي يف ثمانية ع�رش
ً
وقد حوى القر�آن الكرمي الكثري مما يدخل يف باب التفكري وعملياته ،فيوجد الكثري من الآيات
التي تدعو �إلى النظر ،والتب�رص ،والتدبر ،واالعتبار ،والتفقه ،والتذكر ،والتعقل ،وهذا ك ّله ي�ؤكد اهتمام
القر�آن بعملية التفكري ،و�أنها من �أهم العمليات امل�ؤدية �إلى اكت�شاف حقيقة التوحيد ووجود اهلل تعالى

وقدرته ،ومن احلقائق التي ي�سعى العقل املفكر �إلى الو�صول �إليها :وجود اخلالق �سبحانه وتفرده ،وهي
�إحدى احلقائق التي ي�سهل اكت�شافها بالتفكر يف الكون والوجود وحقائقه ونظامه وتن�سيقه.

والإ�سالم يرف�ض طريقتي التفكري ال�سطحي وال�سلبي ،ويدعو �إلى التعمق يف النظر والفكر

للو�صول �إلى احلقيقة من غري التقليد الذي ي�ؤدي �إلى �إهمال العقل وتغييب الفكر ،ونعى الذين

يتبعون الظن ،قال اهلل تعالى} :

و�أمر بالتثبت يف ّ
كل �أمر قبل االعتقاد به واتباعه ،قال اهلل تعالى} :

{ (�سورة النجم ،الآية ،)28

{ (�سورة الإ�رساء ،الآية .)36

وهكذا يعمق القر�آن الكرمي فكر الإن�سان ويحرتمه ،وي�ضع �أ�صول التفكري الذي يطلق للعقل الب�رشي

الحرية لي�صل بنف�سه �إلى الحقيقة ،حيث يبحث وينقب وي�ستنتج ويتحقق من �صحة ما ي�ستنتجه.
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ال�شخ�صية املبدعة

ثانيًا
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التفكري ُي ِ
وج ُد ال�شخ�صية املبدعة املتميزة ،وامل�سلم الذي التفكيـر المبـدع يكـون بر�ؤيـة
قادرا على عمارة هذا الكون ،الأ�شيـاء ب�أبعـاد غير الأبعاد التي
ينمي قدرته على التفكري يكون ً
وحتقيق اال�ستخالف وفق منهج اهلل تعالى.

ينظر بها الآخرون لل�شيء نف�سه.

�أتبادل خرباتي
�أتبادل مع زمالئي بع�ض التجارب الإبداعية التي ّ
فكرنا بها ،ونتناق�ش فيها.
� - 1سمات ال�شخ�صية املبدعة
لل�شخ�صية املبدعة جمموعة من ال�سمات ،منها ما ي�أتي:
�أ  -موا�صلة اال�ستك�شاف :من الطبيعي عندما يبحث ال�شخ�ص العادي عن حل مل�شكلة �أو
فغالبا ما يتوقف عند �أول حل وفكرة تفاجئه وتطر�أ
يحاول الو�صول �إلى فكرة جديدة ً

عليه ،ولكن املبدع يوا�صل اال�ستك�شاف ،وال يكتفي بحل واحد ،وي�ستمر حتى
يح�صل على �أكرث من طريقة حل وفكرة ،وي�ستنفد كل طاقته يف �سبيل ذلك.

دائما �إلى الطرائق التقليدية املعتادة يف تفكريه،
ب-
التفرد يف التفكري :الإن�سان بطبيعته يلج�أ ً
ّ
وي�سري على ما �سلكه غريه �سابقًا حتى ي�ضمن النجاح �رسي ًعا ،ويريح نف�سه ،بينما املبدع

ال يقف عند احللول والطرائق التقليدية التي يعتادها النا�س بل جتده ينظر �إلى الأمور
بطريقة خمتلفة ،فقد كانت فكرة حتليق الطائرة مث ً
ال فكرة جنونية ،واتهم �أ�صحابها
وقتها باجلنون ،ولو فكر �صانعو الطائرة بالطريقة نف�سها التي فكر بها الآخرون ملا
كانت الطائرة موجودة ،وهكذا كانت كل االخرتاعات يف بدايتها.

جـ -جتاه��ل املحبط�ين :يرتاجع الكثري منا �رسي ًعا عن بع�ض �أف��كاره املختلفة والغريبة خو ًفا من

نظ��رات من حوله يف جمتمع��ه وتعليقاتهم ،التي تدعوه للرتاجع ،في�ص��اب بالإحباط،

ولك��ن ما ميي��ز املبدع �أنه يتجاهل متا ًما ردود �أفعال النا�س و�أقوالهم التي من �ش���أنها �أن
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تثب��ط همته وعزميته ،بل يركز على �إثبات جناح ما تو�ص��ل �إليه ،قال اهلل تعالى}:
الآية .)18

{

(�سورة الزمر،

وهذه الآية الكرمية توجه الإن�سان �إلى عدم الت�أثر بالأقوال ال�سيئة ،بل يتبع الإن�سانُ
احل�سن من القول والفعل.
َ

كثريا قبل القدوم عليه ،ونف�ضل االبتعاد
د  -التجريب :اخلوف من املجهول يجعلنا نرتدد ً
�رضرا
عنه ،ولكن املبدع يحب املغامرة وجتريب ما لي�س فيه مع�صية هلل تعالى� ،أو يلحق ً
بنف�سه �أو جمتمعه ،لأنه ال يخ�شى الف�شل والوقوع يف الأخطاء ،ويجد يف ذلك متعته،

ويفتح عليه �آفاقًا متنوعة ،ويك�سبه خربات مفيده ،فهو م�ؤمن بقدراته و�إبداعه.
�أناق�ش و�أبني

�أناق�ش جمموعتي يف �سلوك من يقدم على عمل املحرمات ك�رشب اخلمر واملخدرات بحجة
التجريب ،و�أبني �أخطاره على الفرد واملجتمع.

هـ  -احرتام الوقـت� :إن من �أهم قيم الإبداع والتفكري االبتكاري التي �أوالها الإ�سالم عنايته
ورعايته «قيمة احرتام الوقت»؛ لذا يجب احلر�ص عليه ،وعدم �إ�ضاعته ،و�إح�سان �إدارته.

و  -الإتقـان :طلب اهلل تعالى من عباده �أن ُيتقنوا �أعمالهم ،و�إتقان العمل �سبب ملحبة اهلل تعالى
يحب �إذا َ
أحدكم عم ً
ال �أن يتق َن ُه»((.
عمل � ُ
َ
عبده ،قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إنَّ اهلل َ ُّ
ز  -التع��اون :حي��ث �أمر اهلل تعالى بالتعاون على ال�بر والتقوى ،ونهى عنه يف جمال التعدي
والظل��م ،قال اهلل تعالى} :

{ (�سورة

مثم��را ،يجب �أن يقوم على قاعدة الإفادة من
املائدة ،الآية  .)2وحت��ى يكون هذا التعاون
ً

ر�أي ذوي اخلربة.
( )1حديث �صحيح.
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يوجد ن�صائح تعني امل�سلم على ا�ستثمار �أفكاره الإبداعية ،ومن تلك الن�صائح ما ي�أتي:
�سج ْل �أفكارك قبل �أن تن�ساها :روي عن الإمام البخاري �أنه كان ينام ،ثم ت�أتيه الفكرة
ِّ -1
واخلاطرة ،فيقوم ويوقد ال�رساج ،ويد ِّون هذه الفكرة ،وقيل �إنه كرر هذا الأمر يف بع�ض
الليايل ع�رشين مرة.
دائما �أنه ال يوجد حل واحد �صحيح على الدوام ،ولذلك ال بد من و�ضع �أكرث من
 -2تذكر ً
حل لأي م�شكلة ،و�صياغة �أكرث من طريقة لتحقيق الأهداف.
 - 2طرائق �إبداعية للتفكري
يوجد جمموعة من الو�سائل والطرائق التي تعني على التفكري ب�صورة �إبداعية ،منها ما ي�أتي:
�أ  -التفكري بالطريقة العك�سية :اً
فمثل درج العرف على �أن املري�ض يذهب �إلى امل�ست�شفى ،ولكن
ملاذا ال ي�أتي امل�ست�شفى �إليه؟ وبتلك الطريقة ا�ستحدثت فكرة الزيارات املنزلية ،التي يقوم
بها الأطباء للمر�ضى يف بيوتهم؛ ما خفف على املر�ضى �آالم احلركة وقت املر�ض ومعاناته.
ب -التفكري بطريقة الدمج :اً
فمثل بالدمج بني اجلوال (الهاتف النقال) ،وبني الكامريا،
خرجت �أجيال من الهواتف النقالة متكننا من �إجراء املكاملات املرئية.
جـ -التفكري بالطرائق الب�سيطة املنطقية :فيحكى اً
مثل عن حافلة مرتفعة علقت حتت �إحدى
اجل�س��ور ،ففك��ر اجلميع يف كيفية �إبعاد �س��قف احلافلة عن اجل��سر فعجزوا عن ذلك،
ولكن فتاة �ص��غرية فكرت ,ث��م اقرتحت �إفراغ عجالت احلافلة م��ن الهواء ،فهبطت
احلافلة ,وجنحوا بعد ذلك بتخلي�صها.
د  -التفكري بطريقة ال�س�ؤال عن الكيفية (كيف ميكن؟) :اً
فمثل كيف ميكن ا�ستخدام جمموعة
من الأوراق البي�ضاء ع�رشين ا�ستخدا ًما غري ا�ستخدامها يف الكتابة �أو يف الر�سم عليها؟
هـ -التفكري بطريقة ( ماذا لو؟ )  :فمث ً
ال ماذا لو �أ ّنه ال يوجد جاذبية �أر�ضية؟ ماذا لو قامت
ال�رشكة املناف�سة بطرح منتج جديد ب�سعر �أقل وجودة جيدة؟
�أثري خرباتي
�أرجع �إلى الآيات ( )82-70من �سورة ال�شعراء ،و�أبني املنهج العقلي الذي اتبعه �إبراهيم عليه
ال�سالم يف الدعوة �إلى اهلل تعالى.
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á∏Ä°SC’G
و�ضح موقف الإ�سالم من التفكري ال�سطحي وال�سلبي.
ّ -1

 - 2من �سمات ال�شخ�صية املبدعة ،التفرد يف التفكري ،و�ضح ذلك.
 - 3مت ّثل الن�صو�ص ال�رشعية الآتية �صفات للمبدعني ،بينها:
�أ  -قال اهلل تعالى} :
{.

يحب �إذا َ
أحدكم عم ً
ال �أن يتق َن ُه».
عمل � ُ
ب -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ّ �« :إن اهلل َ ُّ
�صوب اخلط�أ يف ّ
كل من العبارات الآتية:
ّ -4
�أ  -يوجد حل واحد �صحيح على الدوام ،لذلك عند الو�صول �إليه ال حاجة للتفكري.
ب -املبدع يحب املغامرة وجتريب ّ
كل �شيء.

جـ -املبدع يقف عند احللول والطرائق التقليدية التي يعتادها النا�س ،وجتده ينظر �إلى الأمور
بالطريقة نف�سها.

 - 5م�ستعي ًنا باجلدول الآتي �ص ّنف اًّ
كل من الأفكار الآتية ح�سب الطريقة الإبداعية التي ّمت التفكري فيها:
المثال

طريقة التفكير

تطعيم الأطفال �ضد الأمرا�ض في المنازل

التفكير
بالطريقة
العك�سية

التفكير
بطريقة
الدمج

التفكير
بطريقة
كيف
يمكن؟

التفكير التفكير
بالطريقة بطريقة ماذا
لو؟
الب�سيطة

الكرفان (�سيارة  +منزل)
الطابع��ة المتع��ددة الأغرا���ض (ت�ص��وير،
طباعة ،هاتف)
�إخراج طائر ُحب�س في حفرة ب�إ�ضافة الرمل
بالتدريج
المكتبة المتنقلة في البوادي والأرياف
47

الدر�س التا�سع

�أبو القا�سم الزهراوي
برز يف تاريخ احل�ضارة الإ�سالمية علماء قدموا �إبداعات واكت�شافات ،وتركوا ب�صمات يف

جنوما يف �سماء العلم واحل�ضارة ،ومن ه�ؤالء العلماء �أبو
�رصح احل�ضارة الإن�سانية ،ف�أ�صبحوا
ً
القا�سم الزهراوي ،فمن هو �أبو القا�سم الزهراوي؟ وما �أهم �إجنازاته و�إبداعاته؟ وما �أثره يف الطب
احلديث؟.

التعريف ب�أبي القا�سم الزهراوي

أول
� اً

الزهراوي طبيب جراح هو �أبو القا�سم خلف بن عبا�س الزهراوي الأندل�سي ،ولد يف مدينة
الزهراء بالقرب من قرطبة يف الأندل�س يف �أوج احل�ضارة الإ�سالمية يف القرن الرابع الهجري،
ون�ش�أ يف بيئ ٍة توافرت فيها و�سائل الإنتاج العلمي والفكري والعقلي جميعها ،فكان �أحد الأطباء
الذين �سعدت بهم الإن�سانية ،عرف يف �أوروبا با�سم .Abulcasis

ثانيًا

�صفـاتـه
ِ
املقتب�س يف �أخبار
يف
�صفات الزهراويَ ،يقول ال ُ
أديب وامل� ّؤرخ (احلميدي) يف كتابه (جذوة َ

يخ�ص�ص
علماء الأندل�س)َّ � :إن الزهراوي كان من �أهل ال َف�ضل ّ
والدين والعلم ،وذكر �آخرون �أ َّنه كان ّ
عز َّ
وجل.
َ
ن�صف نهاره ملعاجلة املر�ضى مجَ َّ ا ًنا ُقرب ًة هلل َّ

�أفكّر و�أربط
«العلم والأخالق هما جناحا النه�ضة» �أربط بني هذه املقولة و�صفات �أبي القا�سم الزهراوي.

�إبداعاته العلمية

ثالثًا

ٍ
ٍ
إبداعات عديدة يف جمال الطب؛ و�سنتحدث يف هذا الدر�س عن
إجنازات و�
لقد متيز الزهراوي ب�

بع�ض الإجنازات والإبداعات التي كان له ال�سبق فيها على غريه من الأطباء ومنها ما ي�أتي:

قائما على الت�رشيح ،وا�ستطاع �أن يبتكر فنو ًنا
علما
اًّ
م�ستقل ،وجعله ً
�	- 1أول من جعل اجلراحة ً
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جديدة فيها ،وكان يعد من �أعظم اجلراحني؛ حيث
ٍ
عمليات جراحية عجز غريه كابن �سينا والرازي
�أجرى
عن �إجرائها ،مثل �شق الق�صبة الهوائية ،وذلك با�ستخدام
� ٍ
آالت جراحي ٍة قام هو باخرتاعها ،حتى �أطلق عليه يف ما
بعد لقب (�أبو اجلراحة احلديثة).

�صارما ملمار�سة العمل
علميا
منهجا
�	- 2أول من و�ضع
ً
ً
ًّ
اجلراحي ،يقوم على درا�سة ت�رشيح اجل�سم الب�رشي
ومعرفة كل دقائقه ،واالطالع على منجزات من �سبقه

من الأطباء واال�ستفادة من خرباتهم ،واالعتماد على

التجربة وامل�شاهدة احل�سية ،واملمار�سة العملية التي
تك�سب اجلراح مهارة وبراعة يف العمل باليد.

�	- 3أول من ابتكر �أدوات عملية الق�سطرة ،و�أول من و�صفها.
�	- 4أول من جنح يف �إيقاف نزيف الدم يف �أثناء العمليات
اجلراحية ،وذلك بربط ال�رشايني الكبرية.

�	- 5أول من و�صف عملية َ�س ِ ّل العروق من ال�ساق لعالج
دوايل ال�ساق ،والعرق املدين وا�ستخدمها بنجاح ،وهي
جدا بالعملية التي ميار�سها الأطباء يف الوقت
�شبيهة ًّ
احلا�رض.

جدا ملعاجلة ان�سداد فتحة البول
�	- 6أول من اخرتع �آلة دقيقة ًّ
اخلارجية عند الأطفال حديثي الوالدة ،لت�سهيل مرور
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كــــان الــزهــراوي يــنـ�صح
دائـما ب�أن يرتيثوا قبل
تالمذتـه ً
البدء بعمليات اجلراحة ،و�أ ّال
ملمني
يقوموا بها مـا مل يكونوا ِ ّ
ب�صغائر الأمور وكبائرها يف
الت�رشيح ،وا�ستعمال الأدوات
اجلراحية.
á«FGôKEG áeƒ∏©e

يدعي البع�ض �أن �أول من قام
بعملية �إيقاف نزيف الدم
يف �أثناء العمليات اجلراحية
عن طريق ربط ال�رشايني
اح الفرن�سي
اجلر َ
الكبرية هو َّ
ال�شهـــيــــر �أمربويز بـــاريـــه
َّ
أطباء
 ,Ambrois Pareمن � َّ
ال�ساد�س ع�رش وطبيب
القرن َّ
ملوك فرن�سا �آنذاك ,مع �أن
الزهـــراوي �سبقــه يف ذلـــك
بخم�سة قرون.

البول.

ً
خيوطا خلياطة اجلراح ،وا�ستخدمها يف جراحة الأمعاء ،و�صنعها من �أمعاء
�	- 7أول من اخرتع

القطط ،و�أول من مار�س التخييط الداخلي ب�إبرتني وبخيط واحد ُم َّثبت فيهما؛ كي ال ترتك
مرئيا ِ
للج َراح ،وقد �أطلق على هذا العمل ا�سم (�إملام اجلروح حتت الأدمة).
أثرا ًّ
� ً
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�	- 8أول من اخرتع �أداة خا�صة خلف�ض الل�سان وفح�ص الفم ،ومق�صلة اللوزتني ،ومنا�شري العظام،
واملكاوي وامل�شارط على اختالف �أنواعها ،وغريها الكثري من الآالت والأدوات التي
�أ�صبحت النواة التي ُط ّو َر ْت بعد ذلك بقرون لت�صبح الأدوات اجلراحية احلديثة.
á«FGôKEG áeƒ∏©e

يعد الزهراوي �أول رائد لفكرة الطباعة يف العامل؛ فلقد خطا اخلطوة الأولى يف �صناعتها،
و�سبق بها الأملاين جوتنربج بقرون عديدة ،وقد �سجل فكرته عن الطباعة ونفذها يف كتابه ّ
الفذ
(الت�رصيف)؛ حيث و�صف كيفية �صنع �أقرا�ص الدواء ،وطريقة �صنع القالب الذي ُت َ�ص ُّب فيه
هذه الأقرا�ص �أو تحُ َ َرّ�ض ،مع طبع �أ�سمائها عليها يف الوقت نف�سه با�ستخدام لوح من الأبنو�س
�أو العاج م�شقوق ن�صفني طوالً ،ويحفر يف كل وجه قدر غلظ ن�صف القر�ص ،وينق�ش على
�صحيحا
مطبوعا ب�شكل معكو�س ،فيكون النق�ش
قعر �أحد الوجهني ا�سم القر�ص املراد �صنعه،
ً
ً
منعا للغ�ش يف الأدوية ،و�إخ�ضاعها للرقابة الطبية.
عند خروج الأقرا�ص من قالبها؛ وذلك ً

م�ؤلفاته

رابعا
ً

كان للزهراوي �أثر كبري يف الطب احلديث؛ حيث ُت ِ
رج َمت ُك ُتبه �إلى لغات عديدة ،خا�صة كتابه

أطباء
(الت�رصيف ملن عجز عن الت�أليف) الذي كان مو�س��وعة طبية �ض��خمة ،وكان
َ
املرجع الأمني ل َّ
الطبية �س��واء
�أوروبا من �أوائل القرن اخلام�س ع�رش �إلى �أواخر القرن الثامن ع�رش ،وكان لإ�س��هاما ِته ّ

أثريها الكبري يف ال�رشق والغرب ،حتى �إن
يف التقنيات الطبية امل�ستخدمة� ،أم الأجهزة التي �صنعها ت� ُ
بع�ض اخرتاعاته ال تزال م�ستخدم ًة �إلى اليوم.
�أ�صف �شعوري
�أ�صف �شعوري جتاه هذه املنجزات العظيمة لطبيب م�سلم ،وكيف ي�ؤثر ذلك يف حت�صيلي الدرا�سي.

خام�سا
ً

�شهادات علماء الغرب فيه

نتيجة لت�أثري �أبي القا�سم الزهراوي يف الطب احلديث ،فقد نال �إعجاب كثري من علماء الغرب،

ومن ه�ؤالء:

القا�سم
كتب �أبي ِ
 - 1عالم الفيزيولوجيا ( Hallerهيلر) الذي قال في الزهراوي« :كانت ُ
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بعد
الم�صدر العام الذي ا�ستقى منه من َظهر من
الجراحين َ
َ
َّ
الرابع ع�شر جميعهم.»...
القرن َّ

 - 2الم�ست�شرق ( Jack Resllerجاك ري�سلر) في كتابه (الح�ضارة

أتعلم
الفزيولوجيا :علم درا�سة

وظائف الأع�ضاء.

اح كبير ،هو �أبو القا�سم
العربية) الذي قال:
جر ٌ
َ
َّ
«و�شرح َّ
نجاحها في ما وراء
امتد
علم الجراحة،
وابتكر طرائق جديدة في الجراحة َّ
ُ
الزهراويَ ،
َ

النا�س من �أنحاء العالم الم�سيحي جميعها يذهبون
حدود �إ�سبانيا الإ�سالمية بكثير ،وكان
ُ
الجراحية في قرطبة جميعها».
لإجراء العمليات
َّ

�أثري خرباتي
تقريرا عن �أبي القا�سم الزهراوي و�أهم منجزاته ،و�أقر�ؤه يف الإذاعة املدر�سية.
�أكتب
ً
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� - 1صف البيئة التي ن�ش�أ بها الزهراوي ،وكيف �أثرت يف علمه.
 - 2علل� :إطالق لقب (�أبو اجلراحة احلديثة) على الزهراوي.
 - 3و�ضح املنهج العلمي الذي و�ضعه الزهراوي ملمار�سة العمل اجلراحي.
 - 4عرف بكتاب (الت�رصيف ملن عجز عن الت�أليف).
� - 5ضع دائرة حول رمز الإجابة ال�صحيحة يف ما ي�أتي:
(�	)1أول من �أجرى عملية �شق الق�صبة الهوائية هو:
�أ -ابن �سينا

ب -الرازي

جـ -جوتنبرج

د -الزهراوي

(�	)2أبو القا�سم الزهراوي من �أ�شهر �أطباء القرن:
		
�أ -ال�ساد�س الهجري

ب -الرابع الهجري

		
جـ -الثامن الهجري

د  -الخام�س ع�شر الهجري

(� )3صنع �أبو القا�سم الزهراوي الخيوط الم�ستخدمة في العمليات من �أمعاء:
�أ -القطط
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ب -الكالب

جـ -الإبل

د -الدجاج

الدر�س العا�رش

القيم ال�صحية يف الإ�سالم
ال�صحة نعمة عظيمة من نعم اهلل عز وجل على الإن�سان ،لذا يجب على الإن�سان املحافظة عليها واالعتناء

بها ،قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم «:نعمتان مغبون فيهما كثري من النا�س ال�صحة والفراغ»((.

وحث �أتباعه
وقد جاء الإ�سالم لينتقل بالب�رش �إلى عامل �أف�ضل و�إلى حياة م�رشقة بالف�ضائل والآداب،
ّ

كثريا من ال�سلوكات ال�صحية ،مبا يعود �إيجا ًبا على الفرد واملجتمع.
على التم�سك بها ،لذلك �رشع ً
�أفكّر و�أقرتح
�أفكر يف �أهمية ا�ستثمار الوقت للإن�سان ،و�أقرتح طرائق ال�ستثمار وقت الفراغ يف ما ينفع �صحتي.

�أول

ال�سلوكات الذاتية اخلا�صة

الإن�سان م�ؤمتن على نف�سه ،وم�س�ؤول عنها ،قال ر�سول
قدما ٍ
ِ
القيامة حتى
يوم
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال تزوال َ
عبد َ
فعل ِ
أفناه ،وعن ِ
علم ِه فيما َ
فيه ،وعن ما ِل ِه
ُي ْ�س�أَ ُل عن عمرِ ِه فيما � ُ
ِ
اكت�سب ُه وفيما �أنف َق ُه ،وعن
أين
أباله»(.)2
ج�سم ِه فيما � ُ
من � َ
َ

�صحتي م�س�ؤوليتي ،وهي �أمانة
ّ

�أحافظ عليها ،ل ّأن اهلل تعالى
�سي�س�ألني عنها يوم القيامة.

وقد �رشع الإ�سالم الكثري من ال�سلوكات ال�شخ�صية الذاتية اخلا�صة بالفرد ،منها ما ي�أتي:

 - 1ما يتعلق باجل�سم

حر�ص الإ�سالم على عناية امل�سلم ببدنه� ،سواء �أكان متعل ًقا بالبدن مبا�رشة �أم ما يت�صل به من

طعام و�سلوك ،ومن ذلك ما ي�أتي:

حث الإ�س�لام على �س��لوكات كثرية خا�ص��ة بالبدن ،منها :ال ُغ�سل ،والو�ضوء،
�أ  -البدنّ ،
ونظافة الأ�سنان ،وتقليم الأظافر ،والتطيب وا�ستعمال امل�ستح�رضات التي تزيل الروائح
الكريهة كالعرق وغريه.

( )1رواه البخاري.
( )2رواه الرتمذي.
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ب -العناية بالأع�ضاء احليوية يف اجل�سم؛ مثل العني والأذن وغريها ،فيبتعد عن ال�سهر وطول
امل�شاهدة للأجهزة الإلكرتونية كالتلفاز والهاتف النقال والإنرتنت وغريها ،ويبتعد عن

�سماع الأ�صوات املزعجة ،ويعتدل يف جل�سته وم�شيته ،وينظم �أوقات �صحوه ونومه،
هلل �صلى اهلل ِ
فقد كان ر�سول ا ِ
النوم َ
واحلديث بعده.
قبل وقت الع�شا ِء،
و�سلم
عليه
َ
ُ
يكره َ
َ
�أ�ستذكر و�أدون
�أ�ستذكر مع زمالئي حديث (�سنن الفطرة) ،و�أدونه على ال�سبورة
ال�ش ْع ُر؛ فقد دعا الإ�سالم �إلى االعتناء به.
جـَّ -

د  -اللبا�س؛ فامل�سلم يحر�ص على نظافة ثيابه ،وارتداء الثياب الأنيقة واجلميلة ،واحلذاء
املنا�سب� ،إ�ضافة �إلى � ّأن حر�ص امل�سلم على اللبا�س املحت�شم جمال يف ذاته.

الطيب وجتنب اخلبيث ،فما حرم
حتري ّ
هـ -الطعام وال�رشاب؛ فقد دعانا اهلل تعالى �إلى ّ

اهلل تعالى �شي ًئا �إال فيه �رضر ،وما �أباح �شي ًئا �إال فيه فائدة ،ومن هنا فقد حرم اهلل تعالى

امل�سكرات واملخدرات ،وحثنا على التوازن يف تناول الطعام وال�رشاب ،و�أمرنا بتغطية

الآنية ،واملحافظة على نقاء املياه.

حث الإ�سالم على ممار�سة
و  -ممار�سة الريا�ضة؛ فقد ّ
الريا�ضة املعتدلة ،ملا فيها من �أثر �إيجابي يف اجل�سم
قويا ،وقد �أُثر عن عمر بن
بناء ًّ
والعقل ،وبنائهما ً

اخلطاب 

قوله « :ع ّلموا �أبناءكم ال�سباحة

والرماية وركوب اخليل».

اتّبــاعي ال�سلوكـــات ال�صحية،

وقويا،
يحفـظ ج�سمــي
�سليــما ًّ
ً
فعلي �أن �أتع ّلمها و�أحافظ عليها.
ّ

ز  -االعتدال يف العبادة؛ �أمر الإ�سالم امل�سلم ب�أداء واجب العبادة على �أكمل وجه ،من غري

�إفراط �أو تفريط ،وهذا من االعتدال والو�سطية التي دعا �إليهما اال�سالم ،قال ر�سول
وقم ومنْ ،ف�إن لبد ِن َك عليك ح ًّقا ،و�إن لعي ِن َك
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمُ :
أفطرْ ،
«�ص ْم و� ْ

َ
عليك ح ًّقا»

((

( )1متفق عليه.
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 - 2ما يتعلق بالعقل

فالعق��ل هب��ة رباني��ة ،م��ن �أعظم نع��م اهلل تعال��ى على الإن�س��ان ،يج��ب �أن يحاف��ظ عليه،
وذلك بالتفكر والت�أمل ،قال اهلل تعالى} :

{ (�سورة الروم ،الآية  ،)8وميكن �أن يحافظ الإن�س��ان على قدرته على التعقل,

دبر يف القر�آن
ويحر�ص على �ص��حته ،بتح�صني نف�س��ه بالعلم والإميان وبناء قيمه الإميانية بال ّت ّ

وت�رض
الك��رمي واالبتع��اد عن ال�ش��بهات وعن امل�س��كرات واملخ��درات التي تذه��ب العقل
ّ
بال�صحة ،و�أن يحر�ص على املطالعة و�أن يثقف نف�سه يف خمتلف جماالت العلم واملعرفة.

 - 3ما يتعلق بالنف�س

�صحة اجل�سم والعقل ،وميكن
االعتناء بال�صحة النف�سية يتكامل مع اعتنائنا وحر�صنا على ّ
احلفاظ على ال�صحة النف�سية بو�ساطة �أمور عديدة ،منها:

�أ  -تقوية ال�ص��لة باهلل تعال��ى ،وذلك بااللتزام مبا �رشع

اهلل تعال��ى م��ن عبادات جتعل امل�س��لم على �ص��لة

دائمة به �س��بحانه وتعالى مثل :ال�ص�لاة وال�ص��يام
والدعاء ،وق��راءة القر�آن ،وغريها ،قال اهلل تعالى:

}

�أحـر�ص عــلى عبــاداتي لــما
لــهــا من �أثــر كبــري يف تــزكية
روحي ،و�صحة نف�سي.

{ (�ســـورة الرعـــد ،الآيـــة .)28

ب -التحلي بالف�ضائل والتخلي عن الرذائل ،ومن الف�ضائل التي يجب التحلي بها :التوا�ضع
والإيث��ار والعفة والقناعة والعدل ،ويوج��د رذائل يجب التخلي واالبتعاد عنها ،مثل:
ِ
الكرب واحل�س��د والرياء والنفاق وال�ش��ح ،وغريها ،قال اهلل تعالى} :
{ (�سورة الأعلى ،الآيتان .)15 - 14

�أتعاون لأتعلم
�أتناق�ش مع جمموعتي يف ف�ضائل �أخرى يجب �أن يتحلى بها امل�سلم تعود باخلري على ال�صحة
والعقل ،و�أخل�ص ما تو�صلنا �إليه من نتائج.
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ال�سلوكات االجتماعية

ثانيًا

حث الإ�سالم على الكثري من ال�سلوكات االجتماعية التي من �ش�أنها حفظ املجتمع واالرتقاء
ّ
به ،وح�سن التوا�صل والتعاي�ش بني النا�س ،وحذر من �سلوكات �أخرى تهدم املجتمع والروابط
الأخوية فيه ،من هذه ال�سلوكات التي حث الإ�سالم عليها:
�	- 1أعمال حتفظ �أمن املجتمع ،مثل:
�أ  -احرتام قوانني ال�سري ،كااللتزام ب�إ�شارات املرور والقيادة امل�س�ؤولة لل�سيارات.
ب -ع��دم ترهيب النا�س �أو تخويفهم ب�إطالق العي��ارات النارية �أو الألعاب النارية� ،أو ن�رش
الإ�شاعات الكاذبة.
�	- 2أعمال تطوعية ،مثل:
�أ  -امل�شارك��ة يف الأعمال االجتماعية التطوعية ،مثل التعاون يف تنظيف احلي� ،أو املدينة،
�أو املدر�س��ة التي نتعلم فيه��ا� ،أو املكان الذي ن�سافر �إليه ،قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
ُ
ِ
الطريق �صدق ٌة»(((.
عن
و�سلم:
«ومييط الأذى ِ
ب -االهتمام بالزراعة ،قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلمْ �« :إن ِ
قامت ال�ساع ُة ويف ِيد � ُ
أحدكم
فليغر�سها»(((.
يغر�سها
ف�سيل ًة ف� ِإن
َ
ا�ستطاع �أال َ
تقوم ح َّتى َ
ْ
عامة ،مثل:
�	- 3أعمال �أخالقية ّ
�أ  -و�ضع النفايات يف الأماكن املخ�ص�صة.
ب -عدم �إيذاء الآخرين بالأ�صوات املزعجة.
املارة ،واحرتام حقوقهم فيها.
جـ -عدم �إغالق الطريق يف وجه ّ
د  -املحافظة على املرافق العامة يف املجتمع.
�أ�شارك زمالئي
�أعد ن�رشة �إر�شادية ،عن طريقة اجللو�س ال�صحيح ،واال�ستخدام الآمن للأجهزة الإلكرتونية،
و�أقر�ؤها يف الإذاعة املدر�سية.
( 	)1رواه البخاري وم�سلم.
( 	)2م�سند الإمام �أحمد ،حديث �صحيح.
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و�ضح كيف تكون العناية بالأع�ضاء احليوية يف اجل�سم.
ّ -1
ً
واحدا يتعني على امل�سلم التحلي به يف كل من :
�صحيا
�سلوكا
ً
 - 2بينّ
ًّ
جـ -الريا�ضة
ب -الطعام وال�رشاب		
�أ -اللبا�س		
 - 3اذكر بع�ض الف�ضائل التي يجب على امل�سلم التحلي بها ،وبع�ض الرذائل التي يجب �أن يتخلى
عنها.

 - 4بينّ ما تفيده من الن�صو�ص ال�رشعية الآتية:
�أ  -قال اهلل تعالى} :

{.

هلل �ص َّلى اهلل ُ ِ
ب -كان ر�سول ا ِ
النوم َ
واحلديث بعده.
قبل وقت الع�شا ِء،
عليه و�س َّل َم
َ
ُ
يكره َ
َ
عليك ح ًّقا،
أفطر ،و ُق ْم ومن ،ف�إن لبد ِن َك
جـ -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمُ :
«�ص ْم و� ْ
و�إن لعي ِن َك عليك ح ًّقا».
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الدر�س احلادي ع�رش

�إدارة الوقت

للوقت يف الإ�سالم مكانة عظيمة و�أهمية بالغة ،فهو من �أعظم نعم اهلل تعالى ،وقد �أق�سم اهلل

تعالى فيه ببع�ض �سور القر�آن الكرمي مثل �سورة الليل ،و�سورة ال�ضحى ،و�سورة الع�رص ،قال اهلل

تعالى} :

اً
اً
�شامل لكل
تف�صيل دقي ًقا ،وجعله
ف�صل الإ�سالم الوقت
{ (�سورة الع�رص ،الآيات  ،)3-1وقد َّ

كثريا من العبادات به؛ كال�صالة وال�صيام واحلج وغريها ،قال اهلل تعالى:
جوانب احلياة ،وربط ً
{ (�سورة الن�ساء ،الآية  ،)103وقد بني النبي �صلى اهلل عليه
}
تزول قدما ٍ
ِ
َ
أربع :عن عمرِ ِه فيما
يوم
و�سلم �أهمية الوقت بقوله« :لن
القيامة حتى ُي ْ�س َ�أ َل عن � ٍ
عبد َ

اكت�سب ُه وفيما �أنف َق ُه ،وعن ِ
علم ِه ماذا َ
عمل ِبه ؟»
أين
أفناه ،وعن �شبا ِب ِه فيما � ُ
� ُ
أباله ،وعن ما ِل ِه من � َ
َ

((

فالإن�سان م�س�ؤول عن وقته وحما�سب عليه ،لذا يجب عليه �أن يدير وقته وفق ما �أمر اهلل تعالى ،ذلك
�أن الوقت هو احلياة وكما قال ال�شاعر:

		�إن احلياة دقائق وثواين
دقات قلب املرء قائلة له
ومع �أن الوقت متاح للنا�س جميعهم� ،إال �أنهم خمتلفون يف

الإفادة منه ،وكل ذلك يرجع �إلى �إدارة الوقت ،فما مفهوم �إدارة
الوقت؟ وما فوائدة؟ وما عوائقة؟

أول
� اً

مفهوم �إدارة الوقت

هو ح�سن ا�ستثمار الوقت لتحقيق دور الإن�سان وم�سو�ؤلياته

في هذا الكون.

ثانيًا

فوائد �إدارة الوقت
لإدارة الوقت وا�ستثماره فوائد كثرية ،منها ما ي�أتي:

( )1حديث �صحيح.
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الأي��ام ثالثة يوم م�ض��ى ال
يع��ود �إلي��ك ،وي��وم �أنت
في��ه ال ي��دوم عليك ،ويوم
م�ستقبل ال تدري ما حاله،
وال تع��رف �أهل��ه ،فاعمل
لآخرت��ك ك�أن��ك مت��وت
غدا ،واعمل لدنياك ك�أنك
ً
أبدا.
تعي�ش � ً

 -1النجاح الذي يحقق ال�سعادة عن طريق ما �أجنز الإن�سان يف
حياته من درا�سة وعمل خدمة للوطن؛ فال�سعادة مرتبطة مبا

نف�س��ك �إن ل��م ت�ش��غلها

 -2القدرة على املوازنة بني الأهداف والواجبات والنتائج التي

و�إن ل��م ُتعملها في الخير

يقدمه املرء من �أعمال نافعة ،وما يحققه من نتائج وجناح.

ال تتحقق �إال بالإدارة الناجحة للوقت ،ما ي�ؤدي �إلى تخفيف

بالعظائم �شغلتها ال�صغائر،
عملت هي في ال�شر.

�ضغوطات العمل ،وحت�سني نوعيته ،وحتقيق نتائج �أف�ضل.

 -3زيادة �رسعة �إجناز العمل ،وتقليل الأخطاء ،فيتح�سن الإنتاج ويزداد الدخل.
وباملقابل ف�إنه يوجد الكثري من الآثار ال�سلبية لإهمال �إدارة الوقت منها :الف�شل يف حتقيق

الأهداف ،والإ�ساءة يف ا�ستغالل املوارد ،وامل�ساعدة على انت�شار بع�ض العادات ال�سلبية
كالفراغ وااللتفات �إلى تفاهات الأمور ،والك�سل والالمباالة.

ثالثًا

كيف تدير وقتك
لإدارة الوقت ب�شكل فاعل ،ولتحقيق التخطيط الناجح ال بد من القيام بما ي�أتي:

 -1تحديد الأهدف ح�سب المرحلة.

 -2تحديد الوقت المنا�سب لتنفيذ الأهداف و�إنجاز العمل.
 -3مراجعة النف�س في مدى تحقق الأهداف والإنجازات.

 -4اال�ستعانه بالموثوقين ،لتنظيم الوقت «اال�ستفادة من خبرات الآخرين».
�أنموذج مقترح لتنظيم قراءة الكتب المدر�سية ا�ستعدا ًدا لالمتحانات:
ا�سم
الكتاب

الرتبية
الإ�سالمية

عدد
ال�صفحات
190

مدة
القراءة

�سبع
�ساعات

وقت بداية
القراءة

وقت نهاية
القراءة

بعد الفجر �أذان الع�رص

املادة املنجزة
من القراءة
كاملة

ملحوظات
عامة

ت�أكيد حفظ الآيات
والأحاديث
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�أوليات �أ�سا�سية لإدارة الوقت

رابعا
ً

يوجد �أوليات �أ�سا�سية لإدارة الوقت منها ما ي�أتي:

�	-1أداء العبادات من �صالة ،وتالوة للقر�آن الكرمي ،و�صيام وغريها.
 -2القيام بالواجبات الأ�رسية من خدمة للوالدين ،وق�ضا ٍء للحوائج وغريها.
 -3متابعة الدرو�س ،والقيام بالواجبات املدر�سية.

 -4الأعمال التطوعية ،وخدمة املجتمع ،وم�ساعدة املحتاج.
�أفكّر و�أبادر ال�ستثمار وقتي
�أفكر ،كيف �أ�ستثمر وقتي يف املواقف الآتية ،و�أبادر لتطبيق ما �أتو�صل �إليه يف حياتي:

 -1العطلة ال�صيفية بعد العام الدرا�سي.

 -2زيارة طبيب الأ�سنان ،وانتظار دوري ن�صف �ساعة.
 -3الو�صول املبكر �إلى املدر�سة.

خام�سا
ً

عوائق �إدارة الوقت

يوجد عوائق لإدارة الوقت منها ما ي�أتي:

 -1ت�أجيل الأعمال والمهام المطلوبة.
 -2تجاهل التخطيط المنظم.

� -3ضعف �إدراك �أهمية الوقت وقيمته.
�أفكر و�أطبق
�أختار �أحد الن�شاطني الآتيني ،و�أطبقه:

	�أفكر يف تنظيم جدول �أوزع فيه وقتي اليومي على �أ�سبوع� ،أحقق به الطريقة املثلى لإدارةوقتي.

يوميا ملمار�سة املطالعة مع زمالئي.
	�أ�ضع برنا ًجما ًّ60

á∏Ä°SC’G
ّ -1بين المق�صود ب�إدارة الوقت.
 -2ا�ستنتج ثالثة من الأمور ُّ
تدل على �أهمية الوقت في الإ�سالم.
 -3عدد خطوات �إدارة الوقت لتحقيق التخطيط الناجح.
 -4من فوائد �إدارة الوقت تحقيق ال�سعادة والر�ضا عن الذات ،و�ضح ذلك.
 -5اذكر الأولويات الأ�سا�سية في �إدارة الوقت.
 -6اقترح طريقتين للتغلب على معيقات �إدارة الوقت.
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الدر�س الثاين ع�رش

الذوق واجلمال يف الإ�سالم

عد وجوده دلي ً
ال على �سالمة الطبع،
وي ُّ
حب الجمال �أمر فطري ،قائم في بنية النف�س الإن�سانيةُ ،
ّ

و�ص��حة الذوق ،وا�س��تقامة الفطرة .والجمال في المفهوم الإ�س�لامي يتجاوز النظرة �إلى جمال
ال�شكل والوجه �إلى جمال الخ ُلق والروح وال�سلوك ،لذلك فالإ�سالم يقدر قيمة الجمال ،وقد جاء

و�ص�� ًفا من �أو�ص��اف اهلل تعالى ،و�أ ّنه �سبحانه يحب الجمال ،قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
()1
َ
ٌ
الجمال ».
يحب
جميل ُّ
« � َّإن اهلل َ
وقد دعا الإ�سالم الإن�سان �إلى تذوق الجمال

من حوله ،والتمتع في الدنيا والعي�ش فيها ب�سعادة

وفق منهج اهلل تعالى ،قال اهلل تعالى} :

قال ابن القيم:

« � ّإن هذا الحديث ال�ش��ريف « � َّإن َ
ٌ
جميل
اهلل
َ
الجمال » م�شتمل على �أ�صلين عظيمين،
يحب
ُّ

ف�أوله معرفة و�آخره �سلوكُ ،فيعرف اهلل تعالى

{ (�سورة ق ،الآية  )7-6فهذا

ويعبد
بالجم��ال ال��ذي ال يماثل��ه فيه �ش��يءُ ،

ليتفكر الإن�سان في قدرة اهلل تعالى في جمال خلق

جمل ل�سانه
والأخالق ،فيحب من عبده �أن ُي ّ

يدل على �أن قيمة الجمال قيمة مقدرة في الإ�سالم؛
الكون ،وما فيه من موجودات.

اعتنى الإ�سالم مبو�ضوع جمال ا َ
وح�سن
خل ْلق ُ

(�سورة التغابن ،الآية )3

بهية فقال} :
(�سورة ال�صافات ،الآية )6

( )1رواه م�سلم.
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بال�صدق ،وقلبه بالإخال�ص والمحبة والإنابة
والت��وكل ،وجوارحه بالطاعة ،وبدنه ب�إظهار

مظاهر اهتمام الإ�سالم باجلمال
ال�صورة ،قال تعالى} :

بالجم��ال الذي يحبه م��ن الأعمال والأقوال

{

وقد و�ضع الكون يف �صورة

{

نعمه عليه في لبا�سه ،وتطهيره له من الأنجا�س
والأحداث والأو�س��اخ  ،...فيعرفه بالجمال

الذي هو و�ص��فه ،ويعبده بالجمال الذي هو
�شرعه ودينه ».

والن�ص القر�آين يف حد ذاته جميل يف �آياته ويف لفظه ،وقد �شهد غري امل�سلمني بذلك ،ومن ذلك

قول الوليد بن املغرية حينما ُ�سئل عن القر�آن فقال� « :إن له حلالوة و�إن عليه لطالوة ،و�إن �أعاله ملثمر»،
وكذلك هو جميل يف ما يدعو �إليه من تفكر وتدبر وتعبري وت�صوير.

و�إن كل ما خلق اهلل يحمل معنى من معاين اجلمال ،ف�أوامر اهلل تعالى ونواهيه حتقق للإن�سان

ال�سعادة واخلريية وال�سكينة والطم�أنينة ،وهذا يحقق معاين اجلمال ،والإ�سالم يهتم بجمال ال�شكل
واملظهر اخلارجي ،وما يت�صل بداخل الإن�سان و�أعماله و�أفعاله ،ومن مظاهر اهتمام الإ�سالم
باجلمال ما ي�أتي:

 -1اجلمال املتعلق بال�شكل

فطري ،وقد
عناية الإن�سان بهيئته ومظهره اخلارجي �أمر
ّ
جعلها الإ�سالم �س ّن ًة ،وبهذا تكون من �أمور الدين ،لذلك

�أمر الإ�سالم بالعناية باملظهر احل�سن والهيئة اجلميلة ،عن
طريق ما ي�أتي:

�س��ول ا ِ
ُ
كان َر
َ
هلل َ�ص�� َّلى اهلل ُ
َع َل ْي ِه َو َ�س�� َّل َم َي ُ
هم
ق��ول« :ال َّل َّ
فح�س ْن
ح�س َ
نت خ ْلقيِّ ،
كما َّ
()1
ُخ ُلقي»

�شطر
الطهور
�أ ( -النظافة) ،جعلها اهلل تعالى من الإميان ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :
ُ
ُ
ِ ((
ال
عز وجل ،قال
إميان» بل وارتقى فيه �إلى مرتبة �أعلى ،وجعلها �صفة ُتنال بها حمبة اهلل ّ
اهلل تعالى}:
{ (�سورة البقرة ،الآية  ،)222والطهارة هنا
نظافة ،والنظافة ال تقت�رص على نظافة ال�شكل ،بل تتجاوزها �إلى نظافة النف�س وحمايتها
من الوقوع يف الفواح�ش واملعا�صي.

ب -حتقيق �سنن الفطرة ،وهذه ال�سنن منها ما هو ظاهر كق�ص ال�شارب ،ومنها ما هو
ِ
الفطرة:
من
م�ستور كنتف الإبط ،قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم « :
خم�س َ
ٌ
ونتف ال ِ
ال�ش ِ
وتقليم الأَظفارِ ،
اخلتان ،واال�ستحدا ُد،
ارب»(.)3
ُ
ُ
وق�ص َّ
إبطُّ ،
ُ
( )1رواه الإمام �أحمد وابن حبان.
( )2رواه م�سلم ،ومعنى (�شطر) :ن�صف.
( )3رواه البخاري.
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جـ -االلت��زام باللبا�س الذي ي�صون كرامة الإن�س��ان ،وي�سرت عورته ،ويدفع عنه حر ال�صيف
وبرد ال�شتاء ،وهو حاجة طبيعية ،فقد قال اهلل تعالى} :
{ (�سورة الأعراف ،الآية .)26

�أ�ستذكر
للثياب يف الإ�سالم �رشوط حتى يكتمل جمالها� ،أ�ستذكر مع جمموعتي �أهم �رشوطها.
خا�صة يف ا ُ
جل َمع والأعياد ،واملجامع
د-
التطيب ،فالإ�سالم ّ
حث على التطيب ،ورغّ ب فيه ّ
ّ
العامة ،وكان مما ُح ّبب �إليه �صلى اهلل عليه و�سلم ّ
«ح ّب َب �إ َّ
يل
الطيب ،حيث قالُ :

(((
الطيب»،
وحرم الإ�سالم �إيذاء الآخرين بالروائح الكريهة ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :
ُ
ّ
من �أَ َ
ال�شجرتنيِ فال
قا�رصا على الثوم ،و�إمنا
يقربن م�صلاّ نا» ((( ,ولي�س هذا
من هاتنيِ َّ
َّ
كل ْ
ْ
ً

يتعداه �إلى ّ
كل رائحة كريهة ت�ؤذي الآخرين ،كالدخان
والعرق وغريه.

أتعلم
ال�شجرتني :الب�صل والثوم

�أتعاون لأتعلم
احلد من بع�ض الروائح التي ت�سبب �أذى للآخرين ،م�ستعي ًنا
�أتناق�ش وجمموعتي يف طرائق ّ
بالكلمات الآتية( :ال�سيارات ،امل�صانع ،الأطعمة والأ�رشبة).
 -2اجلمال املتعلق بالفعل

يوجد �أفعال يجب على امل�سلم القيام بها ،و�أفعال ي�ستح�سن القيام بها ،وقيام امل�سلم بها
يحقق اجلمال ،منها:

�أ �	-إتقان العمل ،ف�إ�ضافة �إلى �أن العمل واجب ،ف� ّإن �إتقان العمل مما يجعل هذا الواجب

عملاً جميالً ،فالعامل يجب عليه �أن يتقن عمله حتى ي�صري جميالً ،والطالب يتقن

يحب �إذا َ
عمل
درا�سته ،والأب يتقن تربية �أبنائه ،قال �صلى اهلل عليه و�س ّلمَّ �« :إن اهلل َ ُّ

أحدكم عم ً
ال �أن يتق َن ُه» (.)3
� ُ
(� )1أخرجه الن�سائي.
( )2رواه البخاري.
( )3رواه الطرباين.
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ب�	-أدب العطا�س ،فالعطا�س �أمر ال �إرادي ،ي�صدر من الإن�سان ،وقد �أر�شد الإ�سالم �إلى
الو�سيلة التي جتعله ال يخل بالآداب االجتماعية عند

ح�صوله ،وذلك ب�أن ي�ضع يده الي�رسى �أو منديله على
فمه ،فقد كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إذا عط�س
وغ�ض بها �صوته.
و�ضع يده� ،أو ثوبه على فيه،
ّ

((

فائدة

كان النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ي�ستخدم يده اليمنى

في محا�سن الأمور.

جـ -جمال الأخالق من ال�صدق والأمانة واحلياء وال�شجاعة

اً
جمال �أعظم من جمال ال�شكل
والكرم وكل ال�صفات الطيبة التي تك�سب الإن�سان

واملظهر.

د  -التزام الآداب االجتماعية التي يطلق عليها بع�ض النا�س (الإتيكيت) ومما علمنا �إياه
الإ�سالم يف هذا املجال:

�أعمق فهمي
�أذكر بع�ض الفوائد ال�صحية ،التي تترتب على و�ضع اليد �أو ا�ستخدام المنديل على الفم عند العطا�س.
 - 1كتم التثا�ؤب ،فالتثا�ؤب منظر غري م�ستح�سن ،وقد يت�سبب بال�ضيق للآخرين ،لذلك
�أر�شدنا الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �إلى و�ضع اليد
على الفم عند التثا�ؤب ،قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
فلي�ضع َيد ُه على ِ
أحدكم
و�سلم� « :إذا
فيه »((.
تثاءب � ُ
َ
ْ

 - 2كتم اجل�شاء ،فاجل�شاء �صوت للغازات التي تخرج من
الفم ،نتيجة ال�شبع الكامل وامتالء املعدة ،ويكون
منعه بو�ضع اليد على الفم وحتويل الوجه ،قال ر�سول

أق�رص عنا
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم لرجل ّ
جت�ش أ� عنده « � ْ
ج�شاء َك »(.)4
َ
()1
()2
()3
()4

قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
آدم
اب��ن � َ
و�س��لم « :م��ا م�ل�أ ُ
ِ
بح�سب
�شرا من بط ِن ِه،
ً
وعاء ًّ
ٍ
�صلب ُه،
آدم
ِ
ابن � َ
لقيمات َ
يقمن َ
فثلث
البد فاع�لاً ٌ
ف���إن كانَ َّ
ِ
وثلث
وثلث ل�شرا ِب ِه
لطعام ِه
ٌ
ٌ
ل َنف َِ�س ِه»(.)3

�أخرجه الن�سائي.
رواه م�سلم ،ومعنى (فيه) :فمه.
رواه م�سلم.
رواه احلاكم و�صححه.
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ويوجد �أفعال ي�ستحب للإن�سان القيام بها منها:

متوجها �إلى
�أ  -الوق��ار واله��دوء ،ويكون ذل��ك يف كل الأعمال ،حت��ى لو كان امل�س��لم
ً
ال�ص�لاة ،قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�س��لم� « :إذا � ِ
أقيمت ال�صالةُ ،فال ت�أتوها و�أنتم
مت�ش��ون ،وعليكم ال�س��كين ُة ،فما �أدرك ُتم ف�ص�� ّلوا ،وما
ت�س��ع ْو َن ،ولك��ن ائتوها و�أنتم
َ
َ

{ (�سورة

فاتكم ف�أمتوا»(( وهذا ال يتعار�ض مع قول اهلل تعالى} :
ْ

اجلمعة ،الآية  )9وال�سعي �إلى ال�صالة املذكور يف الآية لي�س معناه اجلري �إليها ،و�إمنا التبكري
واال�ستجابة للنداء ال�ستماع اخلطبة كاملة.

ح�سن من
ب -جمال احلديث ،ب�أن يكون ح�س ًنا لطي ًفا� ،صادقًا ،و�أن ينتقي امل�سلم ما ُ
الألفاظ ،وما يحبب مل�سامع الآخرين ،و�أال ي�ستخدم � ً
ألقابا جارح ًة يكرهها
ألفاظا �أو � ً
الآخرون� ،أو � ً
ألفاظا م�ستهجنة ومكروهة يف جمتمع ما ،وعدم مقاطعة النا�س يف
{ (�سورة البقرة ،الآية .)83

حديثهم ،قال اهلل تعالى} :

وعلى امل�س��لم خف�ض �ص��وته ،وعدم رفعه؛ لأن

ه��ذا ال�س��لوك يتناف��ى مع جم��ال امل�س��لم ،قال اهلل

تعال��ى} :

{ (�سورة لقمان ،الآية .)19

،

جـ -طالقة الوجه ،وهي ب�شا�شته ،وانب�ساطه ،والتب�سم يف

وجه الآخرين ،قال ر�س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
ِ
املعروف �ش��ي ًئا ،ول��و �أن تلقى � َ
أخاك
من
« ال
حتق��ر َّن َ
َ
بوج ٍه طليق » ((.

فائدة

�أحــر���ص علـــ��ى عـــدم
التح��دث بالباطل ،و�أبتعد
ع��ن الن��كات الكاذب��ة،
والغيبة والنميمة.
أتعلم
طليق :مبت�سم ومبتهج

�أت�أمل و�أ�ست�شعر
�أت�أمل بع�ض المظاهر الجمالية التي �أ�ست�شعرها و�أتذوقها من حولي ،و�أخبر بها زمالئي ومعلمي.

( )1متفق عليه.
( )2رواه م�سلم.
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á∏Ä°SC’G
و�ضح مفهوم الإ�سالم للجمال.
ّ -1
».

 -2ا�ستنتج املعاين احل�سية واملعنوية للطهارة يف قوله تعالى« :
 -3اجلمال قيمة مقدرة يف الإ�سالم ،ا�رشح ذلك.
 -4بينّ ال�سلوك اجلمايل الذي يتعني على امل�سلم �إتيانه يف كل من احلاالت الآتية:
�أ  -التثا�ؤب
ب -العطا�س
جـ -احلديث مع الآخرين
د  -امل�شي يف ال�شارع
هـ  -لقاء الآخرين
ً
منهيا عنه يف كل من احلاالت الآتية:
�سلوكا
 -5اذكر
ً
واحدا ًّ
�أ  -عند الذهاب �إلى امل�سجد.
ب -عند خماطبة الآخرين واحلديث معهم.
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الدر�س الثالث ع�رش

�آداب الإنفاق يف الإ�سالم
حب التملك؛ قال اهلل تعالى} :
فُطر الإن�سان على ِّ
{ (�سورة �آل عمران ،الآية .)14

و هي تلك الغريزة التي تدفع الإن�سان �إلى ال�سعي لتح�صيل املال ،وتنميته وادخاره.
وينظر الإ�سالم للمال على �أ ّنه ِقوام احلياة ،به تنتظم معاي�ش النا�س ،ويتبادلون على �أ�سا�سه

جتاراتهم ومنتجاتهم ،وبالرغم من �إقرار الإ�سالم هذه احلقيقة� ،إال �أ ّنه يرى � ّأن املال يف حقيقة �أمره
لي�س ً
ملكا خال�صً ا ملالكه ،و�إمنا هو ملك هلل ،والإن�سان مكلف فيه مبا �أمره اهلل تعالى به ،قال اهلل

تعالى} :
أ�ستنتج
�أتد ّب ُر و�
ُ

{ (�سورة النور ،الآية .)33

أ�ستنتج منها وظيفة الإن�سان في المال ،قال اهلل تعالى}:
�أتدبر الآية الكريمة الآتية ،و� ُ

{ (�سورة الحديد ،الآية .)7

وعلى الإن�سان �أن ي�ضع املال يف موا�ضعه ،وينفقه يف الوجوه التي �رشعها اهلل لتخدم م�صلحة
الفرد واملجتمع.
فما القيم التي يريد الإ�سالم حتقيقها من تنظيمه للإنفاق بطريقة تخدم الفرد واملجتمع والإن�سانية
جمعاء؟
لقد �أوجب الإ�سالم على الإن�سان �أن يك�سب ماله بالطرائق الم�شروعة ،و�أن ينفقه في الطرائق
تزول قدما ٍ
ِ
ُ
القيامة حتى ُي�س� َأل عن
يوم
الم�شروعة ،قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال
عبد َ
ِ
ِ
أفناه ،وعن ِ
ج�سم ِه فيما
اكت�سب ُه وفيما �أنف َق ُه ،وعن
أين
عمره فيما � ُ
فعل ،وعن ما ِل ِه من � َ
َ
علم ِه فيما َ
أباله»((.
� ُ
أقر الإ�سالم مجموعة من القواعد وال�ضوابط؛ ليكون الت�صرف
ولتحقيق هذه الغاية العظمى � ّ
بالمال محمو ًدا ،منها ما ي�أتي:

(�	)1أخرجه الرتمذي يف �سننه ،حديث ح�سن �صحيح.
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 - 1االعتدال في الإنفاق والبعد عن الإ�سراف ،قال اهلل تعالى}:
{ (�سورة الإ�سراء ،الآية .)29

 - 2الإنفاق في الوجوه المباحة والبعد عن الإنفاق في ما حرم اهلل تعالى ،مثل :دفع الر�شوة ،و�شراء الخمر،
وما ي�شابهها من �أعمال وت�صرفات ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :لعن ُة ا ِهلل على الرا�شي والمرت�شي»((.
ومن �صور الإنفاق المحرمة كذلك التبذير الذي هو من �أعمال ال�شياطـين ،قــال اهلل تعـالى:
{ (�سورة الإ�سراء ،الآية .)27

}

�أفكّر و�أدون
�أفكر في الفرق بين الإ�سراف والتبذير ،و�أدونه في دفتري.
ويدخر ما
 - 3توظيف المال في تحقيق الم�صلحة الخا�صة والعامة ،فالعاقل ينفق بقدر حاجتهّ ،
فا�ض من ماله ،وينفقه في ما � ّ
أحل اهلل تعالى� ،أو ي�ستثمره لخدمة مجتمعه ووطنه.

والإنفاق المحمود ،منه واجب ومنه م�ستحب ،وذلك على النحو الآتي:

الإنفاق على النف�س والأ�سرة
الواجب

زكاة الفطر

الإنفاق المحمود
الم�ستحب

أول
� اً

الزكاة

الإنفاق الواجب

ال�صدقة
في الحاالت الطارئة

 - 1الإنفاق على الأ�سرة

�أوجب الإ�سالم على الزوج الإنفاق على زوجته و�أوالده ،قــال تعـــالى} :

{ (�سورة البقرة ،الآية  .)233و�أوجب الإ�سالم كذلك على المرء الإنفاق على

والديه المحتاجين ،ورعايتهما ،خا�صة في حالة الكبر.
( )1رواه �أحمد والرتميذي.
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تنفق نفق ًة ِ
تبتغي بها وج َه
لن َ
وفي حديث َ�س ْع ِد بن مالك ،قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلمْ « :
ِ
تجعل في في امر� َ
ُ
اهلل �إال �أُ ِج ْر َت ،حتى ما
أتك»�((.
وال ّ
�شك �أنّ هذا مما ي�ؤدي �إلى ا�ستقرار الأ�سرة و�سعادتها ،وتمكينها من �أداء واجباتها،
وتحمل م�س�ؤولياتها ،و�أداء مهمتها في بناء المجتمع ،وخدمته على �أكمل وجه.
�أ�ستخرج و�أناق�ش
قال اهلل تعالى} :

{

(�سورة الطالق ،الآية  .)7بينت الآية الكريمة قاعدة مهمة في الإنفاق� ،أ�ستخرجها و�أناق�شها مع زمالئي.
� - 2إخراج الزكاة

الزكاة �أحد �أركان الإ�سالم ودعائمه الأ�سا�سية ،وقد �أوجبها الإ�سالم على �صاحب المال

ب�شروطها ،قال اهلل تعالى} :
{ (�سورة التوبة ،الآية .)103
وفي �إخراج المال و�إنفاقه فوائد عديدة تعود على الفرد والمجتمع ،منها ما ي�أتي:
�أ  -تقرب بين العبد وربه ،وفيها �أجر عظيم وثواب جزيل عند اهلل تعالى.
تهذب النفو�س ،وتطهرها من عوامل ال�شح والبخل ،وتزرع الرحمة والعطف والحب
ب-
ُ
والت�سامح بين النا�س.
ُطيب نفو�س الفقراء والم�ساكين والم�ستحقين للزكاة من الفئات الأخرى ،وت�سهم
جـ	  -ت ّ
في �إغنائهم ،ودفع غائلة الحاجة عنهم ،وما ت�سببه الحاجة من مفا�سد وانحرافات ،قد
ت�ضر ب�سالمة المجتمع و�أمنه.
 - 3زكاة الفطر
معي ًنا لزكاة الفطر ،يخرجه ّ
كبيرا،
كل فرد؛ �سوا ًء َ�أكان
حدد الإ�سالم
ً
ي�سيرا ّ
�صغيرا �أم ً
ً
مقدارا ً
فر�ض ر�سول ا ِ
هلل �صلى اهلل عليه
ذكرا �أم �أثنى ،ففي حديث ابن ُع َم َر ر�ضي اهلل عنهما قالَ « :
ً
�صاعا من �شعيرٍ  ،على ِ
والحرَّ ،
والذكرِ والأن َثى،
العبد
و�سلم زكا َة الفطرِ
�صاعا من تمرٍ � ،أو ً
ً
ّ
وال�صغيرِ والكبيرِ من
الم�سلمين»((.
َّ
َ
( )1رواه البخاري.
( )2متفق عليه.

70

وفيها تدريب عملي لم�س�ألة �إنفاق المال ،وتحقيق الفرح لأفراد المجتمع ،ويتو�صل به

المنفق �إلى معرفة المحتاجين ممن يعي�شون معه في بيئته ،ويدرك حقيقة هذه العبادة بعد

درو�سا �إيمانية فيها
�أداء ركن من �أركان الإ�سالم هو �صيام رم�ضان ،الذي يع ّزز في النفو�س
ً
م�صالح للمجتمع ،وهي ّ
تدل على القيم الح�ضارية التي تجعل �أفراد المجتمع يعي�شون حالة
فرح ،ي�شتركون جمي ًعا في و�ضع واحد ،والتمتع بمتع الدنيا المباحة.

ومن �أبواب الإنفاق الم�ستحب ما ي�أتي:

و�سمي هذا المال �صدقة؛ لأنه برهان
 - 1ال�صدقة ،وهي ما ّ
تقر ًبا �إلى اهللّ ،
يقدم للمحتاجين من �أموال ّ

على �صدق الإيمان ،وال تقت�صر ال�صدقة على المال فقط ،و�إنما لها �أبواب متعددة ،قال ر�سول
ال�شم�سُ :
النا�س عليه �صدق ٌة َّ
تعدل
كل يو ٍم تط ُل ُع فيه
«كل ُ�سالمى من ِ
ُ
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمُّ :
َ
متاع ُه �صدقةٌ ،والكلم ُة
وتعين
اثنين �صدقةٌ،
ترفع له عليها َ
بين ِ
الرجل في داب ِت ِه ،فتحم ُله عليها� ،أو ُ
ُ
َ
ُ
ِّ
عن
وبكل خطو ٍة تم�شيها �إلى ال�صال ِة �صدقةٌ،
الطيب ُة �صدقةٌ،
الطريق �صدقةٌ»((.
ِ
وتميط الأذى ِ
أ�ستخرج
�أت�أملُ و�
ُ

حث
�أت�أمل مع مجموعتي الحديث النبوي ال�شريف ال�سابق ،و�أ�ستخرج منه �أنواع ال�صدقة التي ّ
النبي �صلى اهلل ُ ِ
أدو ُنها على ال�سبورة.
عليه و�س ّل َم عليها ،و� ّ
ُّ

وال�صدقة من �ش�أنها حتقيق التكافل االجتماعي بني �أفراد املجتمع امل�سلم ،فيوجد جمموعة من �أفراد

املجتمع بحاجة �إلى رعاية ،و�آخرون ابتلوا بالفقر ،وفئة عاطلة عاجزة عن الك�سب لعوامل خمتلفة.
�أناق�ش و�أعرب
�أناق�ش مع جمموعتي داللة دعوة �أهل ال�صدقة من باب خا�ص من �أبواب اجلنة ،يف قول النبي �صلى اهلل عليه
ال�ص ِ
ال�ص ِ
دعي من ِ
دقة»(( ،و�أعرب بجملة واحدة عن ف�ضل ال�صدقة.
و�سلم« :من كان من َ�أ ِ
باب َّ
هل َّ
دقة َ
 - 2الإنفاق في الحاالت الطارئة التي ت�صيب �أبناء المجتمع نتيجة الكوارث الطبيعية ،وغيرها في
ما يخدم المجتمع .وقد حث الإ�سالم �أفراده على االهتمام بالإنفاق في مجاالت فيها خدمة

( )1رواه البخاري وم�سلم.
(� )2صحيح البخاري.
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جميعا ،على اختالف �أديانهم و�أجنا�سهم و�ألوانهم ولغاتهم ،من �إغاثة للمحتاجين
النا�س
ً
والمنكوبين ،وتقديم خدمات طبية وم�ست�شفيات للمر�ضى والجرحى والم�صابين ،وغيرها،

�س اهلل ُ
�س عن م�ؤمن ُك ْربة من ُك َرب الدنيا َن َّف َ
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمَ « :من ن َّف َ
ِ
القيامة»((.
يوم
عنه ُكرب ًة من ُك َر ِب ِ
وهذا النوع من الإنفاق من �ش�أنه تحقيق قيمة عليا من قيم التكافل االجتماعي الذي يقدم
خدمة للمجتمع في الظروف اال�ستثنائية ،في�شعر المحتاج بموا�ساة المقتدر له ،في�ؤدي �إلى

تقوية �أوا�صر المحبة والمودة بين �أفراد المجتمع.

 - 3الوقف الذي يعد من ال�صدقة الجارية ،التي تجري على �صاحبها بالأجر بعد موته ،والذي

�سد حاجات المجتمع وم�ساعدة �أبنائه ،قال ر�سول
يدر �أمواالً ت�ساعد على ّ
من �ش�أنه �أن ّ
ا ِ
انقطع عنه عمل ُه �إال من ثالث ٍة؛ �إال من �صدق ٍة
إن�سان
مات ال ُ
هلل �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إذا َ
َ

ينتفع ِبه� ،أو ٍ
ولد
يدعو له» ((.
جاري ٍة� ،أو ٍ
ٍ
�صالح ُ
علم ُ

حث الإ�سالم على التهادي؛ لأنه يزيد من
 - 4الهدايا والهبات و�صلة الأرحام والأ�صدقاء ،فقد ّ

�أوا�صر المودة والمحبة بين النا�س ،وحث على بذل الهبات قدر الم�ستطاع ،و�صلة الرحم،
والإخال�ص للأ�صدقاء وزيارتهم وتفقد �أحوالهم.

ثانيًا

الإنفاق املحرم
حق الت�صرف في ما يملك� ،إال �أنّ هذا
من ح�ضارة الإ�سالم وقيمه الراقية �أن �أعطى الإن�سان ّ

الحق لي�س على �إطالقه ،فقد ّبين الإ�سالم �أنه يوجد �صور محرمة للإنفاق ،ك�إنفاق المال في �شرب

الخمر �أو تناول المواد المخدرة� ،أو �إ�شاعة الفاح�شة �أو الر�شوة.
�أخطط و�أبادر

�أ�ضع خطة �أبين فيها كيف � ّ
أنظم م�صروفي اليومي ،بحيث �أق�ضي حاجاتي ،و�أ ّدخر منه ،و�أبادر
لإنفاق بع�ضه في �أبواب الخير.

(� )1صحيح البخاري.
( )2رواه م�سلم يف �صحيحه.
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 - 1من �أبواب الإنفاق املحمود ،النفقة على الأ�رسة ،كيف يكون ذلك؟
 - 2اذكر �أمثلة على وجوه �إنفاق حرمها الإ�سالم ل�رضرها على الفرد واملجتمع.
 - 3بينّ داللة ّ
كل من الن�صو�ص الآتية:
�أ  -قال اهلل تعالى} :
ب -قال تعالى} :

{.
{.

ِ
«ال�ساعي على ال ِ
كالمجاهد في
والم�سكين،
أرملة
ِ
جـ -قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلمَّ :
�سبيل ا ِ
القائم ال َّل َ
هار».
هلل� ،أو
ِ
ال�ص ِ
ِ
يل َّ
ائم ال َّن َ
د  -قال ال َّنبِي �صلى اهلل عليه و�سلم « :لعن ُة ا ِ
هلل على الرا�شي والمرت�شي».
ُّ

73

الدر�س الرابع ع�رش

التعامل مع ال�ضغوط النف�سية
الإ�سالم دين الفطرة التي خلق اهلل تعالى الإن�سان عليها ،وهو الذي يحقق له ال�سعادة يف

الدارين ،وهو الركن الذي يعتمد عليه �إذا �أملت به ال�شدائد وحلت به امل�صائب �أو خاب �أمله يف

�أمر ما ،قال اهلل تعالى} :

{ (�سورة البلد ،الآية  ،)4عندئذ ي�أتي الإميان فيمنحه القوة

بعد ال�ضعف ،والأمل بعد الي�أ�س ،ويحميه من ال�ضغوط النف�سية ،فما تعريف (ال�ضغوط النف�سية)؟

وما �أثرها؟ وما �أ�ساليب الوقاية والعالج التي و�ضعها الإ�سالم لها؟

مفهوم ال�ضغوط النف�سية

أول
� اً

كل ما ي�ؤدي �إلى انفعال م�ستمر نتيجة �شعور الفرد بوجود خطر يتهدده ،ومثل هذا اخلطر قد

ال �أو يكون متخي ً
يكون موجو ًدا فع ً
ال ال وجود له يف الواقع.

داخليا كال�رصاعات �أو
وقد يكون مبعث هذا اخلوف �أو التهديد الذي ي�ؤدي بالفرد �إلى القلق
ًّ

خارجيا كاخل�شية من �رشور مرتقبة ككارثة طبيعية �أو وجود عائق
الأفكار امل�ؤملة �أو الغ�ضب� ،أو
ًّ

خارجي ي�ؤدي �إلى الإحباط ،ولذلك قال اهلل تعالى} :
{ (�سورة احلديد ،الآية .)23

مظاهر ال�ضغوط النف�سية و�أثرها

ثانيًا

يف حاالت متقدمة تتمثل مظاهر ال�ضغوط النف�سية يف ال�رشود

الذهني ،و�صعوبة تركيز االنتباه ،وتدهور القدرة على التفكري
املو�ضوعي ،وفقد ال�سيطرة على ما يقوم به الفرد من عمل �إ�ضافة

�إلى التوتر الع�ضلي؛ ما ي�ؤدي بالفرد �إلى الإعياء ،في�ستدعي تدخ ً
ال
عالجيا لدى املتخ�ص�صني.
طبيا
ًّ
ًّ

فائدة

من طبيعة الإن�س��ان �أن مير
بحال�� ٍة من احل��زن والقلق
واخلوف وهذا �أمر طبيعي،
ف�إذا زاد على حده �أ�ص��بح
بحاج ٍة �إلى تدخل طبي.

آثار جانبية كبع�ض التغريات الف�سيولوجية ،مثل ارتفاع �ضغط
وغالبا ما ي�صاحب ال�ضغوط النف�سية احلادة � ٌ
ً

الدم ،وازدياد معدل خفقان القلب ،وازدياد معدل التنف�س ،وجفاف يف الفم ،والعرق الغزير ... ،الخ.
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ومن مظاهر ال�ضغوط النف�سية الهم والغم ونحوها،

á«FGôKEG áeƒ∏©e

ولذلك كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ي�ستعيذ باهلل منها،
هم �إنيّ �أعو ُذ َ
واحلز ِن
الهم
َ
بك َ
من ّ
كما يف حديث  « :ال ّل َّ

طبيعي��ة تعاين منه��ا �رشيحة كبرية

الأ�ساليب الوقائية والعالجية التي و�ضعها الإ�سالم لل�ضغوط النف�سية

الدرا�سية ،و�إذا زاد القلق عن احلد

ِ
ِ
وغلبة
الد ِين
والك�سل
الرجال »((.
والعجزِ
ِ
والبخل و�ض ْل ِع ّ
ْ
ُ

ت�ضمنت ال�رشيعة الإ�سالمية جمموعة من التوجيهات التي

تقي الإن�سان من ال�ضغوط النف�سية وتعاجله من الآثار الناجتة
عنها ،منها ما ي�أتي :

قل��ق االمتحان :هو حالة نف�س��ية

م��ن الطلبة يف خمتل��ف مراحلهم
الطبيع��ي �أ�ص��بح حالة مر�ض��ية،
وهذا الأمر ينعك�س على �سلوكهم
االجتماعي.

 -1الإميان باهلل تعالى

�إن الإميان باهلل �س��بب حل�ص��ول ال�س��كينة واالطمئنان ،قال اهلل تعالى} :

{ (�س��ورة النح��ل ،الآي��ة  ،)97فالإمي��ان يجيب عن

الأ�س��ئلة الك�برى التي تعلق يف ذهن الإن�س��ان ،ويجعل قلب امل�ؤمن مطمئ ًن��ا ب�أن الرزق بيد

اهلل ،ف�لا يخاف م��ن الفقر ،ويثق ب� ّأن اخلري من عند اهلل ،فال
يخاف من امل�س��تقبل ،ويتوكل على اهلل تعالى ،وال يتواكل،
فيعي���ش مطمئن النف�س هادئ البال ،يوجه جهوده وتفكريه
لأداء الر�س��الة الكربى التي كلف بها ،وهي عبادة اهلل تعالى

يق��ول احل�س��ن الب��صري:

علمت �أن رزقي ال ي�أخذه
غريي فاطم�أن قلبي.

وعمارة الكون.

 - 2االلتجاء �إلى اهلل تعالى

ويكون هذا االلتجاء مبا ي�أتي:

�أ  -ال�صالة :من الو�سائل العالجية التي تهدئ النف�س ،قال اهلل تعالى} :
{ (�سورة املعارج ،الآيات  ،)23-19وكان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إذا
( )1الرتمذي ،حديث �صحيح.
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حزبه �أمر فزع �إلى ال�صالة ،ويوجد عالج �آخر �أكده العلم احلديث مرتبط بال�صالة هو

االغت�سال والو�ضوء لل�صالة ،فقد الحظ العلماء �أن الإن�سان �إذا اغت�سل باملاء �أو تو�ض�أ
زال عنه الغ�ضب واالنفعال ،والر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يحدثنا عن ذلك فيقول:
ْ
أحدكم
«�إذا
فليغت�سل»،
أحدكم
فليتو�ض�أْ»(( ،ويف رواية �أخرى�« :إذا
ّ
غ�ضب � ُ
غ�ضب � ُ
َ
َ

ِ
ال�شيطان
ال�شيطان ،و� ّإن
من
وروي �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قالَّ �« :إن
َ
الغ�ضب َ
َ
النار باملا ِء ،ف�إذا ِ
أحدكم
فليتو�ض�أْ»(( ،ويف ال�صالة
ّ
غ�ض َب � ُ
ُخ َ
لق من النارِ  ،و�إمنا تطف�أُ ُ
�أ�سباب �أخرى لل�شفاء النف�سي ،تتمثل يف الفوائد النف�سية واالجتماعية التي حتققها ،ومن

�أبرزها :االندماج يف املجتمع الذي يعي�ش فيه الإن�سان ،وتنمية عاطفة حب النا�س ،وعدم
اال�ستعالء عليهم ،و�إزالة ال�شعور بالوحدة والعزلة ،وتربية النف�س على االنتماء للمجتمع،
أرحنا بها يا ُ
بالل »((.
ولهذا يقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم عن ال�صالةْ � « :

{ (�س��ورة الإ�رساء ،الآية ،)9

ب -الق��ر�آن الك��رمي :قال اهلل تعالى} :

فهو كتاب هداية �إلى طريق احلق والر�شاد وهذه الهداية حتقق للإن�سان الراحة النف�سية

وتقيه من كل �سوء ،وقد جاء يف القر�آن الكرمي قوله تعالى} :

{ (�سورة الإ�رساء ،الآية .)82

�أناق�ش و�أخل�ص
�أناق�ش مع جمموعتي �أهمية �سماع القر�آن الكرمي يف حتقيق هدوء النف�س ،و�أخل�ص ما تو�صلنا �إليه.
جـ -الأذكار اليومية :فقد حث ديننا على الأذكار اليومية؛ ملا فيها من �أجر ،وما لها من
ت�أثري على النف�س ،ومن ذلك قول اهلل تعالى} :

{ (�سورة الرعد ،الآية . )28

�أفكر و�أبادر

�أفكر مع جمموعتي يف مبادرة �أحمي بها جمتمعي� ،أَعر�ضها على معلمي و�أبادر �إلى تنفيذها.
( )1رواه �أحمد.
( )2رواه �أحمد.
( )3رواه �أبو داود وهو حديث �صحيح.
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 -1نّبي مفهوم (ال�ضغوط النف�سية).
 -2عدد ثالثة من مظاهر ال�ضغوط النف�سية.
 -3كيف عالج الإ�سالم ال�ضغوط النف�سية؟
 -4علل :كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إذا حزبه �أمر فزع �إلى ال�صالة.
 -5كيف عالج الإ�سالم الغ�ضب؟
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عمارة الأر�ض

خلق اهلل تعالى الإن�سان ،وجعله خليفة يف الأر�ض ،قال اهلل تعالى} :

{ (�سورة البقرة ،الآية  ،)30وكلفه بعمارتها وخ�صه مبا ي�ؤهله للقيام بهذه

املهمة ،وميزه عن �سائر املخلوقات ،قال اهلل تعالى} :

الآية.)7 :

{

(�سورة االنفطار،

يحقق الإن�سان هذه املهمة بقيامة بعبوديته اخلال�صة هلل تعالى؛ �سواء �أكان مبمار�سته ال�شعائر

والعبادات� ،أم بتحقيق عمارة الأر�ض وفق �رشع اهلل تعالى ،وحتقيق مبد�أ اال�ستخالف.
فما مفهوم عمارة الأر�ض؟ وما م�ؤهالتها؟

أول
� اً

مفهوم عمارة الأر�ض

هي �أن يقوم الإن�سان بواجبه بالعمل والعبادة والدرا�سة واجلد واالجتهاد يف بناء احلياة يف جميع

جماالتها وجوانبها البيئية واالجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية والعلمية والعمرانية ،وفق ما �رشع اهلل
تعالى ،لتحقيق ال�سعادة للإن�سان يف الدنيا والآخرة ،وهذا كله عبادة هلل ،قال اهلل تعالى} :
{ (�سورة الذاريات ،الآية .)56

م�س�ؤولية الإن�سان عن عمارة الأر�ض

ثانيًا

يعد �إعمار الكون من املهام الأ�سا�سية للإن�سان يف الأر�ض ،وي�شمل ذلك ّ
كل فعل مادي �أو
ّ

الرقي يف جماالت احلياة ك ّلها ،ويقوم
معنوي من �ش�أنه �أن ينه�ض بالإن�سانية ،وي�ساعدها على حتقيق
ّ
�سخره اهلل �سبحانه وتعالى للإن�سان
�إعمار الأر�ض على بنائها و�صيانتها ،واال�ستخدام الإيجابي ملا َّ

يف احلياة الدنيا ،والبعد عن الإف�ساد فيها بالظلم واجلهل ،قال اهلل تعالى}:

ت�صـرف
{ (�سورة حممد ،الآية )22؛ �أي جعل هذه النعم ك ّلها حتت
ّ
الب�شـرية ،وذ َّللها لهم مبا ينتفعون بها يف قُو ِتهم وم�صاحلهم ،قال تعالى} :
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{ (�سورة امللك ،الآية )15؛ ما يعني � َّأن للأر�ض
قيمة يف التقدم احل�ضاري والإبداع العمراين ،فهي مكان ال�سعي والعمل ،وبقدر ما ت�ستطيع الأُ ّمة
ا�ستثمار الأر�ض بقدر ما حتقق من �إبداع وتطور.

ومبا �أن اهلل تعالى �أعطى الإن�سان حق االنتفاع بالأر�ض وعمارتها ،فعليه �أن يلتزم بالأحكام

التي تنظم عالقته بالأ�شياء من حوله ،وهذا ال يعطيه احلق املطلق الذي ي�ؤدي �إلى �إف�ساده.

ومن عمارة الأر�ض عمارة النف�س بتزكيتها وتطهريها ،وتعزيز الأخالق ،وهذا هو الأ�سا�س

الذي يبنى عليه �إعمار الأر�ض.

ثالثًا

م�ؤهالت الإن�سان لعمارة الأر�ض
يوجد �أمور ت�ؤهل الإن�سان وتعينه على عمارة الأر�ض من �أهمها ما ي�أتي:

 -1اال�ستعداد الفطري للتعلم ،فقد حث الإ�سالم الإن�سان على طلب املعرفة وتوظيفها يف
فهما و� ً
إدراكا ،وا�ستغاللها مبا ينتفع به الإن�سان يف
الك�شف عن �سنن اهلل تعالى يف الكون ً

حياته ،وذلك مبا �أعطاه من القدرة على حتديد احلقائقّ ،
وحل امل�شكالت ،واالنتقال بها نحو
حياة �أف�ضل ،قال اهلل تعالى} :

{ (�سورة البقرة ،الآية .)31

 -2ت�س��خري اهلل تعالى الكون وما فيه ملنفعة الإن�س��ان ،فهو يتيح للإن�س��ان �أن ّ
يوظف كل موارد
الكون وي�ستثمرها يف التقدم ال�صناعي والتطوير واالبتكار الذي يجعل احلياة الإن�سانية �أي�رس

و�أ�سهل ،والعناية بالبيئة واحلفاظ على موارد الكون واالقت�صاد يف التعامل معها ،فاال�ستخدام

املت��وازن لها من �ش���أنه �أن يحفظ اال�س��تقرار يف عملي��ة البناء ،و�أهم من ذل��ك حفظ النف�س
والن�سل واملال التي ت�شكل قوام مادة الإعمار ،قال اهلل تعالى} :
{ (�سورة اجلاثية ،الآيات .)13-12
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ّ
التعرف عليه وحتديد غايته ،فهو و�سيلة مهمة
قدرا �أكرب يف
-3
التفكر يف الكون يتيح له ً
ّ
لتطوير قدرات الإن�سان ومواهبه؛ لذا طلب الإ�سالم من الإن�سان �أن ُيعمل عقله ليبدع يف
تقدمي و�سائل و�أ�شياء تخدمه يف حتقيق �سعادته يف احلياة ،ويف هذا حث على عملية البحث
امل�ستمرة يف الكون ،في�ستطيع الإن�سان �أن يف�سرّ نظام الكون وحركته ،وحركة التاريخ
ّ
القوة ،ويبتعد عن عوامل ال�ضعف ،قال اهلل
و�سلوك الأمم واملجتمعات ،في�أخذ ب�أ�سباب ّ

تعالى} :
.)21-20

{

(�سورة الذاريات ،الآيات

ومن العلماء الذين تفكروا بالكون فحققوا بع�ضً ا من عمارته ،وكان لهم دور يف ت�شكيل

احل�ضارة الإن�سانية يف �شتى العلوم عرب التاريخ؛ ابن الهيثم يف علم الب�رصيات ،وجابر بن حيان يف
الكيمياء ،و�أبو بكر الرازي يف الطب.
�أتعاون و�أقرتح
�أتعاون مع جمموعتي ،و�أعدد ثالثة مقرتحات حتقق دوري يف عمارة الأر�ض.
�أثري خرباتي
�أبحث يف الإنرتنت عن �أثر التقدم العلمي يف حياة الإن�سان ،و�أخل�ص ما تو�صلت �إليه يف مقالة
من �صفحة واحدة.
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 -1و�ضح املق�صود بعمارة الأر�ض.
 -2عدد جماالت �إعمار الأر�ض.
 -3ا�ستخرج من الآيات الكرمية الآتية م�ؤهالت الإن�سان لعمارة الأر�ض:
�أ } -
ب} -
جـ} -

{.
{.
{.

 -4الظلم واجلهل من �أخطر ما يهدد �سلوك الإن�سان يف عالقته ب�إعمار الأر�ض؛ ما ي�ؤدي �إلى
ف�سادها ،ناق�ش ذلك.
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مبادئ العالقات الإن�سانية
�شعوبا و�أممًا و�أمرهم �أن يتعاونوا على الرب والتقوى وكل ما فيه خري
خلق اهلل تعالى النا�س
ً
الإن�سان ،وجاء الإ�سالم بخطاب عاملي وت�رشيعات عامة ،قال اهلل تعالى} :
{

(�سورة احلجرات ،الآية )13

وفق مبادئ �إن�سانية واقعية ،فما مبادئ العالقات الإن�سانية
وقد نظم الإ�سالم العالقات بني النا�س َ

يف الإ�سالم؟ هذا ما �ستتعرف عليه يف هذا الدر�س �إن �شاء اهلل تعالى.

مبادئ التعامل الإن�ساين
للتعامل الإن�ساين يف الإ�سالم مبادئ عديدة ،منها ما ي�أتي:
 - 1التوا�صل

حث الإ�سالم على التوا�صل مع النا�س وخمالطتهم وكره العزلة والتفرد بحجة الأذى الذي قد

ُ
النا�س
كان
يالقيه البع�ض من النا�س ،قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :
امل�سلم �إذَا َ
يخالط َ
ُ
ُ
النا�س وال
يخالط
امل�سلم الذي ال
من
أذاهم »(( ،وهذه
ِ
خري َ
َ
أذاهم ٌ
ُ
ُ
ي�صرب على � ْ
وي�صرب على � ْ
املخالطة لي�ست خا�صة بامل�سلمني يف ما بينهم فح�سب ،و�إمنا جعل الإ�سالم املخالطة بني
امل�سلمني وغريهم م�رشوعة؛ لأغرا�ض عديدة منها :التعامل يف البيع وال�رشاء ،ويف امل�صالح
هلل �صلى اهلل ُ ِ
ر�سول ا ِ
ُ
امل�شرتكة ،عن عائ�شة
عند
عليه و�س ّل َم
«تويف
قالت:
ودرع ُه مرهو َن ٌة َ
ُ
َ
�صاعا من �شعريٍ»(( ومن �صور املخالطة والتوا�صل مع غري امل�سلمني ،جواز
يهودي ،بثالث َ
ٍّ
ني ً
التهادي معهم ،فقد �أهدى ملك �إيلة للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم بغلة بي�ضاء ،وك�ساه بر ًدا،
َف َق ِب َلها �صلى اهلل عليه و�سلم((.

(( �سنن الرتمذي.

(( �صحيح البخاري.
(( �صحيح البخاري.
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فعلى امل�سلم يف �أثناء توا�صله مع الآخرين� ،أن يقدم ال�صورة احلقيقية عن الإ�سالم ومبادئه ،التي
حتث على ن�رش ال�سالم والرحمة بني النا�س ،والتحلي ب�أخالق ال�صدق والأمانة والوفاء يف التعامل.

 - 2الرحمة بعامة النا�س

حممدا �صلى اهلل عليه و�سلم رحمة للعاملني ،قال اهلل تعالى} :
�أر�سل اهلل تعالى
ً

النا�س،
من ال
ِ
يرحم َ
{ (�سورة الأنبياء ،الآية  )107وقال �صلى اهلل عليه و�سلمْ « :

َّ
وجل»(( وكلمة (العاملني) يف الآية الكرمية ،وكلمة (النا�س) يف احلديث
عز
ال يرحم ُه اهلل ُ َّ

ال�رشيف ،تدالن على �أن الرحمة �شاملة للخلق جميعهم ،على اختالف �أديانهم و�أجنا�سهم
و�أعراقهم.

وهذا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،املبعوث رحمة للعاملني ،ملا ُطلب منه �أن يدعو على
بعثت رحم ًة»((.
امل�رشكني ،قال� « :إين ْمل � ْ
أبعث لعا ًنا ،و�إ َمنا ُ

حث على الرب والإح�سان ،وبذل املعروف للنا�س جميعهم،
ومن رحمة اهلل تعالى بالنا�س �أنه َّ
ما داموا غري معتدين ،قال اهلل تعالى} :

{ (�سورة املمتحنة ،الآية .)8

 - 3العدل

ً
إن�سانيا
العدل �أحد الأ�س�س والدعائم التي يقوم عليها الدين الإ�سالمي ،وقد َّ
عده الإ�سالم مبد�أ � ًّ

عاما مع النا�س جميعهم ،قال اهلل تعالى} :
ًّ

{ (�سورة املائدة ،الآية  ،)8فالنا�س و�إن اختلفوا يف الدين ،ف�إن حياتهم ال ت�ستقيم �إال �إذا

واجبا مـع النـا�س جميعهـم ،قـال اهلل تعـالى:
حتقق بينهم العدل ،وقد جعل اهلل تعالى العـدل
ً

}

{ (�سورة الن�ساء ،الآية .)58

أحدا لقرابة ،وال
أحدا ب�سبب دينه �أو لونه �أو جن�سه �أو عرقه ،فال يحابي � ً
فعلى امل�سلم � اّأل يظلم � ً
أحدا لعداوة.
يظلم � ً

(( �صحيح م�سلم.
(( �صحيح م�سلم.
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 - 4الوفاء بالعهود واملواثيق

�أوج��ب اهلل تعال��ى عل��ى العب��اد الوف��اء بالعه��ود ،فق��ال} :

(�س��ورة النح��ل ،الآي��ة  ،)91وبـني �أن نقـ�ض العـهود �س��بب لغ�ض��به ولعنته ،فقال} :

{

{
حراما وال يحرم اً
حالل.
(�سورة الرعد ،الآية  )25والوفاء بالعهود عام لكل النا�س ،ما دام �أن العهد ال يحل ً
والأمثلة على وفاء الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بعهوده مع �أعدائه كثرية ،منها :ما كان منه

�صلى اهلل عليه و�سلم يف �صلح احلديبية ،حيث و َّفى بعهده مع م�رشكي مكة ،حتى �إنه ر َّد من

م�سلما بغري �إذن وليه؛ لأن �رشوط ال�صلح تن�ص على ذلك.
جاءه
ً
 - 5الت�سامح

ما دام �أن النا�س يعي�شون �ضمن جمتمعات ،يتخالطون ويتوا�صلون ويتبايعون ،فال بد من وقوع

اخلط�أ بينهم ،لذلك و�ضع الإ�سالم مبد�أ الت�سامح ،والتجاوز عن الأخطـاء ،قـال اهلل تعالى:

}

أي�ضا على العفو عن غري امل�سلمني فقال} :
اهلل �سبحانه � ً

{ (�سورة �آل عمران ،الآية  )134وحث

{ (�سورة اجلاثية ،الآية  )14وبالت�سامح تنت�رش املحبة واملودة

بني النا�س ،وت�ستقيم حياتهم ،ولو �أن النا�س هجروا مبد�أ الت�سامح بينهم ،لكرثت بينهم
امل�شكالت ،وتنافرت القلوب ،وانت�رشت بينهم ال�شحناء والبغ�ضاء؛ ما يكدر العي�ش ،ويجعل

احلياة �صعبة بني �أبناء املجتمع الواحد ،وقد عفا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن �أهل مكة يوم

الفتح ،وكان عفوه عنهم من منطلق القوة ال ال�ضعف.

والت�سامح املطلوب يف ال�رشيعة الإ�سالمية ،هو الت�سامح املبني على احرتام الدين واملعتقدات

التي جاء بها الر�سل عليهم ال�صالة وال�سالم ،وحفظ املبادئ والثوابت وعدم التنازل عنها،

فيوجد حقوق ومبادئ وثوابت �أ�سا�سية ،لي�س من احلكمة التنازل عنها �أو امل�ساحمة فيها؛ لأن
فيها حفظ هيبة الدين والدولة ،و�سالمة �أمن الوطن.
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 - 6حفظ احلقوق ال�شخ�صية

جميعا � ًّأيا كان دينهم �أو عرقهم �أو لونهم حقوقًا كثرية،
�ضمنت ال�رشيعة الإ�سالمية للنا�س
ً
كحق الأمن على النف�س واملال والعر�ض ،وحق التنقل ،والك�سب والعمل ،والتمتع مبرافق

الدولة العامة ،وكل هذا من منطلق عدل الإ�سالم واحرتامه لقيمة الإن�سان ومكانته يف هذا

الوجود ،وحمافظته على حياته وخ�صو�صياته.
�أثري خرباتي

�أ�ستخرج املبادئ الإن�سانية املوجودة يف الق�صة الآتية:

درعا وكان خليفة للم�سلمني ،فوجدها عند م�سيحي
روي �أن علي بن �أبي طالب  افتقد ً

يف ال�سوق ،فذهب علي � إلى قا�ضي امل�سلمني �رشيح ،يخا�صم امل�سيحي يف الدرع ،ويقول:

“�إنها درعي ،ومل �أبِع ،ومل � َأهب” يعني :ما بعتها ،وال وهبتها ،ف�س�أل القا�ضي �رشيح امل�سيحي،

وقال له :ماتقول يف ما ذكر �أمري امل�ؤمنني؟ فقال امل�سيحي :ما الدرع �إال درعي ،وما �أمري امل�ؤمنني
عندي بكاذب ،فالتفت �رشيح �إلى علي  و�س�أله ،يا �أمري امل�ؤمنني :هل عندك بينة؟ هل عندك

�شهود على �أن هذا الدرع �إمنا هو لك؟ فقال علي �“ :أ�صاب �رشيح ،ما عندي بينة” فق�ضى
�رشيح بالدرع للم�سيحي ،ف�أخذها ،وان�رصف.

((

(( ال�سنن الكربى للبيهقي.
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á∏Ä°SC’G
 - 1كيف ي�ستثمر امل�سلم خمالطته للنا�س يف الدعوة �إلى اهلل تعالى؟
يرحم
من ال
ِ
 - 2بينّ وجه الداللة على عاملية الرحمة من قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلمْ « :
َّ
وجل».
عز
النا�س ،ال يرحم ُه اهلل ُ َّ
َ
 - 3و�ضح داللة الآيتني الكرميتني الآتيتني:
�أ  -قال اهلل تعالى}:
ب} -

{
{

 - 4و�ضح ثالثة من حقوق غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي.
 - 5بينّ �أهمية مبد�أ الت�سامح يف حياة النا�س.
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الدر�س ال�سابع ع�رش

الإمام النووي
من ف�ضل اهلل �سبحانه وتعالى على هذه الأمة؛ �أن جعل لها يف ّ
كل زمان ومكان علماء جمددين

يبلغون دعوة الإ�سالم ،ويبينون للنا�س �أحكام دينهم ،و�أحد ه�ؤالء العلماء؛ الإمام النووي رحمه
اهلل ،فمن هو الإمام النووي؟ وما العلوم التي برع فيها؟ وما �أهم �إ�سهاماته العلمية؟

أول
� اً

التعريف بالإمام النووي

الإمام النووي هو �أبو زكريا ،حميي الدين يحيى بن �رشف النووي ،ولد يف قرية نوى من قرى
َح ْوران يف �سوريا عام 631هـ ،بد�أ حفظ القر�آن وتع ّلم الفقه يف العا�رشة من عمره ،ويف �سنة
649هـ َق ِد َم مع �أبيه �إلى دم�شق ال�ستكمال حت�صيله العلمي يف مدر�سة دار احلديث ،ودر�س على
علمائها.

ثانيًا

�صفاته ومناقبه

ورعا؛ مطبقًا لو�ص��ية الر�س��ول �صلى اهلل
كان الإمام النووي
احلقً ،
وقورا ،جري ًئا يف قول ّ
زاهدا ً
ً
عليه و�س ّلم:
خمل�صا يف علمه.
«الدين الن�صيح ُة»( ،)1فكان
نا�صحا �أمي ًنا لأهل زمانهً ،
ً
ُ
�أت�أمل و�أجيب

ما �أكرث �صف ٍة �أعجبتك من �صفات الإمام النووي ،وحتب �أن تقتدي بها؟

ثالثًا

حياته العلمية
متيزت حيا ُت ُه العلمي ُة ب�أمورٍ عديدة منها:

اجلد يف طلب العلم.
ّ -1

 - 2غزارة علمه وتنوع ثقافته ،فقد كان يقر�أ َّ
�رشحا
در�سا على امل�شايخ ً
كل يوم اثني ع�رش ً
وت�صحيحا.
ً

 - 3كرثة ت�أليفه ،فقد بد�أ بالت�أليف عام  660هـ� ،أي يف الثالثني من عمره ،فكتب م�ؤلفات عظيمة،
( )1رواه م�سلم.
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ِ
ب�سهولة العبارة ،وقوة الدليل ،وو�ضوح الأفكار ،وال
متيزت
بلغت �أكرث من ثالثني م�ؤلّ ًفاّ ،
تزال م�ؤلفاته حتى الآن حتظى باهتمام كل م�سلم ،ومثال ذلك� :رشحه ل�صحيح الإمام م�سلم،

وكتابه املجموع يف الفقه.

 - 4ح�سن ا�ستثماره الوقت ،كان النووي يح�سن ا�ستثمار وقته ،ويعطي العلم ّ
جل اهتمامه،
يفوت وقته من
ويح�سن توزيع وقته بني التعليم والعمل والعبادة ،وكان يحر�ص على �أال ّ
غري �أن ي�شغله ،حتى يف ذهابه يف الطريق وجميئه كان يكرر ويطالع ما يحفظه ،وبقي على

التح�صيل على هذا الوجه نحو �ست �سنني ،ثم ا�شتغل بالت�صنيف ،والعمل بدقائق الفقه،
ً
حافظا حلديث ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،عارفًا
وكان محُ َ ّق ًقا يف علمه وفنونه ،مدق ًقا
ب�أنواعه ك ّلها ،من �صحيحه و�ضعيفه ،وغريب �ألفاظه ،و�صحيح معانيه ،وا�ستنباط فقهه،

و�رصف �أوقاته كلها يف �أنواع العلم والعمل؛ فبع�ضها للت�صنيف ،وبع�ضها للتعليم ،وبع�ضها
لل�صالة ،وبع�ضها للتالوة ،وبع�ضها للأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
�أناق�ش

متميزا ،وكيف �أ�ستفيد منها يف
�أناق�ش مع زمالئي ،الأ�سباب التي جعلت من الإمام النووي عاملًا
ً
حياتي العلمية.

العلوم التي متيز بها الإمام النووي

رابعا
ً

ألـم بعلوم متنوعة ،وبرع فيها ،على النحو الآتي:
ومتي َز الإمام النووي ب�أ ّنه عا ٌمل
مو�سوعيَّ � ،
ّ
ٌّ

فقيها
 - 1النووي ً

�أخذ النووي الفقه ال�شافعي عن كبار ع�رصه ،ف�أتقن الفقه ،وعرف قواعده و�أ�صوله حتى

ُعرف بذلك بني العامة واخلا�صة ،فكان من �أعلم علماء ع�رصه و�أحفظهم للمذهب ،و�صفه
ابن ّ
العطار :ب�أنه كان متق ًنا للمذهب ال�شافعي ،بقواعده و�أ�صوله وفروعه ،ومذاهب ال�صحابة
والتابعني ،و�أقوال العلماء و�آرائهم.
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 - 2النووي حمدثًا

كتبا كثرية منها :كتب ال�سنن ال�ستة ،وغريها الكثري من كتب
در�س النووي على �شيوخه ً

مهتما برواية احلديث فقط ،و�إمنا كان َه ُّمه يف احلديث معرفة
احلديث ،ومل يكن النووي
ًّ
وفقها.
دالئله وما فيه من فقه ،فربع يف علم احلديث رواية ً

 - 3النووي لغويًّا
فقد كان النووي �أول من كتب يف لغة الفقه ،يف
كتاب «التحرير يف �ألفاظ التنبيه» ،ويرى النووي

�أنه ال �سبيل �إلى فهم الكتاب وال�سنة والتفقه بهما
وا�ستنباط الأحكام منهما �إال ب�إتقان اللغة العربية:
نحوها و�رصفها وا�شتقاقها ومعاين مفرداتها.

قــال النــووي رحمــه اهلل يف مقــدمة
كتابـــه تهــذيــب الأ�سمــاء واللغات
عن اللغة العربية« :العلماء جممعون
على الدعاء �إليها ،بل �رشطوها يف املفتي
والإمام الأعظم والقا�ضي ،واتفقوا على
�أن تعلمها من فرو�ض الكفايات».

�أعترب وا�ستنتج
من فهمي ملا �سبق �أعرب عن نظرة الإمام النووي للغة العربية ،و�أثرها يف حياة طالب العلم.
 - 4النووي ومنا�صبه العلمية

تولى النووي التدري�س يف �أكرث من مدر�سة علمية يف ع�رصه ،من �أهمها :دار احلديث الأ�رشفية
يدر�س فيها
يف املدة (676 -665هـ)؛ وهي �أ�شهر دار يف بالد ال�شام لعلم احلديث ،وكان ال ّ

�إال �صاحب علم غزير ،ومنزلة عالية يف العلم.

خام�سا
ً

م�ؤلفاته

عا�ش الإمام النووي (� 46سنة) فقط ،ورغم هذا فقد ترك الكثري من امل�ؤلفات العظيمة ،التي ما

منريا ّ
لكل من طلب العلم ،ومن �أ�شهر ما �ص َّنف النووي:
زالت طري ًقا ً
 -1يف احلديث ال�رشيف

وافيا.
�رشحا
�أ � -رشح م�سلم :و�رشح فيه �صحيح م�سلمً ،
ً
مي�رسا ً

و�ضمنه جمموعة من �أحاديث الرقائق والزهد والأخالق.
ب -ريا�ض ال�صاحلني:
ّ
89

جـ  -الأذكار :ذكر فيه عمل اليوم والليلة ،وزاد عليها �أذكار املنا�س��بات مع كثري من الأحكام
املتنا�سبة مع الذكر.

 - 2يف الفقه

�أ  -رو�ضة الطالبني (الرو�ضة) :وهو من الكتب الكبرية املعتمدة يف املذهب ال�شافعي.

اً
تداول بني العلماء.
ب -املنهاج :وهو من �أكرث كتب النووي

�ساد�سا
ً

وفاته

بعد �أن رجع الإمام �إلى َنوى من دم�شق ،ر َّد الكتب امل�ستعارة من الأوقاف ،وزار مقربة �شيوخه،

ثم مر�ض ،وتويف �سنة
فدعا لهم وبكى ،وزار �أ�صحابه الأحياء ،وزار قرب والده و�شيوخه ودعا لهمّ ،

(676هـ)؛ رحمه اهلل تعالى ،وجزاه عن الإ�سالم وامل�سلمني خري اجلزاء.
�أنظم حوا ًرا

حوارا مع زمالئي حول واجبات طالب العلم جتاه معلمه ،و�أتناول فيه �سلوك الإمام النووي
�أنظم
ً
مع �أ�ساتذته و�شيوخه.
�أبحث و�أ�ستخرج
كتبا �أخرى للإمام النووي ،و�أدون �أ�سماءها ومو�ضوعاتها
�أرجع �إلى �شبكة الإنرتنت ،و�أ�ستخرج ً

يف دفرتي.
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á∏Ä°SC’G
عرف بالإمام النووي من حيث :ا�سمه ،مولده ،وفاته.
ّ -1
 - 2اذكر ثال ًثا من الأخالق التي حتلى بها الإمام النووي.
 - 3متيزت حياة النووي العلمية مبيزات عديدة ،اذكر اثنتني منها.
 - 4عالم يدل ّ
كل مما ي�أتي:

�أ  -تنوع العلوم التي برع فيها الإمام النووي.

ب -تويل النووي عد ًدا من املنا�صب العلمية.
 - 5املأ الفراغ مبا ينا�سبه:
�ض��منه جمموعة من �أحادي��ث الرقائق والزه��د والأخالق ،هو:
�أ  -كت��اب النووي الذي
ّ
.........................

ب -كتاب النووي الذي ذكر فيه عمل اليوم والليلة ،هو................................ :

عد من الكتب الكبرية املعتمدة يف املذهب ال�شافعي ،هو:
جـ -كتاب النووي الذي ُي ّ
........................
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الف�صل الدرا�سي
الثاين

الدر�س الثامن ع�رش

مكانة امل�سجد الأق�صى يف الإ�سالم
للم�سجد الأق�صى مكانة عظيمة عند اهلل تعالى وعند امل�سلمني ،وجاءت ت�سمية امل�سجد الأق�صى

عز وجل يف الآية الأولى من �سورة الإ�رساء ،قال اهلل تعالى} :
من عند اهلل ّ

{ (�سورة الإ�رساء ،الآية  ،)1وتعني كلمة (الأق�صى) �أنه امل�سجد الأبعد

عن امل�سجد احلرام من بني امل�ساجد الثالثة الأقد�س يف الإ�سالم.

فما مكانة امل�سجد الأق�صى الدينية والعلمية واحل�ضارية؟ وما الأخطار التي حتيط به؟
م�سجد قبة ال�صخرة

�رشق

امل�سجد القبلي/
اجلامع الأق�صى
امل�سجد املرواين

فائدة

امل�سجد الأق�صى هو املنطقة املحاطة بال�سور امل�ستطيل الواقعة يف جنوب �رشق بلدة القد�س

القدمية ،وي�شتمل على امل�سجد القبلي ،وامل�سجد املرواين ،وم�سجد قبة ال�صخرة ،وال�ساحات
املحيطة بها ،مب�ساحة تبلغ ( )144دومنًا ،وامل�سجد الأق�صى مكان عبادة خا�ص للم�سلمني فقط
متاما كما هو امل�سجد احلرام يف مكة املكرمة.
ً
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وتبلغ قيا�سات امل�سجد من اجلنوب 281م ،ومن ال�شمال 310م ،ومن ال�رشق 462م ،ومن
الغرب 491م .وهذه احلدود مل تتغري منذ و�ضع امل�سجد �أول مرة.

وللم�سجد الأق�صى �أربع م�آذن هي مئذنة باب املغاربة الواقعة يف اجلنوب الغربي ،ومئذنة باب

ال�سل�سلة الواقعة يف اجلهة الغربية قرب باب ال�سل�سلة ،ومئذنة باب الغوامنة الواقعة يف ال�شمال

الغربي ،ومئذنة باب الأ�سباط الواقعة يف اجلهة ال�شمالية ال�رشقية.

�أو ًال

مكانة امل�سجد الأق�صى يف الإ�سالم

للم�سجد الأق�صى مكانة عظيمة يف الإ�سالم تدل على �أهميته ،منها ما ي�أتي:
�	- 1أنه م�رسى الر�سول حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،حيث �أُ�رسي به �صلى اهلل عليه و�سلم من
إماما بالأنبياء
امل�سجد احلـرام يف مكـة املكرمـة� ،إلى امل�سجد الأق�صى يف القـد�س ،و�صلى فيـه � ً
عليهـم ال�سـالم ،ومنـه معراجـه �إلى ال�سمـوات العلى ،قال اهلل تعالى} :

{

(�سورة الإ�رساء ،الآية  )1وامل�سجد الأق�صى ،وقف �إ�سالمي بكل مبانيه و�أ�سواره ،وكل ما حتته وما فوقه.
�	- 2أن ما حوله من بالد ال�شام �أر�ض مباركة ،ومنها الأردن ،و�إذا بورك ما حوله كانت الربكة
فيه �أكرث ،و�أر�ض امل�سجد الأق�صى مقد�سة مباركة ،فهي مهبط كثري من الأنبياء عليهم ال�صالة

وال�سالم ،ومهد كثري من الر�ساالت ،قال اهلل تعالى} :

{ (�سورة الإ�رساء ،الآية .)1

�أتد ّبر و�أ�ستنتج
�أتدبر قول اهلل تعالى} :

مظهرا من مظاهر الربكة الواردة يف الآية الكرمية.
{ ،و�أ�ستنتج
ً

فع ْن �أَبي ذ َّر َ ،
قلت يا ر�سول
قالُ :
 - 3ثاين م�سجد و�ضع يف الأر�ض بعد امل�سجد احلرامَ ،
ٍ
ا ِ
ثم � ٌّأي؟ َق َ
أول؟ َ
أر�ض � ُ
«امل�سجد
ال:
قال« :امل�سجد
م�سجد
هللُّ � :أي
و�ضع فيِ ال ِ
ُ
احلرام» ُ
ُ
َ
قلتَّ :

كم بينهما؟ َ
أدر َ
كتك ال�صال ُة ِّ
فهو
قال�« :
م�سجد»((.
َ
ٌ
الأق�صى» ُ
أينما � َ
ف�صل َ
أربعون �سن ًة ،و� َ
قلتْ :

(( �صحيح البخاري.
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فائدة

البناء امل�شار �إليه يف احلديث ال�رشيف ،هو البناء الأول للم�سجدين ،وهو الذي قامت به املالئكة،

وقيل �آدم عليه ال�سالم ،وقام �إبراهيم و�إ�سماعيل عليهما ال�سالم بتجديد بناء امل�سجد احلرام.

�	- 4أنه �أحد �أقد�س ثالثة م�ساجد يف الإ�سالم ،و�أحد امل�ساجد التي ت�شد �إليها الرحال للعبادة،
الر ُ
حال �إ اَِّل �إِلى ثال َث ِة َم ِ
�ساج َدَ :م ْ�س ِجدي َهذا،
قال ر�سول اهلل َ�ص َّلى اهلل ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم« :ال ُت َ�ش ُّد ِّ
رامَ ،و َم ْ�س ِج ِد ْ أ
الَ ْق�صى»((.
َو َم ْ�س ِج ِد الحْ َ ِ

�	- 5أنه قبلة امل�سلمني الأولى ،التي كان يتوجه فيها امل�سلمون �إليها يف �صالتهم.
قال َر�سول ا ِ
قالَ :
الد ْردا ِءَ ، ،
هلل
�	- 6أن اهلل تعالى جعل لل�صالة فيه �أف�ضلية خا�صةَ ،عن �أَبي َّ
ِ
احلرام على ِ
ال�ص ِ
امل�سجد
ِ
غريه ِم َئ ُة �أَ ْل ِف َ�صال ٍةَ ،وفيِ
الة فيِ
َ�ص َّلى اهلل ُ َع َليه َو َ�س َّلم« :ف َْ�ض ُل َّ
ِ
ِ
م�سجد ِ
خم�سمئة َ�صال ٍة»
املقد�س
بيت
ِ
َم ْ�س ِجدي �أَ ْل ُ
ف َ�صال ٍةَ ،وفيِ

((

ثانيًا

مظاهر اهتمام امل�سلمني بامل�سجد الأق�صى
اهتم امل�سلمون بامل�سجد الأق�صى املبارك عرب التاريخ ،ومن ذلك ما ي�أتي:

 - 1الفتح العمري

الع َمري لبيت املقد�س �سنة 15هـ636 /م ،عندما َد َخ َلها اخلليفة عمر بن اخلطاب
كان الفتح ُ

رية ،وقد جاءت هذه
�سلما ،و�أعطى �أه َلها الأمان بوثيقته التي ُعرِ ف ْ
الع َم َّ
َت بالعهدة ُ
ً 

إ�سالمية فيها ،وبعد ت�سلم
عية ال
َّ
الوثيقة لتنظم العالقات بني النا�س يف القد�س ،ومتثل حق ال�شرَّ َّ
عمر  مفاتيح مدينة ال ُقد�س من بطريرك
الروم �صفرونيو�ص ،الذي قدمها له طواعية؛

ملا ر�آه من عدل الإ�سالم ورحمته� ،سار الفاروق

عمر 

�إلى موقع امل�سجد الأق�صى/احلرم

ال�رشيف و�أمر بتنظيف املكان ،وجدد يف رحابه
بناء عرف مب�سجد عمر.
ً

(( رواه م�سلم.
(( رواه الطرباين ،وقال� :إ�سناده ح�سن.
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طلب بطريرك الروم من عمر بن

اخلطاب � أن ي�صلي يف كني�ستهم،

فرف�ض ؛ حتى ال يكون لأحد من

امل�سلمني مربر يف حتويلها �إلى م�سجد.

�أقارن

�أقارن بني ما فعله عمر بن اخلطاب  من �إقرار غري امل�سلمني يف حرية العبادة واحرتام

كنائ�سهم ،وبني ما تفعله (�إ�رسائيل) يف امل�سجد الأق�صى.

وكلف اخلليفة عمر بن اخلطاب 

ال�صحابة الذين قدموا معه عند الفتح ،بالإقامة يف
بع�ض َّ

بيت املقد�س ،والعمل بالتعليم يف امل�سجد الأق�صى املبارك �إلى جانب وظائفهم الإدارية التي

�أقامهم عليها ،فكان من ه�ؤالء ال�صحابة عبادة بن ال�صامت � ،أول قا�ض يف القد�س ،و�شداد
الرحمة.
بن �أو�س  ،و�أقام هذان َّ
ال�ص َّ
حابيان يف بيت املقد�س حتى توفيا ودفنا فيها مبقربة باب َّ

الرحال �إلى امل�سجد الأق�صى من كل حدب و�صوب للتعليم
ووا�صل علماء امل�سلمني َ�شد ِّ

فيه ،فكان منهم مقاتل بن �سليمان املف�رس ،والإمام �سفيان الثوري �إمام �أهل العراق ،والإمام

الأوزاعي فقيه �أهل ال�شام ،والإمام حممد بن �إدري�س ال�شافعي �أحد الأئمة الأربعة.

�شد الرحال �إلى امل�سجد الأق�صى ،حجة الإ�سالم �أبو حامد الغزايل الذي قدم �إليه يف �سنة 488هـ
وممن َّ
مدر�سا يف امل�سجد الأق�صى ،وقد
ومدر�سا ،وقد ذكر الإمام الغزايل �أنه �شهد ثالثمئ ٍة و�ستني
معتكفًا
ً
ً

�أ�س�س امللك عبد اهلل الثاين يف مبنى باب الرحمة وقفية جاللة امللك عبد اهلل الثاين لدرا�سة فكر الإمام

الغزايل يف امل�سجد الأق�صى وجامعة القد�س يف عام 2012م.
�أناق�ش و�أبدي ر�أيي

�أناق�ش زمالئي يف �أ�سباب وجود هذا العدد من املدر�سني يف امل�سجد الأق�صى يف �آن واحد،

و�أبدي ر�أيي يف ذلك.

 - 2يف العهد الأموي

�أ�ضفى الأمويون �أهمية �سيا�سية للقد�س بالإ�ضافة �إلى مكانتها الدينية ،وا�ستمروا برعايتهم لها
حتى نهاية عهدهم ،ومن �أهم �إجنازات الأمويني يف القد�س:
�أ  -بناء امل�سجد القبلي/اجلامع الأق�صى الذي ال يزال يحافظ على �شكله �إلى اليوم ،وبناء
امل�سجد املرواين ،وكان كل ذلك يف عهد اخلليفة الأموي عبد امللك بن مروان.
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ب -بناء م�سجد قبة ال�صخرة امل�رشفة ،وهو اليزال يحافظ على هيئته وزخارفه �إلى اليوم،
وكان ذلك يف عهد اخلليفة الوليد بن عبد امللك.

جـ  -بناء الق�صور املال�صقة جلدار امل�سجد الأق�صى املبارك من اجلنوب والغرب.
د  -تعبيد طريق رئي�سة بني ال�شام والقد�س من �أجل ت�سهيل �سبل الزيارة �إليها.

 - 3الفتح الأيوبي

بعد حترير �صالح الدين الأيوبي رحمه اهلل للم�سجد الأق�صى يف عام 583هـ1187/م عادت

احلياة العلمية والدينية يف امل�سجد بعدما انقطعت قرابة � 91سنة؛ �إثر االحتالل الإفرجني له،
حول امل�سجد �إلى مربط للخيل بعد قتل �سبعني �أل ًفا من �أهل القد�س ،وعاد امل�سلمون �إلى
الذي َّ

�شد الرحال �إليه لزيارته وال�صالة فيه من جهة ،والعلم والتدري�س واملرابطة فيه من جهة �أخرى.

 - 4دور الها�شميني يف رعاية امل�سجد الأق�صى و�إعماره

حتمل الأردن يف ظل القيادة الها�شمية منذ بدايات القرن الع�رشين م�س�ؤولياته التاريخية

والدينية جتاه امل�سجد الأق�صى والقد�س ،باذ ًال كل جهد متاح يف خمتلف املحافل ،وعلى
ال�صعد جميعها يف �سبيل احلفاظ على الهوية العربية الإ�سالمية ملدينة القد�س وامل�سجد

الأق�صى املبارك ،ورعايته ،والوقوف يف وجه �أي حماولة لتهويده �أو تق�سيمه ،فيما تتوالى

الإعمارات الها�شمية للم�سجد الأق�صى املبارك ،وامل�شاريع احليوية التي تنفذها جلنة �إعمار

امل�سجد الأق�صى املبارك وال�صخرة امل�رشفة التي تتولى مهام الإدارة والرعاية وال�صيانة والرتميم
يف امل�سجد الأق�صى للمحافظة عليه.

يوما يف العمل على حماية القد�س وامل�سجد الأق�صى املبارك ،حيث �سطر
ومل يتوان الأردن ً

بوا�سل اجلي�ش الأردين بطوالت على �أ�سوار القد�س ،بالرغم من �ض�آلة الإمكانات و�صعوبة

الظروف ،وقاتل �أبطال اجلي�ش الأردين يف معارك عدة وانت�رصوا فيها من �أجل احلفاظ على القد�س

وامل�سجد الأق�صى كمعارك اللطرون وباب الواد وال�شيخ جراح والنونزوام ،و�سقط كثري من جنود

دفاعا عن امل�سجد الأق�صى.
اجلي�ش الأردين �شهداء ً

ويوا�صل الها�شميون حمل م�س�ؤولية الأمانة جتاه املدينة املقد�سة ومقد�ساتها ويف مقدمتها
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امل�سجد الأق�صى املبارك ،حيث بد�أ الإعمار الها�شمي للأماكن الإ�سالمية منذ عام 1924م يف عهد

ال�رشيف احل�سني بن علي طيب اهلل ثراه؛ �إذ قدم � 42ألف دينار ذهبي للم�سجد الأق�صى.

فيما �أطلق املغفور له ب�إذن اهلل جاللة امللك عبد اهلل امل�ؤ�س�س  -الذي ا�ست�شهد على عتباته-

الدعوة لرتميم حمراب زكريا ،و�إعادة ترميم املباين املحيطة ،التي عانت من �أ�رضار هيكلية جراء
حرب عام 1948م.

ويف عهد املغفور له ب�إذن اهلل جاللة امللك احل�سني بن طالل طيب اهلل ثراه ،عملت احلكومة الأردنية

على ترميم قبة ال�صخرة امل�رشفة ،وبد�أ الرتميم الثاين للقبة يف عام 1959م ،وانتهى يف عام 1964م.

ويف عام 1969م بد�أت �أعمال الرتميم املكثفة بعد �أن �أقدم يهودي متطرف على حرق

امل�سجد القبلي /اجلامع الأق�صى مبا يف ذلك منرب �صالح الدين الأيوبي الذي مت حرقه بالكامل حتى
متاما للمنرب الأ�صلي ومت و�ضعه يف
�أمر جاللة امللك عبد اهلل الثاين عام 1999م ب�صناعة منرب م�شابه ً
امل�سجد القبلي عام 2007م.

ويف �أواخر ثمانينيات القرن املا�ضي� ،أ�صدر جاللة املغفور له ب�إذن اهلل امللك احل�سني بن طالل

توجيهاته بت�صفيح قبة ال�صخرة امل�رشفة الذهبية ،و�إعادة بناء دعامات ال�سطح وت�صليح البنية الأ�سا�سية

للمبنى ،وقام جاللة امللك احل�سني ببيع بيت له و�أنفق ثمنه على �إعمار امل�سجد الأق�صى.

و�أوعز جاللة امللك عبد اهلل الثاين �صاحب الو�صاية وخادم الأماكن املقد�سة ب�إن�شاء ال�صندوق

الأردين الها�شمي لإعمار امل�سجد الأق�صى املبارك؛ بهدف توفري التمويل الالزم لرعاية امل�سجد

الأق�صى وقبة ال�صخرة امل�رشفة واملقد�سات الإ�سالمية يف القد�س ،ل�ضمان دميومة �إعمارها و�صيانتها،
وتوفري املتطلبات الالزمة جميعها.

وي�شهد امل�سجد الأق�صى ،وم�ساجد القد�س عمليات �صيانة ومتابعة م�ستمرة ،حيث ُي َج َّدد با�ستمرار

فر�ش امل�ساجد وامل�صليات جميعها يف امل�سجد الأق�صى بال�سجاد.
ب�أمر من جاللة امللك عبد اهلل الثاين ُ

وميتد الدعم امللكي �إلى دعم امل�ؤ�س�سات الوقفية التي ت�رشف عليها وزارة الأوقاف ،ويتحمل الأردن

حرا�س يحر�سون امل�سجد الأق�صى ويحمونه.
نفقاتها وم�صاريفها ،ورواتب العاملني فيها ،وتعيني
ٍ
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التحديات التي تواجه امل�سجد الأق�صى ،وموقف جاللة امللك عبد اهلل الثاين منها

ثالثًا

يواجه امل�سجد الأق�صى منذ مطلع القرن الع�رشين حتديات كبرية كان من �أخطرها احتالل

القد�س ال�رشيف عام  ،1967ووقوع امل�سجد الأق�صى حتت �سلطة االحتالل الإ�رسائيلي ،ومن ثم
تدخل االحتالل يف �ش�ؤون امل�سجد الأق�صى ،ومتكني املتطرفني اليهود وامل�ستوطنني من اقتحامه،

وا�ستفزاز م�شاعر امل�سلمني ،و�إحلاق ال�رضر مبباين امل�سجد ب�صورة متكررة؛ وعلى مدى �سنوات

االحتالل ،ا�ستمرت �أعمال احلفريات التي تهدد �سالمة �أ�سا�سات امل�سجد الأق�صى ،ومن �أكرب تلك

الأخطار حماوالت املتطرفني اليهود �إقامة هيكلهم املزعوم مكان امل�سجد الأق�صى ،وذلك عن

طريق انتهاكات عديدة ،من �أبرزها تغيري �أ�سماء معامل امل�سجد الأق�صى وبواباته والطرقات املحيطة

به من �أ�سماء �إ�سالمية عربية �إلى �أ�سماء عربية يهودية خمتلفة.

وت�أتي هذه االنتهاكات من ِق َبل اليهود للمدينة املقد�سة ،على الرغم من �صدور قرار
اليون�سكو2016/م ب�ش�أن القد�س ،الذي يدعو �إلى املحافظة على الرتاث الثقايف الفل�سطيني،

وخم�ص�صا للعبادة ،كما طالب
مقد�سا
إ�سالميا
موقعا �
ّ
ً
وعد امل�سجد الأق�صى وكامل احلرم ال�رشيف ً
ً
ًّ

قائما حتى �أيلول من عام 2000م� ،إذ كانت دائرة
القرار بالعودة �إلى الو�ضع التاريخي الذي كان ً

الأوقاف الإ�سالمية الأردنية ،ال�سلطة الوحيدة امل�رشفة على �ش�ؤون امل�سجد الأق�صى ،وي�ؤكد �أن

(تلة باب املغاربة) جزء من امل�سجد الأق�صى � ،اّإل � ّأن ا�رسائيل ما زالت تنتهك القرارات الدولية؛

باعتداءاتها املتكررة على الأماكن واملقد�سات الإ�سالمية يف مدينة القد�س.

ومنذ بداية القرن احلادي والع�رشين ازدادت احلملة الإ�رسائيلية التهويدية �ضد امل�سجد الأق�صى

ب�صورة متزايدة .واتخذ جاللة امللك عبد اهلل الثاين �صاحب الو�صاية وخادم الأماكن املقد�سة يف
القد�س ال�رشيف مواقف حازمة يف مواجهة التحديات التي تواجه امل�سجد الأق�صى ،متثل �أبرزها

مبا ي�أتي:
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�	-1إعالن جاللته وت�أكيده �أن امل�سجد الأق�صى املبارك:

�أ  -هو كامل احلرم القد�سي ال�رشيف ( 144دومنًا) ،والأوقاف تابعة له.
ب	-ال يقبل التق�سيم وال ال�رشاكة وال التفاو�ض.

جـ  -يخ�ص مليار و�سبعمئة مليون م�سلم ،وهو �أحد �أقد�س ثالثة �أماكن �إ�سالمية كما هما
امل�سجد احلرام يف مكة املكرمة وامل�سجد النبوي يف املدينة املنورة.

 - 2اال�ستمرار يف الإعمارات الها�شمية للمحافظة على هوية امل�سجد الأق�صى و�سالمة مبانيه.
 - 3تعزيز �صمود حرا�س امل�سجد الأق�صى وموظفيه و�سدنته التابعني للأوقاف الأردنية.
 - 4الدفاع املتوا�صل عن هوية امل�سجد الأق�صى يف املحافل الدولية جميعها.
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 - 1اذكر ثالثة من املعامل الرئي�سة التي ي�شتمل عليها امل�سجد الأق�صى.
 - 2علل :ت�سمية امل�سجد الأق�صى بهذا اال�سم.
 - 3بني ثال ًثا من ف�ضائل امل�سجد الأق�صى الواردة يف القر�آن وال�سنة.
 -4و�ضح املق�صود بالعهدة العمرية.
 -5اذكر ثالثة من العلماء الذين �شدوا الرحال �إلى امل�سجد الأق�صى وعلموا فيه.
 -6خل�ص �أهم التحديات التي يواجهها امل�سجد الأق�صى منذ مطلع القرن الع�رشين.
 - 7تتبع دور الها�شمني يف �إعمار امل�سجد الأق�صى من عهد ال�رشيف احل�سني بن علي وحتى عهد
جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني ،وار�سمه على �شكل خمطط.

 -8اذكر �أبرز املواقف التي اتخذها جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني يف مواجهة التحديات
التي تواجه امل�سجد الأق�صى.

 -9عدد ثالثة من �أهم الإجنازات يف العهد الأموي� ،ساهمت يف املحافظة على مكانة امل�سجد
الأق�صى ال�سيا�سية والدينية.
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الدر�س التا�سع ع�رش

عناية الر�سول  برتبية ال�شباب و�إعدادهم

اعتنى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم برتبية ال�صحابة ،و�إعداد جيل م�ؤمن وملتزم مبفاهيم الإ�سالم

وقيمه ،للقيام بحمل الأمانة وامل�س�ؤولية يف عمارة الأر�ض وخدمة دينهم ووطنهم ،وكان غالب

هذا اجليل من ال�شباب ،الذين يتوقون للعلم واملعرفة والعمل بجد واجتهاد.

فكيف كان منهج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف تربية ال�شباب والعناية بهم؟ وما القواعد التي

رباهم عليها؟

الأ�س�س التي ربى عليها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ال�شباب من �أ�صحابه
قامت تربية النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لأ�صحابه  ولل�شباب خا�صة على جمموعة من الأ�س�س

والقواعد والقيم منها:

 - 1الرتبية على القيم الإميانية

ت�شكل القيم الإميانية الأ�سا�س الذي يحكم حياة الأفراد واملجتمع ،فهي تلك املبادئ

والأحكام والأ�صول الثابتة وامل�صدر املوجه وال�ضابط واملنظم لأفكارهم وم�شاعرهم
وطاقاتهم ومواردهم مبا فيه خريهم وخري جمتمعهم ،وهذه القيم من الثوابت التي ال تتغري مع

تغري الزمان واملكان ،ويجب �أن ُتربى الأجيال عليها.

وللقيم الإميانية �أثر عظيم يف املجتمع؛ فهي التي توحد الأفراد وجتمعهم ،وتدفعهم بن�شاط لأداء
وم ُث َل ُهم العليا ،ومبادئهم
دورهم املنوط بهم يف خدمة جمتمعاتهم ،وحتدد لهم �أهداف حياتهمُ ،

الثابته ملمار�سة حياة اجتماعية �سليمة ،وت�ساعد املجتمع على مواجهة التغريات وامل�ستجدات.

فالرتبية الإميانية تربط ال�شباب امل�سلم بتقوى اهلل تعالى وطاعته وعبادته ،فهي دافعهم لاللتزام
واملحرك للعمل.
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وللرتبية ال�سلوكية �أثرها يف اال�ستقامة على منهج الإميان باهلل تعالى ،واملطلع على تربية النبي

�صلى اهلل عليه و�سلم ال�سلوكية لأ�صحابه  يجد الكثري من الأمثلة؛ فهو يحثهم على
بال�ص ِ
دق
ال�ص َ
دق ،ف� َّإن ِّ
ال�صدق ،ويدفعهم �إلى االلتزام به ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم «عليكم ِّ

الر ُ
دق حتى
ي�صد ُق،
ال�ص َ
جل ُ
ويتحرى ِّ
يهدي �إلى ِّ
الرب ،و� َّإن َّ
َّ
الرب يهدي �إلى اجل َّنة ،وما يزال َّ
ُي ْك َت َب ع َند ا ِ
جور
والكذب ،ف� َّإن
�صدي ًقا .و� َّإياكم
هلل ِّ
َ
َ
الكذب يهدي �إلى ال ُفجورِ  ،و� َّإن ال ُف َ
عند ا ِ
يهدي �إلى ال َّنارِ  ،وما ُ
الر ُ
هلل َّ
ويتحرى
يكذب،
جل
كذ ًابا»((.
الكذب حتى ُي ْك َت َب َ
َ
ُ
َّ
يزال َّ

وقد �أمر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بطلب العلم واجلد يف العمل والتحلي مبكارم الأخالق،
َ
فطلب من زيد بن ثابت  تعلم لغة اليهود ،فتعلمها زيد يف وقت ق�صري ،وورد عنه �صلى
عمل ِ
أحد
يده»((.
خريا من �أن ي�أكل من ِ
«ما � َأكل � ٌ
ً
اهلل عليه و�سلم قولهَ :
طعاما قط ً

وهذا ي�ؤدي �إلى تعزيز ال�سلوك الإيجابي عند امل�سلم ال�شاب يف جمتمعه ،وهذه القيم تبعده عن
كل مظاهر االنحراف من خمدرات وعنف و�أخالق ذميمة وغريها.

ويف تعليمه البن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما بعدما قربه منه� ،إ�شارة �إلى الدور الكبري الذي �سيكون

منه يف امل�ستقبل يف التعليم ،وبيان �أحكام الدين للأمة ،فقد روى عبد اهلل بن عبا�س ر�ضي اهلل
يوما ،فقال« :يا غالم� ،إين �أع ِّل ُم َك
عنهما ،قال :كنت خلف ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ً

ٍ
ِ
ِ
ْ
ا�ستعنت
ألت فا�س� ِأل اهللَ ،و�إذا
يحفظ َك،
كلمات:
احفظ اهلل َ ْ
َ
جتاه َك� ،إذا �س� َ
جتده َ
احفظ اهلل َ
فا�ستعن با ِ
َ
َ
ينفعوك �إال ب�شي ٍء قد
ينفعوك ب�شي ٍء ،مل
اجتمعت على �أن
هلل ،واعلم � ّأن ال َّأم َة لو
ْ
ْ
َ
َ
كتب ُه اهلل ُ َ
كتب ُه اهلل ُ َ
عليك،
ي�رضوك ب�شي ٍء ،مل
لك ،ولو اجتمعوا على �أن
ي�رضوك �إال ب�شي ٍء قد َ
َ
ُر ِ
أقالم وج َّف ِت
ال�صحف»(( ،وكذلك يف دعائه له �أن يفقهه اهلل تعالى يف الدين ويعلمه
ُ
فعت ال ُ

الت�أويل ،ثقة منه �صلى اهلل عليه و�سلم بهذا ال�شاب ،و�إظهار للدور وامل�س�ؤولية التي �سيقوم بها.

(( متفق عليه.
(( رواه البخاري.
(( رواه الرتمذي ،وهو حديث ح�سن.
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 - 2الرتبية املتوازنة

ربى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ال�صحابة  تربية حكيمة متوازنة جتمع بني متطلبات الروح
والعقل ،واجل�سد والعاطفة ،وبني العلم والعمل ،وهذا التوازن الدقيق هو املنهج ال�سليم يف

خلل يف بناء الذات ،وانحراف عن منهج
الرتبية؛ لأن طغيان جانب على �آخر �سي�ؤدي �إلى ٍ

الإ�سالم.

وقد كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يعزز يف �أ�صحابه اال�ستقامة والو�سطية واالعتدال والتوازن

والإيجابية ،والبعد عن التطرف ،واالهتمام بكل مظاهر حياة الإن�سان؛ من ذلك ما روي عن
قوله:جاء ثالث ُة ٍ
بيوت �أزواج النبي �صلى اهلل ُ ِ
رهط �إلى ِ
�أن�س بن مالك 
ألون
عليه و�س ّل َم ي�س� َ
َ
ِّ
عن عباد ِت ِه �صلى اهلل ُ ِ
النبي
أين ُ
عليه و�س ّل َم ،فلما � ُأخربوا ك�أ ّنهم تقا ّلوها ،فقالوا :و� َ
نحن من ِّ
�ص ّلى اهلل ُ ِ
أحدهم� :أما �أنا ف�إين �أ�ص ّلي
تقد َم من ذنب ِِه وما ت� ّأخ َر ،قال � ُ
عليه و�س ّل َم؟ قد غُ ِفر له ما ّ
أفطر ،وقال �آخر� :أنا � ُ
أبداَ ،
َ
أبدا،
أعتزل
أتزو ُج � ً
الليل � ً
أ�صوم َ
آخر� :أنا � ُ
الن�ساء فال � ّ
َ
الدهر وال � ُ
وقال � ُ
هلل �صلى اهلل ُ ِ
الذين قل ُتم كذا وكذا� ،أما وا ِ
ر�سول ا ِ
عليه و�س ّل َم �إليهمَ ،
ُ
هلل �إين
فقال� :أنتم
فجاء
َ
َ
لأخ�شاكم ِ
رغب
الن�ساء ،فمن
أتزوج
أفطر ،و�أ�صلي و� ُ
هلل و�أتقاكم ل ُه ،لكني � ُ
َ
َ
أرقد ،و� ُ
أ�صوم و� ُ

فلي�س مني»(( ،يوجهنا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف هذا احلديث �إلى التوازن
عن �سنتي َ

والو�سطية واالعتدال يف حياتنا و�أعمالنا ،ويدعونا �إلى عمارة الأر�ض ،قال اهلل تعالى} :
{ (�سورة الق�ص�ص ،الآية .)77

وحتمل امل�س�ؤولية
ّ -3
بث الثقة يف النفو�س ُّ

ِ
القواعد يف بناء ال�شخ�صية و�صنع النجاح هو الثقة بالنف�س ،والقارئ ل�سرية النبي
� َّإن من �أهم

�صلى اهلل عليه و�سلم يالحظ �أنه قد عمل على تنمية ثقة ال�شباب ب�أنف�سهم ،عن طريق تكليف

بع�ض ال�شباب بالكثري من امل�س�ؤوليات الكبرية واملهمة يف خدمة الدين والوطن؛ ما �أدى
لزيادة الثقة ب�أنف�سهم ،وتنمية �إرادتهم ،ومن الأمثلة على تولية الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
لل�شباب م�س�ؤوليات كبرية ومهمة ،ما ي�أتي:

(( �صحيح البخاري.
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�أ  -دور علي بن �أبي طالب  يف الهجرة من فداء للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقد نام يف
فرا�شه ،ورد ال ِ
أمانات التي كانت عند النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إلى �أهلها ،فكم كان
عظيما.
كبريا ،و�أدا�ؤه املهمة التي كلف بها
دوره فيها ً
ً

ب -ومن اعتماده على ال�شباب �أنه � َّأم َر �أبا عبد اهلل الثقفي الطائفي على وفد ثقيف ،ملا ر�أى
من عقله وحر�صه على اخلري والدين بالرغم من �أنه كان �أ�صغرهم �س ًّنا.

جـ  -بعد فتح مكة خرج الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم منها ،فكان ال بد من تعيني قائد ملكة
�شابا مل
لإدارة �ش�ؤونها ،وقد اختار النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من بني امل�سلمني جميعهم ًّ

قائدا ملكة املكرمة بعد
عاما ،وهو عتاب بن �أ�سيد ً 
يتجاوز عمره الواحد والع�رشين ً
عتابا �أن ي�صلي بالنا�س.
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ف�أمر ً

د  -وهذا عبد اهلل ابن �أم مكتوم � صحابي جليل ابتلي بفقد ب�رصه ،وكان م�ؤذ ًنا للنبي

�صلى اهلل عليه و�سلم مع بالل  ،وكان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ي�ستخلفه على

املدينة املنورة عند خروجه منها ،لي�صلي بالنا�س ويرعى �ش�ؤونهم ،ويف هذا زرع لثقته
بنف�سه ،و�إظهار لقدرته وقوته.

وقد �سار ال�صحابة  على منهج الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف االهتمام بال�شباب،
�شابا
فعندما �أراد �أبو بكر ال�صديق  جمع القر�آن كلف بهذه املهمة وهذا العمل اجلليل ًّ

من امل�سلمني هو زيد بن ثابت  ، واختاره عثمان بن عفان  له لن�سخ امل�صحف.
�أفكّر و�أ�شارك
�أفكر يف دور الإذاعة املدر�سية يف تعزيز الثقة بالنف�س ،و�أبادر للم�شاركة فيها ،مبو�ضوع عن دور
ال�شباب يف خدمة جمتمعاتهم.

 - 4م�شاورتهم يف اتخاذ القرارات

á«FGôKEG áeƒ∏©e

اهتم الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بال�شباب

كان اختيار النبي �صلى اهلل عليه و�سلم

التع�صب للر�أي ،وي�ست�شريهم يف الأمور املهمة،

قائما على �أ�سا�س الكفاءة.
ً

كبريا ،فكان يحثهم على التفكري وعدم
ً
اهتماما ً
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للمهام التي يكلف بها �أ�صحابه 

كثريا �إذا غلب ،ومن ذلك �أنه نزل على ر�أي ال�شباب يف اخلروج
وكان ينزل على ر�أيهم ً

ملالقاة امل�رشكني يف يوم �أحد.

ربى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أ�صحابه  ،وعودهم على الت�رصيح ب�آرائهم عند
لقد َّ
تعويدا لهم على التفكري يف الأمور
م�شاورته لهم حتى ولو خالفت ر�أيه ،فهو �إمنا ي�شاورهم
ً
أحدا،
العامة ومعاجلة م�شكالت الأمة ،ومل يحدث �أن عاتب الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم � ً
مببا�رشة النحر،
لأنه �أخط�أ يف اجتهاده ،ويف �صلح احلديبية نزل عند ر�أي زوجته �أم �سلمة
وح ْلق �شعره بنف�سه عندما تثاقل النا�س عن فعل ذلك.

 - 5الرفق والرحمة

مـدح القر�آن الكرمي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لدعوته النا�س باللني والرفق ،قال اهلل تعالى:
}

{ (�سورة �آل عمران ،الآية .)159

كون فيِ َ�ش ْي ٍء �إِال زا َن ُه،
الر ْف َق ال َي ُ
وحث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على الرفق فقال�« :إ َِّن ِّ
َوال ُنزِ َع ِم ْن َ�ش ْي ٍء �إِال �شا َن ُه»(( ،ويظهر الرفق والرحمة يف التوجيهات الرتبوية التي يقوم بها
الأ�ساتذة واملربون والأهل ،وهي قاعدة عامة يقوم عليها املجتمع يف تعامله ،ومن الأمثلة التي
تدل على رفق النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف التوجيه والإر�شاد ما روى �أبو �أمامة  قال:
�شابا �أتى ال َّنبي �صلى اهلل ُ ِ
ر�سول ا ِ
َ
عليه و�س ّل َمَ ،
ائذن يل بالزنى ،ف� َ
القوم
أقبل
فقال :يا
هللْ :
ُ
«� َّإن ف ًتى ًّ
َّ
ِ
عليه فزجروه ،وقالوا :مه مهَ ،
أحتبه ل ِّأم َك؟،
فقال :ادنه ،فدنا منه ً
قريبا ،قال :فجل�س ،قالُّ � :
قال :ال وا ِ
أفتحب ُه البن ِت َك؟َ ،
النا�س يحبو َن ُه لأمها ِتهمَ ،
فداكَ ،
َ
هلل ،جعلني اهلل ُ َ
قال:
قال :وال ُ
قالُّ � :
ر�سول ا ِ
ال وا ِ
النا�س يحبو َن ُه لبنا ِتهمَ ،
فداكَ ،
َ
هلل جعلني اهلل ُ َ
أفتحب ُه لأخ ِت َك؟
هلل ،يا
قال :وال ُ
قالُّ � :
قال :ال وا ِ
أفتحب ُه لعم ِت َك؟ َ
النا�س يحبو َن ُه لأخوا ِتهمَ ،
فداكَ ،
َ
هلل ،جعلني اهلل ُ َ
قال:
قال :وال ُ
قالُّ � :
قال :ال وا ِ
ال وا ِ
أفتحب ُه خلال ِت َك؟ َ
النا�س يحبو َن ُه لعما ِتهمَ ،
فداكَ ،
هلل ،جعلني اهلل ُ َ
هلل
قال :وال ُ
قال � ُّ
فو�ض َع َيد ُه عليه َ
النا�س يحبو َن ُه خلاال ِتهمَ ،
فداكَ ،
جعلني اهلل ُ َ
اغفر
وقال:
قالَ :
قال :وال ُ
َّ
اللهم ْ
ذلك الفتى ِ
بعد َ
يلتف ُت �إلى �شي ٍء»((.
يكن َ
ذنب ُه ّ
قلب ُهَ ،
فر َجه ،فلم ُ
وطه ْر َ
َ
وح ّ�ص ْن ْ
(( �صحيح م�سلم.
(( م�سند الإمام �أحمد.
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 - 6الإيجابية والفاعلية

كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يوجه طاقات ال�شباب ملا يتقنونه ومبا يح�سنونه ،فيعينهم ذلك

على تعزيز القدرات التي كانوا وال يزالون ميتلكونها ،وعلى توظيفها يف القيام بواجباتهم

وم�س�ؤولياتهم خلدمة �أنف�سهم وجمتمعاتهم ،ومثال ذلك � ّأن �أول ُم َب ّل ٍغ بعثه النبي �صلى اهلل عليه
ٍ
عندئذ يف ريعان �شبابه،
و�سلم لن�رش الإ�سالم يف املدينة املنورة م�صعب بن عمري  ،وكان
فقد ا�ستطاع  بالرغم من حداثة �سنه �أن يقنع الكثري من النا�س يف املدينة املنورة بالإ�سالم،
وكانت املدينة يومها من �أهم مدن اجلزيرة العربية ،وقد عمل  بكل جد و�إخال�ص من

�أجل الت�أثري يف النا�س ،و�إقناعهم بر�سالة الإ�سالم ،وكذلك بعث ب�أبي مو�سى الأ�شعري ومعاذ

ابن جبل ر�ضي اهلل عنهما قا�ضيني على اليمن ومعلمنيِ لأهلها ،وهذا يدل على اعتماد النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم على قدرات �أ�صحابه ومعرفته بهم ،فكان يدفعهم ليكونوا �إيجابيني.
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á∏Ä°SC’G
 - 1بينّ كيف قامت تربية النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لل�شباب على الرتبية احلكيمة املتوازنة.
بث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم الثقة يف نفو�س ال�شباب؟
 - 2كيف ّ
 - 3ا�ستنتج �أهمية عناية النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بال�شباب.
 - 4تعد القيم الإيجابية والفاعلية من الأ�س�س التي قامت عليها تربية النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
لل�شباب ،و�ضح ذلك مع املثال.

 - 5ت�شكل القيم الإميانية الأ�سا�س الذي يحكم حياة الفرد واملجتمع ،و�ضح ذلك.
 - 6و�ضح منهج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف تعليم ال�شباب وتعويدهم اتخاذ القرارات.
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الدر�س الع�رشون

التكافل االجتماعي يف الإ�سالم
التعاون �سلوك اجتماعي ح�ضاري يعرب عن الرتابط بني �أفراد الأُ ّمة الواحدة ،و�صورة من �صور

الت�آخي والت�آزر االجتماعي يف حتقيق اخلري ،ومواجهة التحديات وال�صعاب يف جماالت احلياة

االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية جميعها ،وغريها ،ولذلك اهتم الإ�سالم ببناء جمتمع متعاون
ِ
ِ
وتعاطفهم ُ
ُ
مثل
وتراحمهم
ني يف توا ِّدهم
متكامل ،قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
«مثل امل�ؤمن َ

ِ
ِ
�سائر
اجل�سد �إذا ا�شتكى منه
بال�سهر واحلمى»((؛ لذا ف�إن التكافل االجتماعي
ٌ
اجل�سد َّ
ع�ضو تداعى له ُ
مق�صورا على النفع املادي بل يتجاوزه �إلى حاجات املجتمع جميعها ،فهو يت�ضمن
يف الإ�سالم لي�س
ً

احلقوق الأ�سا�سية جميعها للأفراد واجلماعات داخل الأمة ،فما مفهوم التكافل االجتماعي؟ وما
جماالته؟ وما �أثره يف الفرد واملجتمع؟ وما �صوره؟

�أو ًال

مفهوم التكافل االجتماعي
يق�صد بالتكافل االجتماعي �أن يكون �أفراد املجتمع م�شاركني يف املحافظة على امل�صالح العامة

واخلا�صة ،ودفع املفا�سد والأ�رضار املادية واملعنوية ،بحيث ي�شعر كل فرد فيه �أنه �إلى جانب احلقوق

التي له ،ف�إن عليه واجبات للآخرين ،خا�صة الذين لي�س با�ستطاعتهم �أن يحققوا حاجاتهم اخلا�صة،
وذلك ب�إي�صال املنافع �إليهم ،ودفع الأ�رضار عنهم.

ثانيًا

جماالت التكافل االجتماعي
املعنيون به ،بل ي�شمل كل بني الإن�سان
التكافل االجتماعي يف الإ�سالم لي�س امل�سلمون فقط هم ّ

على اختالف مللهم واعتقاداتهم داخل ذلك املجتمع ،فقد قال اهلل تعالى}:

{

(�سورة املمتحنة،

الآية � ،)8أي �أن التكافل االجتماعي يف الإ�سالم يعد غاية �أ�سا�سية تت�سع دائرته حتى ت�شمل الب�رش
جميعهم م�ؤمنهم وكافرهم ،فقد قال اهلل تعالى} :

{ (�سورة احلجرات ،الآية  ،)13ذلك �أن �أ�سا�س التكافل

((	�أخرجه م�سلم يف �صحيحه.
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هو كرامة الإن�سان؛ حيث قال اهلل تعالى}:

{ (�سورة الإ�رساء ،الآية  ،)70والتكافل يتدرج لي�شمل

الإن�سانية جمعاء ،حيث يبد�أ الإن�سان امل�سلم بدائرته الذاتية ،ثم بدائرته الأ�رسية ،ثم مبحيطه

االجتماعي ،ثم ينظر �إلى الإن�سانية جمعاء ،وقد حر�ص الإ�سالم على حتقيق التكافل االجتماعي

مبنظومة من الت�رشيعات التي حتقق هذا الأمر ،منها ما ي�أتي:

الرب والإح�سان بال�صغار وكبار ال�سن
ّ -1

خا�صا بال�صغار ،ودعا �إلى االهتمام بهم ورعايتهم ،و�إعدادهم �إعدا ًدا
�أولى الإ�سالم
اهتماما ًّ
ً

جليا يف حياة النبي �صلى اهلل عليه
ي�ؤهلهم ليكونوا قاد ًة وحملة ر�سالة يف امل�ستقبل ،وظهر ذلك ًّ

و�سلم ،عن طريق تعامله اللطيف مع (احل�سن واحل�سني) ر�ضي اهلل عنهما ،وكذلك تكليف

بع�ض �صغار ال�صحابة ب�أدوار قيادية يف منا�سبات متعددة ،ووجه الإ�سالم عناية خا�صة لكبار
ال�سن وعدهم م�ستحقني للكثري من الرعاية ،وهذه الرعاية ُعلقت يف الإ�سالم بالأبناء �أوالً،

و�إذا مل يكن لهم �أبناء انتقلت امل�س�ؤولية عنهم �إلى املجتمع ،ممث ً
ال يف الدولة ب�صورة �إلزامية.
}

وال تقف هذه الرعاية عند اجلانب املادي بل يدخل فيها اجلانب النف�سي والعاطفي ،قال اهلل تعالى:

{ (�سورة الإ�رساء ،الآيات .)24-23

�أتد ّبر و�أحاور
أتدبر قوله تعالى }
� ّ

{} ،

{ يف الآيتني الكرميتني ال�سابقتني ،و�أحاور

معلمي يف داللتهما لأتذوق جمال التعبري القر�آين ،و�أدون ما تو�صلت �إليه يف دفرتي.

 - 2كفالة الفقراء وامل�ساكني والأيتام

يف الوقت الذي يفتح فيه الإ�سالم فر�ص العمل �أمام النا�س جميعهم ،ويزيل العقبات والعراقيل
�أمام الفقراء ليعملوا؛ ف�إنه يفر�ض على املجتمع امل�س�ؤولية الكاملة عن فقرائه الذين ال يجدون
عم ً
ال �أو ال تت�سع مواردهم للوفاء بحاجتهم ،عن طريق ما فر�ضه من ت�رشيعات و�أحكام،
111

كالزكاة وال�صدقات ،وغريها ،قال تعالى}:
{ (�سورة التوبة ،الآية .)60
ودعا الإ�سالم �إلى ا�ستثمار الأموال وتنميتها ،و�إقامة امل�شاريع النافعة لتوفري فر�ص عمل لأبناء
وحرم احتكار املال �أو ا�ستخدامه يف ما يعود بال�رضر على املجتمع و�أبنائه.
املجتمعّ ،
ووجه الإ�سالم املجتمع �إلى االهتمام بالأيتام ،ورعايتهم وحفظ حقوقهم و�أموالهم ،ف�أمر
بتنميتها واالبتعاد عن كل ت�رصف م�رض بها ،قال تعالى}:
{ (�سورة الأنعام ،الآية .)152
�أبادر و�أعب
ُ
َ
تاحبوا»((� ،أبادر �إلى تقدمي هدية لأحد الأيتام،
قال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :تهادوا ّ
و�أعبرّ لزمالئي عن �شعوري جتاه عمل اخلري هذا.

 - 3الكفارات

وهي ما فر�ضه الإ�سالم على امل�سلم �إذا ارتكب بع�ض املحظورات �أو ترك بع�ض الواجبات،
�رشعا
ككفارة اليمني �إذا حلف امل�سلم باهلل فحنث ،وكفارة الفطر ً
عمدا من غري عذر مقبول ً

يف نهـار رم�ضــان وغريهــا ،ومن بع�ض م�صـارف هذه الكفـارات �إطعام الطعـام لعــدد
من امل�سـاكـني ،ومن هنـا كانــت الكفــارات و�سيلــة لتحقيــق التكـافـل ،قال اهلل تعـالى:

}

{ (�سورة املائدة ،الآية .)89
�أتد ّبر و�أحاور
�أتدبر قول اهلل تعالى} :

{ يف الآية الكرمية ال�سابقة ،و�أحاور معلمي وزمالئي يف

الدور الكبري للكفارات يف احرتام الكرامة الإن�سانية ،عن طريق الق�ضاء على ظاهرة العبودية
التي كانت منت�رشة قدميًا.

(( رواه البخاري يف الآدب املفرد.
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 - 4الوقف

مات
�رشع الإ�سالم الوقف وجعله من �أف�ضل الأعمال ،وذلك يف قوله �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إذا َ
ينتفع ِبه� ،أو ٍ
انقطع عم ُله �إال من ٍ
ولد
إن�سان
�صالح يدعو له»((،
ال ُ
ثالث� :صدق ٍة جاري ٍة� ،أو ٍ
ٍ
علم ُ
َ

ومعنى الوقف� :أن يتربع امل�سلم بعني تبقى مدة من الزمن يف وجه من وجوه اخلري ،مع اال�ستفادة
من منافعها و�إنتاجها ،وذلك كعمارة �سكنية �أو �أر�ض زراعية �أو غري ذلك ،وقد ُعرِ َف الوقف
حيويا
يف التاريخ الإ�سالمي بكرثته وتنوع م�صادره وتعدد �أهدافه وجهاته ،حيث �شكل مرفقًا
ًّ
للمجتمع يقوم حتى اليوم بالوظائف العامة والأمن والرعاية االجتماعية للفئات املحتاجة.

ومن �أمثلة الوقف يف الإ�سالم ما كان على توفري الرعاية ال�صحية ،فقد خ�ص�ص �أغنياء امل�سلمني
�أوقافًا وا�سعة لإن�شاء امل�ست�شفيات ،وتطوير مهنة الطب ،ومن ذلك امل�ست�شفى املن�صوري يف

م�رص ،وامل�ست�شفى النوري يف دم�شق ،وكانت مثل هذه امل�ست�شفيات توفر العالج جما ًنا ملن
يق�صدها جميعهم ،ومزودة بكوادر عمل كاملة� ،إ�ضافة �إلى تكفلها بطعام املر�ضى وخدمتهم،

وتزويدهم بك�سوة كاملة عند مغادتهم امل�ست�شفى.
�أفكّر و�أبادر

� ّ
أفكر يف عمل وقفي يجلب اخلري والنفع لأبناء جمتمعي ،و�أبادر لدعوة �أغنياء املجتمع �إلى
امل�شاركة فيه.

 - 5اال�ستعارة

وهي متكني ال�شخ�ص غريه من ا�ستخدام �إحدى و�سائله جما ًنا� ،رشيطة �أن يردها له ،وقد حث
الإ�سالم على هذا الأ�سلوب من التعاون والتكافل ملا له من �آثار �إيجابية وبناءة يف غر�س

املحبة بني �أفراد املجتمع ،ويف تقوية العالقات االجتماعية و�إقامتها على امل�شاركة والتعاون،

و�أنكر على من مينع هذا احلق ما دام ال يلحق به �رضر ،وجعلها من ال�صفات التي ي�ستحق بها

�صاحبها العقوبة ،قال تعالى} :

{ (�سورة املاعون ،الآيات  ،)7-4واملاعون لفظ يطلق على الأدوات

والو�سائل التي ت�ستخدم يف خمتلف املنا�شط احلياتية كالآنية والآالت اليدوية.
((	�أخرجه م�سلم يف �صحيحه.
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 - 6الزكاة

الزكاة �أحد �أركان الإ�سالم� ،أمر ب�إخراجها �إذا توافرت فيها �رشوط �إخراجها ،قال اهلل تعالى:
}

اجتماعية عظيمة ،منها ما ي�أتي:

{ (�سورة التوبة ،الآية  ،)103وللزكاة يف الإ�سالم �أبعاد

�أ  -تزرع الرحمة والعطف واحلب والت�سامح بني النا�س؛ لأنها تعمل على تزكية النف�س
وتطهريها من كل عوامل ال�شح والبخل واحل�سد والكره والبغ�ض كلها.

ب -تقوي �أوا�رص املودة واملحبة بني الفقراء والأغنياء ،لأن الزكاة تن ّقي نفو�س الفقراء
وتطيب نفو�سهم جتاه الأغنياء ،فيحبون لهم اخلري.
وامل�ساكني من احل�سد،
ّ

وا�سعا من املفا�سد واالنحرافات التي قد ت�رض ب�سالمة املجتمع و�أمنه؛ لأنها
بابا
جـ  -ت�سد ً
ً
عامل مهم يف الق�ضاء على ظاهرة الفقر والبطالة يف املجتمع.

�آثار التكافل االجتماعي يف الفرد واملجتمع

ثالثًا

للتكافل االجتماعي �آثار كثرية تعود باخلري والنفع على الفرد واملجتمع ،منها:

 - 1تقوية �أوا�رص املحبة واملودة بني �أفراد املجتمع ،مبا يحققه من زكاة للأنف�س ،وتعا�ضد وتعاون

اً
و�صول �إلى تعزيز
يف الوقوف يف وجه التحديات وال�صعاب التي تواجه الفرد �أو املجتمع،
املحبة واملودة ون�رشها بني �شعوب العامل �أجمع.

خطرا على �أمن املجتمع و�سالمته،
 - 2الإ�سهام يف حل كث ٍري من امل�شكالت االجتماعية التي ت�شكل ً

وخا�صة م�شكالت البطالة والفقر ،ومن ثم تقوية جبهة املجتمع الداخلية ،ومتكينها من
مواجهة التحديات الآنية وامل�ستقبلية.
�أنظم حلقة حوارية

آثارا �إيجابية �أخرى للتكافل
ب�إ�رشاف معلمي� ،أنظم حلقة حوارية مع زمالئي ،نناق�ش فيها � ً
االجتماعي تعود على الفرد واملجتمع بالنفع واخلري.
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 - 1بينّ مفهوم التكافل االجتماعي.
واحدا غري ما ورد يف الدر�س لكل من:
أثرا
ً
 - 2ا�ستنتج � ً
		
�أ – الزكاة

		
ب  -الوقف

جـ  -الهبة

و�ضح اثنني منها.
 - 3للتكافل االجتماعي �آثار �إيجابية كثرية تعود على الفرد واملجتمعّ ،
مظهرا من مظاهر التكافل االجتماعي ،بينّ ذلك.
تعد العناية ب�أموال الأيتام
ّ -4
ً
 - 5بينّ داللة واحدة ّ
لكل من الن�صو�ص ال�رشعية الآتية:
�أ  -قال اهلل تعالى} :
{.

ب -قال تعالى} :

{.

جـ  -قال اهلل تعالى} :
د  -قال اهلل تعالى} :

{.
{.

انقطع عم ُله �إال من ٍ
ثالث� :صدق ٍة جاري ٍة،
إن�سان
مات ال ُ
هـ  -قول �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إذا َ
َ
ينتفع ِبه� ،أو ٍ
ولد
�صالح يدعو له».
�أو ٍ
ٍ
علم ُ

ِ
ِ
ِ
وتعاطفهم ُ
و  -قال �صلى اهلل عليه و�سلمُ :
اجل�سد
مثل
وتراحمهم
ني يف توا ِّدهم
«مثل امل�ؤمن َ
ِ
اجل�سد بال�سهر واحلمى».
�سائر
�إذا ا�شتكى منه
ٌ
ع�ضو تداعى له ُ

 - 6التكافل االجتماعي يف الإ�سالم ال يقت�رص على امل�سلمني ،و�ضح ذلك.
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العمل التطوعي
�أت�أمل ال�صورة الآتية ،و�أحتدث عنها �أمام زمالئي:

خلق اهلل تعالى الإن�سان وحثه على التكافل والتعاون ،قال اهلل تعالى} :

{

(�سورة املائدة ،الآية  .)2وحثه على البذل والعطاء ،وامل�سارعة �إلى فعل اخلريات ،ولتحقيق ذلك فقد فتح
عظيما
أجرا
وا�سعا من العبادات االجتماعية التي ّ
له ً
بابا ً
ً
تعد من فرو�ض الكفايات ،وجعل لها اهلل تعالى � ً

وثوابا جزيلاً  ،ملا لها من �أثر �إيجابي كبري يعود باخلري على الفرد واملجتمع والإن�سانية جمعاء ،ويعد
ً
وا�سعا من �أبواب اخلري التي حث عليها
العمل التطوعي ب�صوره كافّة من العبادات االجتماعيةً ،
وبابا ً

الإ�سالم ،وما كان هذا اخلري للعمل التطوعي� ،إال للأثر الكبري الذي يحدثه يف القطاعات االقت�صادية
واالجتماعية والتنموية كافة ،بو�صفه جمموعة من الأعمال الإن�سانية واخلريية واملجتمعية ،وميثل

ً
ح�ضاريا ترتقي به املجتمعات واحل�ضارات منذ قدمي الزمان ،و�أ�صبح اليوم
�سلوكا
العمل التطوعي
ًّ
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ً
ارتباطا وثي ًقا بكل
رمزا للتكاتف والتعاون بني �أفراد املجتمع؛ حيث يرتبط العمل التطوعي
ميثل ً

معاين اخلري والعمل ال�صالح عند كل املجتمعات الب�رشية منذ الأزل ،وذلك بو�صفه ممار�سة �إن�سانية؛

لذلك ال بد �أن نكون �إيجابيني فاعلني جتاه �أنف�سنا و�أ�رسنا وجمتمعنا والإن�سانية جميعها ،فنقبل على
ممار�سة الأعمال التطوعية كل ح�سب طاقته وقدرته.

فما العمل التطوعي؟ وما �أهميته؟ وكيف نعمل على تعزيزه؟

�أو ًال

مفهوم العمل التطوعي

ٍ
تكليف
هو بذل اجلهد الإن�ساين ،ب�صور ٍة فردي ٍة �أو جماعي ٍة ،مبا يعود بالنفع على املجتمع من غري
ٍ
حمدد ،ويقوم ب�صف ٍة �أ�سا�سي ٍة على الرغبة احلرة ،والدافع الذاتي.
وال يهدف املتطوع �إلى حتقيق مقابل مادي �أو ربح خا�ص ،بل حتقيق ر�ضا اهلل تعالى ،وتعزيز
االنتماء �إلى املجتمع ،وحتمل بع�ض امل�س�ؤوليات التي ت�سهم يف تلبية احتياجات اجتماعي ٍة �أو
اقت�صادي ٍة �أو ثقافية ملح ٍة� ،أو خدمة ق�ضي ٍة من الق�ضايا التي يعاين منها املجتمع ومعاجلتها.

ثانيًا

�أهمية العمل التطوعي
العمل التطوعي ركيزة �أ�سا�سية يف بناء املجتمع ،وحتقيق التكافل االجتماعي بني �أبنائه ،وحمفز

وال�شابات على االنخراط يف الأعمال االجتماعية الإن�سانية ،ومن ثم الإفادة من طاقاتهم
لل�شباب
ّ

وتوجيهها خلدمة املجتمع والأمة ،ويعزز التطوع من الثقافة الإيجابية املجتمعية ومعاجلتها ،وي�شيع

املحبة والإخاء والتكافل والتالحم بني ال�شعوب ،ويعد العمل التطوعي عاملاً
مهما يف تعديل
ًّ

ال�سلوكات وتوجيه الأخالق ،وبناء ال�شخ�صية الإيجابية الفاعلة ،وينمي روح البذل والعطاء ،وبه
ينال املتطوع ر�ضا اهلل تعالى.

ثالثًا

مناذج من العمل التطوعي يف الأردن
يحر�ص �أبناء املجتمع الأردين على املبادرة والعمل والبناء ،وي�رضبون �أروع الأمثلة يف العمل

التطوعي ،ومن ذلك ما ي�أتي:
ّ
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 - 1برنامج خدمة املجتمع الذي تطبقه اجلامعة الأردنية ،الذي ي�شرتط على كل طالب �أن يخدم
(� )10ساعات خدمة جمتمع ً
إجباريا للتخرج من مرحلة البكالوريو�س.
�رشطا �
ًّ

 - 2مبادرة مدر�ستي :وهي مبادرة وطنية تقوم على متابعة �أحوال املدار�س احلكومية والعمل
على �صيانتها وجتهيزها وتنظيفها ،حيث توفر البيئة ال�صفية واملدر�سية املنا�سبة للدرا�سة
والتدري�س ،وحتظى املبادرة مبتابعة �شخ�صية من جاللة امللكة رانيا العبد اهلل ،وبدعم وت�شجيع

من امل�ؤ�س�سات الوطنية والقطاع اخلا�ص.

 - 3هيئة �شباب كلنا الأردن :تقوم ب�أعمال تطوعية كبرية ،كتنظيف الأماكن العامة واملتنزهات،
وم�ساعدة الفقراء واملحتاجني.

 - 4مبادرة «فرحة قلب» :وهي مبادرة حديثة قامت بها وزارة ال�شباب ،م�ستعينة مبديرياتها يف

املحافظات جميعها ،ومب�شاركة قطاع وا�سع من ال�شباب املتطوعني بزيارة املر�ضى يف بع�ض
امل�ست�شفيات ،وتقدمي الهدايا الرمزية لهم ،واالطمئنان على �صحتهم ،وتوليد �إح�سا�س لديهم

بوجود من يتذكرهم وهم على �رسير ال�شفاء.

 - 5اجلمعيات اخلريية والتعاونية واملبادرات التطوعية مبختلف �صورها و�أنواعها.
�أتعاون و�أفكر
• �أتعاون مع زمالئي يف البحث عن مناذج �أخرى للعمل التطوعي يف الأردن ،و�أدونها يف دفرتي.

أحب القيام بها خلدمة جمتمعي ،و�أعر�ضها على معلمي
• �أفكر مع زمالئي يف مبادرة
تطوعية � ّ
ّ
وزمالئي.

رابعا
ً

التطوعي؟
كيف يُ َع َّزز العمل ّ

عزز العمل التطوعي مبا ي�أتي:
ُي َّ

حث الإ�سالم على التعاون لفعل اخلري وجعله قُرب ًة
 - 1التعاون الإيجابي يف �أبواب اخلري ،فقد ّ
هلل تعالى ،وحذر من التعاون على ال�رش والعدوان ،قال تعالى} :
{ (�سورة املائدة ،الآية  ،)2والرب كلمة جامعة تطلق على �أنواع اخلري كلها.
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ِ
ِ
ِ
وقال �صلى اهلل عليه و�سلمُ :
اجل�سد �إذا
كمثل
وتعاطفهم
وتراحمهم
ني يف توا ِّدهم
ِ
«مثل امل�ؤمن َ
ا�شتكى منه
�سائر الأع�ضا ِء بال�سهرِ واحلمى» ((.فالتعاون القائم على املودة
ٌ
ع�ضو تداعى له ُ
ومهما للم�شاركة يف العمل التطوعي.
قويا
والرحمة والعطفّ ،
يعد ً
دافعا ًّ
ً

التطوعية عن طريق الإعالم املرئى وامل�سموع واملكتوب ب�صورة
 - 2ترويج �إجنازات احلمالت
ّ

للتوجه �إلى امل�شاركة بهذه احلمالت ،والقيام ب�أعمال
القوة والإبداع
ّ
تدفع ال�شباب �صاحب ّ
عية م�شرتكة.
ّ
تطو ّ

التطوع بني النا�س عن طريق دور العبادة واجلامعات واملدار�س وو�سائل الإعالم،
 - 3ن�رش ثقافة
ّ
التطوعية.
التثقيفية حول خدمة املجتمع املح ّلي ب�أن�شطة الأعمال
وعن طريق اجلوالت
ّ
ّ

 - 4تو�سيع دائرة العمل التطوعي ،لت�شمل فئات املجتمع ومكوناته كافة ،بحيث ت�شمل الأيتام
وامل�سنني واملنكوبني واملحتاجني ،وغريهم.
لقاء �صحف ًّيا
�أنظم ً

م�ستف�رسا
�صحفيا مع امل�س�ؤول فيها،
لقاء
�أ�شارك زمالئي يف تنظيم زيار ٍة �إلى تكية �أم علي ،و�أجري ً
ً
ًّ

م�صورا ،و�أطلع معلمي وزمالئي عليه.
تقريرا
عن �أهم اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سة ،و�أكتب
ً
ً

(( متفق عليه.
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 - 1ما املق�صود بالعمل التطوعي؟
 - 2للعمل التطوعي �آثار �إيجابية يف الفرد واملجتمعّ ،بينها.
 - 3املأ الفراغ يف اجلدول الآتي مبا ينا�سبه.
الرقم

اال�سم

1

هيئة �شباب كلنا الأردن

2
3

العمل الذي تقوم به
زيارة املر�ضى يف امل�ست�شفيات ،وتقدمي الهدايا لهم.

مبادرة مدر�ستي

 - 4حتدث عن دور و�سائل الإعالم يف تعزيز العمل التطوعي.
و�ضح العالقة بني العمل التطوعي والتعاون.
ّ -5

120
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الت�أ�سي بالر�سول 

وجود الأ�سوة يف احلياة �رضورة ال بد منها ،ليكت�سب الإن�سان منها الإيجابية يف احلياة،

والنف�س الإن�سانية �شغوفة بالإعجاب مبن هو �أعلى منها كماالً ،ومن طبيعة الإن�سان ُح ُّب الت�أ�سي

مبن هو معروف وم�شهور ،وله �أثر ،وامل�سلم يحر�ص على الت�أ�سي بر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم؛

أمنوذجا متكام ً
ال يف الأ�سوة ،قال اهلل تعالى}:
لأن حياته كاملة متثل �
ً

{ (�سورة الأحزاب ،الآية  )21وال �شك يف � ّأن الدعوة بالأ�سوة هي �أجنح

لبث القيم واملبادئ وبناء ال�شخ�صيات.
�أ�سلوب ِّ

وحتى نكون قادرين على الت�أ�سي بالر�سول �صلى اهلل

عليه و�سلم ،فال بد من معرفة �سريته ون�سبه �صلى اهلل عليه
و�سلم ،و�أ�رسته ،وتعرف �صفاته �صلى اهلل عليه و�سلم ا ُ
خللقية
وا َ
خللقية.

�أو ًال

á«FGôKEG áeƒ∏©e

الفرق بني الأ�سوة والقدوة هو

�أن الأ�سوة تكون يف كل جماالت
احلياة� ،أما القدوة فتكون يف
جمال معني يف احلياة.

مفهوم الت�أ�سي بالر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم

يعني اتباع �سنته �صلى اهلل عليه و�سلم يف �سلوكه و�أخالقه وتعامله؛ لتحقيق الهداية ،وتطبيق

الإ�سالم ،وبناء �شخ�صية متميزة.

ثانيًا

�أهمية الت�أ�سي بر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
تظهر �أهمية الت�أ�سي بالر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف ما ي�أتي:

� - 1ضمان تطبيق الإ�سالم كما �أراد اهلل تعالى ،مبا يبعد امل�سلم عن اخلط أ� والغلو والتطرف.
 - 2نيل مر�ضاة اهلل تعالى وحمبته وثوابه.

 - 3الإفادة من العوامل والو�سائل التي حتقق له ال�سعادة والنجاح والتميز يف احلياة.
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جماالت الت�أ�سي بالر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم

ثالثًا

ميكن الت�أ�سي بالر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف جماالت احلياة املختلفة ،ومنها:
 - 1ال�سعي نحو النجاح والتميز يف �أداء دوره ومهمته والتخطيط حلياته

فقد حر�ص ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على حتقيق �سعادته احلقيقية يف حياته وحياة من

عا�ش معه .ويتحقق ذلك عن طريق التنظيم والتخطيط لكل ما يريد �أن ي�صل �إليه ،ومبا كان

حماربا بذلك عند
يحمله من َه ٍّم يف داخله ي�شكل هدفه املراد ،باملثابرة والفاعلية والإيجابية،
ً

�أ�صحابه الك�سل والي�أ�س والإحباط ،وامل�سلم يحر�ص على

فائدة

ال مينع الت�أ�سي بالر�سول �صلى

حتقيق هذه ال�سعادة عن طريق جناحه يف وظيفته ودرا�سته

اهلل عليه و�س��لم من �أن يقتدي

وعمله.

امل�سلم ب�صاحب ف�ضل وخري

 - 2تعامل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم مع من حوله

كالأب والأ�ستاذ وغريه.

ويتمثل باجلوانب الآتية:

�أ  -يف �أ�رسته :كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يحدث �أ�رسته ب�أطيب الكلمات و�أرق
العبارات ،ويدخل ال�رسور �إلى قلوبهم ،ويالعبهم ويالطفهم ،وقد كان يخفف عن �أهل

بيته؛ فيقوم ببع�ض الأعمال ،فقد و�صفته عائ�شة

ب�رشا من الب�رش :يفلي
بقولها« :كان ً

(يخيط) ثوبه ،ويحلب �شاته ،ويخدم نف�سه»(( ،وهنا يعلم �أمته من بعده �أن الإن�سان

مهما عال �ش�أنه وعظم قدره يجب عليه �أال يتكرب ،بل يحافظ على توا�ضعه وحلمه.

كان �صلى اهلل عليه و�سلم على عظيم قدره ،وعلو منزلته ،هو الذي يبد�أ بال�سالم
ولقد َ

حبا لهم ،ورِ ف ًقا بهم ،وتلط ًفا معهم ،لإ�شعارهم مبكانتهم ،و�إعطائهم
على الأطفال ًّ
أي�ضا ميدحهم ويثني عليهم.
الثقة ب�أنف�سهم ،وقد كان � ً

�أفكّر و�أناق�ش
�أفكر كيف �أتعامل مع �أخي ال�صغري �إذا �أتلف يل بع�ض الأغرا�ض ،و�أناق�ش ذلك مع زمالئي.

(( م�سند الإمام �أحمد ،باقي م�سند الأن�صار� ،صححه �شعيب الأرن�ؤوط.
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ب – تعامله مع املجتمع :ا�ستطاع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أن يك�شف عن قدرات
ال�صحابة ويرعاها وينميها ويوجهها مبا يحقق ال�سعادة والنجاح والتميز ،فقد قام تعامله
�صلى اهلل عليه و�سلم مع �صحابته  على الثقة املتبادلة والأمانة وح�سن الظن والنظرة
الإيجابية ،وكان يقابلهم بالوجه احل�سن املبت�سم ،وي�شاركهم يف �أفراحهم و�أتراحهم،

جميعا معاملة واحدة ،حتى يظن �أحدهم �أن الر�سول �صلى اهلل عليه
وكان يعاملهم
ً

أحدا مبثل ما يعامله من الرفق واللطف ،فقد كان ي�صافحهم بيد رقيقة
و�سلم ال يعامل � ً

أحدا حتى يفارقه.
لينه كاحلرير ،ويلتفت ل�سائله بج�سده كامالً ،وال يفارق � ً

وكان يتلم�س حاجات �أ�صحابه ويراعي ظروفهم و�ش�ؤونهم ،ومن ذلك ما جاء يف ق�صة
يوما ،ف�س�أل �أبا بكر  عن �آية من كتاب اهلل تعالى،
�أبي هريرة  حينما خرج ً

وكان يق�صد �أن ينتبه �أبوبكر حلاله فيطعمه ،فلم يفعل �أبوبكر لعدم انتباهه حلاله ،ثم
مر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فانتبه حلال �أبي هريرة ،وحاجته �إلى الطعام ،فابت�سم يف
ّ

وجهه ،ثم دعاه �إلى بيته للطعام(.)1

وكان �صلى اهلل عليه و�سلم ي�شاورهم يف �أمور الدعوة و�ش�ؤون الأمة والدولة ،من غري

عربا كانوا �أم
عجما ،فقد �أخذ بر�أي �سلمان الفار�سي  بحفر
متييز �أو تفريق بينهمً ،
ً
اخلندق يف غزوة الأحزاب ،وجعل بال ًال  م�ؤذنه اخلا�ص وهو حب�شي.

وهذا ي�شري �إلى ال�رشاكة احلقيقية التي يجب �أن تكون بني �أفراد املجتمع جميعهم؛ كي

تنعك�س على جماالت احلياة كلها ،حمققة بذلك التكافل االجتماعي الذي ي�ؤدي �إلى

ال�سعادة والنجاح ،ومن ذلك عالقة الطالب مع زمالئه ومع �أ�ستاذه ومع وطنه.
�أقتدي و�أدعو
�أذكر لزمالئي موق ًفا اقتديت فيه بالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�أدعوهم لالقتداء به.

( )1م�سند الإمام �أحمد.
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حري�صا على دعوة غري امل�سلمني �إلى
جـ – تعامله مع غري امل�سلمني :كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ً
متمنيا اخلري لهم ،قال تعالى}:
الإ�سالم و�إر�شادهم والتوا�صل معهم
ً

{ (�سورة الكهف ،الآية  ،)6وعن �صفوان بن �أمية 

هلل �صلى اهلل ِ
ر�سول ا ِ
ُ
النا�س �إ َّ
يل،
قال« :لقد �أعطاين
أبغ�ض ِ
يوم حنني ،و�إنه ملن � ِ
عليه و�س ّل َم َ
فما َ
اخللق �إ َّ
أحب ِ
يل»((.
زال يعطيني حتى �إنه ل ُّ
وقد تعامل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مع غري امل�سلمني بالرحمة وامل�ساحمة من غري

�ضعف �أو تخاذل ،ودليل ذلك تعامله مع يهود املدينة املنورة ،فقد �أقام معهم العهود
واملواثيق ،ويف اللحظة التي نق�ضوا بها عهدهم عاملهم بالعدل.

ولقد تعامل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم مع �أعدائه بالعفو بعدما متكن منهم ،فلم
يظهر يف التاريخ �أرحم منه على �أعدائه بالرغم مما كان يالقيه منهم من الأذى والعذاب

والت�رشيد ،فعندما ذهب �إلى الطائف لعله يجد من ين�رصه هناك ،ا�ستقبله بنو ثقيف
بالطرد ،وحلقه �صبيانهم باحلجارة وال�شتائم ،حتى �أُدميت
أتعلم
قدماه ،فجاءه َم َل ُك اجلبال وقال له� :إن �شئت �أن �أطبق عليهم

يخرج
الأخ�شبني ،فقال �صلى اهلل عليه و�سلم« :بل �أرجو �أن
َ
ُ
وحد ُه ال
ي�رشك به �شي ًئا»((.
اهلل َ
اهلل ُ من �أ�صال ِبهم َم ْن ُ
يعبد َ

الأخ�شبان :جبالن
عظيمان يف مكة

وعندما فتحت مكة ،ودخلت القبائل والوفود يف الإ�سالم ،و�صار الأعداء الذين كانوا

يحاربونه بالأم�س ويحاربون دعوته جميعهم حتت يده وت�رصفه ،نادى فيهم الر�سول

ٌ
خريا � ٌأخ كر ٌمي
ترون �أين
مع�رش قري�ش ما
�صلى اهلل عليه و�سلم« :يا
َ
فاعل بكم؟ قالواً :
َ
وابن � ٍأخ كر ٌميَ ،
الطلقاء».
قال :اذهبوا ف�أنتم
ُ
ُ

�أنظم حوا ًرا

�أتعاون مع زمالئي يف تنظيم حلقة حوارية� ،أناق�ش فيها �أثر الأ�سوة ال�صاحلة و�أهميتها بالن�سبة

للفرد واملجتمع.

(( �صحيح ابن حبان.
(( �صحيح البخاري.
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 - 1بينّ مفهوم الت�أ�سي بالر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم.
 - 2عدد ثالثة مظاهر لأهمية الت�أ�سي بالر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم.
 -3و�ضح كيف ميكن الت�أ�سي بالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف ال�سعي نحو النجاح والتميز.
 - 4ا�ستخرج قواعد الت�أ�سي بالر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف كل من املجاالت الآتية:
�أ  -تعامله �صلى اهلل عليه و�سلم مع الأ�رسة.

ب -تعامله �صلى اهلل عليه و�سلم مع املجتمع.

جـ  -تعامله �صلى اهلل عليه و�سلم مع �أعدائه.

 - 5اروِ ق�صة تبني فيها كيفية تعامل بالر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم مع �أعدائه.
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مكانة ال�صحابة 

حممدا �صلى اهلل عليه و�سلم بر�سالة الإ�سالم �إلى العاملني ،واخت�صه ب�صحابة
بعث اهلل تعالى �سيدنا ً

كرام حملوا معه �أمانة الدعوة ،ون�رش الر�سالة ،وهي�أهم اهلل تعالى لن�رصة دينه ،حتى �صارت كلمة اهلل

هي العليا ،فكانوا نعم الأ�صحاب ،وكانت لهم ف�ضائل عظيمة ومناقب كثرية ،ويف هذا الدر�س
بع�ضا من ف�ضائلهم ومناقبهم .
�سنتعرف ً

تعريف ال�صحابي

�أو ًال

ال�صحابي:كل من لقي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وهو م�ؤمن به وجال�سه �سواء �أطالت جمال�سته

�أم ق�رصت ،ومات على الإ�سالم.

ثانيًا

ف�ضائلهم ومناقبهم
حتدثت الآيات الكرمية والأحاديث ال�رشيفة عن كثري من ف�ضائل ال�صحابة ومناقبهم ،ومنها:

النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ولقا�ؤهم له ،وتعلمهم منه ،وتربيتهم على يديه ،وهجرتهم
 - 1ر�ؤيتهم َّ
معه ،ف�إن ف�ضل �صحبة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ال يعدله ف�ضل.

�َ - 2س ْبقُهم �إلى الإ�سالم و�إلى كل بر وف�ضيلة ،وفوزهم بر�ضوان اهلل ،وت�صديق النبي �صلى اهلل عليه و�سلم،
والهجرة معه ،ون�رصته وت�أييده يف كل موقف ،قال تعالى}:
{ (�سورة التوبة ،الآية .)100

 - 3ات�صافهم مبكارم الأخالق؛ ما جعلهم ي�ستحقون ثناء اهلل تعالى عليهم.

التزاما لأمره �صلى اهلل عليه
 - 4حملهم �أمانة تبليغ دعوة الإ�سالم بعد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ً

((
منكم
ال�شاهد
و�سلم ،حيث قال�« :أال ليب ِّل ِغ
دفاعا عن
ُ
الغائب» فبذلوا �أنف�سهم و�أموالهم ً
َ
ُ

ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ون�رصة الدين ،لي�صل الإ�سالم �أرجاء الأر�ض ،وا�ست�شهد منهم
الآالف يف الأردن وال�شام و�أفريقيا وبالد فار�س وغريها.

(( �صحيح البخاري.
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ِ - 5ح ْف ُظهم للقر�آن الكرمي عن طريق حفظه يف ال�صدور وكتابته يف ال�سطور ،ونقلهم لل�سنة
التزاما لأمر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
امل�رشفة
ً

ف الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم لهم ب�أنهم خري جيل يف الأمة الإ�سالمية ،فعن ابن
َ - 6و ْ�ص ُ

الذين يلو َنهم ،ثم
«خري النا�س قرين ،ثم
م�سعود  عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال:
َ
ُ
ت�سبق �شهاد ُة � ِ
أقوام
الذين يلو َنهم ،ثم
أحدهم ميي َنه وميي ُنه �شهاد َت ُه»(( ،وذلك لأنهم
ُ
يجيء � ٌ
ُ
�آمنوا به حني كفر النا�س ،و�صدقوه حني كذبه النا�س ،ون�رصوه حني خذله النا�س ،ووا�سوه
ب�أموالهم و�أنف�سهم.

�أتعاون و�أ�ستذكر
�أتعاون مع زمالئي ،و�أ�ستذكر معهم �أ�سماء ثالثة من ال�صحابة  من الذين ا�ست�شهدوا يف الأردن.

ثالثًا واجب الأمة جتاه ال�صحابة 
حر�ص ال�صحابة  على ن�رش الإ�سالم وتبليغه �إلى النا�س ،حتى و�صل ملا هو عليه الآن من
انت�شار؛ �إذ تركوا بالدهم ،و�ضحوا يف �سبيل اهلل تعالى ب�أرواحهم و�أموالهم ،ووفاء لهم يجب علينا
�أن نقوم بواجباتنا نحوهم ،ومن هذه الواجبات:

 - 1الدعاء لهم واال�ستغفار لهم من غري ا�ستثناء ملا �رشفهم اهلل به من �صحبة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ،وملا كان لهم من ف�ضل يف ن�رش الإ�سالم قال تعالى}:

{

(�سورة احل�رش ،الآية .)10
�أكتب
�أكتب ب�أ�سلوبي اخلا�ص ر�سالة �شكر وتقدير لل�صحابة الكرام ر�ضي اهلل عنهم� ،أ�شكرهم فيها على
ما بذلوه من جهود يف ن�رش الإ�سالم ،و�أدعو لهم فيها بدعاء من �إن�شائي.

 - 2حبهم وتوقريهم ،وعدم بغ�ض �أحد منهم ،وعدم اتهامهم �أو ذكرهم ب�سوء ،قال ر�سول اهلل
مثل ُ�أ ٍ
أنفق َ
ذهبا ما بلغ ُم َّد
�صلى اهلل عليه و�سلم« :ال ت�سبوا �أ�صحابي فلو � َّأن � َ
أحدكم � َ
حد ً
(( �صحيح البخاري.
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� ِ
أحدهم وال ن�صي َف ُه»(( �أي اتقوا اهلل فيهم ،وال تلمزوهم ب�سوء ،وال ترموهم بقبيح الكالم،
خا�صة اخللفاء الرا�شدين ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم ...« :فعليكم ب�سنتي ِ
ني
و�سنة اخللفا ِء املهدي َ
الرا�شدين مت�سكوا بها وع�ضوا عليها بالنواجذ((»...؛ وذلك لأنهم �صحبوا النبي �صلى اهلل
َ

عليه و�سلم ،واتبعوا هديه ،و�أخذوا عنه ،وكانوا مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم والقر�آن ينزل.

 - 3ن�رش ف�ضائلهم ،وتعريف النا�س بهم ،فلقد عرف امل�سلمون يف الع�صور كلها ف�ضل ال�صحابة
الكرام  ،فهم �أف�ضل النا�س بعد النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم ،وع�رصهم �أف�ضل الع�صور ،وهم �أهل
التقى والف�ضل وال�صالح والعلم واخلري ،حملوا

الأمانة ،وب ّلغوا الر�سالة ،وف�ضلهم قائم على ّ
كل
من جاء بعدهم.

احلق
احلق تعرف �أهله؛ ف� ّإن ّ
«اعرف ّ
ال ُي ْعرف بالرجال ،و�إمنا الرجال هم
الذين ُيعرفون باحلق».

 - 4تقدير دورهم يف حمل ر�سالة الإ�سالم وتبليغها �إلى النا�س.

من اهلل به عليهم من الف�ضائل،
ومن نظر يف �سرية ال�صحابة  بفهم وب�صرية ،و�أدرك ما َّ
علم �أنهم �صفوة هذه الأمة التي هي خري الأمم ،و�أكرمها على اهلل ،فر�ضي اهلل عنهم مبا قدموا،
وجعلنا من الذين اتبعوهم ب�إح�سان �إلى يوم الدين.
�أفكر و�أبادر

�أفكر يف عمل مميز من �ش�أنه تعريف النا�س بحقيقة ال�صحابة الكرام و�أخالقهم و�أعمالهم،

و�أبادر �إلى تنفيذه.

�أ�شارك زمالئي
تقريرا من �صفحة واحدة و�أقر�ؤه على زمالئي
واحدا من ال�صحابة الكرام و�أكتب عنه
�أختار
ً
ً

يف الإذاعة املدر�سية.

(( �صحيح البخاري.
(( �سنن �أبي داود.
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 - 1اذكر ثال ًثا من ف�ضائل ال�صحابة .
 - 2بينّ داللة الن�صو�ص ال�رشعية الآتية:
�أ  -قال تعالى}:

{.

الغائب».
منكم
ال�شاهد
ب -قال �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أال ليب ِّلغ
ُ
َ
ُ

مثل �أُ ٍ
أنفق َ
حد
جـ  -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال ت�سبوا �أ�صحابي فلو � َّأن � َ
أحدكم � َ
ذهبا ما بلغ ُم َّد � ِ
أحدهم وال ن�صي َف ُه».
ً

 - 3بينّ واجبني من واجبات امل�سلم جتاه ال�صحابة .
� - 4ضع دائرة حول رمز الإجابة ال�صحيحة:
ال�صحابي هو:

�أ  -من ر�أى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.

ب  -من �صحب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بعد الهجرة �إلى املدينة املنورة.

جـ  -من ر�أى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وهو م�ؤمن به.

د  -من ر�أى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وهو م�ؤمن به ،ومات على الإ�سالم.
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ال�صحابي اجلليل زيد بن ثابت ر�ضي اهلل عنه
تعد
ال�صحابة  من خري َمن ُيقتدى بهم ،وتاريخهم فيه كثري من املواقف الإيجابية التي ّ
درو�سا عظيمة لكل زمان ومكان ،و�أحد ه�ؤالء ال�صحابة؛ ال�صحابي اجلليل زيد بن ثابت .
ً

التعريف بال�صحابي زيد بن ثابت 

أول
� اً

ال�ض َّحاك الأن�صاري اخلزرجي من بني النجار� ،صحابي جليل يكنى ب�أبي
زيد بن ثابت بن َّ

�سعيد� ،أمه ال َّن َو ُار بنت مالكُ ،قتل �أبوه يف معركة ُبعاث بني الأو�س واخلزرج قبل الهجرة النبوية،

عاما.
وتويف  يف املدينة املنورة عام ( 45هـ) ،وكان عمره ً 56 

ثانيًا

�صفاته وعلمه
ً
حافظا للقر�آن الك��رمي ،عاملًا به،
�شيخ��ا للمقرئني،
كان ال�صحاب��ي اجللي��ل زيد بن ثابت ً 

عينه عمر بن اخلطاب  يف
وا�شته��ر بعلمه الوا�سع يف علم الفرائ�ض ،وكان ً
مفتيا للمدينة ،وقد ّ

الق�ض��اء ،فهو �أحد فقهاء الأمة امل�شهورين ،وق��د �شهد له عدد من كبار ال�صحابة بذلك ،وروي �أن

عم ر�سول اهلل
ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قام �إلى زيد بن ثابت ،ف�أخذ بركابه فقال زيدَّ :
تنح يا ابن ّ
�صلى اهلل عليه و�سلم! فقال� :إنا هكذا نفعل بعلمائنا وكربائنا.
�أت�أمل و�أجيب
�أت�أمل الن�ص ال�سابق و�أذكر �صفة �أعجبتني من �صفات زيد بن ثابت � ،أحب �أن �أقتدي به فيها.

متيز زيد بن ثابت  ب�إرادة قوية وعزمية كبرية ،فعندما قال له النبي عليه ال�صالة وال�سالم« :يا
ّ

كتاب يهود»((� ،أتقنها يف وقت ق�صري ،يقول ابن كثري :وقد كان زيد بن ثابت من �أ�شد
ُ
زيد تع ّل ْم يل َ
النا�س ذكاء ،تعلم ل�سان يهود وتعلم الفار�سية.
(( رواه الإمام �أحمد يف م�سنده.
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ونالحظ �أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم طلب منه تعلم لغة واحدة ،ولكنه بادر لتعلم لغات

�أخرى مل يطلبها منه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم حلاجة امل�سلمني �إليها ،وهنا نرى كيف حر�ص

النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على العناية بال�شباب ورعاية مواهبهم ،فقد اعتنى بقدرات زيد 

عندما ر�أى قدراته وبراعته و�إتقانه يف التعلم واحلفظ ،و�أمانته ودقته يف النقل ،مع فهمه ملا يقر�أ،
فكلفه �صلى اهلل عليه و�سلم بكتابة الوحي وهي مهمة عظيمة وجليلة.
�أناق�ش
�أناق�ش زمالئي يف ما �أفيده من �إرادة زيد بن ثابت  وعزمه يف حياتي.

ويف معركة اليمامة ويف �أثناء حرب الردة قتل عدد كبري من حفظة القر�آن الكرمي ،ف�أ�شار عمر

 ،على �أبي بكر ال�صديق  بجمع القر�آن الكرمي ،ف�أر�سل �أبو بكر � إلى زيد  و�س�أله

عن ر�أيه فقال :كيف تفعل �شي ًئا مل يفعله ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،ولكن عمر  ظل

زيدا بتتبع القر�آن وجمعه.
زيدا حتى �رشح اهلل �صدره لذلك ،ف�أمر �أبو بكر ً
يحاور ً

واختيار �أبي بكر لزيد بن ثابت  جلمع القر�آن الكرمي كان لأ�سباب عديدة منها ما ي�أتي:

�صفات ت�ؤهله للقيام بمثل هذا العمل ،فهو �شاب يافع ،راجح العقل ،معروف
 - 1امتالكه
ٍ
ب�أمانته وا�ستقامته.
�أناق�ش
�أناق�ش زمالئي يف دور ال�شباب يف احلفاظ على الإ�سالم وحتقيق اخلري والنفع له.
 -2كونه �أحد ُكتاب الوحي في عهد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
ً
حافظا للقر�آن الكريم.
 -3كونه
منهجا قوميًا ،وطريقة دقيقة حمكمة لإجناز العمل وحتقيق املهمة
فاتبع زيد يف جمعه القر�آن
ً

متثلت مبقارنة املكتوب يف ال�سطور مع املحفوظ يف ال�صدور ،ووجود �شاهدين على �سماعه من

النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
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حري
وهنا ندرك مدى ّ
الدقة واحليطة واحلذر ،ومدى ال ّت ّ

ال�شامل ،الذي التزم به مع امل�سلمني ،يف كتابة �آيات اهلل تعالى

وتبليغها؛ حيث مل يكن يكتفي من �أحد مبا حفظ يف قلبه ،وال مبا

ي�ضم �إلى ذلك �شاهدين ،زيادة
كتب بيده ،وال مبا �سمع ب�أذنه ،حتى ّ

يف الوثوق ،وهذا التخطيط وح�سنه يف املنهج نابع من ال�شعور

بعظم امل�س�ؤولية وخطورة العمل ،الذي عبرّ عنه زيد  بقوله:
فواهلل لو ك ّلفوين نقل جبل من اجلبال ما كان �أثقل علي مما �أمرين به

قال �أبو بكر لزيد � :إنك
رجل �شاب عاقل ال نتهمك،
وقـــد كنت تكتب الوحي
لر�سول اهلل �صلــى اهلل عليه
فاجمع ُه.
فتتبع القر� َآن
و�سلمِ ،
ْ

من جمع القر�آن.

ن�سخ القر�آن الكريم

نجح زيد في مهمته الأولى من جمع القر�آن الكريم في عهد �أبي بكر ال�صديق  لح�سن

أي�ضا في ن�سخ القر�آن
تخطيطه وقدرته على �إنجاز العمل ،وقد كان لزيد بن ثابت  دوره � ً

الكريم في عهد عثمان  ،فقد �أر�سل عثمان�(  أمير الم�ؤمنين) � إلى ال�سيدة حف�صة بنت

زيدا بذلك ،فاتبع زيد في ن�سخه للقر�آن
عمر يطلب �إليها ال�صحف لين�سخها في م�صحف ،و�أمر ً

وا�ضحا لإنجاز المهمة تمثلت في ما ي�أتي:
منهجا
ً
ً

 -1ت�شكيل فريق للعمل وهم :عبد اهلل بن الزبير و�سعيد بن العا�صي وعبد الرحمن ابن الحارث
ابن ه�شام  ،بالإ�ضافة �إليه.

 -2قامت مهمته لن�سخ القر�آن بناء على جمعه للقر�آن الكرمي ،فقد ا�ستفاد من العمل ال�سابق وبنى عليه.
ون ُِ�س َخ القر�آن الكرمي يف امل�صاحف ،ثم �أعاد عثمان  امل�صحف �إلى ال�سيدة حف�صة

.

�أ�ستنتج
ا�ستنتج العربة امل�ستفادة من قول ابن عبا�س  عند موت زيد بن ثابت « :لقد ُد ِف َن اليوم علم كثري».
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 - 1عرف بال�صحابي اجلليل زيد بن ثابت  من حيث؛ ا�سمه ،كنيته ،مولده ،وفاته.
 - 2اذكر ثالث �صفات تظهر يف �شخ�صية زيد بن ثابت .
 - 3بني املنهج الذي �سلكه زيد بن ثابت  يف ن�سخ القر�آن الكرمي.
 - 4عدد الأ�سباب التي دفعت �أبا بكر  الختيار زيد بن ثابت  جلمع القر�آن الكرمي.
َ - 5من الفريق الذي �شكله زيد بن ثابت  لن�سخ القر�آن الكرمي؟
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الدر�س اخلام�س والع�رشون

الرتويح عن النف�س

الت�رشيع الإ�سالمي ت�رشيع واقعي ،يراعي طبيعة النف�س الإن�سانية التي خلقها اهلل تعالى من روح

وعقل وج�سم وعاطفة ،وقد طلب من الإن�سان االهتمام بهذه اجلوانب من غري �أن يطغى جانب

على �آخر؛ فهو ي�ضبطها ويربيها لي�صل بها �إلى �أن تكون م�ؤهلة للقيام بدورها وواجباتها ،والإن�سان

حتت �ضغوطات احلياة وموا�صلة العمل يحتاج �إلى الرتويح عن نف�سه لإعادة التوازن بني اجلوانب

كلها.

�أو ًال

مفهوم الرتويح عن النف�س

هو ن�شاط ميار�سه الإن�سان باختياره ،ويهدف فيه �إلى متتيع نف�سه ،وجتديد ن�شاطه ،وتنمية مهاراته

ومعارفه ،وفق �ضوابط ال�رشيعة الإ�سالمية.

وقد دعا الإ�سالم �إلى التوازن يف حياة الإن�سان؛ لقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم لعبد اهلل بن
«�ص ْم َو َ�أ ْف ِط ْرَ ،و ُق ْم َو مَنَْ ،ف�إ َِّن لجِ َ َ�س ِد َك َع َل ْي َك َح ًّقا ،و� َّإن ِل َع ْي َ
نك
عمرو بن العا�ص ر�ضي اهلل عنهماُ :
أتعلم
ليك ح ًّقا ،و� َّإن ِ
َ
َع َ
لزوج َك
عليك ح ًّقا ،و�إن ِل َز ْورِ َك عليك ح ًّقا»((.
لزورك :لزائرك
ومبا �أن النف�س الب�رشية ت�صاب بامللل والفتور؛ ف�إنها حتتاج �إلى

الرتويح لت�ستعيد ن�شاطها ،وتوا�صل �سريها بجد نحو البناء ،وهذا من�سجم مع فطرتها التي فطرها
اهلل عليها؛ ولهذا ف�إن الرتويح ال يعد غاية وهدفًا يف احلياة ،و�إمنا
ً
ن�شيطا ذا همة عالية؛ للقيام ببناء املجتمعات،
و�سيلة لبقاء الإن�سان

و�إعمار الأر�ض.

َ
قال َع ِلي ْب ُن �أَبي طا ِل ٍب
لوب
�« :إ َِّن َه ِذ ِه ا ْل ُق َ
دان،
تمَ َل َكما تمَ َل الأَ ْب ُ
فَا ْل َت ِم�سوا َلها ِم َن الحْ ِ ْك َم ِة

(( رواه البخاري يف �صحيحه.
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َط َرفًا».

ثانيًا

�آداب الرتويح عن النف�س
للرتويح عن النف�س جمموعة من الآداب على امل�سلم �أن يراعيها منها ما ي�أتي:

�	- 1أن يراعي الأحكام ال�رشعية فال يكون ترويحه عن نف�سه مبمار�سة ما نهى عنه اهلل عز وجل.
 - 2احلر�ص على اختيار ال�صحبة ال�صاحلة.

 - 3املحافظة على العبادات كال�صالة ،وعلى الأوقات املتعلقة بحقوق العباد كالعمل الر�سمي و�أال
يكون ترويحه عن نف�سه على ح�ساب عمله �أو عبادته.

 - 4االبتعاد عن الإ�رساف وتبذير املال.

 - 5عدم �إيذاء الآخرين من �سخرية �أو ا�ستهزاء كالنكت التي تثار حول الأ�شخا�ص.

 - 6عدم اتخاذ ما له روح هدفًا كما يحدث يف م�صارعة الثريان وم�صارعة الديكة؛ وكل ما يلحق
غر�ضا»((.
ال�رضر باحليوان ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال تتخذوا �شي ًئا فيه الروح ً
�أفكّر و�أقرتح

�أفكر يف بع�ض الريا�ضات الرتويحية التي يبيحها الإ�سالم ،و�أقرتحها على زمالئي.
و�إذا مل يلتزم الإن�سان بهذه الآداب �ساءت �أخالقه ،و�أغ�ضب ربه ،ومل تتحقق له �أهدافه املرجوة

من الرتويح املباح ،والبد لو�سائل الرتبية من بيت وم�سجد ومدر�سة و�إعالم من القيام بدورها

الفاعل يف تر�سيخ ال�ضوابط املطلوبة للرتويح عن النف�س؛ لي�ؤدي �إلى املنفعة املرجوة.
�أناق�ش و�أخل�ص

�سالحا ذا حدين» ،و�أخل�ص نتيجة
�أناق�ش �أفراد جمموعتي بهذه العبارة« :تعد و�سائل الإعالم
ً

النقا�ش يف دفرتي.

(( رواه م�سلم يف �صحيحه.
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ثالثًا

الآثار املرتتبة على الرتويح عن النف�س
للرتويح عن النف�س �آثار بالغة الأهمية ،منها ما ي�أتي:

� - 1إ�شباع احلاجات اجل�سمية والعاطفية للفرد ،وحتقيق التوازن بني مكونات الإن�سان؛ ويتم ذلك

مبمار�سة الريا�ضة البدنية ،ولي�س مب�شاهدتها فقط ،كما يحدث بني ن�سبة كبرية من �أفراد املجتمع.

 - 2تقوية العالقات االجتماعية :فمن املعلوم �أن معظم الأن�شطة الرتويحية تتم ب�صورة جماعية،

وهذا ي�ساعد الفرد حني ممار�ستها على اكت�ساب الروح اجلماعية والتعاون واالن�سجام والقدرة
على التكيف مع الآخرين ،وي�ؤدي �إلى تكون عالقات اجتماعية ناجحة مع الآخرين ،كما
يحدث يف املنا�سبات االجتماعية والرحالت اجلماعية وغريها.

 - 3تنمية القدرات العقلية على التفكري والإبداع :وهذا يت�أتى عن طريق الأن�شطة الرتويحية

االبتكارية التي ميار�سها الفرد يف حياته اليومية ،ومن هذه الأن�شطة امل�سابقات املدر�سية
وال�شعر وامل�رسح وغريها التي ت�ؤدي يف الغالب �إلى تنمية القدرات العقلية والتفاعل الإيجابي
مع املواقف املختلفة ،كما ت�ساعد هذه الأن�شطة الرتويحية على تطوير القدرة على �إدراك

املواقف املختلفة وا�ستيعابها.

�	- 4إ�شباع احلاجات الروحية للفرد :حيث تعمل الأن�شطة الرتويحية كالقيام بالرحالت املتنوعة

على تو�سيع املدارك الثقافية واالجتماعية عن ال�شعوب والأمم واحل�ضارات الإن�سانية ،وبها
يجدد الإن�سان ن�شاطه ،وترتاح نف�سه من عناء العمل ،فريجع �إلى عمله ً
ن�شيطا فاعالً ،ما ي�ؤدي

�إلى زيادة �إنتاجه.
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 - 1ما املق�صود بالرتويح عن النف�س؟
 - 2ما احلكمة من الرتويح عن النف�س؟
 - 3اذكر ثالثة من الأمور ال�رشعية التي يجب �أن يلتزم بها امل�سلم يف �أثناء الرتويح عن نف�سه.
 - 4ا�ستنتج �أثرين �آخرين غري ما ورد يف الدر�س من الآثار ال�سلبية الناجمة عن عدم االلتزام
بال�ضوابط ال�رشعية يف الرتويح عن النف�س.

�	- 5أملأ اجلدول الآتي مبا ينا�سبه:
الآثار

ن�شاط ترويحي يحقق ذلك

�إ�شباع احلاجات اجل�سمية للفرد
�إ�شباع احلاجات االجتماعية
�إ�شباع احلاجات العلمية والعقلية للفرد
�إ�شباع احلاجات الروحية للفرد
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الدر�س ال�ساد�س والع�رشون

ال�صحبة يف الإ�سالم

الإن�سان مدين بطبعه ،ال يقدر على العي�ش وحده ،فهو يف حاج ٍة �إلى الآخرين؛ لتوفري ما يحتاجه

للعي�ش الكرمي ،ويف تعامله مع النا�س مييل بطبعه �إلى الت�آلف معهم ،فيتخذ بع�ضهم �صحبة له؛ ي�أن�س

حلديثهم ،وي�شاورهم يف �ش�ؤونه ،وي�ستعني بهم لق�ضاء حاجاته ،فيت�أثر بهم ويت�أثرون به ،وقد جاء
الإ�سالم ليوجه املرء �إلى اختيار ال�صحبة ال�صاحلة ،واالبتعاد عن ال�صحبة ال�سيئةَ ،ق َ
ال ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى اهلل ُ
حام ِل المْ ِ ْ�س ِكَ ،ونا ِف ِخ ا ْلكريِ ،ف ِ
ال�س ْو ِءَ ،ك ِ
َحام ُل
ال�صا ِل ِحَ ،والجْ َ ِ
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم�« :إِنمَّ ا َم َث ُل الجْ َ ِ
لي�س َّ
لي�س َّ
يحا َط ِّي َب ًةَ ،ونا ِف ُخ ا ْلكريِ� :إ َِّما �أَ ْن ُي ْحرِ َق
المْ ِ ْ�س ِك� :إ َِّما �أَ ْن ُي ْح ِذ َي َكَ ،و إِ� َّما �أَ ْن َت ْب َ
تاع ِم ْن ُهَ ،و�إ َِّما �أَ ْن تجَ ِ َد ِم ْن ُه رِ ً
يحا َخبِي َث ًة»((.
ياب َكَ ،و�إ َِّما �أَ ْن تجَ ِ َد رِ ً
ِث َ
�أت�أ ّمل و�أ�ستنتج

�أت�أمل احلديث ال�رشيف ال�سابق ،و�أ�ستنتج داللته على �أهمية اختيار ال�صحبة.

�أو ًال

ال�صحبة ال�صاحلة

ال�صحبة ال�صاحلة نعمة كربى ال تقدر بثمن ،فالأ�صحاب ال�صاحلون عن�رص مهم يف احلياة،

وطريق من طرق ال�سعادة ،وهم املالذ يف �أوقات ال�ضيق وال�شدة ،واملعني بالر�أي والن�صيحة التي

حتمي من الوقوع يف اخلط أ� والزلل ،ذلك �أن الفرد ت�أتي عليه �أوقات فتور �أو غفلة ،وقد تنتابه
و�ساو�س ال�شيطان ،ف�إذا كان وحده ف�إنه يتعر�ض للهالك وال�ضياع� ،أما �إذا كانت له �صحبة �صاحلة،

ف�سوف تر�شده �إلى طريق الهدى وال�صالح ،وتعينه على ذلك ،والإن�سان مهما بلغ من ال�صالح
والتقوى ،ف�إنه ال ي�ستطيع �أن يقوم ب�أعباء احلياة وحده ،ف�إذا وجد من يعينه على ذلك بالر�أي

وامل�شورة والتوجيه ،ا�ستطاع �أن يتجاوز ال�صعوبات ،وهذا ما �أر�شدنا �إليه النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم حني قال« :ال ُت ِ
�صاح ْب �إ اَِّل ُم ْ�ؤ ِم ًنا»((.
(( رواه البخاري وم�سلم.
(( رواه الرتمذي ،وهو حديث �صحيح.
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وخري مثال على ال�صحبة ال�صاحلة ،ما كان بني ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�أبي بكر

ال�صديق  ،ومن امل�شاهد التي جتلت فيها معاين ال�صحبة ال�صاحلة بينهما يف �أ ْن َقى معانيها ،ما

ليخربه �أ َّنه
كان يف حادثة الهجرة النبوية ،حيث جاء ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إلى �أبي بكر؛
َ
�أُ ِذن له بالهجرة؛ فكان �أول �شي ٍء من َر ّد ِفعل �أبي بكر  قوله« :ال�صحبة يا ر�سول اهلل»((.
�أت�أمل و�أفكّر
�أت�أمل احلديث ال�رشيف ال�سابق ،و�أ�ستنتج داللته على �أهمية اختيار ال�صحبة.
رجل ُي�سافر يف رحلة ترفيهية،
ولي�ست ُ�صحبة
رجل ذي ثراء و�أموال،
لي�ست ُ�صحبة
وهي
ٍ
ٍ
ْ
ْ

ال�صحبة ويفرح بها؟! �إ َّنه
فع َ
الم َيحرِ �ص ِّ
ال�ص ّديق  على هذه ُّ
ولكنها ُ�صحبة حمفوفة بالأخطارَ ،
نف�سه و�أه َله
متيز به ِ�ص ِّديق هذه الأمة ،والذي عرف به معنى ال�صحبة وقيمتها ،ف�سخر َ
الإميان الذي َّ

فع َر�ض نف�سه مل�صاحبته ِ
وخ ْدمته
نبيه و�صاحبه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمَ ،
وما َله من � ْأجل ّ
الع َّدة لذلك ،ويف ا�ستئجار الدليل الذي ير�شدهم �إلى
وحمايته يف الهجرة ،و�أ ْن َف َق ما َله يف �إعداد ُ

وي�صبح عند
وعر�ض ابنه عبد اهلل للخطر؛ حيث كان يمُ �سي عندهما عندما كانا يف الغارُ ،
الطريقَّ ،

لي�سقيهم من لبنها،
قري�ش يلتقط الأخبار ،وكان مواله عامر بن فُهرية َي�سرْ ح ب َغنمه عند الغار؛
َ
لت�ضع
فعلت �أ�سماء التي كانت ت�أتيهم بالطعام ،والتي �ش َّق ْت نطاقها؛
وميحو �آثار �أقدامهما ،وكذلك ْ
َ
يت (ذات النطاقني).
ف�س ِّم ْ
فيه طعامهماُ ،

وحتى ت�ستمر ال�صحبة ال�صاحلة ،ف�إنه ال بد من االلتزام بالآداب التي ت�ضمن ا�ستمرارها،

واالبتعاد عن املف�سدات التي تهدمها ،ومن ذلك ما ي�أتي:

�	- 1آداب ال�صحبة

لل�صحبة �آداب ينبغي التحلي بها ،منها ما ي�أتي:

�أ  -امل�ساحمــة والعـفــو عن الـزالت والعـرثات ،قال اهلل تعـالى} :

{

(�سورة احلجر ،الآية  )85وال�صفح اجلميل هو الذي ال عتاب فيه وال توبيخ.

ب� -سرت العيوب وعدم �إ�شاعتها ،وحماولة �إ�صالحها بالن�صح والإر�شاد.

جـ �	-أال يح�سد �أ�صحابه على ما يراه بني �أيديهم من النعم؛ لأن اهلل �سبحانه فاوت بني العباد
يف الأرزاق ،بل عليه �أن يحمد اهلل تعالى �أن وهب اخلري ل�صاحبه.

(( رواه البخاري.
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د  -االبت�سامة وب�شا�شة الوجه ،وحب اخلري ل�صاحبه ،وهي من الأمور التي تزيد يف املودة
بني الأ�صحاب ،وتلني القلب وت�رشح ال�صدر ،قال عليه ال�صالة وال�سالم اَ
«ل ُي�ؤْ ِم ُن
�أَ َح ُد ُك ْم َح َّتى ُي ِح َّب ِ أَ
ل ِ
عد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
خيه َما ُي ِح ُّب ِل َن ْف ِ�س ِه»(( ،وقد َّ
ابت�سامة املرء يف وجه �أخيه من ال�صدقات ،فقالَ « :ت َب ُّ�س ُم َك فيِ َو ْج ِه �أَ َ
خيك َ�ص َد َق ٌة»((.
هـ  -املنا�صحة والتوجيه �إلى مكارم الأخالق وما فيه منفعة �صاحبه يف الدنيا والآخرة.
وا�ش �أو منَّام ،وقد قيل :من َّمن لك َّمن عليك.
كالما يف �صاحبه من �أي ٍ
و �	-أال يقبل ال�صاحب ً
�أي :من �أتاك ب�أخبار النا�س ليوقع بينك وبينهم العداوة والبغ�ضاء ،ف�إنه �سينم عليك،
ويذهب بخربك ال�سيئ �إليهم؛ ليوقع بينك وبينهم.
معتذرا �إليه ،وجب عليه �أن يقبل
ز  -قبول الأعذار ،ف�إذا �أخط أ� �صاحب يف حق �صاحبه ،ثم جاء
ً
عذره ،حتى و�إن كان العذر �ضعيفًا ،والذي ال يقبل عذر �أ�صحابه ال يكاد يبقى له �صاحب.
ي  -عدم مداهنة ال�صاحب يف �أمور الدين ،وجماملته على ح�ساب ما ُيغ�ضب اهلل ور�سوله،
�أوم�سايرته مبا فيه �رضر عليه يف دينه �أو دنياه.

 - 2مف�سدات ال�صحبة

لل�صحبة مف�سدات ينبغي لل�صاحب �أن يحذرها ،منها:
الد ْنيا
�أ  -الطمع مبا يف �أيدي الأ�صحاب ،قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :ا ْز َه ْد فيِ ُّ
ا�س»((.
ُي ِح َّب َك اهللَُ ،وا ْز َه ْد فيما ِع ْن َد ال َّن ِ
ا�سُ ،ي ِح َّب َك ال َّن ُ
ب -فعل املعا�صي ،ف�إذا تناف�س الأ�صحاب يف فعل املعا�صي ،وخلت جمال�سهم من الذكر
والعبادة ،ف�إن هذا يت�سبب بق�سوة قلوبهم ،فتف�سد العالقة بينهم وتنقطع ال�صحبةَ ،
قال
نان فيِ ا ِ
�سول ا ِ
هلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :ما َتوا َّد ا ْث ِ
َر ُ
الم ،ف َُي َف َّر ُق َب ْي َن ُهما،
هلل �أَ ْو فيِ ْ إ
ال ِْ�س ِ
�إ اَِّل ِب َذ ْن ٍب ُي ْح ِد ُث ُه �أَ َح ُد ُهما»((.
جـ  -املبالغة يف املزاح ،فكثري من الأ�صحاب تنقطع عالقاتهم ب�سبب املبالغة يف املزاح،
وكرثة التعليقات غري الالئقة.

(( رواه البخاري وم�سلم.
(( رواه الرتمذي.
(( رواه ابن ماجة.
(( رواه احمد.
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د  -اتباع الظن ،وذلك ب�أن َي ِ
حم َل ال�صاحب كالم �صاحبه و�أفعاله على حممل �سيئ ،قال
الظ َّن �أَكْ َذ ُب الحْ َ ِ
الظ َّنَ ،ف�إ َِّن َّ
اك ْم َو َّ
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إ َِّي ُ
ديث»((.

هلل �صلى اهلل عليه و�سلمِ :
�سول ا ِ
قال َر ُ
هـ  -التدخل يف اخل�صو�صياتَ ،
«م ْن ُح ْ�س ِن �إ ِْ�سلاَ ِم
المْ َ ْر ِءَ ،ت ْر ُك ُه ما اَل َي ْع ِ
نيه»((.

ثانيًا

ال�صحبة ال�سيئة
عما ينفعه يف الدنيا
�صاحب ال�سوء هو الذي ي�أمر �صاحبه مبا ي�رضه يف الدنيا والآخرة ،وينهاه َّ

تخليا عن �صاحبه عندما يحتاج �إلى من يقف معه ،فهو �صاحب
والآخرة ،وهو �أ�رسع النا�س
ً

وهمي ،جتده يف الرخاء وتفقده يف ال�شـدة ،و�صحبتـه تنقلـب �إلى عداوة يوم القيامة ،قال اهلل
تعالى} :

{ (�سورة الزخرف ،الآية  )67وال�صحبة ال�سيئة من

�أكرث املعوقات التي تعيق الإن�سان عن القربات والأعمال ال�صاحلة.

ومن الأمثلة التي تبني لنا مدى ت�أثري �صاحب ال�سوء يف �صاحبه ،حتى �إنه لي�صده عن دين اهلل
جاء �إِلى ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهلل ُ َع َل ْي ِه
عبا�س ر�ضي اهلل عنهما�« :أَ َّن ا ْل َو ِل َ
غري ِة َ
يد ْب َن المْ ُ َ
تعالى ،ما ورد عن ْابن َّ
تاه ف َ
َقال :يا َع ُّم� ،إ َِّن َق ْو َم َك َي َر ْو َن َ�أ ْن
َو َ�س َّل َم َف َق َر�أَ َع َل ْي ِه ا ْل ُق ْر� َآن ،ف ََك�أَ َّن ُه َر َّق َل ُه ف ََب َل َغ َذ ِل َك �أَبا َج ْه ٍلَ ،ف�أَ ُ
�ض ِلما ِق َب َل ُهَ ،
قالِ :ل َم؟ َق َ
مالَ .
الِ :ل ُي ْع َ
َي ْج َمعوا َل َك اً
قالَ :ق ْد َع ِل َم ْت
طوك ُه َف�إِ َّن َك �أَ َت ْي َت محُ َ َّم ًدا ِل ُت ْعرِ َ
قالَ :ف ُقلْ ِ
فيه َق ْو اًل َي ْب ُل ُغ َق ْو َم َك �أَ َّن َك ُم ْن ِك ٌر َل ُه �أَ ْو �أَ َّن َك كارِ ٌه َل ُه َ
مالَ .
�ش �أَنيِّ ِم ْن �أَكْ ثرَ ِها اً
قالَ :وماذا
ُق َر ْي ٌ
هلل ما ُ
قول «ف ََوا ِ
�أَ ُ
�صيد ٍة ِم ِّني َوال ِب�أَ ْ�شعارِ الجْ ِ ِّن
فيك ْم َر ُج ٌل �أَ ْع َل َم ِب ْ أ
الَ ْ�شعارِ ِم ِّنيَ ،و اَل �أَ ْع َل َم ِب َر َجزٍ َو اَل ِب َق َ
قول َ�ش ْي ًئا ِم ْن َهذاَ ،و َوا ِ
َوا ِ
هلل �إ َِّن ِل َق ْو ِل ِه ا َّل ِذي َي ُ
هلل ما ُي ْ�ش ِب ُه ا َّل ِذي َي ُ
الوةًَ ،و�إِ َّن ُه
الوةًَ ،و�إ َِّن َع َل ْي ِه َل َط َ
قول َح َ
اله ُم ْغ ِدقٌ �أَ ْ�س َف ُل ُهَ ،و إِ� َّن ُه َل َي ْعلو َوما ُي ْعلى َو إِ� َّن ُه َل َي ْح ِط ُم ما تحَ ْ َت ُه» َق َ
ال :اَل َي ْر�ضى َع ْن َك َق ْو ُم َك
لمَ ُ ْث ِم ٌر �أَ ْع ُ
قال :ف ََد ْع ِني َح َّتى �أُف َِّك َرَ ،ف َل َّما ف ََّك َر َ
قول ِف ِيهَ .
َح َّتى َت َ
«هذا ِ�س ْح ٌر ُي�ؤْ َث ُر»(( .
قالَ :
�أثري خرباتي
�أبحث يف �شبكة الإنرتنت عن ق�صة كان فيها لل�صحبة ال�صاحلة �أثر يف ا�ستقامة ال�سلوك.
(( رواه البخاري وم�سلم.
(( رواه �أحمد والرتمذي.
(( رواه احلاكم يف امل�ستدرك.
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á∏Ä°SC’G
 - 1اذكر فائدتني من فوائد ال�صحبة ال�صاحلة.

 - 2ا�ستخرج من حادثة الهجرة النبوية ثال ًثا من الت�ضحيات التي قدمتها عائلة �أبي بكر 
لإجناح مهمة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.

ن�ص من الن�صني ال�رشعيني الآتيني:
 - 3اذكر �أدب ال�صحبة الذي يدل عليه كل ّ
�أ  -قال اهلل تعالى} :

{.

لَ ِ
ب -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :اَ
خيه َما ُي ِح ُّب
«ل ُي�ؤْ ِم ُن �أَ َح ُد ُك ْم َح َّتى ُي ِح َّب ِ أ
ِل َن ْف ِ�س ِه».

 - 4هات �أثرين من �آثار فعل املعا�صي يف ال�صحبة.
 - 5من مف�سدات ال�صحبة (اتباع الظن) ،و�ضح ذلك.
� -6أتدبر الآية الكرمية الآتية ،وا�ستنتج منها نتيجة ال�صحبـــة ال�سيئــة يوم القيامة قال اهلل تعـــالى:
}
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{ (�سورة الفرقان ،الآيات )29 - 27

الدر�س ال�سابع والع�رشون

احلوار و�آدابه
كبريا؛ لأنه و�سيلة من و�سائل تالقح الأفكار والآراء ،بق�صد
اهتم الإ�سالم باحلوار
ً
اهتماما ً

الو�صول �إلى الر�أي ال�سديد ،وجتلية احلقائق وتب�صري النا�س بها ،ونهى عن اجلدال املذموم؛ لأن
املجادل ينت�رص فيه لر�أيه ،ويتع�صب له ،وال يبحث عن معرفة احلقيقة والر�أي ال�سديد ،فتجده ال

ي�س ّلم للطرف الآخر باحلق الذي يحمله ،لهذا نهى الإ�سالم عنه ،ودعا �إلى احلوار ،الذي يغلب عليه
بعيدا عن التع�صب للر�أي �أو الفكر .فما احلوار؟ وما فوائده؟
الهدوء والرغبة يف الو�صول �إلى احلق ً
وما الأ�س�س التي يقوم عليها؟ وما �آدابه؟
�أفكّر و�أدون
� ّ
أفكر مع جمموعتي يف ا�سم �آخر للحوار ،و�أدونه على ال�سبورة.

�أو ًال

مفهوم احلوار

هو تبادل الآراء بني طرفني �أو �أكرث ،حول مو�ضوع حمدد ،لكل منهما وجهة نظر خا�صة به،

بهدف الو�صول �إلى احلقيقة.

ثانيًا

الأ�س�س التي يقوم عليها احلوار
احلوار الناجح يقوم على �أ�س�س عامة ينبغي لأطراف احلوار �أن يلتزموا بها حتى يكون احلوار

إيجابيا ،ومن هذه الأ�س�س ما ي�أتي:
مثمرا و� ًّ
ً

� - 1سالمة النية ،و�صدق املق�صد؛ بحيث يكون هدف طريف
احلوار الو�صول �إلى احلق.

اهلل« :قويل �صواب يحتمل

 - 2املرونة يف الق�ضايا التي تقبل االجتهاد.

 - 3الدليل ال�صحيح ،ونقل املعلومة ب�أمانة ،فقد �أ�شار القر�آن
الكرمي �إلى وجوب التحاور على الدليل ال�صحيح ،قال اهلل

تعالى}:

قال الإمام ال�شافعي رحمه
اخلط�أ ،وقول غريي خط�أ
يحتمل ال�صواب».

{ (�سورة البقرة ،الآية )111
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 - 4الر�ضا باحلق الذي يتو�صل �إليه املتحاورون عن طريق الدليل ال�صحيح ،ويف هذا قمة
الإن�صاف والعدل.

 - 5تقبل الآخر وعدم التع�صب للر�أي ،فال يعني وجود طرفني يف احلوار �أن �أحدهما يحمل كل
احلقيقة ،والآخر ال يحمل �شي ًئا من احلق.

�أقر�أ و�أ�ستنتج
قال الإمام ال�شافعي رحمه اهلل« :ما كلمت �أح ًدا قط �إال �أحببت �أن يو َفّق ويُ�سدد ويُعان ،وتكون عليه
فباليت َ�أظ ََه َر ِت احلج ُة على ل�سانه �أو ل�ساين»� ،أ�ستنتج من الن�ص ال�سابق
ناظرين
ُ
رعاية اهلل وحفظه ،وما َ

�أ�س�س احلوار ال�سليم.

�آداب احلوار

ثالثًا

للحوار �آداب عديدة منها ما ي�أتي:

املحاورين معتقدات الآخر وعباداته وتقاليده.
 - 1االحرتام املتبادل بني طريف احلوار ،فال ُيذم �أحد
ِ

 - 2التمهل يف الكالم يف �أثناء احلوار؛ حتى ُيفهِ َم املحاوِ ُر النا�س ما يريد ،عن عائ�شة
الم ُه ف َْ�صلاً ُي َب ِّي ُن ُه،
الم َك�سرَ ْ ِد ُك ْم َهذاَ ،
َ
«كان ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى اهلل ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم اَل َي�سرْ ِ ُد ا ْل َك َ
كان َك ُ
َي ْح َف ُظ ُه ُك ُّل َم ْن َ�س ِم َع ُه»((.
َ
املخاطبني
 - 3خماطبة النا�س على قدر عقولهم ،وعدم االرتفاع مب�ستوى احلديث عن م�ستوى
قالت:

الذين يتحدث معهم �أو يحاورهم.

 - 4الإ�صغاء �إلى املتحدث ب�صورة جيدة ،وعدم مقاطعته يف �أثناء حديثه؛ حتى ي�ستكمل ما عنده
من �أدلة و�أفكار.

{

 - 5ح�سن اختيار الألفاظ ،وجتنب ال�سخرية واال�ستهزاء ،قال اهلل تعالى} :
(�سورة النحل ،الآية .)125

�	- 6أال يخالف قوله عمله يف ما يحاور فيه؛ حتى ال تكون حجة عليه ،قال اهلل تعالى} :
{

(�سورة ال�صف ،الآيتان )3-2

(( رواه الن�سائي.
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�أ�ستذكر
أدبا �آخر من �آداب احلوار.
�أ�ستذكر مع جمموعتي � ً
وي�ستطيع املحاور �أن يلتزم بكل ما �سبق من �آداب و�أ�س�س ،عن طريق بث ثقافة احلوار ،والتدرب

و�سن القوانني التي ت�ضب ُِط عملية احلوار وتوجهه.
عليهاِّ ،

رابعا
ً

فوائد احلوار

احلوار هو �سبيل حل امل�شكـالت ،وحتقيق االن�سجام والتعاي�ش مع الآخرين ،وهو الطريق الأمثل حلل

اخلالف والنزاعات والو�صول �إلى احلقيقة ،وت�صحيح العقائد والأفكار ،قال اهلل تعالى} :

{ (�سورة �آل عمران ،الآية  )64وهو ال�سبيل الوحيد لتقريب وجهات النظر بني

يح ُّد من حاالت التفكك الأ�رسي ،ومينع من تخريب البيوت
الأ�صدقاء ،و�أفراد الأ�رسة الواحدة؛ ما ُ

ويبقي على املودة بني الأ�صدقاء.
العامرةُ ،
�أنظِّ م حلقة حوارية

ب�إ�رشاف معلمي� ،أنظم حلقة حوارية مع زمالئي ،نناق�ش فيها ق�ضية العنف املدر�سي.
منوذج من احلوار الهادف (حوار �إبراهيم عليه ال�سالم مع �أبيه)
مو�ضوع احلوار :الدعوة �إلى اهلل تعالى ،وترك عبادة الأ�صنام.
ن�ص احلوار :قال تعالى} :

{ (�سورة مرمي ،الآيات .)47-41
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نهج نبي اهلل �إبراهيم عليه ال�سالم مع �أبيه منهج احلوار الب َّناء ،الذي يعتمد على التدرج و�سهولة

الطرح يف تو�صيل احلق والعلم الذي يحمله ،وناداه «يا �أبت» �أربع مرات ،يف كل مرة يقدم

بعدها ن�صيحة مبنية على الدليل ال�صحيح؛ حيث بد أ� حواره بتقدمي الربهان العقلي ،الف ًتا عقل �أبيه

(الطرف الثاين يف احلوار) �إلى �أن ما يعبده جماد ،ال ي�سمع دعاءه ،وال يب�رص مكانه ،وال يجلب له

�رضا ،ثم ذكره مبا يحمله من العلم ،ما يوجب عليه الإن�صات له ،والتفكري مبا ير�شده �إليه،
ً
نفعا وال ًّ

ثم حذره من اتباع ال�شيطان ،وعبادته من غري اخلالق احلق الذي ي�ستحق العبادة ،وهو اهلل تعالى.

وملا ر�أى �إبراهيم عليه ال�سالم ت�صميم �أبيه على عبادة الأ�صنام ،ورف�ضه اال�ستجابة للن�صائـح

رجما ،مل يدفعه ذلك �إلى تغيري منهجه يف احلوار ،فقد �أنهى
التي قدمها له ،وتهديده له بالقتل
ً
متامـا؛ حيـث قال
احلـوار ب�أدب رفيـع ،ولني يف الكـالم ،وح�سن خلـق يف املعاملـة ،كمـا بد�أه ً
{ (�سورة مرمي ،الآية .)47

له}:

�أثري خرباتي
�أرجع �إلى �أحد كتب ال�سرية النبوية ،و�أ�ستخرج ن�ص احلوار الذي دار بني النجا�شي ملك احلب�شة
وجعفر بن �أبي طالب  ،ثم �أبني كيف �أ�سهمت قيم احلوار و�آدابه يف قبول النجا�شي ا�ستقبال

امل�سلمني املهاجرين �إلى احلب�شة.

146

á∏Ä°SC’G
 - 1بينّ مفهوم احلوار.
 - 2علل ما ي�أتي:

كبريا.
�أ  -اهتمام الإ�سالم باحلوار
ً
اهتماما ً

ب -من �آداب احلوار التمهل يف الكالم وعدم الت�رسع.

جـ -من �آداب احلوار الإ�صغاء �إلى املتحدث ب�صورة جيدة.
 - 3اذكر ثالثة من الأ�س�س التي يقوم عليها احلوار.
 - 4من الأ�س�س التي يقوم عليها احلوار� ،سالمة النية و�صدق املق�صد ،و�ضح ذلك.
 - 5اذكر ثال ًثا من فوائد احلوار.
حواره مع �أبيه.
ال�سالم
إبراهيم عليه
 - 6بينِّ كيف بد�أ �
ُ
َ
ُ
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الدر�س الثامن والع�رشون

اخلالف و�آدابه
من �سنة اهلل �سبحانه وتعالى يف اخللق �أن جعل النا�س خمتلفني يف �أفكارهم وت�صوراتهم

و�أمزجتهم ،الأمر الذي ي�ؤدي �إلى اختالف وجهات نظرهم ،وتباين �آرائهم جتاه الأ�شياء والأحداث
من حولهم ،قال اهلل تعالى}:

{ (�سورة هود ،الآية  )119-118يف هذا

الدر�س �سنتحدث عن اخلالفات التي حت�صل بني النا�س يف حياتهم اليومية ،و�سنتعرف �أ�سبابها،

والآداب التي يجب �أن نت�أدب بها عند التباين يف وجهات النظر.

أول
� اً

حكم اخلالف

يختلف النا�س يف �أفكارهم ومعتقداتهم ،كما يختلفون يف ت�سيري �ش�ؤون حياتهم اليومية،

ويختلفون يف �آرائهم جتاه امل�سائل الدنيوية املختلفة ،مثل ق�ضية الت�أييد واملعار�ضة لفريق كرة قدم،

�أو �شخ�صية معينة� ،أو فكرة� ،أو �سلعة� ،أو طريقة يف التدري�س� ،أو اختيار �أثاث البيت وترتيبه� ،أو
�ض للإن�سان يف حياته.
اختيار نوع الطعام ،وغري ذلك من امل�سائل التي َت ْعرِ ُ

ف�إذا مت التعامل مع هذه اخلالفات بطريقة علمية بعيدة عن التع�صب والت�شدد ،كان خالفًا

حممو ًدا؛ وذلك ملا ينتج عنه من فوائد عديدة؛ فهو ريا�ضة للأذهان ،وتالقح للآراء، وتعدد للحلول
التي يمُ كن للإن�سان �أن ي�صل بها �إلى احلل املنا�سب للم�س�ألة التي يبحث فيها.
�أما �إذا َّمت التعامل معها بتع�صب وتع ُّن ٍت ،ف�إن اخلالف حولها ي�ؤدي �إلى م�شادات وم�شاجرات،

ٍ
مذموما ،وذلك ملا ُيحدثه من �شقاق ونزاع بني الأفراد والأ�رس.
حينئذ
فيكون اخلالف
ً

أقر ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم على
ويف ديننا احلنيف ،جند �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قد � َّ

اختالفهم يف امل�سائل الفقهية ،مع كونها �أ�شد �أهمي ًة من امل�سائل الدنيوية ،فقد �أقرهم على االجتهاد
حد
ني �أَ ٌ
يف �صالة الع�رص يف يوم بني قريظة ،وذلك عندما �أمر ال�صحابة قائالًَ « :ال ي�ص ّل َّ
الع�رص �إِ َال فيِ
َ
همَ :ال ن�ص ِّلي ح َّتى ن�أتيهاَ ،و َق َ
ريق ،و َق َ
قريظ َة» ،ف�أَ َ
الع�رص يف َّ
الط ِ
هم:
ع�ضهم
ال ُ
ال ُ
درك َب ُ
بني ْ
َ
بع�ض ْ
بع�ض ْ
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فذكر لل َّنبي �ص َّلى اهلل ِ
َبلْ ُن�ص ِّليْ ،مل ُير ْد م َنا َ
احدا م ْن ُه ْم»((.
ذلك،
فلم يع ّن ْ
ف َو ً
عليه و�س َّل َم ْ
َ ِّ
�أفكّر و�أ�ستنتج

�أفكر يف قول ال�صحابة يف احلديث ال�سابق« :مل ُي َرد م َّنا ذلك» ،و�أ�ستنتج داللته.

ثانيًا

�أ�سباب اخلالف

غالبا نتيجة لأ�سباب عديدة ،منها:
يحدث اخلالف ً
ِ -1
الكب

ُ
احلق،
وقد عرفه النبي �ص��لى اهلل عليه و�س��لم بقول��ه:
ا�س»(( فاملتكرب
وغم��ط ال َّن ِ
بطر ِّ
ُ
«الكرب ُ

ي��رد احلق ويخالفه؛ لأنه يرى �أن��ه �أعلى من �أن ي�أخذ احلق
أتعلم
من غريه� ،أو �أن يتنازل لي�س��مع منه ،وهذا من اجلهل الذي بطر احلق :رده.
غمط النا�س :احتقارهم.
ُيوقع الإن�سان يف الفهم غري ال�صحيح.
 - 2التع�صب للأ�شخا�ص والأفكار
فبع�ض النا�س �إذا تع�ص��ب ل�شخ�ص �أو فكر� ،أو عاد ٍة �أو ٍ
تقليد
معني ،جتد �أنه ال يقبل خمالفتها ،فال يت�س��ع �صدره للمحاورة
مقررا ر�أيه
وال للنقا�ش ،فهو يغلق الطري��ق بينه وبني الآخر،
ً

وم�س��فها ملا �س��واه ،حتى ول��و جمعت له الأدل��ة على خط أ�

الأمر الذي ُيدافع عنه ،فيقع ب�س��بب هذا التع�ص��ب فري�س��ة

كــان �أبـو حـنـيـفــة رحمه
اهلل يقـــول�« :إذا خالف
احلديـث قولــي ،فا�رضب
بقويل عر�ض احلائط».

للتقليد الأعمى يف �ش���ؤون حياته كلها؛ ما ُيفقده الثق��ة بالنف�س ،ويقتل عنده روح الإبداع،

ذمهم اهلل بـقوله} :
ويكون حاله كحال مـ��ن َّ

{

(�سورة الزخرف ،الآية .)22

 - 3تغليب العاطفة على العقل

ما ي�ؤدي �إلى رف�ض الأدلة العلمية والواقعية املح�سو�س��ة؛ ب�س��بب االن�سياق وراء العاطفة نحو

�أمر معني ،فيت�سبب بامليل عن احلق نتيجة غلبة العاطفة على العقل.
((() رواه البخاري.
((() �صحيح م�سلم.
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 - 4التباين العلمي واملعريف

فكثريا ما تختلف وجهات النظر بني �أ�صحاب التخ�ص�ص الواحد واملهنة الواحدة؛ ب�سبب �أن
ً

علما و�إتقا ًنا وخربة من الآخر ،الأمر الذي ي�ؤدي بالطرف الآخر �إلى اال�ستفادة
�أحدهم �أكرث ً
من علمه وخربته� ،أو التعنت والإ�رصار على ر�أيه وحدوث خالف بينهما.

�آداب اخلالف

ثالثًا

للخالف �آداب يجب على املختلفني التحلي بها؛ كي ال ي�صل اخلالف �إلى التنافر والفرقة،

منها:

 -1تقبل الر�أي الآخر واحرتامه

فائدة

الأ�ص��ل يف االخت�لاف �أن

فالباحث عن احلق وال�صواب يتقبله من � ٍّأي كان ،وال يتع�صب يك��ون ب�ين الآراء ،و� اّأل
لر�أيه ،و�إن ثبت له �أن ر�أي الآخرين ال يوافق ال�ص��واب ،ف�إن يكون بني الأ�شخا�ص.
عليه �أن يحرتم��ه .وقبول احلق من املُ ِ
عمليا
خالف ُي َع ُّد تطبي ًقا ًّ

لقول اهلل تعالى}:

{ (�س��ورة

فعن قتيل َة ِ
�صيفي
بنت
املائدة ،الآية  ,)8وقد قبِل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم احلق من بع�ض اليهودْ ،
ٍّ
هلل �ص�� َّلى اهلل ِ
ر�س��ول ا ِ
عليه و�س َّل َم َ
ِ
نعم
حرب ِم َن الأَحبارِ �إِلى
اجلهني ِة ْ
قالت� :أَتى ٌ
فقال :يا َّ
حمم ُدَ ،
َّ
«�س��بحان ا ِ
ذاك؟»َ ،
ت�رشكونَ ،
هللَ ،وم��ا َ
حلفتم:
تقولون �إذا
قال:
قال:
كم
َ
َ
َ
ْ
ْ
نتم ،لوال �أ َّن ْ
الق��و ُم َ�أ ْ
هلل �ص َّلى اهلل ِ
ِ
ر�سول ا ِ
قال�« :إ َّن ُه َق ْد َ
ثم َ
ُ
قالت :ف� َ
حلف
أمهل
َو
فمن َ
الكعبةْ ،
قالْ :
عليه و�س َّل َم �شي ًئا َّ
ِ
جتعلون ِ
نداَ ،
الكعب��ة»ُ ،ث َّم َ
قال:
كم
نعم
برب
َ
ْ
هلل ًّ
فليحل��ف ِّ
ُ
قال :يا َّ
حمم ُدَ ،
نتم ،ل��وال أ� َّن ْ
القوم �أَ ْ
ر�سول ا ِ
«�سبحان ا ِ
ُ
و�شئتَ ،
ذاك؟»َ ،
هللَ ،وما َ
قال :ف�أَ َ
هلل �ص َّلى اهلل
مهل
قال:
َ
َ
َ
تقولون ما َ
�شاء اهلل ُ

فمن َ
قال�« :إ َّن ُه َق ْد َ
علي ِه و�س�� َّل َم َ�ش��ي ًئا ُث َّم َ
ِ
�شاء اهلل
�شئت»(( هذا
بينهما ُث َّم َ
فليف�صلْ ُ
قال َما َ
قالْ ،
ْ
الدين ،فكيف يف �أمور الدنيا.
يف �أمر ِّ

 -2اختالف الر�أي ال يُف�سد للود ق�ضية

فالأ�صل يف كل خمتلفني �أنهما طالبا حق ،لكن قد يخفى احلق على �أحدهما ،فهذا االختالف

ال يقطع حبل املودة بينهما ،وال يعكر �صفو قلبيهما ،وال ُيحدث بينهما تدابر ،لأن حبل املودة

((() رواه �أحمد.
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هو الذي ُيو�ص��ل املختلفني �إلى احل��وار الهادئ الهادف،

بخالف ما نراه عند بع���ض النا�س ،حيث يتطور اخلالف يقول يون�س ال�صديف :ما
عندهم �إلى م�صادمات وم�ش��ادات كالمية ،ما ُي�ؤدي �إلى ر�أيــت �أعـقل من ال�شافعي؛
يوما يف م�س�ألة ،ثم
الفرقة وت�شتيت اجلهود.
ناظرته ً
افرتقنا ،ولقيـنـي ف�أخذ بيدي،
ثم قال« :يـا �أبـا مو�سى� ،أال
ي�ستــقيــم �أن نكون �إخوا ًنا
و�إن مل نتفق يف م�س�ألة».
�أفكّر و�أ�ستنتج

� ّ
أفكر مع جمموعتي يف �أدب �آخر من �آداب اخلالف ،و�أدونه يف دفرتي.
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 - 1قارن بني اخلالف املحمود واخلالف املذموم من حيث النتائج املرتتبة على كل منهما.
 - 2اذكر فائدتني من فوائد اخلالف املحمود.
ِ -3
الكبرْ � ،أحد �أ�سباب اخلالف ،و�ضح ذلك.
 - 4علل :اختالف النا�س يف وجهات نظرهم جتاه الأ�شياء والأحداث من حولهم.
 - 5من �آداب اخلالف؛ تقبل الر�أي الآخر ,و�ضح ذلك.
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الدر�س التا�سع والع�رشون

�آداب التوا�صل االجتماعي

و�سائل التوا�صل االجتماعي املعا�رصة نعمة من نعم اهلل تعالى؛ فهي و�سيلة لن�رش اخلري ،والتوا�صل

مع الأقارب والأ�صدقاء ،وبهما يتوا�صل النا�س مع العلم والعلماء؛ ال�ستفتائهم وا�ست�شارتهم ،وفيها

من املنافع ما ي�صعب ح�رصه� ،إال �أن بع�ض امل�ستخدمني لو�سائل التوا�صل االجتماعي �أ�سا�ؤوا التعامل
معها ،فكان ال بد من بيان بع�ض الآداب يف التعامل مع هذه الو�سائل ،فما هي �آداب ا�ستخدام
و�سائل التوا�صل االجتماعي و�آثاره؟

�آداب ا�ستخدام و�سائل التوا�صل احلديثة

أول
� اً

آداب كثرية ال بد من مراعاتها ،ومنها:
ال�ستخدام و�سائل التوا�صل � ٌ

 - 1جتنب �إر�سال ال�صور واملقاطع املحرمة ،وعلى من و�صله �شيء من هذا �أن يحذفه من جهازه،
وال ير�سله �إلى غريه ،و�إال ا�شرتك معه يف الإثم ،قال اهلل تعالى} :

{ (�سورة املائدة ،الآية  )2بالإ�ضافة �إلى �أن يف �إر�سالها جماهرة باملع�صية،
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمُ :
جاهرين»((.
الم
َ
«ك ُّل ُ�أ َّمتي ُمعافاةٌ� ،إ اَِّل ُ

متعمدا �إلى هذه املحرمات� ،أم ظهرت على �صفحته
عما حرمه اهلل� ،سواء �أكان النظر
ً
 - 2غ�ض الب�رص َّ
ب�سبب م�شاركة الأ�صدقاء فيها ،قال اهلل تعالى} :

{

(�سورة النور ،الآيتان .)31-30

�أفكِّر
يف الطريق الأمثل للتخل�ص من ال�صور املنافية للقيم والأخالق على م�ستوى الفرد واملجتمع يف
و�سائل التوا�صل احلديثة.
(( �صحيح البخاري.
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 - 3التحلي بالأمانة العلمية ،وهي ن�سبة الأقوال والأفكار �إلى �أ�صحابها يف حال ن�رشها ،وعدم
ن�سبتها �إلى نف�سه.

 - 4عدم ن�رش الآيات القر�آنية الكرمية ،والأحاديث النبوية ال�رشيفة ،والق�ص�ص� ،إال بعد التثبت

من �ضبطها و�صحتها ،و�أال يكون َه ُّم م�ستخدم �أجهزة التوا�صل الت�سابق يف ن�رش املعلومات،
الأمر الذي يوقعهم يف اخلط�أ؛ نتيجة الت�رسع وعدم التثبت.

م�سلما،
«من �س َرت
 - 5وجوب �سرت النا�س وعدم الت�شهري بهم ،قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمْ :
ً
وال ِآخ َر ِة»(( ويدخل يف هذا ،وجوب املحافظة على خ�صو�صيات النا�س،
�سرته اهللُ فيِ الدنيا ْ
ُ
وعدم ت�صويرها ون�رشها ،قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :يا َم ْع�شرَ َ َم ْن �أَ ْ�س َل َم ِب ِل�سا ِن ِه
وه ْم َوال َت َّتبِعوا َع ْورا ِتهِ ْمَ ،ف�إِ َّن ُه َم ْن َت َت َّب َع
َولمَ ْ ُي ْف ِ
�ض الإ ُ
ِميان �إِلى َق ْلب ِِهَ ،ال ُت�ؤْذوا المْ ُ ْ�س ِلم َ
ني َو َال ُت َعيرّ ُ
خيه المْ ُ ْ�س ِل ِم َت َت َّب َع اهللُ َع ْو َر َت ُهَ ،و َم ْن َت َت َّب َع اهللُ َع ْو َر َت ُه َي ْف َ�ض ْح ُه َو َل ْو فيِ َج ْو ِف ِ
َع ْو َر َة �أَ ِ
بيته»((.

 - 6جتنب الإ�شاعات املغر�ضة الهدامه ،وعدم نقل االخبار �إالبعد التثبت منها.
 �	- 7اّأل ين�رش ما ي�ؤدي الى الفتنة والبغ�ضاء والفرقة بني النا�س.

الآثار الإيجابية ال�ستخدام و�سائل التوا�صل

ثانيًا

لو�سائل التوا�صل فوائد كثرية ،ي�ستطيع الإن�سان احل�صول عليها يف حال اال�ستخدام ال�صحيح
والواعي لها ،ومن هذه الفوائد:
 - 1التوا�صل مع الآخرين ،وذلك عن طريق تنزيل بع�ض الربامج املفيدة ،ون�رش �أقوال العلماء،
حم�صور ًة يف و�سائل حمدودة ال تبلغ ُك َّل ال َّنا�س ،و َال �أكرثهم ،وال
الد ْعوة �إلى اخلري
َولقد كا َنت َّ
َ
َت َت َخ َّطى حدود املكان ا َّلذي يدعو فيه �صاحبه� ،أما اليوم ،فقد �أ�صبح تبليغ اخلري يف �أجهز ٍة
ِب َح ْج ِم َ
ف ،تحُ ْ َمل يف ا َ
جل ْي ِب ،ف َ
ال َت َت َع َّطل و�سيلة البالغ ،وال تفارق �صاحبها فيِ �سفرٍ وال
الك ّ
َح�ضرَ َ ،ويف ٍ
ئات �أو �أُ ٌ
لوف �أو مال ِيني .لقد نفع
ثوان معدودةُ ،ير�سل امل�ستخدم ما يريد فَرياه ِم ٌ

الوعي لديهم ،فكم من تائب
ظيما؛ فرف ََعت
من�سوب ْ
َ
ا�س ِبهذه الو�سائل ً
اهلل ُ َتعالى ال َّن َ
نفعا َع ً
ب�سبب مقطع �أو ر�سالة �أو �صورة.

(( �صحيح م�سلم.
(( رواه الرتمذي.
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 - 2التزود بالعلم واملعرفة ومتابعة �أخر امل�ستجدات العلمية والثقافية والتقنية يف �أنحاء العامل.
 - 3و�سي َلة من و�سائل �صلة الرحمَ ،و َت َف ُّقد ا َ
ِ
وال�س�ؤال
لأ
�صحاب ،وال َّت ُ
وا�صل بينهم مبكاملتهم ُّ
َّ
عنهم ،ومع �أن و�سائل التوا�صل االجتماعي و�سيلة من و�سائل �صلة الرحم� ،إال �أنها ال تغني
عن التوا�صل املبا�رش مع الأقارب والأرحام.

�	- 4إحياء املعرفة النافعة واملفيدة �أو الأخبار ال�صادقة.

ثالثًا

�آثار اال�ستخدام ال�سلبي لو�سائل التوا�صل
� ّإن اال�ستخدام ال�سلبي لو�سائل التوا�صل له �آثار �سيئة يف الفرد واملجتمع ،منها:

 - 1ما ُيلحقه م�ستخدم و�سائل التوا�صل من ال�رضر ب�أ�رسته؛ ب�سبب املالزمة امل�ستمرة يف ا�ستعمال

هذه الأجهزة ،فال يتابع �أحوالهم وال يهتم ب�ش�ؤونهم ،بالإ�ضافة �إلى �أن هذه الو�سائل ُت�سهم

بعيدا عن والديهم و�أ�رسهم ،فيغلب
يف �إعادة ت�شكيل عقليات ال�شباب والفتيات و�سلوكهم ً
عليهم التمرد والتفرد واالنعزالية ،وتثاقل اجللو�س مع الأ�رسة ،وهذا من العقوق املنهي عنه،

ف�ض ً
ال على �أنه قد ي�ؤدي �إلى التفكك الأ�رسي.

 - 2اتهام الأبرياء ،فقد �أ�صبحت و�سائل التوا�صل عند بع�ض امل�ستخدمني ،من �أخطر الأ�سلحة يف

ن�رش الإ�شاعات وتزوير احلقائق ،والتي من �ش�أنها هدم الأفكار والت�صورات الإميانية ،والقيم

الأخالقية ،وقد جاء يف حديث املعراج الطويل ،الذي يبني فيه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ُ
فيكذب
«الرجل يغدو من بي ِت ِه،
عذاب الكذاب يف الآخرة ،قوله �صلى اهلل عليه و�سلم:
ُ

آفاق»((.
تبلغ ال َ
الكذب َة ُ

�سلبا يف �أداء العبادات ،فرتى
 - 3الت�أثري ال�سلبي على العبادات :فالتعلق بو�سائل االت�صال ي�ؤثر ً

امل�صلي ال يكاد ُي َ�س ِّل ُم من �صالته حتى يلتقط جهازه لينظر من حادثه ورا�سله يف �أثناء �صالته،
مقدما ذلك على �أذكار ال�صالة ،وكذلك قارئ القر�آن ،جتده مي�سك عن القراءة وي�شتغل
ً

باملحادثة وين�سى �أن م�صحفه يف حجره ،وكم �أم�ضى بع�ض احلجاج �أوقاتهم الفا�ضلة يف
املحادثات ،ف�أ�شغلهم عن الدعاء يف �أوقاته امل�ستحبة ،والعبادة يف امل�شاعر املقد�سة.

(( �صحيح البخاري.
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 - 4هدر الوقت يف ما ال فائدة فيه :فكم من �ساعات طوال �أهدرت يف ا�ستخدام و�سائل التوا�صل

بال فائدة ،والإن�سان م�س�ؤول عن وقته وحما�سب عليه ،قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
تزول قدما ٍ
ِ
ِ
ُ
«عن
يوم
«ال
أفناه»((.
عن � ٍ
عمره فيما � ُ
عبد َ
أربع» وذكر منهاْ :
القيامة ح َّتى ي�س� َأل ْ

�أناق�ش و�أقارن
�سالحا ذا حدين ،ناق�ش هذه العبارة مع جمموعتك ،وقارن بني
تعد و�سائل التوا�صل االجتماعي
ُّ
ً
الآثار الإيجابية وال�سلبية املرتتبة على التعامل مع و�سائل التوا�صل االجتماعي.
�أ�ستخل�ص و�أبادر
�أرجع �إلى كتاب قر�أته ،و�أ�ستخل�ص منه �أهم الفوائد التي �أحببتها ،و�أبادر �إلى ن�رشها على �صفحتي
الإلكرتونية.

(( �سنن الرتمذي.
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á∏Ä°SC’G
الت�رصف ال�صحيح الواجب على من و�صله �شيء من ال�صور واملقاطع املحرمة على جهازه؟
 - 1ما
ّ
 - 2ما املق�صود بالأمانة العلمية يف ا�ستخدام مواقع التوا�صل؟
�سببا يف �إحلاق ال�رضر بالأ�رسة؟
 - 3كيف يكون الإدمان على مواقع التوا�صل ً
 - 4كيف ميكن مل�ستخدم و�سائل التوا�صل ا�ستخدامها يف الدعوة �إلى اهلل تعالى؟
 - 5يجب على م�ستخدم مواقع التوا�صل �أن يحذر من ت�أثريها ال�سلبي يف عبادته ،و�ضح ذلك.
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الدر�س الثالثون

�آداب التعامل التجاري
�أباح الإ�سالم البيع وال�رشاء؛ ت�سهي ً
ال على النا�س ،وق�ضاء حلوائجهم ،وحتقي ًقا مل�صاحلهم ،و�إبعا ًدا

لهم عن املنازعات ،قال اهلل تعالى} :

{ (�سورة البقرة ،الآية  .)275وقد �أقام

الإ�سالم االقت�صاد ،و�رشع التعامل يف الأ�سواق ،وفق �آداب و�أخالقيات �سامية ،كالعدل وال�صدق
جزءا ال يتجز أ� من �إميان امل�سلم باهلل تعالى ،وطمعه
والأمانة وغريها ،وجعل االلتزام بهذه الأخالقيات ً

يف ر�ضاه ،وخوفه من عقابه ،فالتاجر الذي �أراده الإ�سالم ،هو التاجر الرباين الأمني ال�صدوق ،فما
�آداب ال�سوق ،وما �آداب البيع وال�رشاء؟

�آداب ال�سوق

أول
� اً

مارا بها ،منها:
�سواء �أكان ً
لل�سوق �آداب كثيرة ،ال بد للداخل فيه �أن يلتزم بهاً ،
بائعا �أم م�شتريًا �أم ًّ
�سول ا ِ
 - 1الدعاء عند الدخول �إلى ال�سوقَ ،ع ْن ُع َم َر ْبن ا ْل َخ َّطاب � أَ َّن َر َ
هلل �صلى اهلل ُ عليه
«من َ
و�س َّلم َ
ال�س ِ
ُ
َ
الحمد،
الملك ،ول ُه
�شريك ل ُه ،ل ُه
حده ال
ُ
وق :ال �إل َه � اَّإل اهلل َو ُ
قالْ :
قال في ُّ
كل �شي ٍء ِ
يموتِ ،
وهو على ّ
ألف
بيده
حي ال
يحيي
كتب اهلل ل ُه � َ
ُ
ُ
قد ٌيرَ ،
الخيرَ ،
ويميتَ ،
ُ
وهو ٌّ
ألف � ِ
ألف � ِ
� ِ
ألف درج ٍة ،وبنى ل ُه بي ًتا ِفي الج َّن ِة»((.
�سيئ ٍة،
ورفع ل ُه � َ
ألف ح�سن ٍة ،ومحا عن ُه � َ
َ
ألف ّ
ر�سول ا ِ
ُ
 - 2ال�صدق والأمانة ،وذلك ببيان نوع ال�سلعة ،وجودتها ،وم�صدرها ،وجن�سهاَ ،
هلل
قال
بورك لهما ِفي ِ
«البي ِ
َ
بيعهما،
وبينا
عان ِبالخيارِ ْ
�صلى اهلل عليه و�سلمّ :
يتفر َقا ،ف� ْإن َ�ص َدقا َّ
مالم َّ
((
حقت برك ُة ِ
و� ْإن ك َتما َّ
بيعهما»
وكذباُ ،م ْ
 - 3خف�ض ال�صوت عند عر�ض ال�سلعة ،وعدم رفعه عن قدر الحاجة ،وقد جاء في �صفات
ٍ
ـاب في ال ِ
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :ليـ�س ِب َف ٍّ
غليـظ ،وال َ�س َّخ ٍ
ـظ ،وال
أ�سواق»(( ومتى
التزم الأبناء بخف�ض ال�صوت في بيوتهم�َ ،س ُه َل عليهم ترك عادة رفع ال�صوت في مدار�سهم
كبارا.
ثم الق�ضاء على عادة َ
�سخ ِب الأ�سواق ً
ً
�صغارا ،ومن َّ

( )1رواه الرتمذي.
( )2رواه البخاري وم�سلم.
( ) 3رواه البخاري.
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 - 4عدم عر�ض ال�سلع في �أماكن مرور النا�س ،و�أبواب الم�ساجد ،لما في ذلك من الت�ضييق على
المارين والمت�سوقين والم�صلين.

ثانيًا

�آداب تتعلق بالبائع
آداب ال بد من �أن يتحلى بها في �أثناء بيعه ،منها ما ي�أتي:
للبائع � ٌ

 - 1جتنب كرثة احللف ،ولو كان البائع �صادقًا يف ميينه ،قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
ِ
لل�س ِ
لعة ،ممحق ٌة
للربكة»((.
«احل ِل ُ
ف منفق ٌة ِّ

 - 2االلتزام بالأحكام ال�رشعية املتعلقة بالبيع وال�رشاء ،كاالبتعاد عن الغ�ش ،ومن �صوره :التالعب
بالأوزان ،وا�ستبدال العالمات التجارية ،وغريها.
�أناق�ش و�أعرب
«ل َي ْح َت ِك ُر �إ اَِّل ِ
�أت�أمل قول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :اَ
خاط ٌئ»(( ،و�أبدي ر�أيي في احتكار
التجار ال�سلع ،ورفع �أ�سعارها.
بع�ض ّ

 -3بيع المباح والطيب ،وعدم بيع المحرمات ،وكل ما فيه

�إ�ضرار بالنا�س ،كالخمور ،والمخدرات ،قال ر�سول حث الإ�سالم البائع على قبول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إ َِّن اهلل َ �إِذا َح َّر َم َ�ش ْي ًئا َح َّر َم ال�سلعة من امل�شرتي عند �إرجاعها،
وذلك عند حاجة امل�شرتي لثمن
َث َم َن ُه»((.
ال�سلعة� ،أو اكت�شافه �أنه غري حمتاج
لها ،وندمه على �رشائها ،قال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :من �أقال
�سلما � َ
أقال اهلل ُ َعثرْ َ َت ُه»(.)4
ُم ً
�أفكّر و�أد ّون
� ّ
أدونه في دفتري.
أحب �أن يتح ّلى به البائع ،و� ّ
أفكر في �أدب �آخر � ّ

( )1رواه البخاري.
( )2رواه م�سلم.
( )3رواه ابن حبان.
( )4رواه ابن ماجه و�أبو داود.
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�آداب تتعلق بامل�شرتي

ثالثًا

للم�شتري �آداب ال بد من �أن يتحلى بها عند �شراء ما يحتاجه من ال�سلع ،منها ما ي�أتي:

�	- 1أال يبخ�س النا�س ما لديهم من ب�ضائع ،فيقلل من قيمة ال�سلعة وجودتها؛ لي�صل �إلى �إنقا�ص
ثمنها ،في�أخذها ب�أقل من كلفتها احلقيقية ،وي�ؤذي البائع ،قال اهلل تعالى} :
{ (�سورة هود ،الآية .)85

�	- 2أن يكون جا ًّدا يف ال�رشاء ،فال ُيتعب البائع بهدف الت�سلية وق�ضاء الوقت.

�	- 3أن يحدد ما يريد �رشاءه ،فال يكرث من التجول يف الأ�سواق من غري فائدة ،ويتجنب �رشاء ما ال
يحتاج �إليه من ال�سلع؛ ملا يف ذلك من التبذير املنهي عنه يف قول اهلل تعالى} :

(�سورة اال�رساء ،الآية .)26

{

 - 4الذهاب �إلى ال�سوق يف غري �أوقات االزدحام.
�أت�أمل و�أ�ستنتج
أ�ستخرج منها �آداب البيع وال�شراء
بالتعاون مع مجموعتي� ،أت�أمل الن�صو�ص ال�شرعية الآتية ،و�
ُ
التي تدعو �إليها:

 -1قال اهلل تعالى}:

{ (�سورة البقرة ،الآية .)282

«رحم اهلل ُ رج ً
باع ،و�إذا ا�شرتى ،و�إذا اقت�ضى»((.
 -2قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
�سمحا �إذا َ
ال ً
َ
�سول ا ِ
َ -3ع ْن َع ْب ِد ا ِ
هلل ْب ِن َع ْمرٍ و  -ر�ضي اهلل عنهما َ -
هلل �صلى اهلل عليه و�س َّلم َع ْن
قالَ « :نهى َر ُ
البيع وال�شرِّ ا ِء فيِ
ِ
امل�سجد» ((.
ِ

بيع � ِ
الر ُ
 -4قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :اَ
أخيه»((.
جل على ِ
«ل ِ
يبع َّ

�أبحث و�أخل�ص
�أرجع �إلى الإنترنت ،و�ألخ�ص �آداب البيع وال�شراء ،ثم �أعر�ضها على زمالئي.
( )1رواه البخاري.
( )2رواه الرتمذي و�أبو داود.
( )3رواه البخاري وم�سلم.
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 - 1علل ما ي�أتي:

�أ  -من �آداب الأ�سواق ،عدم عر�ض الب�ضائع في �أماكن مرور النا�س ،و�أمام الم�ساجد.
ب -يتجنب البائع كثرة الحلف عند البيع.

 - 2من �آداب التعامل يف الأ�سواق :ال�صدق والأمانة ،و�ضح ذلك.
 - 3ما دور التاجر يف امل�ساعدة على غ�ض الب�رص يف الأ�سواق؟
 - 4للغ�ش يف البيع �صور عديدة ،اذكر اثنتني منها.
 - 5كيف ميكننا التخفيف من عادة رفع ال�صوت يف الأ�سواق ،ويف غريها؟
 - 6اذكر الأدب الذي ي�شري �إليه كل دليل من الأدلة ال�رشعية الآتية:
�أ  -قال اهلل تعالى} :

{.

ِ
لل�س ِ
للبركة».
لعة ،ممحق ٌة
ب -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :الح ِل ُ
ف منفق ٌة ِّ
حر َم ثم َن ُه».
حر َم �شي ًئا َّ
جـ -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمَّ �« :إن اهلل �إذَا َّ

161

الدر�س احلادي والثالثون

تكرمي الإ�سالم للإن�سان

و�سخر له ما في الكون لتحقيق
خلق اهلل تعالى الإن�سان وكرمه وف�ضله على كثيرٍ من خلقه،
ّ
ٍ
ت�شريعات تقر
مهمته التي �أرادها اهلل له وهو عمارة الأر�ض ،وتحقيق اال�ستخالف ،و�أنزل �إليه
أكيدا لمكانة الإن�سان
حقوقه ،وتحفظ له دينه وحياته وكرامته ،وت�صون عر�ضه ون�سله وماله ،ت� ً

وكرامته عند اهلل تعالى.

تكرمي الإن�سان وتف�ضيله

أول
� اً

 - 1متييز خلقه

ميز اهلل تعالى الإن�سان على �سائر خملوقاته ،فجعله معتدل القامة �سوي اخللقة ،قال اهلل تعالى:
}

{ (�سورة التني ،الآية  ،)4ومنحه العقل ،وحرية الإرادة واالختيار

وخ�صه اهلل تعالى بالبيان ،والقدرة
والقدرة على التمييز بني اخلري وال�رش ،واحلق والباطل،
ّ
على التعبري والإقناع ،قال اهلل تعالى} :

تقديرا له وتكرميًا ،قال اهلل تعالى} :
 ،)4-3و�أمر املالئكة بال�سجود له
ً

{

(�سورة الرحمن ،الآيتان

{ (�سورة احلجر ،الآية .)29

�أتفكر و�أ�شارك

ّ
ميزني اهلل تعالى بها عن �سائر المخلوقات ،و�أ�شارك ما تو�صلت
�أتفكر في نف�سي ،و�أجد �أ�شياء �أخرى ّ
�إليه من نتائج مع زمالئي.

 - 2ت�سخري الكون له
الإن�سان خليفة اهلل تعالى يف الأر�ض ،ك ّلفه اهلل تعالى بعمارتها ،و�أباح له االنتفاع امل�رشوع
و�سماء ونبا ًتا وحيوا ًنا
أر�ضا
مبا فيها ،ولتحقيق ذلك فقد هي أ� اهلل تعالى للإن�سان الكون كله؛ � ً
ً
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وهواء ،مبا يكفل قدرته على االنتفاع به ،قال اهلل تعالى} :
أنهارا
ً
وبحارا و� ً
ً

{ (�سورة لقمان ،الآية .)20

فقد جعل اهلل تعالى يف مقدور الإن�سان االنتفاع ب�شعاع ال�شم�س ونور القمر وهدي النجوم،
وا�ستثمار املطر والهواء وما يف باطن الأر�ض من معادن ودفائن ،وا�ستخراج ما يف الرب والبحر
وجوف الأر�ضّ ،
ٍ
ومكنه من احل�صول على كث ٍري مما تزخر به الأر�ض من كنوزٍ
وخريات ،قال اهلل

تعالى} :

{ (�سورة �إبراهيم ،الآيات .)34-32
 -3تكرمي الإن�سان بحمل الر�ساالت
�إن تكليف اهلل تعالى للإن�سان بعبادته واخت�صا�صه بحمل ر�سالته والعمل بها ميزة كرم اهلل

تعالى بها الإن�سان على كث ٍري من اخللق ،وهي جزء من الأمانة ال�ضخمة التي عر�ضها اهلل تعالى

خمتارا غري الإن�سان على الرغم من �صغر
على ال�سماوات والأر�ض واجلبال ،ومل يتقدم حلملها ً
حجمه ،و�ضعف قوته ،وحمدودية عمره ،قال اهلل تعالى} :

ثانيًا

{ (�سورة الأحزاب ،الآية .)72

احرتام الإ�سالم للإن�سانية

�رشع الإ�سالم للإن�سان جملة من الت�رشيعات والأحكام والت�صورات التي ت�صون كرامته،
وحتقق �إن�سانيتهّ ،
ومتكنه من القيام بواجب اال�ستخالف الذي ك ّلفه اهلل تعالى به ،ومن ذلك ُ
حفظ

ال�رضورات اخلم�س وهي :الدين ،والنف�س ،والعقل ،والعر�ض ،واملال .التي حفظهاَ ،و َع َّد التعدي

عليها جناية وجرمية ت�ستوجب العقاب ،وبحفظ هذه ال�رضورات تتحقق كرامة الإن�سان ،وي�سعد
الفرد واملجتمع ،وي�سود الأمن واال�ستقرار.

{

ومل يفرق الإ�سالم يف احرتام �إن�سانية الإن�سان بني م�سلم وغريه قال تعالى} :
(�سورة الإ�رساء ،الآية )70
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�أفكر و�أد ّون

� ّ
أفكر يف �أمر واحد �رشعه الإ�سالم يحفظ ّ
أدونها على
كل �رضورة من ال�رضورات اخلم�س ،و� ّ
ال�سبورة.

القيم الكربى

ثالثًا

�رشع الإ�سالم جمموعة من القيم الكربى التي يحتكم �إليها النا�س جميعهم ،وت�ؤكد مكانة

الإن�سان وتف�ضيل اهلل تعالى له ،وجعله الأ�سا�س الذي ُ�س ّخر الكون من �أجله ،ومن هذه القيم:
احلرية ،والعدل ،والكرامة الإن�سانية.

 -1الكرامة الإن�سانية
وف�ضلها على بقية املخلوقات ،فالوحي الإلهي تكرمي
كرم اهلل تعالى النف�س الإن�سانيةّ ،
ّ
للإن�سان ،وا�ستخالفه يف الأر�ض تكرمي من اهلل تعالى له ،وخلقه يف �أح�سن تقومي تكرمي له،
وما �إر�سال الر�سل والأنبياء �إال من باب التكرمي لبني الب�رش ،وما �أَ ْم ُر اهلل تعالى له ب�أن يتفكر
وي�ستخدم عقله ،وكفالة حرية التعبري عن ر�أيه� ،إال من باب التكرمي له .وي ّت�سم املفهوم
الإ�سالمي للكرامة الإن�سانية بالعموم وال�شمول ،قال اهلل تعالى} :
هنا مطلق للب�رش جميعهم ،ولي�س للم�سلم فقط.

{ (�سورة الإ�رساء ،الآية  )70فالتكرمي

 -2احلرية امل�س�ؤوله للفرد
ينظر الإ�سالم �إلى حرية الفرد على �أنها كرامة �إن�سانية ،وحق من احلقوق ،وواجب من
الواجبات ،بل �إنه جعلها فري�ضة �رشعية ،وقد ربط الإ�سالم قيمة احلرية بالإن�سان مطلق

الإن�سان ،ولي�س بامل�سلم وحده ،وال �أدل على ذلك من تقرير الإ�سالم حلرية االعتقاد ،فهذا
قمة تقدي�س حرية الإن�سان ،قال تعالى} :
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{ (�سورة البقرة ،الآية .)256

وقيمة احلرية يف الإ�سالم لي�ست جمرد نظريات ،و�إمنا واقع وتطبيق عملي ،فقد حارب

الإ�سالم العبودية ،و�رشع من الأحكام ما خ ّل�ص املجتمع منها ،فجعل حترير العبيد كفارة من
وبابا من �أبواب اخلري له �أجر عظيم.
الكفارات لبع�ض املخالفاتً ،

 -3العدل
ُت َع ُّد دعوة الإ�سالم �إلى �إقامة العدل ،مطلق العدل ،مع الب�رش جميعهم ،ويف كل حال ،و�أي
مكان ،من �أعظم الكرامات الإن�سانية ،قال تعالى} :
{ (�سورة املائدة ،الآية .)8
وقد �سبق الإ�سالم بهذه الت�رشيعات ّ
كل القوانني والوثائق احلقوقية الدولية والت�رشيعات
ً
ارتباطا ب�رشع اهلل تعالى ،وتخ�ضع لقانون الثواب والعقاب الدنيوي
القانوينة ،وجعل لها
والأخروي؛ ما يجعلها �أدعى لأن ُي ْل َت َز َم بها.
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 -1اذكر ثال ًثا من �صور تكريم الإن�سان وتف�ضيله.
 « -2الكون م�سخر للإن�سان » ،ا�رشح ذلك.
 -3احلري ُة من القيم الكربى التي ت�ؤكد رفعة مكانة الإن�سان يف الإ�سالم ،ا�رشح ذلك.
 -4ا�ستنتج داللة واحدة من كل �آية من الآيات الكرمية الآتية على تكرمي الإ�سالم للإن�سان:
�أ  -قال تعالى} :

{.

ب -قال تعالى} :

{.

جـ  -قال تعالى} :
{
{.

د  -قال تعالى} :
هـ  -قال تعالى} :
{.

 -5هات ميزة واحدة للت�رشيعات الإ�سالمية على القوانني والت�رشيعات الدولية ،جتعلها �أدعى �إلى
التزام الإن�سان.

166

الدر�س الثاين والثالثون

الإ�شاعة

�أمر الإ�سالم امل�سلم بحفظ ل�سانه و�صونه عن كل ما ال فائدة فيه ،وجعل الل�سان و�سيلة يتقرب

العبد بها �إلى ربه ،وحذر من ا�ستخدامه يف مع�صية اهلل تعالى ،وخا�صة يف اخلو�ض يف حرمات
كاذبا؛ ملا يف
أكان اخلرب
الآخرين ،فحرم تداول الأخبار التي تتعلق بحرماتهم؛ �سواء � َ
ً
�صحيحا �أم ً

أليما ملن يفعلون ذلك ،قال تعالى
ذلك من ك�شف للأ�ستار وف�ضح للأ�رسار ،وقد �أعد اهلل تعالى ً
عذابا � ً

}

{

(�سورة النور ،الآية .)19

فما الإ�شاعة؟ وما �أ�سباب انت�شارها ؟ وما �آثارها و�أخطارها؟ وكيف ميكن للم�سلم �أن يتعامل

معها؟

مفهوم الإ�شاعة

أول
� اً

هي نقل الأخبار الكاذبة� ،أو املبالغة والتهويل يف ن�رش الأخبار وو�صف الأحداث وتف�سريها.
وللإ�شاعة �أخطار كثرية تنعك�س �آثارها على الفرد واملجتمع ،فهي تعمل على هدم الأ�رسة

ذه ُب بالطم�أنينة ال�سائدة يف املجتمعات ،وتدمر االقت�صاد وتهدر
والتفريق بني الأحبة ،كما �أنها َت َ

الأموال.

�أناق�ش و�أخل�ص
للإ�شاعة دور كبري يف �إ�ضعاف قوة املجتمع وترابطه� ،أناق�ش ذلك ،و�أخل�ص ما تو�صلت �إليه من نتائج.

ثانيًا

�أ�سباب ن�رش الإ�شاعة
�أ�سباب ن�رش الإ�شاعة والرتويج لها كثرية ،ومن �أبرزها ما ي�أتي:

 - 1احل�سد :وهو متني احلا�سد زوال النعمة عن النا�س ،فتجد بع�ض النا�س يفرح بكل خط أ� �أو عيب
يجده يف الآخرين ،في�ضيف �إليه من الكذب ما ميكنه من ت�شويه �صورة املح�سود ،ثم ي�شيعه،
ويو�سع نطاق انت�شاره بني النا�س.
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�أناق�ش و�أكتب
�أناق�ش مع زمالئي دور التناف�س غير المحمود في ن�شر الإ�شاعة ،و�أكتب ما تو�صلت �إليه من
نتائج على ال�سبورة.

 - 2اجلهل بعواقب الأمور :فاجلاهل ال مييز بني ح�سن وقبيح ،وال يفكر يف النتائج ال�سيئة التي
ترتتب على نقل الأخبار ،حيث ي�سارع يف ن�رش اخلرب مبجرد �أن يتلقاه ،وقد ذم اهلل تعالى الذين

ي�سارعون يف ن�رش الأخبار بعد تلقيها بال روية وال تدبر ،فقال تعالى} :

{ (�سورة النور ،الآية  )15ومع �أن

�أداة التلقي للأخبار هي الأ�سماع� ،إال �أن ذكر الأل�سن هنا بو�صفها �أداة للتلقي ،يوحي ب�رسعة

ن�رش اخلرب و�إذاعته� ،أي ال يكاد اخلرب ي�صل الأ�سماع حتى تتناقله الأل�سن ،ويف هذا توبيخ ملن

هذه حاله.

 -3العداء الذي يكون بني الأ�شخا�ص :فيتخذ من الإ�شاعة و�سيلة للت�شهري به ،واالنت�صار عليه.
� -4ضعف الوازع الديني ،والتهاون يف الأحكام ال�رشعية و�أوامر الإ�سالم.

موقف امل�سلم من الإ�شاعة

ثالثًا

يجب التعامل مع الإ�شاعة وفق املنهج الرباين الذي بينته �رشيعة الإ�سالم ،والذي يتمثل يف

املواقف الآتية:

 - 1موقف الناقل للإ�شاعة

�أ  -يجب على ناقل الإ�شاعة �أن يتوب �إلى اهلل تعالى؛ فريجع عن خطئه ،ويعتذر عنه ،ويعقد
العزم على عدم اخلو�ض فيها مرة �أخرى.

ب�	-أن يدافع عن الذين �أ�شاع عنهم الأخبار ،ويعمل على حت�سني �صورتهم ،مع �إبراز اجلانب
الإيجابي عندهم ،فعن �أبي الدرداء ،عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال « :من ر ّد عن
عر�ض �أخيه ،ر ّد اهلل عن وجهه النار يوم القيامة »((.

( )1رواه الرتمذي.

168

جـ -التفكر يف عواقب الت�رسع يف نقل الأخبار ون�رشها بني النا�س ،قال اهلل تعالى} :

{ (�سورة

خربا فيه ن�رش للفاح�شة �أو لعيوب الآخرين� ،أو فيه
احلجرات ،الآية  )6فيجب على من �سمع ً
تفريق لوحدة الأمة �أو �إحلاق ال�رضر ب�أمنها �أو اقت�صادها� ،أال ين�رشه بني النا�س ،حتى لو

�صحيحا؛ ملا يف ن�رشه من �آثار �سيئة يف الأفراد واملجتمعات ،ولأن امل�سلم م�أمور
كان اخلرب
ً
ب�سرت الآخرين وعدم ن�رش عيوبهم.

�أ�ستذكر
نبويا يحث على ال�ستر على الآخرين.
�ستر الم�سلم يحد من ن�شر الإ�شاعات� ،أ�ستذكر حدي ًثا ًّ
 -2موقف املتلقي للإ�شاعة

�أ  -الأ�صل ح�سن الظن بامل�ؤمنني ،قال اهلل تعالى} :
للإ�شاعة بح�سن الظن بالآخرين.

{ (�سورة النور ،الآية  ،)12فقد �أمر اهلل تعالى املتلقي

ب -الأ�صل يف امل�سلم �أن يحفظ ل�سانه ،ف�إن الإن�سان م�س�ؤول عن كل ما ينطق به ،وحما�سب
عليه ،قال اهلل تعالى} :

{ (�سورة ق ،الآية  )18ويجب على

�سببا يف ن�رش
الإن�سان �أال يخو�ض يف كل �شيء �أو يف ما ال يعنيه ،حتى ال يكون ً
إ�سالم
الإ�شاعات وترويج الأخبار ،قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمِ « :م ْن ُح ْ�س ِن � ِ
تركه ما ال ِ
املر ِء ُ
يعنيه»((.

جـ -التثبت :وذلك بطلب الدليل الوا�ضح على �صحة اخلرب املنقول ،قال اهلل تعالى} :
{ (�سورة احلجرات ،الآية .)6

د �	-إرجاع الأمور �إلى �أهل االخت�صا�ص و�أ�صحاب الر�أي واخلربة ،قال اهلل تعالى:
}

{ (�سورة الن�ساء ،الآية  )83فقد �أمر اهلل تعالى يف هذه

( )1م�سند �أحمد.
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الآية برد الأمر �إلى �أهل العلم واخلربة ،الذين مييزون بني امل�صالح واملفا�سد ،ف�إن ر�أوا يف �إذاعته
م�صلحة للم�ؤمنني ،فعلوا ذلك ،و�إن ر�أوا فيه م�رضة للم�ؤمنني مل يذيعوه.

وقد كادت �إ�شاعة مقتل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يوم �أحد �أن تزيد من البالء الواقع على

امل�سلمني يف املعركة؛ حيث �ضعفت عزائم كثري من ال�صحابة الكرام ،الذين مل يكونوا مع ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،وانهارت معنوياتهم ،ووقع االرتباك يف �صفوفهم ،وعمتها الفو�ضى
واال�ضطراب ،حتى نادى كعب بن مالك  يف امل�سلمني يب�رشهم ب�أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه

حي يقاتل بني ال�صفوف.
و�سلم ٌّ
�أثري خرباتي

�أ�صبحت مواقع التوا�صل االجتماعي ً
خ�صبا لنقل الأخبار وترويج الإ�شاعات .مما تعلمته
و�سطا
ً
اً
حلول عملية للحد من هذه الظاهرة.
من الدر�س� ،أحاول �أن �أقرتح
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á∏Ä°SC’G
 -1اذكر ثالثة من �أخطار الإ�شاعة.
 -2احل�سد �أحد �أ�سباب نقل الإ�شاعة ون�رشها ،و�ضح ذلك.
 -3بينّ ال�صورة البيانية يف التعبري القر�آين يف قوله تعالى} :
{.
 -4علل :كادت �إ�شاعة مقتل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يوم �أحد �أن تزيد من البالء الواقع على
امل�سلمني يف املعركة.

 -5بينّ املوقف الذي ي�شري �إليه كل دليل من الأدلة ال�رشعية الآتية يف التعامل مع الإ�شاعة:
�أ  -قوله تعالى} :

{.

ب -قوله تعالى} :

{.

ترك ُه ما ال ِ
إ�سالم املر ِء ُ
يعنيه ».
جـ -قوله �صلى اهلل عليه و�سلمِ « :من ُح ْ�س ِن � ِ
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الدر�س الثالث والثالثون

ابن خلدون
وفعا ًال يف
يزخر التاريخ الإ�سالمي مبجموعة من الأعالم الأفذاذ الذين �أ�سهموا � ً
إيجابيا ّ
إ�سهاما � ًّ

تن�شيط املعارف الإن�سانية ،وقدموا خدمات مفيدة للأمم وال�شعوب املتطلعة نحو التطور واالرتقاء،

وذلك بف�ضل ما تركوه من ثروة علمية �شمولية ،ومن ه�ؤالء ابن خلدون الذي احتل يف الرتاث
وي َ
نظر �إليه على �أنه �صاحب ر�ؤية
العربي والإ�سالمي ويف الفكر الغربي املعا�رص مكانة متميزةُ ،

خا�صة يف ما يتعلق بدرا�سة التاريخ الب�رشي ،واملجتمع الإن�ساين ،والعمران احل�ضاري ،حتى و�صفوا

وال�سيا�سي وغري ذلك من احلقول املعرفية.
والرتبوي
االقت�صادي
�شخ�صيته بالعبقرية يف الفكر
ّ
ّ
ّ

التعريف بابن خلدون

أول
� اً

ابن خلدون هو عبد الرحمن بن حممد بن خلدون ،ولد يف تون�س يف �شهر رم�ضان من عام

732هـ ،ون�ش�أ يف بيت علم وجمد عريق ،فحفظ القر�آن الكرمي يف وقت مبكر من طفولته،

وقد كان �أبوه هو معلمه الأول ،ودر�س على م�شاهري علماء ع�رصه ،من علماء الأندل�س الذين

رحلوا �إلى تون�س نتيجة احلرب ،فدر�س القراءات وعلوم التف�سري واحلديث والفقه املالكي،

أي�ضا علوم اللغة من نحو و�رصف وبالغة و�أدب ،ودر�س علوم
والأ�صول والتوحيد ،ودر�س � ً
املنطق والفل�سفة والعلوم الطبيعية والريا�ضيات ،وكان يف تلك العلوم جميعها مثار �إعجاب

�أ�ساتذته و�شيوخه.

�صفاته ومناقبه

ثانيًا

مل يعرف التاريخ ال�سيا�سي العربي رجلاً ملئت حياته باحلوادث مثل ابن خلدون ،وقد ات�صف

ب�صف��ات من �أبرزه��ا؛ الثقة بالنف�س ،وال��ذكاء ،وحب العمل ،ولقد �أجمع كث�ير من الأعالم على
�أن مع��امل العبقري��ة املبدعة متواف��رة يف �شخ�صيته ،فقد و�صف امل�ؤرخ��ون �شخ�صيته ،وقد قال عنه
امل�ست��شرق �« :Levi-provencalإن �صفات العبقرية عند ابن خل��دون تتجلى يف �أنه �أحرز ق�صب
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ال�سبق يف جماالت املعارف الإن�سانية والتاريخ ،وعلم االجتماع،

والرتبية وغريها» .ومما ميز ابن خلدون و�أو�صله �إلى هذه املكانة
العلمي��ة؛ كرثة �أ�سفاره وتنقالته بني ال��دول املغربية والأندل�س،

وكرثة قراءاته ودرا�سته ،وخربات��ه الوا�سعة يف ميادين ال�سيا�سة،

وخدمته يف معية امللوك والأمراء.

أتعلم
ق�صب ال�سبق :الق�صبة التي كان
ي�أخذه��ا الفائ��ز يف امل�سابقة،
وهي ت��دل عل��ى تقدمه على

الآخرين و�سبقه لهم.

�أعرب عن ر�أيي
�أعرب بر�أيي عن �أهم �سبب يف تكوين ثروة العلوم واملعرفة عند ابن خلدون ،و�أناق�شه مع زمالئي.

ثالثًا

حياته العلمية
رائدا جمد ًدا يف كثري من العلوم والفنون ،منها ما ي�أتي:
يعد ابن خلدون ً

 - 1ابن خلدون وعلم االجتماع

يعد ابن خلدون م�ؤ�س�س علم االجتماع �أو علم العمران الب�رشي ،وهو ما ُيعرف بتلك
ّ
�سواء �أكانت �سكانية �أم اجتماعية �أم �سيا�سية
العالقات التي يقيمها الإن�سان مع �أفراد جن�سه
ً

�أم اقت�صادية �أم ثقافية ،وقد ابتد�أ �أ�س�سه ب�إي�ضاح �أن الإن�سان ال ي�ستطيع العي�ش مبعزل عن �أبناء
جن�سه حيث يقول�« :إن االجتماع الإن�ساين �رضوري ،فالإن�سان مدين بالطبع؛ �أي ال بد له من

بع�ضا من فروع علم
االجتماع الذي هو املدنية ،وهو معنى العمران» ،وقد ذكر يف مقدمته ً
االجتماع املعا�رص ،ناق�شها ابن خلدون يف و�ضوح تام منها :علم االجتماع العام ،والبدوي،

متخ�ص�صا
علما
ً
وال�سيا�سي ،واحل�رضي ،واالقت�صادي ،والرتبوي ،وقد �أ�صبح هذا العلم اليوم ً

ُي َد َّر ُ�س يف اجلامعات.
�أ�ستذكر

نبويا �رشي ًفا يحث على االجتماع والتوا�صل.
�أ�ستذكر مع �أفراد جمموعتي ،حدي ًثا ًّ
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 - 2ابن خلدون وعلم التاريخ

إ�سالميا بار ًزا ،متيز منهجه يف تناول الأحداث التاريخية بروح
ؤرخا �
يعد ابن خلدون م� ً
ًّ
مرجعا
التق�صي والتحقق؛ ما �أك�سبه منهجية علمية متيزت بها كتبه ،وجعلت مقدمته ال�شهرية
ً
أ�سا�سيا ملن �أحب قراءة احلقبة الزمنية التي كتب عنها ابن خلدون.
� ًّ
ويف الوقت الذي عكف فيه بع�ض امل�ؤرخني على كتابة التاريخ على �أنه �سجل للحوادث
والوقائع ،فقد ركز ابن خلدون يف نظرته �إلى التاريخ على ال�صلة اجلوهرية بني التاريخ و�أعمال

الب�رش ون�شاطاتهم و�أو�ضاعهم و�أحوالهم يف حياتهم واجتماعاتهم.
وقد متيز البحث التاريخي عنده مبا ي�أتي:

�أ  -التاري��خ علم له قواعده� ،سواء �أكان يف املفه��وم �أم يف ال�صياغة النظرية للمفهوم� ،أم يف
الكتابة� ،أم يف �آلية التحقيق.

ب  -الطريق��ة الت�أريخية ذات �أ�سلوب نقدي خا���ص ،تتحد عنا�رصها الأ�سا�سية يف :امل�ؤرخ،
ومفهوم التاريخ ،و�أ�سلوب الكتابة التاريخية ،وا�ستيعاب اخلرب.

جـ  -للتاريخ دور يف �صناعة امل�ستقبل ،فهو يهتم باملا�ضي ال لذاته ،ولكن للوعي وللم�ستقبل،
والتاري��خ ِعبرَ  ،والعرب تعمل م��ع الآتي ،لكي يكون كما نريد؛ �أي �أنه �أراد �إعادة ترتيب
املا�ضي ليقدم لنا منه �صورة م�رشقة للم�ستقبل.

وه��ذا ما جعل منه بحق �أول من اقتحم ميدان م��ا ي�سمى بتاريخ احل�ضارات �أو التاريخ
املقارن.

�أبي
�أهمية التاريخ ودرا�سته يف حياتي.
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 - 3ابن خلدون وعلم االقت�صاد
يبني ابن خلدون نظرته االقت�صادية بقوله�“ :إن اختالف الأجيال يف �أحوالهم �إمنا هو باختالف
نحلهم من املعا�ش” وهذا قاده �إلى �أن االقت�صاد يقوم على
أتعلم
جمموعة من مقومات ُت َع ُّد حجر الزاوية يف علم االقت�صاد ِن َح ِلهم :طرقهم يف العمل.
احلديث ،منها:
�أ  -درا�سة الأ�ساليب الإنتاجية التي تعاقبت عليها املجتمعات الب�رشية.

ب -انتقال املجتمعات من البداوة �إلى احل�ضارة؛ �أي من الرعي والزراعة �إلى ال�صناعة والتجارة.
جـ -يرك��ز ابن خلدون على ال�صناعة جاعلاً منها ال�سبب الأ�سا�سي يف االزدهار احل�ضاري،
ومن ذلك قوله�“ :إن ال�صنائع �إمنا تكتمل بكمال العمران احل�رضي وكرثته ،و�إن ر�سوخ
أي�ضا مقولة
ال�صنائ��ع يف الأم�صار �إمن��ا هو بر�سوخ احل�ض��ارة وطول �أمدها” ،وتن��اول � ً
تق�سي��م العمل بت�أكيد �أن “النوع الإن�س��اين ال يتم وجوده �إال بالتعاون” ،لعجز الإن�سان
عن تلبية حاجاته جميعها مهما كانت قدرته مبفرده.
والبن خلدون العديد من النظريات االقت�صادية منها:
�أ  -امللكي��ة اخلا�صة غريزة عن��د الإن�سان ،وهي التي تدفعه للعم��ل ،ويعتقد �أن الإنتاج غري
ممكن �إال على �أ�سا�س امللكية اخلا�صة.
ح��ث عليه الدين ،وق��د �أعطاه الدور
ب -ب�ين �أن العمل هو ك�س��ب الرزق واملعا�ش ،وقد
ّ
الفاعل يف حياة الإن�سان.
��د �أن قيمة ه��ذه ال�سلع متثل
جـ -ق�س��م ال�سل��ع �صنفني؛ �سل��ع كمالية ،و�سل��ع �رضوريةَ ،و َع َّ

�أ�سعاره��ا ،وهي التعبري احلقيقي عن قيمة الب�ضاعة ،واملق�صود هنا العمل الذي يبذل يف
�إنتاج هذه ال�سلعة.
د َ -ع َّد �أن تزايد عدد ال�سكان ي�ؤدي �إلى �سعادة الب�رشية وقوة الأمة ورخ�ص الأ�سعار ورفاهية
النا�س.
هـ  -حدد وظائف النقود وبني قيمتها ،و�أنها و�سيلة للتبادل التجاري على امل�ستوى العاملي.
وبهذا يظهر ف�ضل ابن خلدون ب�إحداث نقلة معرفية ومنهجية يف درا�سة علم االقت�صاد،
ودوره يف قيام احل�ضارات وا�ستمرارها.
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 - 4ابن خلدون وعلم الرتبية

أكادمييا م�ستقالًّ ،وقد
إ�سهاما فاعلاً يف علم الرتبية؛ ما مهد جلعله ِع ْل ًما �
�أ�سهم ابن خلدون � ً
ًّ

ُعملت درا�سات كثرية حول فكره الرتبوي ،وميكن �إجمال �أفكاره الرتبوية يف الآتي:

معا :وهو �أن ُي َت َد َّر َج مع الطالب بتلقينه
أ�  -التدرج والتكرار مبا ينا�سب الطالب واملو�ضوع ً

مراعيا
م�سائ��ل م��ن كل باب هي �أ�صول ذلك الب��اب من غري الدخول �إل��ى التفا�صيل،
ً

قدرت��ه وقابليته على فهم ما يلقى عليه ،ويف املرحلة الثانية �رشح جزيئات من املو�ضوع
ً
ارتباطا به ،وبعد ذلك ت�أتي املرحل��ة الثالثة حيث يدخل �إلى اجلزيئات والتفا�صيل
�أك�ثر
الأ�صغر دقة.

ب -عدم �إرهاق فكر الطالب ،والإحاطة بطبيعة هذا الفكر ،يقول� :إن الفكر الإن�ساين ينمو
تدريجيا ،ويت�أثر مبا يكت�سبه من معلومات ومهارات ،وما يعر�ض له من خربات.
ويتطور
ًّ

جـ -عدم االنتقال من فن �إلى �آخر قبل فهمه :وذلك خوفًا من اخللط امل�ؤدي �إلى عدم الفهم،
وهو العلم والتعليم.

د  -الن�سيان �آفة العلم ،تعالج بالتتابع والتكرار :واملراد تربية امللكات لدى الطالب ،ليكون
قادرا على التذكر عند احلاجة.
ً

ف على ابن خلدون ما لل�شدة والق�سوة على الطالب
هـ  -ع��دم ال�شدة على املتعلمني :مل َي ْخ َ

وخا�ص��ة على املبتدئ من نتائج �سلبية ،لذا دع��ا �إلى عدم ا�ستخدام العنف والق�سوة مع

املتعلمني.

 - 5ابن خلدون ومنا�صبه

ق�ضى ابن خلدون �أغلب مراحل حياته يف تون�س واملغرب ،وقد عمل بالتدري�س يف جامع

الزيتونة بتون�س ،ويف جامع القرويني يف املغرب ،وباجلامع الأزهر يف القاهرة ،وباملدر�سة
الظاهرية يف دم�شق وغريها ،وكان ال يدر�س يف هذه املراكز العلمية �إال �صاحب علم وف�ضل.

فقيها ،ومن بني �شيوخه الإمام ابن عرفة.
ويف �آخر حياته تولى الق�ضاء املالكي مب�رص بو�صفه ً
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م�ؤلفاته

رابعا
ً

عا���ش ابن خلدون حي��اة مليئة بالأحداث ،ومع ذلك فقد ترك م�ؤلفات عظيمة ال تزال الب�رشية

جميعها تعتمد عليها ،تدر�سها وتتعلم منها ،و�أ�شهر م�صنفات ابن خلدون ما ي�أتي:

وغربا ،حتدث فيه عن الكثري من تفا�صيل حياته املهنية
 - 1التعريف بابن خلدون يف رحالته �رشقًا
ً

كثريا من تفا�صيل حياته ال�شخ�صية
يف جمال ال�سيا�س��ة والت�أليف والرحالت ،ولكنه مل ي�ضمنه ً

والعائلية.

 - 2تاريخ ابن خلدون امل�سمى ب ِـ (كتاب العرب وديوان املبتد أ� واخلرب يف �أيام العرب والعجم والرببر

ومن عا�رصهم من ذوي ال�سلطان الأكرب) ،الذي خ�ص�صه للتاريخ العام ،وتاريخ تعمري �صقلية،

وق��د ُترجم ه��ذا املجهود الكبري �إلى لغ��ات �أجنبية عديدة وبالأخ�ص الرو�سي��ة ،والإيطالية،
والهولندية ،والإ�سبانية ،والربتغالية.

انت�شارا ،وقد احتوت على جممل التاريخ ،وبيان لعلم االجتماع،
 - 3مقدمة ابن خلدون� :أكرث كتبه
ً
ومو�سوعة للعلوم احلية التي تهتم باحلياة الب�رشية.

خام�سا
ً

وفاته

تويف ابن خلدون يف م�رص عام 808هـ ،وله ق�صيدة يف احلنني ملوطنه تون�س ،وقد �أثر هذا العامل

يف العديد من ال�شخ�صيات ،وت�أثر به العديد من العلماء.
�أنظم حوا ًرا

حوارا مع زمالئي حول �صفات املواطنة ال�صاحلة ،مبي ًنا �أهمية الوطن يف احلياة االجتماعية.
�أنظم
ً
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 - 1اذكر �أربعة من معامل �شخ�صية ابن خلدون.
 - 2علل ما ي�أتي:
أ�  -جتمع عند ابن خلدون ثروة طائلة من العلوم واملعارف.
ب -يعد ابن خلدون �أول من اقتحم ما ي�سمى بتاريخ احل�ضارات �أو التاريخ املقارن.
 - 3بر�أيك ،ما �أهم علم متيز به ابن خلدون وعالج به الواقع؟
 - 4و�ضح الفرق بني منهج ابن خلدون يف تعامله مع التاريخ ،وبني منهج غريه من امل�ؤرخني.
 - 5هات ثال ًثا من القواعد الرتبوية عند ابن خلدون.
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قائمة املراجع

 - 1حكمت بن ب�شري بن يا�سني� ،سماحة الإ�سالم يف التعامل مع غري امل�سلمني.

 - 2خالد عطية ال�سعودي ،مهارات احلياة �إ�ضاءات يف م�سرية الإبداع ، ،دار جمدالوي للن�رش
والتوزيع عمان .2014

 - 3خالد حممد خالد ،رجال حول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،1993 ،دار الكتاب العربي،
بريوت.

 - 4خديجة عبد احلليم ترك�ستانني ،الكرامة الإن�سانية يف �ضوء ال�سنة النبوية ،العدد  100جملة
البحوث الإ�سالمية.

� - 5شم�س الدين حممد بن �أحمد بن علي بن عبد اخلالق ،املنهاجي الأ�سيوطي ثم القاهري
ال�شافعي (املتوفى 880 :هـ)� ،إحتاف ال ِأخ ّ�صا ب َف�ضائل امل�سجد الأق�صى ،املحقق :الدكتور�/أحمد
رم�ضان �أحمد ،الهيئة امل�رصية العامة للكتب.

� - 6صربي �سليم ،مقدمة ابن خلدون بني علم االجتماع والفولكلور ،العدد  ،80جملة درا�سات مينية.
 - 7عبا�س حممود العقاد ،الإن�سان يف القر�آن ،دار الكتاب العربي .1991
 - 8عبد الرحمن ،مقدمة ابن خلدون ،دار ال�شعب ،القاهرة.2001 ،

 - 9ماجد عر�سان الكيالين ،مقومات ال�شخ�صية امل�سلمة �أو الإن�سان ال�صالح ،مكة املكرمة ،م�ؤ�س�سة
الريان للطباعة والن�رش والتوزيع1996 ،م.

 -10حممد بن �أحمد الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت .2001

 -11حممد عبد احلي ،علم العمران اخللدوين ''قراءة يف مقدمة ابن خلدون'' ،جامعة عجمان للعلوم
والتكنولوجيا.

 -12حممد قا�سم القريوتي� ،إدارة الوقت ،من�شورات وزارة الثقافة ،عمان.2007 ،
 -13حممد بن عبد امللك بن ه�شام ،ال�سرية النبوية ،املكتبة الع�رصية ،بريوت .2001

 -14حممد بن حممد بن حممد الغزي العامري الدم�شقي� ،أبو بركات ،بدر الدين بن ر�ضي الدين

(املتوفى984 :هـ)� ،آداب الع�رشة وذكر ال�صحبة والأخوة ،عني بتحقيقه :الدكتور عمر مو�سى
با�شا ،مطبوعات جممع اللغة العربية بدم�شق1388 ،هـ 1968 -م.
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