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المقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه وسلم تسليام كثريا ،أما بعد؛

بني العزيز  -كتاب الطالب ملادة احلديث والسرية للصف السادس االبتدائي ،الفصل
فنضع بني يديك ّ -
الدرايس األول ،وهو كتاب يتحدث عن خري البرش نبيك وحبيبك حممد ﷺ؛ لتقرأ سريته وتتعرف سنته

وتقتدي هبديه وتتبع أمره وجتتنب هنيه ،لتفوز بصحبته وبقربه يوم القيامة ،فبقدر طاعتك إياه يكون قربك

منه يوم القيامة.

واجتهدنا ليكون الكتاب واضح العبارة ،يتحدث بلسانك ،وخياطب مشاعرك ،ويالمس واقعك،
ليكون أكثر عو ًنا لك يف فهمه والعمل به.

وهيدف الكتاب إىل تعريفك النبي ﷺ من خالل هديه وسريته ﷺ يف تعامله مع الصغار و َذوي َر ِ ِ
حه

وجلسائه وجريانه وخدمه وضيوفه ومع غري املسلمني ،ورفقه باحليوان.

وقد روعي يف تأليف الكتاب أن تكون متعلام نشطا ،تشارك زمالءك وتتوصل إىل املعلومة بنفسك.
وقد ُض ِّمنت كل وحدة من وحدات الكتاب جمموع ًة من النشاطات واألسئلة ،ونود أن نشري إىل أن بعض
األسئلة والنشاطات  -بطبيعتها  -ليس هلا إجابة واحدة حمددة ،فال َت َر َّد ْد يف اإلجابة عنها بام تراه

مناسبا ،فاملجال واسع ،والقصد من إيرادها تنمية مهارات التعلم والتفكري لديك ،وتقوية ثقتك بنفسك.
وليكن بيتك عونا لك يف تعلمك وتربيتك ،فمن املهم أن ينعكس ما َتع َّلمتَه عىل حياتك وسلوكك داخل
ودور ويل أمرك متابع ُتك وإعانتك عىل تطبيق ما َتع َّلمتَه ،وعىل تنفيذ ما كلفت به من
البيت وخارجه،
ُ
نشاطات بيتية.

ولتستفيد من الكتاب بصورة أفضل عليك أن تقرأ بعناية مفاتيح الكتاب ،وهي فقرة حرصنا فيها عىل

إبراز خطوات املحتوى وفقراته الرئيسة ورشح مدلول كل فقرة.

والذي نأمله أن يكون الكتاب دافعا لك إىل َم ِزيد من العلم النافع والعمل الصالح ،وأن يكون انطالقة

خلري عظيم ترى أثره يف حياتك وأرستك ووطنك.

نفع اهلل بك ،وجعلك قرة عني لوالديك ،وحفظك من كل مكروه ،وسدد اهلل خطاك ،وبارك يف جهودك.

مفاتيح الكتاب
مدخل الوحدة :عبارات تلخص موضوع الوحدة وتحفزك لدراستها.
ٍ
حديث من أحاديث ال َّنبِ ِّي ﷺ فإنه ُي َ
وض ُع
شرح
إذا كان موضوع الدرس َ
داخل هذا الشكل.
نشاط

محدد.
فعلﻢيؤديه
الطالب داخل الصف أو خارجه ألجل تحقيق هدف تعليمي َّ
ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠ
َ
ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

هي أعمال تطبيقية مستقاة من الدرس الغرض منها تدريب الطالب على العمل بالعلم.
معلومات إثرائية

هذه الخطوة تُقدِّ م معلومات تساعد على زيادة معرفتك بموضوع الدرس.

التقومي

األسئلة العامة

روعي في هاتين الخطوتين أن تتأكد أنك فهمت الوحدة أو الدرس وأصبحت قادرا
على تطبيق ما جاء فيه.
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نـ�ص احلـديــث
وب األنصاري َ أ َّن َر ُج ًل َ
قال
َعن َأبِي َأي ُّ َ
الج َّن َة؟ َف َق َ
ال
لِل َّنبِ ِّي ﷺَ :أ ْخبِ ْرنِي بِ َع َم ٍل ُي ْد ِخ ُلنِي َ
ِ
ِ
يم
ال َّنبِ ُّي ﷺ« :ت َْع ُبدُ الل َه َو َل تُشْ ِر ُك بِه َش ْيئًاَ ،وتُق ُ
ِ
الر ِح َم».
الصالةََ ،وت ُْؤتِي َّ
َّ
الزكاةََ ،وتَص ُل َّ

الوحدة

األولى

الــدر�س

الـثـامــن

ال�صفحة

37

[أخرجه البخاري ومسلم]

2

3

قال« :ما َ
عن ال َّنبِ ِّي ﷺ َ
زال ِج ْب ِر ُ
يل
َعن عائِش َة
ُي ِ
وصينِي بِالجا ِر َح َّتى َظ َن ْن ُت َأ َّن ُه َس ُي َو ِّر ُث ُه».

[أخرجه البخاري ومسلم]

ول ِ
الله ﷺ َ
العدَ ِو ِّي َ أ َّن َر ُس َ
قال:
َعن َأبِي ُش َر ْيحٍ َ
الله َواليو ِم ِ
« َم ْن كانَ ُي ْؤ ِم ُن بِ ِ
اآلخ ِر َف ُلي ْك ِر ْم َض ْي َف ُه،
َ
جائِز ُت ُه َي ْو ٌم َو َل ْي ٌلةَ ،و ِّ
الضياف ُة َثالث ُة َأيَّا ٍمَ ،فما َب ْعدَ َذلِ َك
َف ُه َو َصدَ ٌقةَ ،وال َي ِح ُّل َل ُه َأ ْن َي ْث ِو َي ِع ْندَ ُه َح َّتى ُي ْح ِر َج ُه».
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َعن ال َّنبِ َّي ﷺ َ
قالَ « :دخَ َل ْت ا ْم َرأ ٌة
َعن ْاب ِن ُع َم َر
النار ِفي ِه َّر ٍة َر َب َط ْتها َف َل ْم ت ُْط ِع ْمها َو َل ْم تَدَ ْعها ت َْأ ُك ُل
َ
شاش َ
األ ْر ِ
ِم ْن خَ ِ
ض».

[أخرجه البخاري ومسلم]
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الوحدة الأوىل

َه ْدي النبي  في معاملة النا�س ()1

لقد كان النبي ﷺ يراعي في تعامله مع الناس مستوياتهم ،فكان مع الصغير رفيقا ،ومع
الكبير مقدِّ را ،فهو الرحمه املهداة للعاملني ،وقد تعددت وجوه إحسانه ﷺ إليهم ،وتنوعت
بصورة جعلت املتأمل يجزم بأن كل أحواله ﷺ معهم إحسان؛ ودالئل ذلك تفوق احلصر.

وسنتناول في هذه الوحدة مناذج من تعامله ﷺ ،ومنها تعامله مع:

الصغار
جلسائه

ذوي رحمه
جيرانه

ويتوقع منك بعد دراستك لهذه الوحدة:

• أن تدرك مكانة الصغار عند النبي ﷺ.
• أن حتترم الكبير وترحم الصغير.
• أن تصل ذَوي َر ِحمك وحتسن إليهم.
• أن تكرم جلساءك وتتواضع لهم.
• أن حتذر من إيذاء اجلار.
• أن تبادر لإلحسان للجار وتصبر على أذاه.

الوحدة الأوىل

الدر�س
الأول

رابط الدر�س الرقمي

رحمته ﷺ بالصغار

نشاط متهيدي

رأى خالد أخاه الصغير وهو يلقي علبة الماء في الطريق ،فغضب عليه خالد وعاتبه بشدة
حتى بكى الطفل ...أناقش سلوك خالد مع أخيه في ضوء الدرس؟

�أتعرف مكانة ال�صغار عند النبي ﷺ:
النبي ﷺ حسن التعامل مع الجميع ،إال أن للصغار مكانتهم الخاصة لديه ،فقد كان يوليهم
مزيدا من االهتمام والرعاية ،وفيما يأتي بعض األمثلة على ذلك:

رحمته ﷺ بهم:
عن أنس  قال( :كان رسول اهلل ﷺ يزور األنصار فيسلم على صبيانهم ،ويمسح برؤوسهم،
ويدعو لهم)(.)1
10

( )1رواه النسائي في الكبرى برقم ،)8291( :وصححه ابن حبان برقم.)459( :

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()1

وعن عبد اهلل بن جعفر  ،قال( :كان رسول اهلل ﷺ إذا قدم من سفر ُت ُل ِّق َي بصبيان أهل
بيته ،قال :وإنه قدم من سفر َف ُسب َِق بي إليه ،فحملني بين يديه ،ثم جيء بأحد ا ْب َني فاطمة،
فأردفه خلفه ،قال :فأدخلنا المدينة ،ثالثة على دابة)(.)1
وعن عبد اهلل بن شداد ،عن أبيه قال :خرج علينا رسول اهلل ﷺ في إحدى صالت َِي العشاء
وهو حامل َحسنا أو ُحسينا ،فتقدم رسول اهلل ﷺ فوضعه ،ثم كبر للصالة فصلى فسجد بين
ظهرا َن ْي صالته سجدة أطالها ،قال َأبِي :فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول اهلل ﷺ ،وهو
ساجد فرجعت إلى سجودي ،فلما قضى رسول اهلل ﷺ الصالة قال الناس :يا رسول اهلل ،إنك
سجدت بين ظهراني صالتك سجدة َأ َط ْل َتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك،
قال« :كل ذلك لم يكن؛ ولكن ابني ارتحلني ،فكرهت أن ُأ ْع ِج َل ُه حتى يقضي حاجته»(.)2
نشاط 1
أذكار النوم

باسمك اللهم أموت وأحيا

أذكار االستيقاظ من النوم

احلمد هلل الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور

أضع أفكارا أستطيع من خاللها تعويد إخوتي الصغار على المحافظة على أذكار
النوم واالستيقاظ:

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

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

( )1رواه مسلم برقم.)2428( :
( )2رواه النسائي برقم ،)1141( :وأحمد برقم.)7121( :

11

الوحدة الأوىل

نشاط 2

أميز السلوك الصحيح والسلوك الخاطئ في المواقف اآلتية:
ِّ
السلوك

ال َّل ْوم الشديد للصغير على كسر غرض من أغراض املنزل
احلزم مع الصغير في عدم استخدام األشياء اخلطرة
حل الواجبات املدرسية ألخي الصغير
إجبار الصغير على تناول الدواء في حال مرضه
ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ
ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

• أساعد الصغار عندما يحتاجون للمساعدة.
• أتمثل خلق النبي  في رحمته بالصغار.

12

نوعه (صحيح ـ خاطئ)

1

أب ِّين أثر التعامل برحمة على الصغار.

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()1

التقومي

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

َ 2عال َم يدل قول النبي « :فكرهت أن ُأ ْع ِج َل ُه حتى يقضي حاجته»؟
..................................................................................................
..................................................................................................

3

ُأكمل الفراغ بما يناسب:
من أمثلة رحمته ﷺ بالصغار.......................................................... :
...............................................................................................
..............................................................................................

13
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رابط الدر�س الرقمي

الدر�س
الثاين

مالطفته ﷺ للصغار وتوجيهه لهم

نشاط متهيدي

مجموعاتُّ ،
كل مجموعة تقوم باقتراح أفكار لتوجيه الصغار عند الخطأ،
ُي ْق َسم الطالب
ٍ
وبعدها تَعرض كل مجموعة عملها أمام اآلخرين.

مناذج من تعامله ﷺ مع ال�صغار:
مالطفته ﷺ لهم:
كان ﷺ يمازح الصغار ويالعبهم ويالطفهم ،فعن أنس بن مالك  قالْ :إن كان النبي ﷺ
ألخ لي صغير« :يا أبا عمير ما فعل ال ُّنغير»(.)1
ليخالطنا حتى يقول ٍ
وعن عبد اهلل بن الحارث  قال :كان رسول اهلل ﷺ َي ُص ُّف عبد اهلل وعبيد اهلل وكثيرا من بني
إلي فله كذا وكذا» ،قال :فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره
العباس ثم يقول« :من سبق َّ
ف ُيقبلهم ويلتزمهم(.)2
فتلطفه مع الصغار ومداعبته لهم وإدخال السرور عليهم هو من مكارم أخالقه وجميل صفاته ﷺ.

توجيهه ﷺ لهم:
من حسن تربيته ﷺ للصغار أنه كان يحرص على توجيههم وإرشادهم ومن األمثلة على
ذلك :عن أنس بن مالك  قال :قال لي رسول اهلل ﷺ« :يا ُب َن َّي إذا دخلت على أهلك فس ِّلم
َي ُك ْن برك ًة عليك وعلى أهل بيتك»(.)3
14

( )1أخرجه البخاري برقم ،)6129 ( :ومسلم برقم ،)2150( :واملراد بالنغير :طائر صغير.
( )2أخرجه أحمد.)268 / 4( :
( )3أخرجه الترمذي برقم.)2698 ( :

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()1

وعن ُع َم َر ْب ِن أبي سلم َة  قال :كنت غالما في ِحجر رسول اهلل ﷺ وكانت يدي تطيش في
هلل ْ
وكل بيمينك وكل مما يليك» فما زالت
الص ْحفة ،فقال لي رسول اهلل ﷺ« :يا غالم َس ِّم ا َ
َّ
تلك ِط ْعمتي بعد (.)1

نشاط 1

أرسم رسم ًا شجري ًا وأكتب فيه أكبر قدر ممكن من األعمال التي يمكن أن أقدمها

للصغار حتى َأ ِ
كسب محبتهم .

( )1متفق عليه :أخرجه البخاري برقم ،)5376( :ومسلم برقم.)2022( :
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نشاط 2

أبين العالقة بين مالطفة الصغير وتوجيهه.
ِّ

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

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

ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

• أشترك في اللعب مع الصغار إلدخال السرور عليهم.
• أقرأ قصة هادفة ألخي الصغير.

16

1

أب ِّين فائدة ممازحة الصغار ومالعبتهم.

2

ُأكمل الفراغ بما يناسب:

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()1

التقومي

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

من أمثلة ُمزاحه  مع الصغار:

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

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

3

أستنبط صفتين من صفات النبي ﷺ في تعامله مع الصغار:
أ........................................................................................... .
ب........................................................................................... .
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رابط الدر�س الرقمي

الدر�س
الثالث

احترامه ﷺ للصغار وإهداؤه إليهم

مناذج من تعامله ﷺ مع ال�صغار:
كان النبي ﷺ يعامل الصغار بتقدير واحترام ويعطيهم حقوقهم بل ويهدي لهم ،ومن النماذج
على ذلك:

احترامهم وإعطاؤهم حقوقهم:
من تقدير النبي ﷺ للصغار وإعطائهم حقوقهم ما رواه سهل بن سعد  أن رسول اهلل ﷺ ُأتي
بشراب فشرب منه وعن يمينه غالم وعن يساره األشياخ فقال للغالمَ « :أ َت ْأ َذ ُن لي أن أعطي هؤالء»،
فقال الغالم :واهلل يا رسول اهلل ال أوثر بنصيبي منك أحدا ،قالَ :ف َت َّله( )1رسول اهلل ﷺ في يده(.)2

18

( )1فتله :وضعه في يده.
( )2أخرجه البخاري برقم ،)5620( :ومسلم برقم.)2030( :

من تقديره ﷺ للصغار وحرصه على تأليف قلوبهم أنه كان ُيهدي لهم ،فعن أبي هريرة 
أنه قال :كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي ﷺ فإذا أخذه رسول اهلل ﷺ قال:
«اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا( )1وبارك لنا في ُمدِّ نا (... »)2
قال ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر(.)3

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()1

إهداؤه ﷺ إليهم:

نشاط 1

• محمد شاب يبلغ من العمر اثنتي عشرة سنة ،يحب إخوته الصغار ويساعدهم في
استذكار دروسهم وحل واجباتهم ،ويقدم لهم الهدايا عند تفوقهم ،ويخصص وقتا
للعب معهم وممازحتهم وإدخال األنس عليهم ،وال ينسى أن يعلمهم بعض األدعية
واألذكار التي تحفظهم بإذن اهلل.
• خالد شاب في الصف السادس االبتدائي ،يغضب سريعا من إخوته الصغار ويعاملهم
بقسوة وشدة ،وكثيرا ما يضربهم إذا رفضوا تلبية طلباته ،ويمتنع من اللعب معهم ويرفض
جلوسهم معه على سفرة الطعام ،ويمنع دخولهم إلى المجلس عند زيارة بعض األقارب لهم.

من خالل النموذجين السابقين أكتب أثر التعامل الحسن وأثر التعامل السيئ مع الصغار:
أثر التعامل احلسن مع الصغار

أثر التعامل السيئ مع الصغار

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تقريبا.
( )1الصاع :أربعة أمداد ،وهو يعادل ( )2.5كيلو ً
( )2املُدّ ِ :م ْلء اليدين املتوسطتني غير مقبوضتني وال مبسوطتني ،ووزن املد ( )600جرام تقريباً ،والصاع واملد مكاييل وليست موازين.
( )3أخرجه مسلم برقم.)1373( :
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نشاط 2

بالتعاون مع مجموعتي أذكر بعض األمثلة المناسبة إلهداء الصغار ،وكل طالب يختار
منها ما يناسبه إلهداء صغير لديه.
..............................................................................................
..............................................................................................

ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ
ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

• أشتري حلوى للصغار وأوزعها بينهم بالتساوي.
• أهدي صغيرا ِسواكا طيبا.

20

1

أوضح أثر إهداء الصغير على تقبل التوجيه من الكبير.
ِّ

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()1

التقومي

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

2

ُأكمل الفراغ بما يناسب:
من أمثلة إهداء النبي ﷺ للصغار:

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

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

3

أصف شعور الصغار عندما تقدم لهم هدية.
..............................................................................................
..............................................................................................

4

أب ِّين الفائدة من الهدية على الصغار.

..............................................................................................
..............................................................................................
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الدر�س
الرابع

رابط الدر�س الرقمي

دعاؤه ﷺ للصغار وتشجيعهم على العمل الحسن

تـمـهـيـد:
من اطلع على السيرة النبوية للنبي ﷺ الذي جعله اهلل تعالى قدوة للمسلمين فإنه يلحظ
بوضوح اهتمامه الواسع بالصغار ،فقد كان يهتم باألطفال ويدعو لهم ويشجعهم على األعمال
الحسنة ،ومن ذلك:

الدعاء لهم:
كان النبي ﷺ كثيرا ما يدعو للصغار:
صغيرا) قال َض َّم ِني النبي ﷺ إلى صدره ،وقال« :اللهم علمه
(وكان
عن ابن عباس
ً
الحكمة»(.)1
قال:كان النبي ﷺ ُي َع ِّو ُذ الحسن والحسين (وكانا صغيرين) ويقول« :إن
عن ابن عباس
أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق؛ أعوذ بكلمات اهلل التامة من كل شيطان وها ّمة ومن كل
عين ال ّمة»(.)2

الت�شجيع على العمل احل�سن:
عن عمرو بن حريث « أن رسول اهلل ﷺ م ّر بعبد اهلل بن جعفر
الصبيان  -قال« :اللهم بارك له في بيعه .أو قال :في صفقته»(.)3
أن النبي ﷺ دخل الخالء ،فوضعت له وضوءا قال« :من وضع هذا» ف ُأخبر
عن ابن عباس
فقال« :اللهم َف ِّقهه في الدين»(.)4
وهو يبيع بيع الغلمان  -أو

22

( )1أخرجه البخاري برقم ،)3756( :ومسلم برقم.)2477( :
( )2أخرجه البخاري برقم ،)3371( :والعني الال ّمة :ذات ملم وهي التي تصيب بسوء ،وقيل :هي كل داء وآفة تلم باإلنسان من جنون وخبل وغير ذلك.
( )3أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم.)1467( :
( )4متفق عليه ،البخاري برقم- )143( :واللفظ له ،-ومسلم برقم.)2477(:

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

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

احرتامهم

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

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

تشجيعهم
عىل اخلري

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()1

هديه

مع الصغار

نشاط

أقوم بتشجيع أخي على العمل الحسن بصور متنوعة منها:
احملور

مثال محلول

تشجيع لفظي

أحسنت

تشجيع مادي

لعبة
لعبة

تشجيع ترويحي

نزهة
نزهة

أمثلة

نشاط أسري

أتدارس مع والدَ َّي َه ْد َي النبي ﷺ في التعامل مع الصغار من خالل الدروس السابقة،
وأدون النتائج التي نصل لها.
ِّ

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
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ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ
ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

• ُأ ْثني على الصغار إذا شاهدتهم يساعدون اآلخرين.
• أكافئ الصغار على أعمال الخير (صدقة – صالة  ...إلخ).

التقومي
1

أب ِّين فائدة تشجيع النبي ﷺ للصغار على العمل الحسن.

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

2

أع ِّلل حرص النبي ﷺ على الدعاء للصغار.
................................................................................................
................................................................................................

3

ُأكمل الفراغ بما يناسب:
من أمثلة دعاء النبي ﷺ للصغار:

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

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

الدر�س
اخلام�س

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

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()1

رابط الدر�س الرقمي

ول ا ِ
َع ْن َعب ِد ا ِ
هلل ْبنِ َع ْم ٍرو  قالَ  :قالَ َر ُس ُ
هلل ﷺ« :ل َْي َس ِم َّنا َم ْن ل َْم
ْ
يرنا َو َي ْعرِ ْف َش َر َف كَ ِبيرِ نا»(.)1
َي ْر َح ْم َص ِغ َ
نشاط متهيدي

بالتعاون مع مجموعتي أقترح عنوانا للدرس وأكتبه في أعلى الصفحة.

ين احلديث:
�أتعرف معا َ
• ليس منا :ليس على طريقتنا حيث اتصف بغير صفاتنا.
ص الصغار
• يرحم صغيرنا :الرحمة تعني العطف والشفقة ،وهي مطلوبة للكبار والصغار ،وخُ َّ
بها لضعفهم وعدم قدرتهم على أخذ حقوقهم.
ومن صور الرحمة بالصغير:
• حمله وتقبيله.
• ...................................................
• ...................................................
( )1أخرجه أبو داود:كتاب األدب ،باب في الرحمة ،برقم ،)4943( :والترمذي:كتاب البر والصلة عن رسول اهلل  ،باب ما جاء في رحمة الصبيان برقم:
( ،)1920وقال :حديث صحيح.
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• يعرف شرف كبيرنا :الشرف :المكانة ،والمعنى ُيقدر الكبير وينزله منزلته ،و َيدخل في معنى
الكبير :الوالدان واإلخوة واألخوات الكبار ،وأصحاب المكانة والمنزلة في المجتمع كالعلماء
واألمراء والرؤساء.
ومن ُصور تقدير الكبير:
• االستماع له وتق ُّبل توجيهه.
• ........................................................................................................
• ........................................................................................................

مما ي�ستفاد من احلديث:
• اإلسالم دين ُيعطي َّ
كل ذي حق حقه.
• ........................................................................................................
• ........................................................................................................

�أتعرف عبد اهلل بن عمرو

راوي احلديث:

نسبه :عبد اهلل بن عمرو بن العاص القرشي .
صفاته :كان يحترم ويقدر الكبير في فضله ومنزلته ،وإن كان أصغر منه.
فضائله :قال عنه رسول اهلل ﷺ« :نعم أهل البيت عبد اهلل وأبو عبد اهلل وأم عبد اهلل»(،)1
وشهد بعض المغازي.
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( )1أخرجه اإلمام أحمد 161/1 ( :و .) 150/4

1
أ

9
ذ

17
ظ

5
ج

6
ح

7
خ

8
د

2
ب

3
ت

4
ث

10
ر

11
ز

12
س

13
ش

14
ص

15
ض

18
ع

19
غ

20
ف

25
ن

26
هـ

21
ق

22
ك

23
ل

16
ط

27
و

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()1

نشاط

24
م

28
ي

أجمع الحروف المرقومة ،ألحصل على مجموعة من الصفات ،وأكتبها في المكان
ُ
المخصص ،وأظلل باللون األخضر المناسب منها للتعامل مع الصغار ،وباللون األحمر
الصفات غير المناسبة:
األرقام

الصفات

26+23+24+12+2+3+23+1
26+28+23+18+22+6+15+23+1
10+2+14+23+1
26+25+24+26+28+10+7+12+23+1
26+3+6+11+1+24+24
26+28+23+18+26+8+13+23+1
26+3+8+18+1+12+24
26+24+28+23+18+3
2+10+15+23+1
26+28+8+26+23+1+24+28+8+21+3
26+17+23+19+23+1
21+20+10+23+1
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ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ
ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

• أق ِّبل رأس الكبير وأبادره بالسالم.
• أقدّ م الرجل الكبير عند الخروج من أي مكان.
• أتعاطف مع الصغار عندما يحتاجونني.

التقومي
1

أبين كيف يصبح حال المجتمع إذا اتصف أهله برحمة الصغار واحترام الكبار.
.........................................................................................................
.........................................................................................................

2

ُأعلل تخصيص الرحمة بالصغار في قوله ﷺ« :من لم يرحم صغيرنا».
.........................................................................................................
.........................................................................................................

3

أعيد ترتيب الكلمات اآلتية بما يوافق نص الحديث:
(كبيرنا  -يرحم  -ليس منا  -شرف  -صغيرنا  -ويعرف  -من لم)
.........................................................................................................

28

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

اهتم اإلسالم بالطفل وأواله عناية كبيرة ،ومن ذلك:
 1توفي ُر ُه البيئ َة الصالحة والمناخ المناسب للتربية ،حيث رغب في الزواج وح َّرم
الزنا ،فحين يقدم إلى الحياة يجد السكن والمودة والرحمة التي بين والديه.
َ 2أ ْم ُر ُه بحسن اختيار أ ِّمه (الزوجة) بأن تكون ذات دين طلب ًا للذرية الصالحة.
 3حسن اختيار اسمه ،وأن يــؤ َّذن في أذنــه اليمنى ليكون التوحيد أول شيء

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()1

معلومات إثرائية

يسمعه.
َ 4ح ُّث ُه على الرضاعة الطبيعية والتي لها فوائد كبيرة في تغذية المولود وتقوية
جهاز المناعة لديه.
 5أنه أوجب نفقة األوالد على الوالد.
َ 6أ ْم ُر ُه بحسن تربيته وتوجيهه منذ نعومة أظفاره.
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رابط الدر�س الرقمي

الدر�س
ال�ساد�س

محبته ﷺلذوي رحمه ودعوتهم للخير

نشاط متهيدي

بالتعاون مع مجموعتي أع ِّرف زمالئي بالوسائل التي أتواصل فيها مع أرحامي.
(تعرض كل مجموعة أفضل وسيلة أمام الطالب)

املراد بذوي الرحم:
هم األقارب من النسب من جهة أمك أو أبيك.
وأقربهم :اآلباء واألمهات ،واألجــداد والجدات ،واألوالد واألحفاد ،ثم األقرب فاألقرب من
اإلخوة واألخوات وأوالدهم ،واألعمام والعمات وأوالدهم ،واألخوال والخاالت وأوالدهم.
30

صلة الرحم هي اإلحسان إلى األقارب وتكون بأمور متعددة؛ منها :الزيارة ،والهدية ،وعيادة
المريض و ........................... ، .......................... ، ..........................

مناذج من �صلته ﷺ لرحمه:

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()1

معـنـى �صلـة الرحم:

محبتهم والثناء عليهم واحترام كبيرهم:
كان ﷺ يثني على قرابته بالخير الذي يعلمه فيهم ،فقد قال رسول اهلل ﷺ عن عمه العباس
ابن عبد المطلب « :هذا العباس بن عبد المطلب أجود قريش َك ًّفا وأوصلها»(.)1
أن عائشة  ،قالت له( :يا ابن أختي ،لقد رأيت من تعظيم رسول
عن عروة بن الزبير
عجبا) وفي لفظ( :ما رأيت رسول اهلل ﷺ ُّ
أحدا ما يجل العباس أو يكرم
يجل ً
اهلل ﷺ َّ
أمرا ً
عمه ً
العباس)(.)2

دعوتهم ومناصحتهم:
عن أبي هريرة  قال :قام رسول اهلل ﷺ حين أنزل اهلل عز وجل } :ﭿ ﮀ ﮁ{
قال« :يا معشر قريش -أو كلم ًة نح َوها -اشتروا أنفسكم ال أغني عنكم من اهلل شيئا ،يا بني عبد
مناف ال أغني عنكم من اهلل شيئا ،يا عباس بن عبد المطلب ال أغني عنك من اهلل شيئا ،ويا صفي ُة
بنت محمد َس ِليني ما شئت من مالي ال أغني
عم َة رسول اهلل ال أغني عنك من اهلل شيئا ،ويا فاطم ُة َ
عنك من اهلل شيئاً»(.)4

()3

( )1أخرجه النسائي في الكبرى برقم ،)8174( :وأحمد ،)185/1( :وصححه ابن حبان برقم.)7052( :
( )2رواه اإلمام أحمد برقم.)24870( :
( )3سورة الشعراء اآلية.٢١٤ :
( )4أخرجه البخاري ،)2548( :ومسلم برقم.)206-204( :
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نشاط ١

وسائل صلة الرحم كثيرة ومتيسرة ،ومع ذلك يفرط فيها كثير من الناس ،قال تعالى:

} ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ {(.)1

 أكتب أبرز مظاهر قطيعة الرحم المنتشرة بين الناس ،وأصنفها حسب االنتشار:مظاهر القطيعة

تصنيفها حسب االنتشار
(كثيرة  -متوسطة  -قليلة)

نشاط ٢

ِّ
وأوضح داللة ذلك.
أبين كم عدد الذين أسلموا في أول الدعوة من ذوي رحم النبي ﷺ،
ِّ
(كثيرة  -متوسطة  -قليلة)

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

32

( )1سورة محمد اآليتان. ٢٣ - ٢٢ :

ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

• أحرص على حضور المناسبات االجتماعية لذوي رحمي.
• أسعى لنشر رسائل الخير في مجموعة األقارب.

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()1

ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

التقومي
1

ُأب ِّين معنى صلة الرحم.
.........................................................................................................
.........................................................................................................

2

ُأكمل الفراغ بما يناسب:
من أمثلة محبة النبي ﷺ لقرابته والثناء عليهم:

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

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

3

أرتِّب األقارب حسب األقرب:
(الجد  -أوالد اإلخوة  -العم  -األم  -أوالد العم)
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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رابط الدر�س الرقمي

الدر�س
ال�سابع

مالطفته ﷺ ل َِذ ِوي َرحِ مه ومشاركتهم أحزانهم

تـمـهـيـد:
لقد كان النبي ﷺ يراعي ُم ْس َت َو َي ِ
ات ذوي رحمه في تعامل ِه معهم ،فكان مع الصغير رحيما،
وموجها ،ومع النساء منهن مذكرا ومنبها ،فهو الرحمة المهداة للعالمين،
ومع الكبير ناصحا
ِّ
و َأ ْولى الناس بها هم َذ ُوو رحمه ﷺ ،ومن أمثلة تعامله الطيب مع ذوي رحمه:

مالطفة �صغريهم:
عن عبد اهلل بن جعفر بن أبي طالب قال :كان النبي ﷺ إذا َق ِدم من سفر ُت ُل ِّق َي بصبيان
أهل بيته ،قالَ :ف ُت ُل ِّق َي بي وبالحسن أو بالحسين ،قال :فحمل أحدنا بين يديه واآلخر خلفه حتى
دخلنا المدينة(.)1
عن أبي هريرة الدوسي  ،قال :خرج النبي ﷺ في طائفة النهار ،ال يكلمني وال أكلمه ،حتى
أتى سوق بني َق ْي ُنقاع ،فجلس بفناء بيت فاطمة ،فقالَ « :أ َث َّم لُ َكع؟ َأ َث َّم لُ َكع؟» يعني َح َس ًنا فظننا
أنه إنما تحبسه أمه ألن تغسله وتلبسه ِس َخا ًبا ،فلم يلبث أن جاء يسعى ،حتى اعتنق كل واحد
منهما صاحبه ،فقال رسول اهلل ﷺ« :اللهم إني أحبه ،فأحبه َو َأ ِح َّب من يحبه»(.)2

م�شاركتهم �أحزانهم:
ألهل جعفر
عن عبد اهلل بن جعفر  قال :لما جاء َن ْع ُي
جعفر  قال النبي ﷺ« :اصنعوا ِ
ٍ
طعا ًما فإنه قد جاءهم ما َي ْش َغ ُلهم»(.)3
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( )1أخرجه مسلم برقم.)2428( :
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ،)2122( :ومسلم برقم.)2421( :
( )3أخرجه الترمذي برقم ،)998( :وقال :هذا حديث حسن صحيح.

أضع إشارة ( ) أمام مواقف الصلة ،وعالمة ( ) أمام مواقف القطيعة:

• يتضايق بعض الناس من زيارة أبناء عمه لوالده باستمرار.
• تخرج محمد من الجامعة فأقام وليمة دعا إليها أقاربه.
• ال يزور بعض الناس أقاربه إال مرة في الشهر بسبب انشغاله.
• صالح يجهز هدايا يسيرة لصغار أقاربه إذا زارهم.
• شخص يتضجر من مساعدة أقاربه عند الحاجة.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()1

نشاط 1

نشاط 2

ِّ
أوضح كيف أستثمر األعياد والمناسبات في صلة الرحم .
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ
ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

أعرف نفسي في المناسبات االجتماعية.
• ِّ
• ُأ َع ِّزي أهل الميت من ذوي رحمي.
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التقومي
1

ُأعدد وسائل صلة الرحم.
.........................................................................................................
.........................................................................................................

2

ُأكمل الفراغ بما يناسب:
كان النبي ﷺ يصل رحمه بعدة طرائق منها:
أ.................................................................................................... .
ب.................................................................................................... .

3

من وسائل صلة الرحم :خدمة َذوِي الرحم؛ أمثِّل لذلك بمثال.
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

36

الدر�س
الثامن

من فضائل صلة الرحم

تـمـهـيـد:
من صفات المسلم السعي للحصول على األجر بالمسابقة إلى األعمال الصالحة ،ولكثرة
أي تلك األعمال يترتب عليها المزيد
األعمال التي تقرب إلى الجنة سعى الصحابة  لمعرفة ُّ
من الحسنات ويكون سببا لدخول الجنة؛ كما جاء في هذا الحديث:

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()1

رابط الدر�س الرقمي

وب األنصاري َ أنَّ َر ُج ًل قالَ ِلل َّن ِب ِّي ﷺ َأ ْخ ِب ْر ِني ِب َع َم ٍل
َع ْن َأ ِبي َأ ُّي َ
يم
ُي ْد ِخ ُل ِني َ
الج َّن َة؟ فَقالَ ال َّن ِب ُّي ﷺَ « :ت ْع ُب ُد اهلل َوال ُت ْشرِ ُك ِب ِه َش ْي ًئاَ ،و ُت ِق ُ
الر ِح َم»(.)1
الصال َةَ ،و ُت ْؤ ِتي َّ
َّ
الزكا َةَ ،و َت ِصلُ َّ

�أتعرف معاين احلديث:
أي األعمال يكون سببا في دخول الجنة.
• أخبرني بعمل يدخلني الجنةُّ :
• تعبد اهلل وال تشرك به شيئا :ابتدأ بالتوحيد ألنه شرط قبول األعمال ،وهو الركن.............
من أركان اإلسالم.
• تقيم الصالة :المراد الفريضة ،وهي أهم عبادات البدن الظاهرة وهي الركن...................
من أركان اإلسالم.
• تؤتي الزكاة :والزكاة هي أهم العبادات المالية ،وهي الركن .............من أركان اإلسالم.
• تصل الرحم :وهي اإلحسان إلى األقارب على حسب حال الواصل والموصول ،فتارة تكون
بالمال ،وتارة بالخدمة ،وتارة بالزيارة والسالم وغير ذلك.
( )1أخرجه البخاري :كتاب األدب ،باب فضل صلة الرحم ،برقم ،)1396 ( :ومسلم :كتاب اإلميان ،باب بيان اإلميان الذي يدخل به اجلنة وأن من متسك مبا أمر به
دخل اجلنة ،برقم.)13( :
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مما ي�ستفاد من احلديث:
• أهمية صلة الرحم ،حيث ُقرنت مع التوحيد والصالة والزكاة.
•

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

•

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

•

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

�أتعرف �أبا �أيوب الأن�صاري :
نسبه :خالد بن زيد األنصاري  من بني النجار أخوال النبي ﷺ.
فضائله :نزل عليه النبي ﷺ لما قدم المدينة ،وأقام عنده حتى بنى بيوته ومسجده ،وشهد
بيعة العقبة ،وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد مع رسول اهلل ﷺ.
صفاته :كان عابدا شجاعا محبا للغزو في سبيل اهلل.
نشاط 1

بالرجوع إلى كتاب رياض الصالحين (باب بر الوالدين وصلة الرحم) أو أحد
برامج الحديث النبوي من خالل جهاز الحاسب ،أبحث عن حديث آخر في فضل

صلة الرحم ،ثم أسجله في المكان المخصص:

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

38

أبين هل ت َُع ُّد صلة الرحم من العبادات البدنية أو المالية أو القلبية؟ مع توضيح السبب.
ِّ
.............................................................................................
.............................................................................................

ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()1

نشاط 2

ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

• أبين ألقاربي فضل صلة الرحم.
• أكتب الحديث بشكل جميل وأحاول حفظه ،ثم أع ّلقه في غرفتي حتى ال أنساه.
التقومي
1

أع ِّلل ابتداء النبي ﷺ األعمال التي تقرب إلى الجنة بالتوحيد.
.........................................................................................................
.........................................................................................................

2

أب ِّين على أي شيء يدل اقتران صلة الرحم بالتوحيد والصالة والزكاة في الحديث.
.........................................................................................................

3

أب ِّين أثر صلة الرحم على الواصل ،وعلى األقارب.
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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معلومات إثرائية

عن أبي هريرة  قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إن أعمال بني آدم تعرض كل عشية
خميس ليلة الجمعة فال يقبل عمل قاطع رحم»(.)1
ونقل عن ابن مسعود  أنه كان جالسا بعد الصبح في حلقة فقال( :أنشد
اهلل قاطع الرحم لما قام عنا ،فإنا نريد أن ندعو ربنا ،وإن أبواب السماء ُم ْرتَجة

(أي مغلقة) دون قاطع الرحم)(.)2

وقد قال بعض أهل العلم :ما ُبعث أنبياء اهلل في أواسط البيوت من أقوامهم إال لما
يقدِّ ر الناس من أمر الرحم ،ويعرفون من شأن القرابة ،قال تعالى } :ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ{(.)3

من مناذج �صلة النبي ﷺ لذوي رحمه:
.........
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.........

مشاركتهم
أحزاهنم

.........

.........

( )1أخرجه البخاري في األدب املفرد برقم ،)35( :وأحمد.)483/2( :
( )2أخرجه عبد الرزاق في املصنف ،)174 /11( :والبيهقي في الشعب ،)244 /6( :والطبراني.)158 /9( :
( )3سورة الشورى ،اآلية.23 :

حمبتهم

الدر�س
التا�سع

تواضعه ﷺ لجلسائه وسماعه لهم

المجلس أكثر من غيرها:
فات ا َّلتي يعجبك تو ُّفرها في
ِ
الص ُ
ما ِّ
 1أن يصغي بعضهم لبعض.
 2أن يبتسم بعضهم لبعض.
 3أن يتواضع ٌّ
كل منهم لآلخرِ.

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()1

رابط الدر�س الرقمي

من �صفات النبي ﷺ مع جل�سائه:
تواضعه ﷺ في مجلسه:
كان ﷺ يجلس مع أصحابه فيجيء الغريب فال يدري أ ُّيهم رسول اهلل حتى يسأل(.)1
ومن تواضعه :كراهته ﷺ أن يقوم أصحابه له إذا دخل المجلس ،قال أنس  :لم يكن شخص
أحب إليهم من رسول اهلل ﷺ ،وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك(.)2
ومن تواضعه في مجلسه جلوسه ﷺ على األرض؛ فعن ابن عمر قال :رأيت رسول اهلل ﷺ
حتبيا بيديه هكذا (.)3
بفناء الكعبة ُم ً

( )1أخرجه أبو داود برقم ،)4698( :والنسائي برقم.)4991( :
( )2أخرجه الترمذي برقم.)2754( :
( )3أخرجه البخاري برقم ،)6272( :واالحتباء :جمع الرجلني وضمهما إلى البطن باليدين أو بثوب ونحوه.
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�سماعه ﷺ جلل�سائه:

من صفات النبي ﷺ في مجلسه أنه:
• كان يصغي لمن َحدَّ ثه ولو كان في كالمه َجفاء ِ
وغ ْلظة ،فعن أنس بن مالك  قال :بينما نحن
جلوس مع النبي ﷺ في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ،ثم عقله ،ثم قال
لهم :أيكم محمد؟ والنبي ﷺ متكئ بين ظهرانيهم ،فقلنا هذا الرجل األبيض المتكئ ،فقال
له الرجل :يا بن عبد المطلب ،فقال له النبي ﷺ« :قد أجبتك» ،فقال الرجل للنبي ﷺ :إني
سائلك فمشدد عليك في المسألة فال ت َِجدْ علي في نفسك ،فقال« :سل عما بدا لك» فقال:
أسألك بربك ورب من قبلك؛ آهلل ُ أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال« :اللهم نعم» ،قال :أنشدك
هلل أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال« :اللهم نعم.)1(»..
باهلل؛ آ ُ
إصغاء له(.)2
• كان ﷺ إذا َأس َّر إليه أحد حديثا في أذنه لم يرفع رأسه حتى يرفع المتحدث رأسه
ً
نشاط 1

أكتب األدب الذي ينبغي تطبيقه في الحاالت اآلتية:
م

الحاالت

 1دخل أحد الضيوف إلى المجلس وقد امتأل بالحضور
 2المعلم يشرح الدرس وأحد زمالئك يحاول التحدث معك
 3بدأ بعض الحاضرين يغتابون شخصا وأنت في المجلس
 4دخل أحد األشخاص إلى المجلس ولم يسلم على الجالسين
 5أثناء حديث أحد الجلوس ،تلعثم في الكالم وأخطأ
جلست في مكان ،فجاء شخص وقال هذا مكاني ُقمت منه
 6لحاجه ثم عدت إليه
أثناء مصافحتك لبعض الحاضرين ،كان أحدهم منشغال عنك
 7أثناء المصافحة بالحديث مع زميله الذي بجانبه
42

( )1أخرجه البخاري برقم.)63( :
( )2انظر ما ورد في ذلك عند أبي داود برقم.)4794( :

األدب

عن عائشة  قالت :كان رسول الله ﷺ إذا قام من مجلس يكثر أن يقول« :سبحانك
اللهم وبحمدك ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك»(.)1

أ .أب ِّين فضل قول هذا الدعاء.

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()1

نشاط 2

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

ب .أشارك في كتابة هذا الدعاء في لوحة بخط جميل وأعلقها في أماكن جلوس الطالب.
...............................................................................................

ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ
ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

• أحرص على احترام جلسائي وتقديرهم.
• اقتدا ًء بالهدي النبوي أسعى أن يكون جلسائي مستمتعين بمجلسي.

( )1أخرجه أبو داود برقم ،)4857( :والنسائي في الكبرى برقم.)10232( :
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التقومي
1

ُأع ِّلل ما يأتي:
يجيء الغريب والنبي ﷺ بين أصحابه  فال يدري أ ُّيهم رسول اهلل.
.........................................................................................................

2

ُأكمل الفراغ بما يناسب:
من صور تواضع النبي ﷺ في مجلسه:
أ................................................................................................... .
ب................................................................................................... .

3

ُأصحح العبارات اآلتية:
أ .من أخالقه ﷺ أنه إذا َأ َس َّر إليه أحد حديثا في أذنه فإنه يرفع رأسه إذا فهم مراد المتحدث.
.....................................................................................................

ب .كان الصحابة  يقومون للنبي ﷺ إذا دخل المجلس.
.....................................................................................................
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الدر�س
العا�شر

بشاشته ﷺ مع جلسائه

ب�شا�شته ﷺ مع جل�سائه:

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()1

رابط الدر�س الرقمي

كان ﷺ كثير التبسم مشرق الوجه مع جلسائه ،فعن جابر بن سمرة  قال :كان
ﷺ ال يقوم من مصاله الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس ،فإذا طلعت
الشمس قام ،وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم(.)1
عن جرير  قال :ما حجبني النبي ﷺ منذ أسلمت وال رآني إال تبسم في وجهي(.)2
ولذلك كان الصحابة  يفرحون بمجالستهَ ،و ُي ِح ُّسون بلطفه ،فعن أبي هريرة  قال:
قلت يا رسول اهلل :إني إذا رأيتك طابت نفسي و َق َّر ْت عيني فأنبئني عن كل شيء ،فقال:
«كل شيء خلق من ماء.)3(»...
علي حتى
عن عمرو بن العاص  قال« :كان رسول اهلل ﷺ يقبل بوجهه وحديثه َّ
ظننت أني خير القوم ،فقلت يا رسول اهلل أنا خير أو أبو بكر؟ .فقال« :أبو بكر» فقلت:
يا رسول اهلل أنا خير أم عمر؟ .فقال« :عمر» .فقلت :يا رسول اهلل أنا خير أم عثمان؟ .قال:
«عثمان» ،فلما سألت رسول اهلل َف َصدَ َقني َف َل ِ
دت أني لم أكن سألته»(.)4
ود ُ

( )1أخرجه مسلم برقم.)670( :
( )2أخرجه البخاري برقم ،)3036( :ومسلم برقم.)2475( :
( )3أخرجه أحمد ،)295/2( :وصححه ابن حبان برقم.)2559( :
( )4رواه الترمذي في الشمائل برقم.)327( :
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الوحدة الأوىل

نشاط 1

عن أبي هريرة  قال :قال رسول الله ﷺ« :ما من قوم يقومون من مجلس ال يذكرون

الله فيه إال قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة»( ،)1أكتب مجموعة من األفكار،
تكون بها مجالسنا نافعة:

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

نشاط 2

أجمع بعض اآلداب والمخالفات المتعلقة بالمجلس باالشتراك مع مجموعتي ،وأخرجها
في نشرة وأوزعها على طالب المدرسة.

(باإلمكان االستفادة من المعلومات اإلثرائية الموجودة في الكتاب)
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
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( )1أخرجه أبو داود برقم.)4855( :

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()1

ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ
ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

• أقدر جلسائي وأتبسم لهم في االستقبال والحديث.
• أنصت لحديث جلسائي وال أقاطعهم.
التقومي
1

أب ِّين َعال َم تدل كثرة تبسم النبي ﷺ لجلسائه.
.........................................................................................................

2

ُأكمل الفراغ بما يناسب:
من أمثلة بشاشة النبي ﷺ مع جلسائه:

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

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

3

ُأع ِّلل ما يأتي:
كان الصحابة  يفرحون بمجالسة النبي ﷺ.
.........................................................................................................

من صفات النبي ﷺ يف جملسه

4

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

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

..........................
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الدر�س
احلادي
ع�شر

رابط الدر�س الرقمي

من آداب المجلس

تـمـهـيـد:
اعتاد خالد أن يجلس في مكان محدد مع زمالئه،
فسبق سعد إليه فجلس فيه ،ولما جاء خالد غضب
وطلب منه ترك المجلس له ،فهل تصرف خالد صحيح؟
ومــا الموقف المناسب الــذي ينبغي أن يفعله خالد
وسعد؟ اقرأ الحديث اآلتي لتتعرف على ذلك.

َع ْن َعب ِد ا ِ
الر ُجلَ
يم َأ َح ُدكُ ُم َّ
هلل ْبنِ ُع َم َر َ عنِ ال َّن ِب ِّي ﷺ قالَ « :ال ُي ِق ُ
ْ
ِم ْن َم ْج ِل ِس ِه ث َُّم َي ْج ِل ُس ِفي ِه»(.)1

�أتعرف معاين احلديث:

48

• ال يقيم أحدكم الرجل :ال يجوز لرجل أن يقيم آخر من مجلسه بدعوى أنه اعتاد الجلوس فيه.
• من مجلسه :وذلك في المجالس العامة كالمساجد والحدائق العامة ونحوها ،أو في الوالئم
الخاصة؛ فال يجوز ألحد المدعوين أن يقيم غيره من المدعوين ليجلس في مكانه.
والحكمة في هذا النهي:
• حفظ حق المسلم.
• إقامة الرجل من مجلسه يولد العداوة والبغضاء.
أين يجلس من َدخل إلى المجلس؟
يجلس حيث انتهى به المجلس وإن كان المجلس ممت ًأل َف َعلى الجالسين أن يتفسحوا ويوسعوا له.
( )1أخرجه البخاري:كتاب االستئذان ،باب ال يقيم الرجل الرجل من مجلسه برقم ،)6269( :ومسلم :كتاب السالم ،باب حترمي إقامة اإلنسان من موضعه املباح الذي سبق
إليه برقم.)2177( :

• الحث على التواضع المقتضي للمودة.
•الناس في المباح كلهم سواء ،فمن سبق إلى شيء مباح استحقه ،ومن استحق شيئا ف ُأخذ منه
بغير حق فهو َغ ْصب ،والغصب حرام.

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()1

مما ي�ستفاد من احلديث:

• ِم ْن حسن األدب أن يجلس المرء حيث انتهى
يقيم أحدا.
به مجلسه ،وال َ
• ........................................................
........................................................

�أتعرف عبداهلل بن عمر

:

نسبه :عبد اهلل بن عمر بن الخطاب القرشي

.

فضائله :قال رسول اهلل ﷺ« :إن عبد اهلل رجل صالح»(.)1
صفاته :كان كثير العبادة زاهدا في الدنيا ،قال عبد اهلل بن مسعود  :إن من أملك شباب
بن عمر ،وكان إذا اشتد إعجابه بشيء من ماله تصدق به ،وكان
قريش لنفسه عن الدنيا عبدَ اهلل َ
متواضعا ال يلقى صغيرا وال كبيرا إال سلم عليه.

( )1أخرجه البخاري برقم.)3740( :
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نشاط أسري

(ه ْد ُي ُه ﷺ مع جلسائه)،
بمشاركتي أسرتي ،أتحاور معهم الستنباط الفوائد من دروس َ

وأصنفها إلى :أحكام  -آداب  -مهارات ،كما في الجدول اآلتي:
م

الفوائد المستنبطة

أحكام

التصنيف
آداب

مهارات

1
2
3
5
6

نشاط

يعد الفصل الدراسي مجلسا من مجالس العلم والتعلم ،وت َْبدُ ُر من بعض الطالب -هداهم

اللهُ -
أدون هذه المخالفات باالشتراك مع
بعض األخطاء والمخالفات المتعلقة بذلكِّ ،
مجموعتي ،ثم أختار ثالثا منها وأبحث لها عن حل مناسب.
أبرز األخطاء والمخالفات
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
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1

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

الحل المناسب:
..........................................................................................

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()1

أبرز ثالثة أخطاء

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

2

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

الحل المناسب:
..........................................................................................
..........................................................................................

3

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

الحل المناسب:
..........................................................................................
..........................................................................................

ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ
ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

• أقدر جلسائي وال أقيمهم من أماكنهم.
• إذا دخلت في مجلس ،فأجلس حيث انتهى بي المجلس.
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التقومي
1

أب ِّين الحكمة من النهي عن إقامة من سبق إلى مجلس والجلوس مكانه.
.........................................................................................................
.........................................................................................................

2

من سبق إلى شيء مباح استحقه ،أمثِّل لذلك بمثالين:
أ................................................................................................... .
ب................................................................................................... .

3

أب ِّين كيف دل الحديث على أن التواضع من أخالق المسلم.
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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من آداب المجالس:
 1السالم عند الدخول إلى المجلس ،وعند الخروج منه.
 2الجلوس حيث ينتهي المجلس ،ولو انتهى به إلى مكان متواضع.
3
تجنب إبعاد أحد الجالسين عن مكانه أو الجلوس فيه؛ وإن كان طفال صغيرا أو رجال فقيرا.
ُ
 4تجنب الجلوس بين اثنين جلسا مع بعضهما قبله إال إذا فسحا له بينهما.
 5تجنب الجلوس في وسط الحلقة في مجلس تح َّلق فيه الناس.
 6تجنب تناجي اثنين دون الثالث.
 7تجنب الجلوس على غير هيئة األدب بين الحاضرين؛كاالستلقاء وهم جلوس،
أو القعود في مكان مرتفع وهم على األرض ،أو مد الرجلين.
 8تجنب إفشاء أسرار المجالس ،وما ا ْئ َت َم َن ُه عليه أصحابها ،فذلك من الخيانة.
 9أداء حق المجلس من األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتذكير بالطاعات.
 10تجنب مجالس اللهو الحرام واللغو الباطل ،مثل:
أ .المجالس التي تحصل فيها الغيبة والنميمة.
ب .مجالس المراء والجدال بالباطل.
جـ .مجالس أصدقاء السوء.
د .الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة.
هـ .المجالس التي تثار فيها الغرائز والشهوات باالجتماع على الصور أو األفالم
المحرمة.

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()1

معلومات إثرائية
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الدر�س
الثاين
ع�شر

رابط الدر�س الرقمي

إحسانه ﷺ إلى جيرانه

أد ِّون ثالثا من أفضل الخصال التي يتعامل بها
الجار مع جاره:
1

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

2

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

3

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

�أتعرف هَ دْ يَ النبي ﷺ يف تعامله مع جريانه:

إحسانه ﷺ إلى جيرانه:
كان النبي ﷺ يحسن إلى جيرانه ويتفقد أحوالهم ويهدي إليهم ،ويزور مريضهم ،ومن صور
إحسانه لجيرانه ما يأتي:

اإلهــداء إلـيهم:
عن أبي هريرة  أن النبي ﷺ أمر أن تُذبح شاة،
ف َي ْق ِسمها بين الجيران ،قــال فذبحها فقسمها بين
الجيران ،وكان أحب الشاة إليه الذراع ،فلما جاء رسول
اهلل ﷺ قالت عائشة  :ما بقي عندنا شيء إال هذا
الذراع ،فقال رسول اهلل ﷺ« :كلها بقي إال الذراع»(.)1
54

( )1انظر مجمع الزوائد للهيثمي ج 3ص .109

جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال« :إلى أقربهما منك بابا»(.)1

عيادة مريضهم:
كان زيد بن ثابت  جارا للنبي ﷺ ( )2فمرض فعاده ﷺ.

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()1

وقد سألته أم المؤمنين عائشة  ،قالت :يا رسول اهلل إن لي

أرقم  قال( :عادني رسول اهلل ﷺ من وجع كان بعيني)(.)3
عن زيد ْب ِن َ
نشاط أسري

ماءه ،ثم انظر أهل
عن أبي ذر  قال :إن خليلي ﷺ أوصاني( :إذا
َ
طبخت مرقا َف َأ ْكثِر َ
بيت من جيرانك ،فأصبهم منها بمعروف)( )4مستفيد ًا من هدي النبي ﷺ في إهداء
أدون انطباع
جيرانه ،أقترح على والدتي أن تصنع طعاما ُفأقدِّ مه هدية للجيران ،ثم ِّ

الجيران عن الهدية.

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

( )1أخرجه البخاري برقم.)6020( :
( )2قال زيد عن نفسه( :كنت جاره ،)...وأخرجه الطبراني في الكبير برقم.)4882( :
( )3أخرجه أبو داود برقم ،)3102( :وصححه احلاكم.)492/1( :
( )4أخرجه مسلم برقم.)2625( :

55

الوحدة الأوىل

نشاط

علي في الحاالت اآلتية:
ِّ
أبين حق جارنا َّ

• مرض جاري فأصبح طريح الفراش.

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

• أقام والدي وليمة بمناسبة نجاح أحد إخوتي.
.............................................................................................
.............................................................................................

• ُت ُو ِّف َي أحدُ أبناء جيراننا.
.............................................................................................
.............................................................................................

• تزوج أحد أبناء جيراننا.
.............................................................................................
.............................................................................................

ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ
ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

أحر ُص على زيارة جاري ِ
وص َل ِته ،خاص ًة عند مرضه أو فرحه ،فهذا من هدي النبي ﷺ.
• ِ
أردت فعل إحسان أو معروف أبدأ بجاري.
• إذا ُ
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1

أب ِّين مراد النبي ﷺ بقوله لعائشة  لما قسمت لحم الشاة« :كلها بقي إال
الذراع»؟

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()1

التقومي

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

2

أب ّين َعال َم يدل ظهور صفة (اإلهداء) في خلق النبي ﷺ في غالب تعامالته
في هذا الدرس والدروس السابقة.
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

3

أكمل الفراغ بما يناسب:
من صور إحسان النبي ﷺ لجيرانه:

أ.
ب................................................................................................... .
...................................................................................................
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الدر�س
الثالث
ع�شر

نهيه ﷺ عن إيذاء الجار وصبره على أذاه

رابط الدر�س الرقمي

نشاط متهيدي

أصف لزمالئي موقفا جميال وإيجابيا ألحد جيراني.

نهيه ﷺ عن �إيذاء اجلار:
لقد َّ
حذر النبي ﷺ من إيذاء الجار ،بل نفى اإليمان عمن يؤذي جاره ،حتى أقسم ﷺ باهلل
يلَ :م ْن يا َر ُس َ
تأكيدا على ذلك فقال« :واهلل ال ُيؤْ ِم ُن ،واهلل ال ُيؤْ ِم ُن ،واهلل ال ُيؤْ ِم ُنِ .ق َ
ول ا ِ
هلل؟ قال:
الذي ال َي ْأ َم ُن جا ُر ُه بوائقه»([ )1بوائقه :شروره].
وقال رسول اهلل ﷺَ « :م ْن َ
هلل َوال َي ْو ِم ِ
كان ُيؤْ ِم ُن بِا ِ
اآلخ ِر َفال ُيؤْ ِذ جا َر ُه.)2(»..

�صربه ﷺ على �أذى جريانه:
لقي النبي ﷺ األذى من بعض جيرانه في مكة من مشركي قريش بعد أن دعاهم لإلسالم ،وكان
خلقه في التعامل معهم مثاال للصبر على أذى الجار؛ فقد كان يقابل اإلساءة باإلحسان متمثال قول
اهلل تعالى } :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ{(.)3
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( )1أخرجه البخاري ،كتاب األدب ،باب إثم من ال يأمن جاره بوايقه ،برقم.)6016( :
( )2أخرجه البخاري ،كتاب األدب ،باب :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره ،برقم ،)6018( :ومسلم ،كتاب اإلميان ،باب احلث على إكرام اجلار والضيف،
ولزوم الصمت إال عن اخلير وكون ذلك كله من اإلميان ،برقم (.)47
( )3سورة فصلت ،آية .34

اإلساءة للجار من األفعال المذمومة ،بالتعاون مع مجموعتي أناقش ذلك من حيث
األسباب والعالج.

اإلساءة إلى الجيران

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()1

نشاط

األسـباب
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

الحلول المناسبة
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
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ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ
ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

• أتجنب رمي المخلفات أمام منزل جاري أو إتالف شيء من ممتلكاته.
• أصبر على أذى جاري ،وأتعامل معه بالتي هي أحسن.

التقومي
1

أب ِّين أثر الصبر على أذى الجار في حسن العالقة بين الجيران:
.........................................................................................................
.........................................................................................................

2

أب ِّين مراد النبي ﷺ بقوله« :واهلل ال ُي ْؤ ِمن ،واهلل ال ُي ْؤ ِمن ،واهلل ال ُي ْؤ ِمن».
أ................................................................................................... .
ب................................................................................................... .

3

أكمل الفراغات فيما يأتي:
أ .من أمثلة صبر النبي ﷺ على أذى جيرانه:

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

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

ب .من أمثلة اإلساءة للجار:

...............................،....................................

......................................................،.............................................
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...............................................................................................

اكتب تعليقا مناسبا على ما تراه في الصورة مع ربط ذلك
ْ
بموضوع الدرس:

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()1

الدر�س
الرابع
ع�شر

رابط الدر�س الرقمي

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

َع ْن عا ِئش َة َ عنِ ال َّن ِب ِّي ﷺ قالَ « :ما زالَ ِج ْبرِ يلُ ُي ِ
وصي ِني ِبالجا ِر
َح َّتى ظَ َن ْن ُت َأ َّن ُه َس ُي َو ِّر ُث ُه»(.)1
نشاط متهيدي

بالتعاون مع مجموعتي أقترح عنوانا للدرس وأكتبه في أعلى الصفحة.

ين احلديث:
�أتعرف معا َ
• ما زال جبريل :جبريل  أفضل المالئكة الكرام وهو الذي ينزل بالوحي على الرسول ﷺ،
وقوله« :ما زال» تدل على كثرة الوصية بالجار وتَكررها.
• أنه سيورثه :أي ظننت أنه سيجعل له نصيبا من الميراث ،والميراث :ما يتركه الميت من
مال ،والمعنى أن الجار مع وصية جبريل  به يكاد يكون بدرجة القريب الوارث.
( )1أخرجه البخاري كتاب األدب ،باب الوصاة باجلار ،برقم ،)6014( :ومسلم :كتاب البر والصلة و األدب ،باب الوصية باجلار واإلحسان إليه برقم.)2624( :
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كرثة و�صية النبي ﷺ باجلار فمن ذلك:
الج ِ
• يقول النبي ﷺَ :
«خ ْي ُر ِ
يران ِع ْندَ اهلل َخ ْي ُر ُهم ِل َجا ِر ِه»(.)1
الج َّن َة َم ْن ال َي ْأ َم ُن َجا ُر ُه َبوا ِئ َق ُه»(.)2
• وقال ﷺ« :ال َيدْ خُ ل َ
• وعن أبي ذر  قال :قال رسول اهلل ﷺَ « :يا َأبا َذر إ َذا َط َبخْ َت َم َر َقةًَ ،ف َأ ْك ِثر ما َء َهاَ ،و َت َعا َهد ِجيرا ِن َك»(.)3

مما ي�ستفاد من احلديث:
• حرص اإلسالم على ما يشيع المحبة واأللفة والتآخي بين المسلمين.
• فضل إكرام الجار لتكرار الوصية بذلك.
• تحريم إلحاق األذى بالجار.
• خير الجيران خيرهم لجاره.
• ..................................................
• ..................................................

�أتعرف على عائ�شة ر�ضي اهلل عنها:
نـسـبـها :هي عائشة بنت أبي بكر الصديق  وعن أبيها.
صفاتهـا :كانت مشهورة بالذكاء والحفظ ،والصدقة والعبادة.
فضائلها • :أم المؤمنين زوج النبي ﷺ ،وأحب نسائه إليه.
• هي أفقه النساء وأكثر الصحابيات رواية للحديث.
• توفي النبي ﷺ في حجرتها ودفن فيها.
نشاط 1

أر ِّدد حديث عائشة  حتى أحفظه ،ثم أقرأه غيبا على زميلي.
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( )1أخرجه الترمذي برقم ،)1944( :وصححه ابن حبان برقم ،)518( :وابن خزمية برقم.)2539( :
( )2أخرجه مسلم برقم.)46( :
( )3أخرجه مسلم برقم.)142( :

أقرأ النصوص اآلتية ،ثم أضع أمام كل نص ما يناسبه من العناوين اآلتية:

اإلحسان إلى الجار -أفضل الجيران -اإلهداء إلى الجيران -فضل صنع الطعام -
النهي عن احتقار الجار  -خير الجيران  -االستهزاء بالجار  -الهدية بين الجيران .
النص

م

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()1

نشاط 2

العنوان

 1قال ﷺ« :خير الجيران عند اهلل خيرهم لجاره»(.)1
قال ﷺ« :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليحسن
2
إلى جاره»(.)2
قال ﷺ« :يا نساء المسلمات ال ت َْح ِق َر َّن جارة لجارتها
 3ولو ِف ْر ِس َن ( )3شاة»(.)٤
عن أبي ذر  قال :قال رسول اهلل ﷺ« :يا أبا ذر
 4إذا طبخت مرقة ،فأكثر ماءها ،وتعاهد جيرانك»(.)٥

ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ
ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

• أحترم جارِي َو ُأ ْح ِس ُن معامل َته وأقوم بحقوقه.
• أبادر لمساعدة جاري ومعاونته عند الحاجة.
( )1أخرجه الترمذي برقم ،)1944( :وصححه ابن حبان برقم  ،)518( :وابن خزمية برقم.)2539( :
( )2أخرجه البخاري برقم ،)6019( :ومسلم برقم.)48( :
(ِ )٣ف ْر ِسن :هو ما دون الرسغ من يد الشاة ،وقيل هو عظم قليل اللحم.
( )٤أخرجه البخاري برقم ،)2566( :ومسلم برقم.)1030( :
( )٥أخرجه مسلم برقم.)2625( :
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التقومي
1

أب ِّين العالقة بين القيام بحق الجار وانتشار المودة بين المسلمين.
.........................................................................................................
.........................................................................................................

2

سي َو ِّر ُث ُه».
أب ِّين عالم يدل قوله ﷺ« :حتى ظننت أنه ُ
.........................................................................................................
.........................................................................................................

3

أستشهد بحديث آخر في فضل اإلحسان للجار من رواية عائشة .
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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حفظ حق الجار من مكارم األخالق التي كانت في الجاهلية ،وجاء اإلسالم بالتأكيد عليها.
قال أبو حازم :كان أهل الجاهلية أحسن منكم جـوارا ،فإن قلتم :ال ،فبيننا وبينكم
قول شاعرهم:
وإلـيـه قبـلـي تُـ ْنــ َز ُل ِ
الــقــد ُر
نـاري ونـا ُر الجــا ِر واحــد ٌة
َ
يــكــون لبيـتـــ ِه ِســـتـــــ ُر
أال
جـــارا لــي أجاور ُه
مــا ض َّر ً
يواري جارتي ِ
الخدْ ُر
حتى
َأ ْع َمى إذا ما جارتي برزت
َ
لقد كانت العرب في الجاهلية يحمون ِّ
الذمار ،ويتفاخرون بحسن الجوار ،وعلى قدر
الجار يكون ثمن الدار.
َ
تصلح الدَّ ا ُر حتى يصلح الجا ُر
ال
لنفسك جيرا ًنا تجاورهم
اُطلب
ُ
وقال آخر:
ِّـص
بعت بال ُّرخْ ِص منزلي
يلومونني أن ُ
جـارا هنـاك ُينغ ُ
ولم يـعــرفــوا ً
ـص
فقلت لـهـم ُك ُّــفــــوا المـال َم فــإنهـا
ُ
بجيـرانها تَغْ ـلو الـدِّ يـا ُر وتَـ ْرخُ ُ

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()1

معلومات إثرائية
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األسئلة العامة
1

أرغب في تقديم موضوع للعائلة عن هدي النبي ﷺ في التعامل مع الصغار،
أد ِّون هنا أبرز ما سأقوله باختصار.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

2

أب ِّين َم ِن الكبا ُر المشمولون باألمـر باالحـتـرام والتقـديـر في قـوله ﷺ« :ويعرف
شرف كبيرنا»؟

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

3

أناقش زميلي في هدي النبي ﷺ في صلة رحمه.
.........................................................................................................
.........................................................................................................

4

أكمل الفراغات فيما يأتي:
أ .من أمثلة استماع النبي ﷺ

لجليسه.....................................................:

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

ب  .من أمثلة األماكن التي ال يجوز فيها
66

للرجل أن يقيم الرجل من مجلسه...................:

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

أ .كان النبي ﷺ يتمثل قوله تعالى} :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ{

()1

فيمن آذاه من جيرانه

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

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

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()1

5

ُأ َص ِّح ُح العبارات اآلتية:

الم َو َّك ُل بالنفخ في الصور.
ب .جبريل  هو الم َلك ُ
.......................................................................................................

جـ .كلمة «ما زال» تدل على الفناء والزوال.
.......................................................................................................

( )1سورة الشورى ،اآلية .41 :
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تعلمت يف هذه الوحدة؟
ماذا
َ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

درست هذه الوحدة وتعلمت ما فيها من فوائد وآداب ،ماذا تنوي أن تعمل؟
بعد أن
َ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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أقترح على إمام المسجد إقامة وليمة مشتركة للجيران في الحي ،باالشتراك مع
مجموعتي أكتب مجموعة من األفكار المناسبة لنجاح هذا المشروع.
• اختيار الموعد المناسب.

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()1

مشروع الوحدة

• اختيار المكان المناسب.
• دور الجيران في البرنامج.
• البرنامج المصاحب للقاء.
• أفكار أخرى:

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

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
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َه ْد ُي النبي  في معاملة النا�س ()2

أرسل اهلل تعالى نبيه محمدا ﷺ رحمة للعاملني ،فكان مثاال للصدق وحسن األخالق ،ومثاال
للرحمة باخللق جميعهم؛ رجاال ونساء ،صغارا وكبارا ،أغنياء وفقراء ،رؤساء وعمال ،مسلمني
وغير مسلمني ،فمعاملته لهم تفوق اخليال في اللطف ،واإلنسانية ،والرحمة ،فلقد أعطاهم
حقوقهم كاملة ،وأشفق عليهم ،ومتثَّل فيه قول احلق سبحانه} :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ{(.)1
وكان يأمر برحمة احليوان وعدم القسوة معه ،وال يسمح بالعبث باحليوانات أو إيذائها أو
تكليفها ما يشق عليها.

وسنتناول في هذه الوحدة مناذج من معاملته ﷺ ،ومنها:
اخلدم والعمال

رحمة النبي ﷺ باحليوان

الوفود والضيوف

رفقه ﷺ باحليوان

غير املسلمني

نهيه ﷺ عن
تعذيب احليوان

ويتوقع منك بعد دراستك لهذه الوحدة:

• أن حتسن إلى اخلدم وتؤدي حقوقهم.
• أن جتتنب ظلم اخلدم والعمال.
• أن تبرهن على حسن تعامل النبي ﷺ مع الوفود.
• أن تبادر إلكرام الضيف.
• أن توضح حرص النبي ﷺ على دعوة غير املسلمني.
• أن حتترم املواثيق والعهود مع غير املسلمني.
• أن ترحم البهائم وحتسن إليها.
• أن جتتنب تعذيب البهائم.

( )1سورة القلم اآلية.4 :

الوحدة الثانية

رابط الدر�س الرقمي

الدر�س
الأول

هديه ﷺ في معاملة خدمه

نشاط متهيدي

أكتب و ُأعبر عن موقف لتعامل رائع مع أحد الخدم أوالعمال ،وأعرض ما كتبت على زمالئي.

�أتعرف هدي النبي ﷺ يف معاملة خدمه:
عيادتهم:
عن أنس  قال( :كان غالم يهودي يخدم النبي ﷺ فمرض فأتاه النبي ﷺ يعوده فقعد عند
رأسه فقال له« :أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده ،فقال له :أطع أبا القاسم ،فأسلم فخرج النبي
ﷺ وهو يقول« :الحمد هلل الذي أنقذه من النار»(.)1
عدم اإلساءة إليهم بالقول أو بالفعل:
صنعت وال أال
عن أنس  قال( :خدمت النبي ﷺ عشر سنين ،فما قال لي ُأ ّف ،وال ِل َم
َ
صنعت)(.)2
وعن عائشة  قالت( :ما ضرب رسول اهلل ﷺ شيئا قط بيده ،وال امرأة ،وال خادما؛ إال أن
يجاهد في سبيل اهلل)(.)3

مكافأتهم:
عن ربيعة بن كعب األسلمي  قال( :كنت أبيت مع رسول اهلل ﷺ فأتيته ب َوضوئه وحاجته
فقال لي« :سل» .فقلت :أسألك مرافقتك في الجنة ،قالَ « :أ َو َغ ْي َر ذلك» ،قلت :هو ذاك ،قال:
« َف َأ ِع ِّني على نفسك بكثرة السجود»(.)4
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( )1أخرجه البخاري برقم.)1356( :
( )2أخرجه البخاري برقم ،)6038( :ومسلم برقم.)2309 ( :
( )3أخرجه مسلم برقم.)2328( :
( )4أخرجه مسلم برقم.)489( :

عن سعد مولى أبي بكر  وكان يخدم النبي ﷺ ،وكان النبي ﷺ تعجبه خدم ُت ُه ،فقال:
«يا أبا بكر أعتق سعدا»(.)1
نشاط 1

من خالل تأملك ألحوال بعض الناس مع الخدم والسائقين؛ أكتب أبرز صور التعامل

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()2

شـفاعـته لهم:

الحسن التي يلقونها وأبرز صور التعامل السيئ:
أبرز صور التعامل الحسن

أبرز صور التعامل السيئ

نشاط 2

أكتب رسالة إلى شخص يسيء إلى الخدم ويظلمهم عند التعامل معهم.
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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( )1أخرجه أحمد برقم ،)199/1( :وصححه احلاكم برقم.)232/2( :

الوحدة الثانية

ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ
ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

• أبتسم في وجه الخدم والعمال وأرحب بهم.
• أتجنب تكليف الخدم والعمال باألعمال في حال مرضهم.

التقومي
1

ُأكمل الفراغ بما يناسب:
أ .من نماذج إحسان النبي ﷺ إلى الخدم:

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

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

ب .عن عائشة  قالت :ما ضرب رسول اهلل

ﷺ ...........................................

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

٢

قال أحدهم لك :التعامل الحسن يكون للخدم المسلمين فقط .أبين رأيي في
العبارة ،وأدعم إجابتي باألدلة.
.........................................................................................................
.........................................................................................................

3

أطور طرائق وأساليب إبداعية لدعوة الخدم والعمال إلى اإلسالم.
ِّ
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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.........................................................................................................

الدر�س
الثاين

وصيته ﷺ بالخدم والعمال

تـمـهـيـد:
إن من أبرز ما يميز مجتمعنا التزامه بالمبادئ والقيم اإلسالمية ،وقد قال النبي ﷺَ « :أال ال
َف ْض َل ِل َع َرب ٍِّي َعلى َأ ْع َج ِم ٍّي َوال ِل َع َج ِم ٍّي َعلى َع َرب ٍِّي َوال ِ َل ْح َم َر َعلى َأ ْس َو َد َوال َأ ْس َو َد َعلى َأ ْح َم َر إ َِّل
بِال َّت ْق َوى»(.)1

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()2

رابط الدر�س الرقمي

نشاط متهيدي

أناقش مع زميلي ارتباط الحديث بحسن التعامل مع الخدم والعمال.

�أتعرف ذلك من خالل هدي النبي ﷺ يف تعامله مع خدمه:
الوصية بهم:
عن أبي ذر  أن رسول اهلل ﷺ قال « :إخوانكم َخ َولكم (أي :خدمكم) جعلهم اهلل تحت
أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ول ُيلبسه مما يلبس ،وال تكلفوهم ما
يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم»(.)٢

التحذير من االعتداء عليهم :
عن عبد اهلل بن عمر  قال( :جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال :يا رسول اهلل كم نعفو عن الخادم؟
فصمت ،ثم أعاد عليه الكالم فصمت ،فلما كان في الثالثة قال« :اُع ُفوا عنه في كل يوم سبعين
مرة»(.)٣
( )1أخرجه أحمد برقم.)22978( :
( )٢أخرجه البخاري برقم.)30( :
( )٣أخرجه أبو داود برقم ،)5164( :والترمذي برقم.)1949( :
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نشاط 1

أحدد الموقف الخطأ وأوضح كيف يمكن تصحيحه:

• سقط الكأس من يد الخادمة فأخذت صاحبة المنزل تصرخ عليها وتشتمها (

).

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

• مرض سائقنا فذهب به أبي إلى الطبيب (

).

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

• بعد الفراغ من الوليمة التي كانت في البيت تكاتف أهل البيت جميعا لمساعدة
).
الخادمة (
......................................................................................................
......................................................................................................

• ضرب األب سائقه الخاص بسبب اصطدامه بسيارة أخرى (

).

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

• عند قدوم العيد اشترى أبي للسائق لباسا جديدا ليلبسه في العيد (

).

......................................................................................................
......................................................................................................
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أتخيل أني عامل عند شخص ما ،وأرغب منه أن يعاملني معاملة حسنة ،أحدِّ د األفعال التي
أرغبها منه.
......................................................................................................
......................................................................................................

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()2

نشاط 2

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

ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ
ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

• أشتري للخادم معي إذا اشتريت طعاما.
سب الخادم أو ضربه إذا أخطأ.
• أتجنب ّ
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التقومي

1

أكتب األسلوب األمثل للتعامل مع الخدم في الحاالت اآلتية:
أ .إذا أخطأ الخادم.
....................................................................................................

ب .إذا أهمل عمله ولم ُي ِت َّمه.
....................................................................................................

جـ  .إذا أحسن القيام بما ُو ِك َل إليه.
....................................................................................................

د .إذا قام بأعمال إضافية خارج وقت عمله.
....................................................................................................

٢

ُأمثِّل على وصية النبي ﷺ بالخدم:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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قال ابن القيم(َ : )1ف ْص ٌل في خُ دّ امه ﷺ:
فمنهم أنس بن مالك  وكان على حوائجه ،وعبداهلل بن مسعود  صاحب نعله
وسواكه ،وعقبة بن عامر الجهني  صاحب بغلته يقود به في األسفار ،وأسلع بن
شريك  وكان صاحب راحلته ،وبالل بن رباح  المؤذن ،وسعد َ م ْولى أبي
بكر الصديق ،وأبو ذر الغفاري  ،وأيمن بن عبيد وأمه أم أيمن  موليا النبي
ﷺ وكان أيمن على مطهرته وحاجته.

( )1زاد املعاد.)114/1( :

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()2

معلومات إثرائية
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رابط الدر�س الرقمي

الدر�س
الثالث

نهيه ﷺ عن منع الخادم أجرته

هلل :ثَال َث ٌة َأ َنا َخ ْص ُم ُه ْم
َع ْن َأ ِبي ُه َر ْير َة َ عنِ ال َّن ِب ِّي ﷺ قالَ « :قالَ ا ُ
باع ُح ًّرا َف َأكَ لَ ث ََم َن ُه،
يام ِة َر ُجلٌ َأ ْعطى ِبي ث َُّم َغ َد َرَ ،و َر ُجلٌ َ
َي ْو َم ال ِق َ
َاس َت ْوفَى ِم ْن ُه َول َْم ُي ْع ِط ِه َأ ْج َر ُه»(.)1
يرا ف ْ
َو َر ُجلٌ ْ
اس َت ْأ َج َر َأ ِج ً

ين احلديث:
�أتعرف معا َ
• قال اهلل تعالى :هذا النوع من الحديث يعرف بالحديث القدسي حيث يحدِّ ث فيه النبي ﷺ
عن اهلل عز وجل.
• ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة :يخاصم اهلل الظالمين جميعا يوم القيامة ،وخص هؤالء الثالثة
إشارة إلى قبح فعلهم وللتغليظ عليهم.
80

( )1أخرجه البخاري :كتاب اإلجارة ،باب إثم من منع أجر األجير ،برقم.)2270( :

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()2

• رجل أعطى بي ثم غدر :أي عاهد باهلل وحلف به على الوفاء أو األمان فقبل من ُحلف له ،ثم
يقوم الحالف بالغدر ونقض العهد.
• ورجل باع ُح ًّرا فأكل ثمنه :بيع الحر يكون باستعباد الحر ثم بيعه ،ويكون بعتق المملوك
وكتمان عتقه ،ثم بيعه لكسب المال.
• ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره :من اتفق مع عامل على عمل ما ،فقام العامل
بما اتفقا عليه واستوجب أجرته ،ولكن صاحب العمل لم ِ
يوف باالتفاق؛ فمنعه أجرته أو َن َق َصها.

مما ي�ستفاد من احلديث:
• إذا دعتك قدرتك إلى ظلم اآلخرين فتذكر قدرة اهلل عليك.
• هذه الخصال الواردة في الحديث كبائر وجرائم يتعين الحذر منها.
• أن اهلل ينتصر للمظلوم يوم القيامة.
•

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

•

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

أَ� َت َع َّر ُف �أبا هريرة :
نسبه :عبدالرحمن بن صخر الدوسي .
من فضائله :دعا له النبي ﷺ بقوة الحفظ فأصبح ال ينسى حديثا سمعه من النبي ﷺ.
من صفاته :حبه للعلم :كان أبو هريرة  محبا للعلم ،فقد روى عن النبي ﷺ ( )5374حديثا.
عبادته :من عبادته أنه كان هو وامرأته وخادمه َ ي ْق ِسمون الليل أثالثا يصلي هذا ،ثم يوقظ
والخميس.
االثنين
هذا ،وكان يصوم
ِ
َ
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نشاط 1

في حال تأخر صرف أجر الخادم الشهري؛ فسيؤدي هذا إلى ظهور مشكالت كثيرة،
ِ
قترح حلوال استباقية للتعامل مع ذلكَ ،
زمالءك في نقاشها.
وأ ْش ِرك
َ
ا ْ
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

نشاط 2

أعدِّ د مخاطر التعامل السيئ مع الخدم والعمال ،وآثاره السلبية عليهم ،وعلى المجتمع.
مخاطر التعامل السيئ مع
الخدم والعمال
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اآلثار السلبية على العامل

اآلثار السلبية على المجتمع

ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

• أعطي العامل أجرته بعد إتمام عمله مباشرة دون تأخير.
أتم عمله أو َنقْ َصها عن المتفق عليه.
• أتجنب تأخير أجرة العامل إذا َّ

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()2

ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

التقومي
1

أكمل الفراغ بما يناسب في الجمل اآلتية:
أ .الحديث القدسي هو الحديث الذي
ب .معنى كلمة ( َأ ْعطى

2

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

بي)....................................................................:

أع ِّلل تخصيص الثالثة الوارد ذكرهم في الحديث دون غيرهم من الظالمين:
.........................................................................................................
.........................................................................................................

3

أمثِّل لعدم استيفاء األجير أجره:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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رابط الدر�س الرقمي

الدر�س
الرابع

مالطفته ﷺ للوفود وإكرامه لهم

تـمـهـيـد:
تتنوع حاجات الوفود التي تفد إلى المدينة النبوية من بقاع شتى ،فمنهم من قدموا لرؤية النبي
ﷺ؛ ومنهم وفود جاءت تبايع النبي ﷺ وتعلن دخولها في اإلسالم ،ووفود جاءت لتأخذ من
العلم واإليمان على يدي النبي ﷺ ،ووفود جاءت لتتع ّرف هذا الدين ،ووفود سياسية جاءت
لتحدد العالقة بين دولة اإلسالم ودولها وتكتب مع النبي الكريم ﷺ العهود والمواثيق ،ومن
الوفود من يأتي لمجرد الزيارة ،فما موقف النبي ﷺ من هذه الوفود؟ وكيف كان يتعامل معها؟
وما هديه ﷺ في إكرام من وفد عليه؟

�أتعرف هدي النبي ﷺ يف التعامل مع الوفود وال�ضيوف:
كان النبي ﷺ يحسن إلى الوفود التي ت َْقدَ ُم عليه فكان يستقبلهم بالبشر والترحيب ،وحسن
المعاملة ويالطفهم ويكرمهم ،ومن المواقف في ذلك:

مالطفتهم ومؤانستهم:
عن أبي هريرة  عن النبي ﷺ قال« :أتاكم أهل اليمن هم َأ َر ُّق أفئدة ،وألين قلوبا ،اإليمان
يمان ،والحكمة يمانية.)1(»...

إكرامهم:
جعل النبي ﷺ نصف ما تنتجه خيبر ليطعم به وفوده وضيوفه(.)2
ِ
ومن إكرامه لهم أنه ﷺ قد خصص بيتا لنزولهم وضيافتهم ،وهي دار رمل َة ِ
الحارث  ،)3(وأسكن
بنت
84

( )1أخرجه البخاري برقم.)3190( :
( )2أخرجه أبو داود برقم.)3012( :
( )3ينظر الطبقات الكبرى البن سعد ...315 -300 -299 /1( :وغيرها) ،وفتح الباري شرح احلديث برقم.)4378( :

تقديمه الهدايا والجوائز لهم:
وقد كان من اهتمام النبي ﷺ بهذا األمر أنه كان من آخر ما أوصى به ،فعن ابن عباس
قال ...( :وأوصى عند موته  ...وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم)(.)2
وقوله( :بنحو ما كنت أجيزهم) أي بقريب منه ،وكانت جائزة الواحد على عهده ﷺ أوقية من
درهما(.)3
فضة وهي أربعون ً
أنه

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()2

بعض وفوده المسجد خاصة من وفد إليه من الكفار ،فعن عثمان بن أبي العاص
ثقيف لما قدموا على رسول اهلل ﷺ أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم.)1()...

( :أن َو ْفدَ

نشاط 1

أكتب خمس عبارات تدل على ترحيبي بالضيف.
1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

( )1أخرجه أبو داود برقم ،)3026( :وصححه ابن خزمية برقم.)1328( :
( )2أخرجه البخاري برقم ،)3053( :ومسلم برقم.)1637( :
( )3ينظر فتح الباري شرح احلديث برقم.)4431( :
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نشاط 2

أبين كيف يكون الكرم في الحاالت اآلتية:
ِّ

• شخص لديه قطيع من الغنم َّ
وحل به ضيف.
..................................................................................................

• رجل ال يوجد عنده إال شاة حلوب يستفيد من حليبها في إطعام أوالده.
..................................................................................................

• شخص قدم عليه ضيف وهو مشغول ،أو لديه موعد في الخارج.
..................................................................................................
..................................................................................................

نشاط 3

أجمع أكبر عدد من األفكار لتقديم خدمة أفضل لوفود وطني في الحج والعمرة

لتحقيق أثر لبرنامج (خدمة ضيوف الرحمن) ضمن برامج رؤية المملكة ،2030
وف ًقا لما درست.

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
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ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ
ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

• أدعو أصدقائي للعشاء في المنزل إكراما لهم.
لدي.
• أالطف ضيوفي وأقدم لهم أطيب ما َّ

التقومي
1

أب ِّين ِل َم أنزل النبي ﷺ وفد ثقيف في المسجد.
.........................................................................................................
.........................................................................................................

2

أكمل الفراغات اآلتية بما يناسب:
أ .من أمثلة مالطفة النبي ﷺ للوفود:
....................................................................................................
....................................................................................................

ب .خصص النبي ﷺ لوفوده دارا لينزلوا بها وهي

............................................
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رابط الدر�س الرقمي

الدر�س
اخلام�س

هديه ﷺ في التعامل مع الضيوف

نشاط متهيدي

أمثِّل دور الضيف والمض ّيف أنا وزمالئي في مشهد داخل الفصل ،وأتمثّل هدي النبي
ﷺ في التعامل مع الضيف.

تعامل النبي ﷺ مع ال�ضيوف:
حرصه ﷺ على استضافة الفقراء:
الص ّف ِة(  )1كانوا أناسا فقرا َء ،وأن النبي ﷺ
عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب ُّ
قال« :من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث وإن أربع فخامس أو سادس ،وأن أبا بكر 
جاء بثالثة فانطلق النبي ﷺ بعشرة»(.)2

الترحيب واالستبشار:
عن ابن عباس قال :إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي ﷺ قال« :من القوم أو من الوفد؟»
قالوا :ربيعة ،قال« :مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا وال ندامى.)3(»...
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( )1موقع مظلل في آخر املسجد النبوي يأوي إليه الفقراء الغرباء.
( )2أخرجه البخاري برقم ،)602( :ومسلم برقم.)2057( :
( )3أخرجه البخاري برقم ،)53( :ومسلم برقم.)17 ( :

إكرام الضيف من األخالق التي حث عليها اإلسالم ،إال أن بعض الناس يقع في بعض
األخطاء التي تخل بهذا الجانب ،أحصر أبرز األخطاء التي يقع فيها كل من الضيف
والمضيف باالشتراك مع مجموعتي.

األخطاء التي يقع فيها الضيف

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()2

نشاط

األخطاء التي يقع فيها المضيف

نشاط أسري

أقدم دعوة ألقاربي ،وأتولى كامل مهام الضيافة لهم ،مقتديا بالهدي
بالتعاون مع أسرتيّ ،
النبوي كما درست.
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ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ ﻟﻨﻌ َﻤﻞ

ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

• أرحب بضيوفي بحرارة وأشعرهم بسعادتي لقدومهم.
• أصنع طعاما للعمال القريبين من منزلنا وأوصله لهم.
من هدي النبي ﷺ مع الوفود والضيوف
.................
.................

مالطفتهم
ومؤانستهم

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

تقديم اهلدايا
واجلوائز هلم

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

احلرص عىل
إشباعهم

التقومي
1

أكمل الفراغات اآلتية بما يناسب:
أ .من أمثلة حرصه ﷺ على تضييف الفقراء:
.....................................................................................................
.....................................................................................................

ب .من أمثلة ترحيب النبي ﷺ بضيوفه:
....................................................................................................
.....................................................................................................
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ﯵ ﯶ{(.)1

أستنبط من اآليات السابقة أربع فوائد تدل على كرم الضيافة.

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()2

2

قــال تـعــالــى } :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

الـــفـــوائــــد
1

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

2

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

3

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

4

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

( )1سورة الذاريات ،اآليات.27 - ٢٤ :
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الدر�س
ال�ساد�س

رابط الدر�س الرقمي

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

أتأمل الصور السابقة ،ثم أقرأ الحديث اآلتي:

كان ُي ْؤ ِم ُن ِبا ِ
وِي َ أنَّ َر ُسولَ ا ِ
هلل
«م ْن َ
الع َد ِّ
َع ْن َأ ِبي ُش َر ْي ٍح َ
هلل ﷺ قالَ َ :
َوالي ْو ِم ِ
الضياف ُة ثَالث ُة َأ َّي ٍام،
اآلخرِ َفل ُْي ْكرِ ْم َض ْي َف ُه ،جا ِئ َز ُت ُه َي ْو ٌم َول َْيل ٌةَ ،و ِّ
َ

فَما َب ْع َد َذ ِل َك ف َُه َو َص َدق ٌةَ ،وال َي ِح ُّل َل ُه َأ ْن َي ْثوِ َي ِع ْن َد ُه َح َّتى ُي ْحرِ َج ُه»(.)1
نشاط متهيدي

أقرأ الحديث وأتأمل في معانيه ،ثم أتعاون مع مجموعتي في اختيار عنوان مناسب لموضوع الحديث.

ين احلديث:
�أتعرف معا َ

92

• فليكرم ضيفه :اإلكرام يكون بطالقة الوجه وطيب الكالم واإلطعام بحسب المقدور والمتيسر.
• جائزته يوم وليلة :القدر الواجب في ضيافة الضيف يوم وليلة.
• والضيافة ثالثة أيام :ما زاد من الضيافة إلى اليوم الثالث فهو مستحب ،ويقدم له ما يحضره.
• فما بعد ذلك فهو صدقة :ما زاد على اليوم الثالث من الضيافة فهو صدقة على الضيف(.)2
• وال يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه :أي ال يجوز للضيف أن يطيل اإلقامة عند من ضيفه
عما يضيفه به.
حتى ال يصيبه بالحرج في البحث َّ
( )1أخرجه البخاري :كتاب األدب ،باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه ،برقم ،)6135( :ومسلم برقم :)77( :كتاب اإلميان ،باب احلث على إكرام اجلار والضيف.
( )2انظر فتح الباري البن حجر ج  10ص .5

•

أهمية حق الضيف وعناية اإلسالم بالضيافة.
أن إكرام الضيف من العبادة.
على المضيف أن يبادر ضيفه باإلكرام المعنوي والمادي.
على الضيف أن يقدر وضع مضيفه فال يجلس مدة طويلة تؤذيه أو تحرجه.

•

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

•

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

•
•
•

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()2

مما ي�ستفاد من احلديث:

�أتعرف �أبا �شريح العدوي :
نسبه :هو خويلد بن عمرو أبو شريح العدوي الخزاعي .
من فضائله :أسلم يوم فتح مكة ،وكان يحمل أحد َأ ْلوِ ية بني كعب الثالثة يومئذ.
نشاط 1

أبين عالم يدل ارتباط إكرام الضيف باإليمان بال ّله واليوم اآلخر.
ِّ

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
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نشاط 2

ُأصنف آداب الضيافة التي يستحب للمضيف التأدب بها ،والمستحب للضيف
التأدب بها:

آداب الضيافة للمض ّيف

آداب الضيافة للضيف

ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ
ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

• ُأشْ ِع ُر ضيفي بسعادتي أنه في ضيافتنا.
• إكرام ضيفي حق من حقوقه.

التقومي
1

94

أبين حكم إكرام الضيف في اآلتي:
أ .يوما وليلة..................................................................................... :
ب .ثالثة أيام..................................................................................... :

3

أكمل الفراغات اآلتية بما يناسب:

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()2

2

أب ِّين معنى:
أ .يثوي......................................................................................... :
ب .يحرجه....................................................................................... :

من صور إكرام الضيف:
......................................................،..................................................
......................................................،...................................................

معلومات إثرائية

عن أبي هريرة  قال :جاء رجل إلى رسول اهلل ﷺ فقال إني مجهود (أي أصابني
التعب) ،فأرسل ﷺ إلى بعض نسائه ،فقالت والذي بعثك بالحق ،ما عندي إال ماء ،ثم
أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك ،حتى قلن كلهن مثل ذلك :ال ،والذي بعثك بالحق
ما عندي إال ماء ،فقال« :من ُيضيف هذا الليلة رحمه اهلل» ،فقام رجل من األنصار
فقال :أنا يا رسول اهلل ،فانطلق به إلى َر ْحله ،فقال المرأته :هل عندك شيء؟ قالت:
ال ،إال قوت صبياني ،قال :فع ِّلليهم بشيء ،فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج و َأرِيه أنّا
نأكل ،فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه ،قال فقعدوا وأكل الضيف،
فلما أصبح غدا على النبي ﷺ فقال« :قد عجب اهلل من صنيعكما الليلة»(.)1

( )1متفق عليه :أخرجه البخاري برقم ،)3798( :ومسلم برقم.)2054( :
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رابط الدر�س الرقمي

الدر�س
ال�سابع

دعوته ﷺ لغير المسلمين

تـمـهـيـد:
موطن بعثته قد انتشر فيها الشرك باهلل
ُبعث النبي ﷺ إلى الناس كافة ،وكانت جزير ُة العرب
ُ
وعبادة األوثانَ ،ف َق َّل فيها الموحد ،وكان يسكن الجزيرة مع العرب بعض اليهود في المدينة،
وبعض النصارى في نجران ،فكيف كان تعامل النبي ﷺ معهم؟ هل كانت معاملته معهم مبنية
على ال ِغ ْلظة والعنف؟ أم على الرحمة والشفقة؟

هدي النبي ﷺ يف دعوة غري امل�سلمني �إىل الإ�سالم:
كانت حياة النبي ﷺ بعد بعثته ُم َس َّخرة للدعوة إلى اهلل وإرشاد الناس إلى اإلسالم ،وكان ﷺ
يصبر على ما يصيبه في سبيل هذه الدعوة من أذى ،ويستخدم الوسائل المتنوعة في الدعوة إلى
اهلل بالحكمة والموعظة الحسنة ،وكان يراسل غير المسلمين خارج الجزيرة العربية لدعوتهم إلى
اإلسالم ،فبعث بالرسائل إلى َق ْي َصر الروم ِ
جاشي الحبشة وغيرهم؛ ليدعوهم إلى
وك ْس َرى الفرس و َن
ِّ
اإلسالم ،فكان مما كتبه لقيص ِر الروم:
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ،عبدالله ورسوله إلى
هرقل عظيم الروم ،سالم على من اتبع الهدى أما بعد:
فإني أدعوك بدعاية اإلسالم ،أسلم تسلم يؤتك الله
أجرك مرتني ،فإن توليت فإن عليك إثم األريسيني (.)1
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( )1أي الفالحني والز ّراع ،ومعناه أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك ،انظر شرح صحيح مسلم للنووي ج 12ص .109

عن جابر بن عبد اهلل  :أنه غزا مع رسول اهلل ﷺ ِقبل نجد ،فلما قفل رسول اهلل ﷺ قفل معه
فأدركتهم القائلة في واد كثير ِ
الع َضا ِه( ،)1فنزل رسول اهلل ﷺ وتفرق الناس يستظلون بالشجر،
وع َّل َق بها سيفه ونمنا نومة ،فإذا رسول اهلل ﷺ يدعونا وإذا عنده
سم َرةٍ َ
فنزل رسول اهلل ﷺ تحت ُ
علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده َص ْل ًتا ،فقال :من
أعرابي فقال« :إن هذا اخترط َّ
يمنعك مني؟ فقلت :اهلل ثالثًا ،ولم يعاقبه وجلس»(.)2
وعن أنس بن مالك  أن ثمانين رجال من أهل مكة هبطوا على رسول اهلل ﷺ من جبل التنعيم
سلما فاستحياهم(( .)3أي عفا عنهم)
متسلحين يريدون ِغ ّرة النبي ﷺ وأصحابه  فأخذهم 1

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()2

عفوه ﷺ عنهم بعد مقدرته عليهم:

نشاط 1

بعث الله نبيه محمدا ﷺ للدعوة إلى اإلسالم ،وقد كان في تعامله مع غير المسلمين
حريصا على هدايتهم ،وقد استخدم ﷺ أساليب متعددة لذلك ،أجمع أكبر قدر ممكن
من الوسائل الحديثة التي من الممكن استخدامها لدعوة غير المسلمين.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

( )1والعضاه :هو الشجر الذي له شوك.
( )2أخرجه البخاري برقم ،)2910( :ومسلم برقم.)843( :
( )3أخرجه مسلم برقم.)1808( :
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نشاط 2

أذكر موقف النبي ﷺ مع كفار قريش عند فتح مكة بالرجوع إلى أحد كتب السيرة.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ
ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

• أتعامل بالحسنى في دعوة غير المسلمين.
• أدعو إلى سبيل ربي بالحكمة والموعظة الحسنة.
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1

أم ِّيز هدي النبي ﷺ مع غير المسلمين بوضع عالمة ( ) مقابله:
أ .الصدق معهم وعدم الكذب عليهم) ( .
( )
ب .س ّبهم والسخرية منهم.
( )
جـ .غيبتهم والنيل من أعراضهم.
( )
د .الوفاء بالعهد والمواثيق معهم.
( )
هـ .االنتقام منهم وإيصال األذى إليهم.
( )
و .الدعاء لهم بالهداية واإلسالم.
( )
ز .خيانتهم وعدم الوفاء بالعهد معهم.
( )
حـ .عيادة مريضهم ودعوته لإلسالم.

2

َب َر َز ُخ ُل ُق الرحمة والشفقة في تعامل النبي ﷺ مع غير المسلمين ،أب ِّين ذلك بكتابة
موقف يدل عليه.

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()2

التقومي

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

3

ذكر موقفا يدل على ذلك.
َأ ُّيما ُّ
أحب إلى النبي ﷺ قتال غير المسلمين أم إسالمهم؟ ُا ْ
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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الدر�س
الثامن

هديه ﷺ في تعامله مع غير المسلمين

كان من هدي النبي ﷺ مراسلة غير المسلمين خارج الجزيرة العربية لدعوتهم إلى اإلسالم،
أكتب رسالة إلى شخص كافر أدعوه فيها إلى اإلسالم.
....................................................................
...................................................................
....................................................................
...................................................................
..................................................................

وفا�ؤه بالعهود واملواثيق معهم:
عن حذيفة بن اليمان قال :ما منعني أن أشهد بدرا إال أني خرجت أنا وأبي ُح َس ٌ
يل ،قال:
فأخذنا كفار قريش قالوا :إنكم تريدون محمدا؟ فقلنا :ما نريده ،ما نريد إال المدينة فأخذوا ِم ّنا
عهدَ ا ِ
هلل وميثا َق ُه لننصرفن إلى المدينة وال نقاتل معه ،فأتينا رسول اهلل ﷺ فأخبرناه الخبر فقال:
«انصرفا َن ِف لهم ِ
هلل عليهم»(.)1
بعهد ِهم
ونستعين ا َ
ُ

الإح�سان �إليهم والدعاء لهم بالهداية:
عن أبي هريرة  قال :قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه  على النبي ﷺ فقالوا :يا رسول
اهلل إن دوسا عصت وأبت فادع اهلل عليها ،فقيل هلكت دوس ،قال« :اللهم اهد دوسا وا ْئ ِت بهم»(.)2
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( )1أخرجه مسلم برقم.)1787( :
( )2أخرجه البخاري برقم ،)2937( :ومسلم برقم.)2524( :

احللم على �أذاهم:
عن عائشة  زوج النبي ﷺ قالت :دخل رهط من اليهود على رسول اهلل ﷺ فقالوا :السام
عليكم ،قالت عائشة  :ففهمتها ،فقلت :وعليكم السام واللعنة ،قالت :فقال رسول اهلل ﷺ:
«مهال يا عائشة إن اهلل يحب الرفق في األمر كله» ،فقلت :يا رسول اهلل أولم تسمع ما قالوا؟ قال
رسول اهلل ﷺ « :قد قلت وعليكم»(.)2

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()2

وعن جابر  قال :قالوا :يا رسول اهلل أحرقتنا نبال ثقيف ،فادع اهلل عليهم ،قال« :اللهم ِ
اهد
ثقيفا»(.)1

زيارتهم وعيادة مري�ضهم لدعوتهم للإ�سالم:
عن أنس  قال :كان غالم يهودي يخدم النبي ﷺ فمرض فأتاه النبي ﷺ يعوده فقعد عند
رأسه فقال له« :أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له :أطع أبا القاسم ،فأسلم فخرج النبي ﷺ
وهو يقول« :الحمد هلل الذي أنقذه من النار»(.)3

( )1أخرجه الترمذي برقم.)3942( :
( )2أخرجه البخاري برقم ،)6024( :ومسلم برقم ،)2165( :والسام :املوت.
( )3أخرجه البخاري برقم.)1356( :
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نشاط

عن عائشة  زوج النبي ﷺ أنها قالت للنبي ﷺ( :هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم
أحد؟ قال« :لقد لقيت من قومك ما لقيت ،وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت
نفسي على ابن عبد يا لِيل بن ِ
عبد كالل فلم يجبني إلى ما أردت ،فانطلقت وأنا مهموم
على وجهي فلم أستفق إال وأنا بقرن الثعالب ،فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني
فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني ،فقال :إن ال ّله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك،
علي
وقد بعث ال ّله إليك ملك الجبال؛ لتأمره بما شئت فيهم ،فناداني ملك الجبال فسلم َّ
ثم قال يا محمد ،فقال :ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم األخشبين ،فقال النبي
ﷺ :بل أرجو أن يخرج ال ّله من أصالبهم من يعبد الله وحده ال يشرك به شيئا »(.)1
بعد قراءتي للقصة السابقة ،أستنبط ما يدل على هدي النبي ﷺ في تعامله مع غير
المسلمين.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ
ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

• أصدق في الحديث والوعد مع غير المسلمين.
• أدعو لغير المسلم بالهداية وال أستهزئ بأحد.
102

( )1أخرجه البخاري برقم ،)3231( :ومسلم برقم.)1795( :

1

أكمل الفراغات اآلتية بما يناسب:
أ .من أمثلة حلم النبي ﷺ على أذى غير المسلمين:

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()2

التقومي

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

ب .من أمثلة وفاء النبي ﷺ بالعهد مع غير المسلمين:
.................................................................................................
.................................................................................................

2

أب ِّين عالم يدل دعاء النبي ﷺ لثقيف مع أنه كان في حرب معهم؟
...........................................................................................................
..........................................................................................................

3

أمثّل بمثال لدعاء النبي ﷺ لغير المسلمين بالهداية.
...........................................................................................................
..........................................................................................................
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الدر�س
التا�سع

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

بر الوالدين وصلة األرحام من األمور التي ر َّغب فيها اإلسالم لكن لو كان ذو الرحم غير مسلم
فهل تجوز صلته؟ وكيف تكون؟ اقرأ الحديث اآلتي لتتعرف على ذلك:

ماء ِب ْن ِت َأ ِبي َب ْك ٍر  قال َْتَ :ق ِد َم ْت َعل ََّي ُأ ِّمي َو ِه َي ُم ْشرِ كَ ٌة ِفي
َع ْن َأ ْس َ
َاس َت ْف َتي ُت َر ُسولَ ا ِ
َع ْه ِد َر ُس ِ ِ
ْت :إنَّ ُأ ِّمي َق ِد َم ْت َو ِه َي
هلل ﷺ ُقل ُ
ول اهلل ﷺ ف ْ ْ
ِ
راغ َب ٌة َأ َف َأ ِصلُ ُأ ِّمي؟ قالَ َ ( :ن َع ْم ِص ِلي ُأ َّم ِك)(.)1

نشاط متهيدي

بالتعاون مع زمالئي أك ِّون من الكلمات اآلتية عنوانا للدرس وأكتبه في أعلى الصفحة:
(الوالدين  -ب ُّر  -المشر َِك ْين)

ين احلديث:
�أتعرف معا َ
علي أمي وهي مشركة :أم أسماء هي َق ْي َلة بنت عبدالعزى العامرية قدمت المدينة في
• قدمت َّ

104

زيارة ابنتها أسماء بنت أبي بكر .
• في عهد رسول اهلل ﷺ :أي الزمن الذي كان فيه بين النبي ﷺ وبين كفار قريش العهد
والصلح ،وذلك بعد الحديبية.
• فاستفتيت رسول اهلل ﷺ :أي في جواز استقبالها و ِب ِّرها ِ
وصلتها ألنها كافرة.
• وهي راغبة :أي ترغب في الصلة والب ِّر.
• أفأصل أمي :الصلة بمعنى البر واإلحسان ،وتطلق غالبا على اإلحسان بالمال.
( )1أخرجه البخاري :كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها ،باب الهدية للمشركني ،برقم ،)2620( :ومسلم :كتاب الزكاة ،باب فضل النفقة والصدقة على
األقربني والزوج واألوالد والوالدين ولو كانوا مشركني ،برقم.)1003( :

• جواز صلة األرحام غير المسلمين بالمال.
• يجب أن ينفق المسلم على والديه وإن كانا غير مسلمين.
•

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

•

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

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()2

مما ي�ستفاد من احلديث:

�أتعرف �أ�سماء بنت �أبي بكر :
نسبها:

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

كنيتها :أم عبداهلل  وعن أبيها.
من فضائلها:
• سميت بذات ال ِّنطاقين وتقول في سبب ذلك :صنعت سفرة النبي ﷺ في بيت أبي حين
أراد أن يهاجر؛ فلم أجد لسفرته وال لسقائه ما أربطهما ،فقلت ألبي :ما أجد إال نطاقي،
قال :شقيه باثنين ،فاربطيه بأحدهما؛ قال :فلذلك سميت :ذات النطاقين .
من صفاتها:
السخاء والجود :عن محمد بن المنكدر ،قال :كانت أسماء بنت أبي بكر  :سخ ّية
النفس ،وكان ابن الزبير  يقول :ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة وأسماء ؛ وجودهما
مختلف :أما عائشة ،فكانت تجمع الشيء إلى الشيء ،حتى إذا اجتمع عندها وضعته مواضعه،
وأما أسماء ،فكانت ال تَدَّ ِخ ُر شيئا لغد.
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نشاط

يدخل كثير من غير المسلمين في دين اإلسالم بسبب المعاملة التي يلقونها من المسلمين،
أصنف األفعال اآلتية حسب الجدول الذي أمامي:
الظلم

التكبر
ّ

اإلحسان

الرفق

العفو

الكذب

الحلم

الغش

السب
ّ

الصدق

اللباس الحسن

الخيانة

االلتزام
بالمواعيد

الغضب

الوفاء بالعهد

الكرم

زيارته حال مرضه

الكلمة الطيبة

السخرية

الرحمة

االبتسامة

الهدية

النميمة

الحسد

الحقد

النصيحة

مساعدة المحتاج بر الوالدين

أفعال تقرب الناس لدين اإلسالم
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أفعال تنفرالناس من دين اإلسالم

أفعال تقرب الناس لدين اإلسالم

أفعال تنفرالناس من دين اإلسالم
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صفات أخرى لم تذكر:

ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ
ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

• أساهم في بيان سماحة اإلسالم مع غير المسلم.
• أفخر بديني وإسالمي حيث أعطى كل ذي حق حقه.
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التقومي
1

التحري في أمر دينها.
أوضح من الحديث داللة حرص أسماء  على
ِّ
ِّ
...........................................................................................................
..........................................................................................................

2

ُأكمل الفراغات فيما يأتي بما يناسب:
أ .يجب أن ينفق المسلم على والديه وإن كانا .........................................
ب .سبب تسمية أسماء رضي اهلل عنها بذات النطاقين:
.................................................................................................
.................................................................................................

3

قالت أسماء بنت أبي بكر ( :قدمت علي أ ِّمي وهي مشركة في عهد رسول اهلل ﷺ)
أب ِّين المراد بعهد رسول اهلل ﷺ.
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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من أحكام معاملة غير المسلمين:
 1يجوز التعامل مع غير المسلمين بالبيع والشراء واإليجار وسائر العقود المالية،
ويجري عليهم من األحكام والضوابط ما يجري على التعامل مع المسلمين.
 ٢يجوز إقراض غير المسلم واالقتراض منه.
 ٣يجوز أن ِّ
يوكل المسلم غير المسلم بدال عنه في القيام بأموره ،وفقا للضوابط الشرعية.
 ٤يجوز للمسلم االستعارة من غير المسلم ما يحتاجه من األدوات والكتب وغيرها،
وكذلك إعارته إذا كان غير محارب ،ألنها من اإلحسان ،وهو جائز لهم.
 ٥يجوز للمسلم قبول ودائع غير المسلمين ،وإيداعهم ،لكن في حال اإليداع
يشترط مع كونهم غي َر محاربين كونُهم أمنا َء.
 ٦يجوز للمسلم قبول هدية غير المسلم وإهداؤه ،كما قبل النبي ﷺ هدية المقوقس
ملك مصر ،وكانت من ضمنها مارية القبطية ،وكما أهدى عمر ً أخا له مشركا
حل ًة من حرير كان النبي ﷺ أعطاها عمر.
 ٧أموال غير المسلمين من غير المحاربين التي أقرهم اإلسالم على االنتفاع بها
محترمة ،ال يجوز إتالفها ،ولو كانت مما ال يجوز للمسلم حيازتها.

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()2

معلومات إثرائية
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رابط الدر�س الرقمي

الدر�س
العا�شر

رحمته ﷺ بالحيوان

صفة الرحمة والشفقة من صفات النبي ﷺ وقد شملت رحمته كل من تعامل معه ،وممن شملتهم
رحمته ﷺ الحيوان ،فقد كان رفيقا رحيما بالحيوانات.

�أتعرف رحمته ﷺ بالبهائم:
عن عبد اهلل بن مسعود  قال( :كنا مع رسول اهلل ﷺ في سفر فانطلق لحاجته فرأينا ُح َّمر ًة
الح َّمر ُة فجعلت تفرش ،فجاء النبي ﷺ فقال« :من فجع
معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت ُ
هذه بولدها ردوا ولدها إليها».
ورأى قرية نمل قد حرقناها ،فقال« :من حرق هذه»؟
قلنا :نحن ،قال« :إنه ال ينبغي أن يعذب بالنار إال رب
النار»(.)1
قــال :أردفني رسول
وعــن عبد اهلل بن جعفر
اهلل ﷺ خلفه ذات يوم  ...فدخل حائط ًا لرجل من
()2
األنصار فإذا جمل ،فلما رأى النبي ﷺ َح َّن وذرفت عيناه ،فأتاه النبي ﷺ فمسح ذفراه
فسكت ،فقال« :من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟» فجاء فتى من األنصار فقال :لي يا
إلي أنك تُجيعه
رسول اهلل ،فقال« :أفال تتقي اهلل في هذه البهيمة التي ملكك اهلل إياها فإنه شكا َّ
َوتُدْ ِئ ُب ُه»(.)3

110

( )1أخرجه أبو داود برقم.)2675( :
( )2الذفرى من البعير :العظم البارز خلف األذن.
( )3أخرجه أبو داود برقم ،)2549( :ومعنى تدئبه :من دأب فالن في عمله :إذا جد وتعب يريد أنه يتعبه بكثرة ما يستعمله.

أقرأ النصوص اآلتية وأستنبط منها صور الرفق بالحيوان:
عج إلى
عن الشريد  قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :من قتل عصفورا عبثا ّ

اهلل يوم القيامة يقول :يا رب إن فالنا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة»(.)1

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()2

نشاط

صور الرفق
.....................................................................
.....................................................................

عن سعيد بن جبير  قالَ ( :م َّر ابن عمر

بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها فلما رأوا ابن

عمر تفرقوا عنها ،فقال ابن عمر :من فعل هذا ؟ إن رسول اهلل ﷺ لعن من فعل هذا)(.)2

صور الرفق
.....................................................................
.....................................................................

عن ابن عباس

ُ
رسول اهلل ﷺ عن التحريش بين البهائم)(.)3
قال( :نهى

صور الرفق
.....................................................................
.....................................................................

( )1أخرجه النسائي برقم.)4446( :
( )2أخرجه البخاري برقم ،)5515( :ومسلم برقم.)1958( :
( )3أخرجه أبو داود برقم ،)2562( :والترمذي برقم.)1708( :
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ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ َ

ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

• أتجنب الجلوس على بيوت النمل في البرية.
• أب ِّين إلخوتي وأصحابي ضرورة الرفق بالحيوانات.

التقومي
1

َعال َم تدل شكوى الجمل للنبي ﷺ؟
...........................................................................................................
..........................................................................................................

2

أستنبط من المواقف الواردة في الدرس ما يأتي:
حكم استخدام الحيوانات للتدرب على الصيد

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

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

3

أكتب بعض العبارات التي تحث على الرحمة بالبهائم:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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رفقه ﷺ بالحيوان

نشاط متهيدي

أرسم شعارا أعبر فيه عن الرفق بالحيوان.

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()2

الدر�س
احلادي
ع�شر

رابط الدر�س الرقمي

�إح�سانه ﷺ �إليها:
عن ضــرار بن األزور  قــال :أهدينا لرسول اهلل ﷺ َل ِق َحة؛ قــال :فحلبتها فلما أخذت
ألجهدها قال« :ال تفعل دع داعي اللبن»(.)1
عن ســوادة بن الربيع  قــال :أتيت النبي ﷺ فسألته فأمر لي بــذود ،ثم قال لي« :إذا
رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم ومرهم فليق ِّلموا أظفارهم وال يعبطوا بها ضروع
مواشيهم إذا حلبوا»(.)2
عن عبد اهلل بن عمرو  قال :م ّر رسول اهلل ﷺ برجل يحلب شاة ،فقالَ « :أ ْي ُف ُ
الن ،إذا
حلبت فأبق لولدها ،فإنها من أبر الدواب»(.)3
( )1أخرجه اإلمام أحمد ،)339/4( :و صححه ابن حبان برقم.)5283( :
( )2أخرجه اإلمام أحمد.)484 / 3( :
( )3أخرجه الطبراني في األوسط برقم.)885( :
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نهيه عن تعذيبها:
عن جابر  أن النبي ﷺ مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال« :لعن اهلل الذي وسمه»(.)1
عن عبد اهلل بن عباس  أن رجال أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته ،فقال النبي ﷺ:
«أتريد أن تميتها موتات؟! هال حدَّ دت شفرتك قبل أن تضجعها»(.)2
نشاط

قرب عيد األضحى فذهب سعد إلى السوق وذلك قبل العيد بيومين ،واشترى مجموعة من
الخراف له ولبعض أقاربه ،ولم يشت ِر لها طعاما ،وعندما أحضرها إلى البيت فرح بها الصغار
والكبار ،وبدا الصغار يلعبون حولها ويركبون عليها ويضربونها ،ومكثت ذلك اليوم لم تعط
طعاما وإنما قدم لها الماء فقط وكان قليال وقد امتأل بالتراب بسبب لعب األطفال حوله.
ولما كان يوم العيد جاء سعد وأقاربه لذبح األضاحي وأحضر معه أغراض الذبح من
ّ
السكاكين وغيرها ،وتولى أحد األقارب حد السكاكين ،فأصبح يحدها أمام البهائم وهي ترى،
وذهب اثنان آخران إلحضار الخراف لمكان الذبح فكانا يسحبان الخروف بقوة ويضربانه،
ثم أضجعوه أمام باقي الخراف وذبحوه ،ثم أتو باآلخر وذبحوه أمام ُ
األخَ ِر ،وبعض الخراف
كانت تقاوم أثناء سحبها فكان بعض الحاضرين يسبها ويلعنها.
• ِّ
أوضح الجوانب المخالفة لما تعلم ُته من هدي النبي ﷺ من خالل قراءتي لألحداث السابقة.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
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( )1أخرجه مسلم برقم.)2117( :
( )2أخرجه الطبراني في الكبير برقم ،)11916( :وصححه احلاكم في املستدرك.)257/4( :

ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ َ

• أبادر إلطعام الحيوان الجائع الذي أراه.
• أكتب رسالة توجيهية عن الرفق بالحيوانات وأنشرها في وسائل التواصل االجتماعي.
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ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

التقومي
1

ُأمثِّل لما يأتي:
أ .نهي النبي ﷺ عن تعذيب الحيوان................................................. :
................................................................................................

ب .إحسان النبي ﷺ للحيوان:

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

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

2

أستنبط من المواقف الواردة في الدرس ما يأتي:
أ .حكم وسم البهيمة في وجهها........................................................ :
................................................................................................

ب .أدبا من آداب تذكية البهيمة:

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

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

3

أذكر ثالثة أمور تعد من الرفق بالحيوان:
1

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

2

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

3

.....................................................................................................
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الدر�س
الثاين
ع�شر

رابط الدر�س الرقمي

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

عبد اهلل :قرأت في الجريدة تقريرا عن جهود جماعات الرفق بالحيوان ،وكيف ساهمت في
إنقاذ حياة أنواع وأعداد كبيرة من الحيوانات وحمايتها من العابثين ،وأن عددا من الدول وضعت
قوانين تحمي الحيوانات وتحفظ حقوقها ،وتعاقب المخالفين ،أليس هذا تقدما كبيرا؟؟
صالح :بلى ،ولكن من قال إن هذا وليد حضارة اليوم؟
عبد اهلل :ماذا تقصد؟
صالح :أقصد أن ما ذكرته عن الرفق بالحيوان سبق إليه اإلسالم وهذا الحديث مثال على ما أقول:

النار ِفي ِه َّر ٍة َر َبطَ ْتها
َعنِ ْابنِ ُع َم َر َ عنِ ال َّن ِب ِّي ﷺ قالَ َ « :د َخل ْ
َت ْام َر َأ ٌة َ
َفل َْم ُتطْ ِع ْمها َول َْم َت َد ْع َها َت ْأكُ لُ ِم ْن َخ ِ
شاش ا َأل ْر ِض»(.)1
نشاط متهيدي

أتعاون مع مجموعتي في اختيار عنوان مناسب لموضوع الحديث ،ثم أكتبه في أعلى الصفحة.
معاين احلديث:
�أتعرف
َ
عبد اهلل :حديث عظيم.
صالح :ما رأيك أن نقرأ شرحه في أحد كتب شروح الحديث؛ لنفهمه أكثر؟
عبد اهلل :موافق
هيا بنا إلى مركز مصادر التعلم في المدرسة.
وبمساعدة أمين المركز ،استخرجا شرح الحديث من كتاب (دليل
الفالحين لطرق رياض الصالحين) ،ثم أكمال النقاش.
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( )1متفق عليه :أخرجه البخاري :كتاب بدء اخللق ،باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في احلرم ،برقم ،)3318 ( :مسلم :كتاب السالم ،باب حترمي قتل
الهرة ،برقم.)2242( :
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عبد اهلل :هل حبس الهرة في البيت أمر محرم؟
صالح :ال يا عبد اهلل ،فالمرأة لم تحبسها فقط؛ وإنما ربطتها ومنعتها من الطعام ،فهي لم تطعمها
ولم تتركها تبحث عن طعامها.
عبد اهلل :إذن ذنب المرأة مضاعف حيث قصدت تعذيب الهرة وتركها تموت جوعا.
صالح :أحسنت يا عبداهلل ،ولذلك كانت العقوبة شديدة وذلك بدخول النار ،لكن هل نفهم من
الحديث أن نفقة الحيوان واجبة على صاحبه؟
عبد اهلل:كيف ذلك؟
صالح :أن المرأة لو أطعمت الهرة ما استحقت العقاب.
عبد اهلل :نعم ،يا صالح؛ بل لو فعلت ذلك الستحقت الثواب ،مثل حال الرجل الذي سقى
الكلب.
صالح :وما قصة ذلك الرجل؟
عبد اهلل :عن أبي هريرة  أن رسول اهلل ﷺ قال« :بينا
بئرا فشرب منها
رجل يمشي؛ اشتد عليه العطش؛ فنزل ً
ثم خرج؛ فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش،
فقال :لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي؛ فمأل خفه ثم أمسكه
بفيه ثم رقي فسقى الكلب؛ فشكر اهلل له فغفر له» قالوا:
يا رسول اهلل :وإن لنا في البهائم ألجرا؟ قال« :في كل كبد
رطبة أجر»(.)1

( )1أخرجه البخاري ( ،)2363ومسلم (.)2244
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صالح :ما رأيك أن نستذكر بعض توجيهات اإلسالم في اإلحسان للحيوان؟
•.....................................................................................................
•.....................................................................................................

عبد اهلل :سبحان اهلل! ما أعظم دين اإلسالم! ولألسف حينما نقارن بين هذه التوجيهات وتصرفات
بعضنا نجد فرقا كبيرا وصورا كثيرة إليذاء الحيوان ،مثل:
•.....................................................................................................
•.....................................................................................................

يما المسلمين ،فالرسول ﷺ قال« :في كل
صالح :وأعظم من هذا إيذاء الضعفاء من البشر وال ِس َّ
كبد رطبة أجر» يعني ربط األجر باإلحسان للحي.
عبد اهلل :وماذا في هذا؟
صالح :فيه أن الحياة شيء محترم ،وهبه اهلل للمخلوقات ،ولذا وضع األجر لمن يحافظ عليها،
والعقوبة على من تعدى عليها بغير حق ،وهذا موجود أيضا في القرآن الكريم ،في سورة المائدة
في اآلية رقم (.)32
بعد قراءتك لهذا الحوار ،عرفت كثيرا من إرشادات الحديث ،سجلها بقلمك وأسلوبك:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
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أضع عالمة ( ) أمام المواقف التي تدل على الرفق مع البهائم وعالمة ( ) أمام المخالفة:

 1تستخدم بعض الدول طريقة الصعق الكهربائي عند ذبح بعض الحيوانات( .
 2رأيت أحد الرعاة يقف بجانب تلك البهيمة الصغيرة يقدم لها الطعام( .
 3يطلب أبوك من الراعي تنظيف مكان الغنم والدجاج كل يوم وتغيير الماء
(
الذي لحق به وسخ.
(
 4أثناء أخذ الحليب من الناقة تمنعت ،فأخذ صاحبها يضربها.
مجلس أحد الصيادين يباهي بصيد المئات
 5سمعت وأنت في
ٍ
(
من الطيور في يوم واحد ،ثم رمى ببعضها ألنه ليس في حاجة إليها.
بعض البهائم في المزرعة فذهب بها أبوك إلى الطبيب البيطري( .
ﻟﻨﻌﻤﻞ
6ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
مرضت َ

)
)

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()2

نشاط

)
)
)
)

ﻟﻨﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ
َ

• ال أحقر المعروف ،ففي كل كبد رطبة أجر.
علي إطعامه ّ
وأل أهمله.
• إذا اقتنيت حيوانا مباحا فيجب َّ
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التقومي
1

طلب منك زميلك أن تحتفظ بقطته في سفره؛ هل ستوافق؟ أدعم إجابتي باألدلة.
...........................................................................................................
..........................................................................................................

2

أكتب أسماء ثالثة حيوانات تأخذ حكم الهرة في النهي عن حبسها وتركها بال طعام:
ُ
...........................................................................................................
..........................................................................................................

3

ُأع ِّل ُل نهي النبي ﷺ عن حبس الهرة وتركها بال طعام.
...........................................................................................................
..........................................................................................................

معلومات إثرائية

كتب عمر بن عبدالعزيز  إلى حاكم مصر :إنه بلغني أن بمصر إبال نقاالت ويحمل
على البعير منها ألف رطل ،فإذا أتاك كتابي هذا فال أعرفن أنه يحمل على البعير أكثر
من ستمائة رطل.
وروي أن أبا الدرداء  كان له بعير يحتضر ،قال يخاطبه :يا أيها البعير ال تخاصمني
إلى ربك ،فإني لم أحملك فوق طاقتك.
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1

أكمل الفراغات فيما يأتي:
أ .من أمثلة مكافأة النبي ﷺ لمن خدمه:

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

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()2

األسئلة العامة

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

ب.

من أمثلة شفاعة النبي ﷺ لمن خدمه....................................................:

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

جـ .

من أمثلة وصيته ﷺ باإلحسان للخدم.....................................................:
....................................................................................................

د.

من أمثلة حرصه ﷺ على استضافة الفقراء................................................:
....................................................................................................

2

أبين مدة الضيافة الواجبة والضيافة المستحبة.
.........................................................................................................
.........................................................................................................

3

قابلت أحد الباعة من غير المسلمين ،أبين أبرز األمور التي سأذكرها عن هدي
النبي ﷺ في تعامله معهم.
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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4

بعد دراستي للوحدة؛ أصنف الفوائد الواردة فيها إلى( :أحكام – آداب) مبينا
العمل الذي سأقوم به.
م

الفوائد

أحكام

آداب

العمل الذي سأقوم به

1
2
3
4
5
6
7
5
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أذكر ثالثة أمور ُتعد من اإلساءة للحيوان:
1

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

2

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

3

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

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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تعلمت يف هذه الوحدة؟
ماذا
َ

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

درست هذه الوحدة وتعلمت ما فيها من فوائد وآداب ،ماذا تنوي أن تعمل؟
بعد أن
َ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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مشروع الوحدة
1

برنامجا اجتماعيا مع مجموعة الفصل بعنوان (خيمة المراجل) في فناء
أقيم
ً

المدرسة الخارجي ،بحيث يتدرب الطالب فيها على فنون الكرم واستقبال الضيوف،
(ح َل ْلتم أهال َو َو ِط ْئتم سهال).
وباإلمكان وضع شعار للبرنامج بعنوان َ
• كيف تدعو الضيف؟

• كيف تستقبل الضيف؟
• ماذا تقول للضيوف؟
• ماذا تقدم للضيوف؟
• أفكار أخرى.
يقوم بدعوة المعلمين ،ويقدم لهم كرم الضيافة وبعض البرامج المصاحبة.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
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...........................................................................................................

على اإلنترنت ،)www.swa.gov.sa/ar( :واكتب تقريرا عن أبرز إنجازات الهيئة.
...........................................................................................................

هدي النبي ﷺ في معاملة النا�س ()2

2

باالشتراك مع معلمك قم بزيارة (المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية) ،أو موقعهم

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
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الـحـديـث وال�سـيـرة
لل�صف ال�ساد�س االبتدائي

�أدر�س يف ال�صف ال�ساد�س االبتدائي ().....

الف�صل الدرا�سي الأول

ا�سمي .......................................
يف مدر�سة ..................................
وهذا كتابي ملادة احلديث وال�سرية
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