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 ان لإلمام البيهقيخمتصر شعب اإلمي

 برنامج القيم احلميدة ألبنائنا الطالبلتفعيل 
لتفعيل   علمي املدارس وحلقات حتفيظ القرآن الكريمودليل اسرتشادي مل

احلميدة  برنامج القيم  

 

  اريمجع وإعداد/مرتضى األنص
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 املدارس وحلقات حتفيظ القرآن الكريم  لتطبيق طالب  إثرائيبرنامج  
يف يومياتهم وحياتهم العملية والواقعية من خالل    لقيم احلميدةل

 قيمة من القيم احلميدةسهلة وميسرة عن كل    أنشطة

 

 اهلـــــــــدف

 نفوس أبنائنا الطالبغرس الوازع الديين يف  

 يةرؤال

يف ظل التجاذابت املتضادة والتكنولوجيا املعاصرة يف جانبها املخيف، كان من املهم على رجال الرتبية 
والتعليم التدخل السريع للحيلولة دون احنراف اجليل الصاعد من أبنائنا الطالب عن دينهم وقيمهم  

عتدل يف جتسيد الدين الوسط وامل  يقهم للعبودية هلل ، مثوأخالقهم وعاداهتم ومبادئهم، وقبل ذلك كله حتق
تعامالهتم القلبية والقولية والفعلية، فكان من الواجب علينا كصرح تعليمي وتربوي يرفع شعار : إعداد 

جيل مسلم تربوي حمقق لكامل العبودية لربه وجيسد الدين الوسط يف عبادته وحياته بكل جوانبها  
كنه من مواجهة هذه التجاذابت بد هلذا اجليل من قوى متخرين، ولتحقيق هذا ال  اخلاصة، وتعامله مع اآل

املتضادة ، ومتكنه من التحكم يف رغباته وميوله وهتذب أخالقه وتعامله مع اآلخرين، وتتمثل هذه القوى 
أبنائنا  يف رؤيتنا، لغرس الوازع الديين يف نفوس أبنائنا الطالب عن طريق تطبيق شعب اإلميان يف يوميات

وائد والدروس منها وربطها بواقعهم وحياهتم، كما وردت يف ها وشرحها واستنباط الفالطالب بتعريف
 :   صحيح اإلمام مسلم،عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله

ميَاُن بيضْ  - 1 ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: " اإْلي َي هللاُ َعْنُه َعني رسول هللا َصلَّى اَّللَّ تُّوَن ُشْعَبة  َعْن َأِبي ُهَريْ رََة َرضي ، ٌع َوسي
، َعْن َأِبي َعامي َواْْلََياُء ُشْعبَ  ، َعْن َعْبدي هللاي ْبني حُمَمَّدي اْلُمْسَنديي ي يحي ميَاني " َرَواُه اْلُبَخارييُّ يفي الصَّحي ٍر. ٌة ميَن اإْلي

، َعْن ُعبَ ْيدي هللاي ْبني َسعييٍد.  َوَرَواُه ُمْسليُم ْبُن اْلَْجَّاجي
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َي هللاُ َعْن َأِبي  - 2 تُّوَن، أَْو  َعْنُه، َعْن َرسُ  ُهَريْ رََة َرضي ميَاُن بيْضٌع َوسي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: " اإْلي ولي هللاي َصلَّى اَّللَّ
، َواْْلَيَ  ميَاني " اُء ُشْعَبٌة ميَن اإْلي َسب ُْعوَن ُشْعَبة ، َفَأْرفَ ُعَها قَ ْوُل اَل إيَلَه إيالَّ هللاُ، َوأَْدََنَها إيَماَطُة اْْلََذى َعني الطَّرييقي

، َعْن ُزَهْْيي ْبني َحْرٍب، َعْن َجرييٍر. َرَواُه ُمسْ  يحي  ليٌم يفي الصَّحي

وجتسيدها يف حياهتم لينطبق عليهم مسمى : النفس املطمئنة اليت حققت العبودية اْلقة لرهبا ،وقامت 
عني لذويهم كونوا أعضاء فاعلني َنفإبعمار اْلرض، وإكرام الناس مجيعا واستخالفهم يف اْلرض،ولي

 .جمتمعاهتم وأمتهم، وممثلني لدينهم بني اْلمموْلوطاهنم و 

 آلية التنفيذ

 :اْلوىل وهي  ابلقيمة اْلميدة أوال: البدء  

 .الشهاداتن، وذلك عن طريق : قراءة وتدريس كتيب اْلصول الثالثة

 :تشمل التايل  قيمة محيدة  اثنيا:إعداد ورقة عمل عن كل 

  دة:برَنمج القيم اْلميمنهج   

 وتعريفها لغة واصطالحا  القيمةأوال: ذكر  

 من القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة  القيمةاثنيا: ذكر ما ورد عن  

 ابختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء  القيمةاثلثا: شرح  

 ا رابط بهابلواقع املعاصر إن وجد هل  القيمة اْلميدةرابعا:ربط  

 وتطبيقها القيمة اْلميدةمن  وس املستفادة  خامسا: ذكر الدر 

صياغة أسئلة أسبوعية أو شهرية يشرتك مجيع أفراد أسرة الطالب يف حلها مع الرتكيز عند صياغتها اثلثا:  
 انب التطبيقية والعملية،ووضع جوائز حتفيزية قيمة عليهاعلى اجلو 
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كن تفعيل هذه القيم يف اإلذاعة وبعض اْلصص خاصة حصص مواد الدين واللغة العربية،ومن ميرابعا:  
اخلاصة بكل توزيع اْلوراق    خالل صياغة كلمة الصباح والكلمة بعد الصالة من هذه املادة،ومن خالل

  م مناقشتها بينهمعلى الطالب ، ويقوم أحدهم بقراءهتا على زمالئه مث تتقيمة  

  مخس دقائق من كل حصةومناقشتها بواقع    القيم اْلميدةهذه   لتناول  وقتخامسا: يتم ختصيص 

 

 إرشادات للمربي الفاضل/ املعلم:

وأنت املعول عليه بعد هللا،وأبناءك  ،اسرتشادية  ،وخطة طريقخمتصرة هذا امللخص : عبارة عن مرآة-1
قع شرحها،وربطها ابلواابلبحث،والتنقيب،ل  القيم اْلميدةالطالب ال يستغنون عن جهودك يف إثراء هذه  

 أبنائك،وتغرس فيهم حب العمل هبا  واستنباط اْلحكام والدروس والفوائد منها،حىت تثمر يف نفوس

وميكنك   PDF،وهو متوفر بصيغة م البيهقيأن يكون معك كتاب : شعب اإلميان لإلما يفضل-2
 بنائك الطالبحتميله على جوالك،وذلك للتوسع وزايدة االطالع والتحضْي الذهين،إلفادة أ

،وترك البصمة اإلميانية عليهم،مما  غرس الوازع الديين يف نفوس أبنائنا الطالبل  هذه سلسلة إثرائية،-3
وهي زكاة أعمالنا،ومن اإلحسان الذي هو وجمتمعهم ،الواقعية،سينعكس على واقعهم اليومي وحياهتم  

احتساب اْلجر   املدارس واْللقاتي  أعلى درجات اإلميان،مما يستوجب على مجيع املربني الفضالء معلم
واملتاجرة مع هللا يف مثل هذه التجارة الراحبة إبذن هللا،جبهود وتضحيات تنبع من الذات ابتغاء مرضاة 

 د يف طالبنا،والبصمة اليت سيتعدى نفعها إىل أسرهم وجمتمعهم.هللا،لرتك اْلثر احملمو 
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 األوىل :  القيمة 

 :عز وجل  اإلميان باهلل    -1

 فه: ـــــــــــــتعري

 اإلميان ابهلل لغة : التصديق واإلقرار واالعرتاف به عزوجل

 هو االعتقاد اجلازم بوجوده سبحانه وتعاىل ، وربوبيته ، وألوهيته ، وأمسائه  اصطالحا:  اإلميان ابهلل
اعتقاٌد أنَّه: قوٌل ابللسان، و   -ما دلَّ عليه الكتاب والسُّنَّة وإمجاع السلف الصاحل من اْلمَّة ،وهو وصفاته

 لقلب وعمٌل ابجلوارح، يزيُد ابلطاعة وينُقص ابلعيصياناب

 . اإلميان ابهلل يتضمن أربعة أمور ، فمن آمن هبا فهو املؤمن حقا  

 اْلول: اإلميان بوجود هللا تعاىل

 ان بربوبيته تعاىلاثنيا : اإلمي

 الثالث : اإلميان أبلوهيته

 الرابع : اإلميان أبمسائه وصفاته

من القرآن الكريم والسنة النبوية   القيمةا ورد عن  مناذج ملر  ثانيا: ذك
 الشريفة

َّللَّي  ُقوُلوا ﴿قال تعاىل : َنا َوَما أُْنزيَل إيىَل   آَمنَّا ابي يَم َوإيمْسَاعييَل َوإيْسَحاَق َويَ ْعُقوَب َواْْلَْسَباطي َوَما أُْنزيَل إيلَي ْ إيبْ رَاهي
َ ُموَسى َوعييَسى َوَما أُ  ُهْم َوحَنُْن لَُه ُمْسليُمونَ َوَما أُوِتي ن ْ َ النَّبييُّوَن ميْن َرهب ييْم اَل نُ َفر يُق َبنْيَ َأَحٍد مي سورة ﴾   وِتي

 136البقرة: 

َّللَّي  ُوُجوَهُكْم قيَبَل اْلَمْشريقي َواْلَمْغريبي َوَلكينَّ اْلِبيَّ لَْيَس اْلِبيَّ َأْن تُ َولُّوا   ﴿  ري  َمْن آَمَن ابي َواْلَماَلئيَكةي   َواْليَ ْومي اآْلخي
ئيلينَي َويفي السَّااْلكيَتابي َوالنَّبيي ينَي َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحب يهي َذويي اْلُقْرََب َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساكينَي َواْبَن السَّبييلي وَ وَ 
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ْم إيَذا َعاَهُدو  نَي اْلَبْأسي الر يقَابي َوأَقَاَم الصَّاَلَة َوآَتى الزََّكاَة َواْلُموُفوَن بيَعْهديهي ا َوالصَّابيرييَن يفي اْلَبْأَساءي َوالضَّرَّاءي َوحي
 177البقرة: سورة  ﴾   َك ُهُم اْلُمت َُّقونَ أُولَئيَك الَّذييَن َصَدُقوا َوأُولَئي 

يُبوا ﴿  يُب َدْعَوَة الدَّاعي إيَذا َدَعاني فَ ْلَيْسَتجي لََعلَُّهْم  َوْليُ ْؤميُنوا ِبي  يلي   َوإيَذا َسأََلَك عيَباديي َعين ي فَإيّن ي َقرييٌب أُجي
 186﴾ البقرة:   يَ ْرُشُدونَ 

وسلم: »َمْن َماَت َوُهَو يَ ْعَلُم أَنَُّه َوَعْن ُعْثَماَن ْبني َعفَّان رضي هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاي صلى هللا عليه  
 .اَل إيلََه إيالَّ هللاُ، َدَخَل اجْلَنََّة«. َرَواُه ُمْسليمٌ 

نَي بَ َعثَُه َعبْ   وَعني  ديهللاي ْبني َعبَّاٍس رضي هللا عنه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاي صلى هللا عليه وسلم ليُمَعاذي ْبني َجَبٍل حي
تَ ُهْم، فَاْدُعُهْم إيىَل َأْن َيْشَهُدوا َأْن اَل إيلََه إيالَّ إيىَل الَيَمني: »إينَّ  ئ ْ  هللاُ، َوَأنَّ َك َسَتْأِتي قَ ْوم ا َأْهَل كيَتاٍب، فَإيَذا جي

ا َرُسوُل هللاي  َفٌق َعَليهي   «. حُمَمَّد  ُدوا هللَا تَ َعاىَل«. ُمت ْ  .َويفي ريَوايٍَة: »َأْن يُ َوح ي

 اإلشارة إىل أقوال العلماء  باختصار  مع القيمةثالثا: شرح  

ا جيُب له سبحانه، إن العقيدة اإلسالمية هي اإلميان اجلازم والتصديق التامُّ ابهلل تعاىل وما جاء عنه، وم
يف كل ي ما شَرعه هللا، وحتقيق ذلك نيَّة  واإلقرار برسالة نبي يه صلى هللا عليه وسلم، وتصديقه واالت يباع له  

ا، وقوال  وعمال    مبقتضى ذلك، وترك ا لكل ي ما ينقص كماَل اإلميان الواجب أو يُنافييه وُيضادُّه، وقد وقصد 
لَْيَس اْلِبيَّ َأْن تُ َولُّوا ُوُجوَهُكْم قيَبَل   ﴿ :اإلميان والعمل بقوله سبحانه وتعاىل  َبنيَّ هللا تعاىل مجلَة أصولي 

ري َواْلَماَلئيَكةي َواْلكيَتابي َوالنَّبيي ينيَ اْلَمْشريقي َواْلَمْغريبي َوَلكينَّ اْلِبيَّ َمْن   َّللَّي َواْليَ ْومي اآْلخي  ،177البقرة:  ﴾ آَمَن ابي
َا أُْنزيَل إيلَْيهي  ﴿ :وقوله تعاىل ،[49القمر:  ]﴾  ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه بيَقَدرٍ   إيَنَّ  ﴿ :وقوله سبحانه آَمَن الرَُّسوُل مبي

ُنوَن   َّللَّي َوَماَلئيَكتيهي وَُكتُبيهي َوُرُسليهي اَل نُ َفر يُق َبنْيَ َأَحٍد ميْن ُرُسليهي َوقَاُلوا مسَيعْ ميْن َرب يهي َواْلُمْؤمي َنا َوَأَطْعَنا ُكلٌّ آَمَن ابي
ْيُ   285﴾ البقرة:   ُغْفرَاَنَك َرب ََّنا َوإيلَْيَك اْلَمصي

يل عليه السالم عندما قال له: ما يف إجابته على ُسؤال جِبائ  -صلى هللا عليه وسلم    -ومجََعها النيبُّ  
ر، وتؤ " :اإلميان؟ فقال مَن ابلقَدر خْيه اإلميان: أْن تُؤمين ابهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخي

ُبيني اإلسالم على مخٍس: " :اْلركان القوليَّة والعمليَّة لإلسالم بقوله  -صلى هللا عليه وسلم    -وبنيَّ   ،وشر يه
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 إال هللا، وأنَّ حممد ا رسول هللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت شهادة أن ال إلهَ 
 .مهللا اْلرا

 قع املعاصر إن وجد هلا رابط بهلوابا  القيمةرابعا:ربط  

منتصرا على نفسه اْلمارة ابلسوء،منتصرا يف الفنت اليت قد اإلميان ابهلل عزوجل جيعل املسلم قواي وعزيزا  
الشجاعة يف اْلق و عدم اخلوف إال تعصف به،ويكسبه حسن التوكل على هللا واالستعانة به وحده، و 

على   املسلممن  رة ،وأيو ابلتايل سعادة الدنيا و اآلخ  جتناب نواهيه ،من هللا ، و االلتزام أبوامر هللا و ا
 . يذل ملخلوق،وال   رزقه

 هاوتطبيق القيمةخامسا: ذكر الدروس املستفادة من  

 اإلميان ابهلل هو حقيقة اإلسالم وهو مجلة الدين كله ومجاع اخلْي والنجاة يف الدنيا واآلخرة -1
 اإلميان ابهلل مصدر القوة والعزة -2
 ميان ابهلل مصدر الراحة والفالح والسعادة والطمأنينة يف الدارينإلا -3

 

 الثانية : القيمة
 :   اهلل عليهم عامة  واتان برسل اهلل صلمياال -2

   :  تعريفـــــــــــــه 

 شياء :اإلميان ابلرسل معناه اعتقاد أربعة أ

 وحده والكفر مبا يعبد من ادة هللاىل عبإقد بعث يف كل أمة رسوال يدعوهم    ميان أبن هللا تعاىلوال :  اإلأ
 دونه سبحانه وتعاىل.
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مساؤهم كما قال ألنا  يمان بالرسل الذين لم تذكرالكتاب والسنة , واإل سماؤهم في أذكرت لنا  نيمان بالرسل الذي ثانياً : اإل
ُهْم َمْن َقَصْصَنا َعَلْيَك َومي  تعاىل ﴿ ن ْ ُهْم َمْن َلَْ نَ ْقُصْص َعَلْيكَ َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسال  ميْن قَ ْبليَك مي غافر:   ﴾ ن ْ

78 

 خر اْلنبياء فال نيب بعده .آن حممدا  صلى هللا عليه وسلم هو  ميان أباثلثا  : اإل

 يغْيوه وَل َل يكتموا حرفا  وَلو   ،  رسلهم هللا بهأم الصالة والسالم بلغوا مجيع ما  هنم عليهأرابعا  : اعتقاد 
 .ينقصوه    رفا وَلنفسهم حأيزيدوا فيه من عند  

  :النبوية الشريفة عنهايم والسنة ثانيًا : ذكر ماورد يف القرآن الكر

َنا َوَما أُْنزيَل إيىَل إيبْ رَاهييَم َوإيمْسَاعييَل َوإيْسَحاَق َويَ ْعُقوَب وَ  قال تعاىل : ﴿ َّللَّي َوَما أُْنزيَل إيلَي ْ اْْلَْسَباطي ُقوُلوا آَمنَّا ابي
َ ُموَسى َ   َوَما أُوِتي ُهْم َوحَنُْن لَُه ُمْسليُمونَ ميْن َرهب ييْم اَل نُ فَ  النَّبييُّونَ  َوعييَسى َوَما أُوِتي ن ْ البقرة   ﴾ ر يُق َبنْيَ َأَحٍد مي

136 

َّللَّي َوَماَلئيَكتيهي وَكُ  ﴿وقال تعاىل:   َا أُْنزيَل إيلَْيهي ميْن َرب يهي َواْلُمْؤميُنوَن ُكلٌّ آَمَن ابي اَل نُ َفر يُق  َوُرُسليهي  تُبيهي آَمَن الرَُّسوُل مبي
ْيُ َبنْيَ َأَحٍد ميْن ُرُسليهي  ْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفرَاَنَك َرب ََّنا َوإيلَْيَك اْلَمصي  285البقرة سورة  ﴾   َوقَاُلوا مسَي

بينما حنن عنَد رسولي هللاي صلى هللا عليه وسلم إذ طلَع علينا وعن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال :  
، شديُد سوادي الشََّعري، ال يُرى عليه  رجٌل ش أثُر السََّفري، وال نعرفُه ، حىت جلَس إىل النيب ي ديُد بياضي الثيابي

َذْيه ، وقال : اي حممُد ،  صلى هللا عليه وسلم فأسنَد ركبتيه إىل ركبتيه، ووَضَع كفيه على َفخي
ال إلَه إال هللاُ وأن  أن  َتْشَهدَ  أن  اإلسالمُ اإلسالمي ؟ فقال رسوُل هللاي صلى هللا عليه وسلم :   عن أخِبّن

َ الزكاَة ، وَتصوَم رمضاَن ، وحَتُجَّ البيَتإن حممد ا رسو   استطْعَت إليه سبيال   ُل هللا ، وتُقيَم الصالُة ، وتُ ْؤِتي
ْبنا : قال . صدْقتَ  : قال . ،  ابهللي  تُ ْؤمينَ  أن  : قال ؟ اإلمياني  عن فأخِْبّن : قال . َيْسأَلُه وُيَصد يقُه له فعجي

 صَدْقتَ   :قال . اآلخري ، وتؤمَن ابلقدري خْييه وشر يه  ، واليومي   ورسليهومالئكتيه ، وكتبيه ، 
؟ عن فأخِْبّن : قال .  تَ ْعُبَد هللَا كأنك تراه ، فإن َل َتُكْن تراه فإنه يراك أن  : قال اإلحساني
 ئلي أبعلَم مين السا  ما املسؤوُل عنها : قال الساعةي؟ عن فأخِْبّن : قال .
ا؟ عن فأخِْبّن : قال . تَليَد اْلَمُة رب ََّتها ، وأن ترى اْلَُفاَة الُعراَة العالَة رعاَء الشاءي  أن  : قال أَماراهتي
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اي عمُر ، هل تدري َمن السائُل ؟ قْلُت  : قال مث انطَلَق ، فلبْثُت ثالاث  ، مث  : قال . يَ َتطاولون يف البُ ْنياني 
 .  8رواه اإلمام مسلم    .ل يُمكم ديَنكمفإنه جِبيُل أاتكم يُ عَ  : قال . ولُه أعلمُ : هللاُ ورس

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم: " َصلُّوا َعَلى أَنْبيَياءي هللاي َوُرُسليهي، فَإينَّ   َعْن َأِبي و   بَ َعثَ ُهْم  هللاَ ُهَريْ رََة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ
خرجه ، وأ ذكر له شواهد  : وقال عنه 2963 : رقم،ب ةالسلسلة الصحيحيف    باّناْلل  َكَما بَ َعَثيني "

(، والديلمي يف ))الفردوس(( 131( ابختالف يسْي، والبيهقي يف ))شعب اإلميان(( )9412البزار )
 .( واللفظ هلما3710)

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء  القيمةثالثًا : شرح  

ال يصح إميان العبد إال به. واْلدلة الشرعية متواترة اإلميان، فركن الرابع من أركان  اإلميان ابلرسل هو ال
آمنوا ابهلل ف}:ن هبم، وقرن ذلك ابإلميان به فقالعلى أتكيد ذلك، فقد أمر سبحانه ابإلميا

ديث وجاء اإلميان هبم يف املرتبة الرابعة من التعريف النبوي لإلميان كما يف ح،   171النساء:   {ورسله
،   ابهللي  تُ ْؤمينَ  أن  : قال ؟ اإلمياني  عن فأخِْبّن : قال  السابق عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه:.  جِبيل

، وقرن هللا سبحانه  مسلم  رواه..  ، واليومي اآلخري ، وتؤمَن ابلقدري خْييه وشر يه  ورسليهومالئكتيه ، وكتبيه ، 
ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فقد ضل ضالال   ومن يكفر ابهلل: }الكفر ابلرسل ابلكفر به، فقال

 .ففي هذه اآلايت دليل على أمهية اإلميان ابلرسل، ومنزلته من دين هللا عز وجل  ،136النساء: { بعيدا

بل َرَسال  "   :  معناه  الرسول  و ف ي اللغة هو الذي يُتابع أخبار الذي بعثه، َأخذا  من قوهلم: " جاءت اإلي
  مُس يي الرَّسول رسوال  ْلَنه ذو رسالة . و الرَّسول: اسم من أَرسلت وكذلك الر يسالة .  و َأي: متتابعة،  

ن هللا، وهو الذي ُُيِبي الناس أي يبلغهم أمر هللا وهنيه ووحيه، وقد يكون عهو الذي ُُيَِب  :   معىن النيبو 
 . لفظ ) النيب ( غْي مهموز، فيكون من النبو وهو الرفعة واملكانة

 بني النيب والرسول :الفرق  

 اختلف العلماء يف التفريق بني معىن النيب والرسول، على أقوال:
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القول اْلول: أهنما سواء أي أهنما لفظان مرتادفان، واستدلوا بقوله تعاىل: } وما أرسلنا من قبلك من 
وال الرسول إال  ( فأثبت هلما معا  اإلرسال، قالوا: وال يكون النيب إال رسوال؛52رسول وال نيب {)اْلج:

 نبيا  .

 ورد هذا القول أبن هللا فرق بني االمسني، ولو كاَن شيئا  واحدا  ملا حسن تكرارمها يف الكالم البليغ.

القول الثاّن: أهنما مفرتقان من وجه، وجيتمعان من وجه، قال القاضي عياض:" والصحيح والذي عليه 
كل نيب رسوال  ". ويدل على ذلك ما رواه  الغفْي أن كل رسول نيب، وليس    -اجلمع   –اجلماء  
أنه قال:   -رضي هللا عنه    - أِب ذر عن ابن حبان  يف املستدرك و اْلاكم يف املسند، و أمحد  اإلمام

مائة ألف، وأربعة عشر ألفا ، الرسل من ذلك  قلت: اي رسول هللا، كم وفاء عدة اْلنبياء ؟ قال : )
 ( . مثائة ومخسة عشر مجا  غفْيا  ثال

 ن وجد هلا رابط بهابعًا : ربطها بالواقع املعاصر إر

 .التخل ق مبا اشتهر وصح  من صفاهتم واالقتداء هبا :والأ

ُحْسن العشرة مع الناس، والسْية اْلسنة بني اخلْلق؛ فدعوة اْلنبياء مجيع ا دعوة أخالقية )إمنا بُعثت  :اثني ا
 (ْلمت م مكارم اْلخالق

  .ياء هللا ومرسليه، ابتباع اهلدي وصدق االرتباط ابلسن ة النبوي ةلوكي ة ْلنبالعملية الساحملبة   :اثلث ا

 وتطبيقها القيمةخامسا: ذكر الدروس املستفادة من  

 .ليدعوهم إىل عبادة هللا تعاىل ويُعر يفوهم كيفيَّتها لالرس العلم برمحة هللا تعاىل وعنايته بعباده إبرسال  -1 

ي إرساُل الرسل هلداية الناس إىل عيبادة هللا تعاىل اليت هي سبُب الن يعمة وهىل على هذه ُشكر هللا تعا  -2
 .السعادة يف الدارين

ي ا ابلنيب املرَسل -3  ،القدوة ْلمته.العمل هلل تعاىل على بصْيٍة عمال  ابلكتاب املنزل، وأتس ي
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لرساالته ملا فيهم   هم واصطفائهمهللا تعاىل إايَّ عليهم الصالة والسالم ملا يعلم من حب ي  رسل هللا حمبَّة -4
 .من ات يباع اْلق والرمحة والنُّصح للخلق

 :   الثالثة  القيمة

 ميان باملالئكة :اإل -3

 تعريفـــــــه :
اإلميان ابملالئكة على التفصيل واإلمجال أي  اإلميان بكافة املالئكة دون استثناٍء واإلميان 

كجِبيل روح القدس وأمني   كرمي والسنة النبوي ةأمساؤهم يف القرآن الابملالئكة الذين وردت  
ُوك ل ابملطر، وإسرافيل املسؤول عن النفخ يف الصور يوم القيامة لبعث 

َلك امل
َ
الوحي، وميكائيل امل

الناس من قبورهم، ومالك خازن النار، وَمَلك املوت، ورضوان خازن اجلنة، وُمنكر ونكْي ملكي  
 .السالمالقِب عليهم  

من القرآن الكريم والسنة   القيمةا ورد عن  اذج ملمنثانيا: ذكر  
 النبوية الشريفة

 (.177البقرة:)      { قال تعاىل: }ولكن الِبَّ من آمن ابهلل واليوم اآلخر واملالئكة

واإلميان ابملالئكة: ركن من أركان اإلميان، فال يصح إميان العبد إال به، وقد دلت على ذلك نصوص 
آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن ابهلل  : }سلمني، قال تعاىلالكتاب والسنة وإمجاع امل

 (.285)البقرة:  {   وكتبه ورسله  ومالئكته
عندما سئل عن اإلميان:   -صلى هللا عليه وسلم    -، قال السابق يف الشعبة الثانية جِبيل ويف حديث

، وأمجع  مسلم ( رواه ْيه وشرهيوم اآلخر، والقدر خ، وكتبه، ورسله، والئكتهومالاإلميان أن تؤمن ابهلل   )
املسلمون قاطبة على وجوب اإلميان ابملالئكة، وعليه فمن أنكر وجود املالئكة من غْي جهل يعذر به 

: اىلفقد كفر، لتكذيبه القرآن يف نفي ما أثبته، وقد قرن هللا عز وجل الكفر ابملالئكة ابلكفر به، قال تع
 (.136) النساء:   { وكتبه ورسله واليوم اآلخر فقد ضل ضالال بعيدا  الئكتهمو ومن يكفر ابهلل  }

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء  القيمةثالثًا : شرح  
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آَمَن  ﴿ :اإلميان ابملالئكة: هو اإلميان بوجودهم إمياَن  جازم ا ال يتطرق إليه شك وال ريب، قال هللا تعاىل
َا أُْنزيلَ ال َّللَّي َوَماَلئيَكتيهي وَُكتُبيهي َوُرُسليهي إيلَْيهي ميْن َرب يهي    رَُّسوُل مبي [، فمن 285البقرة: .[﴾   َواْلُمْؤميُنوَن ُكلٌّ آَمَن ابي

َّللَّي َوَماَلئيَكتيهي وَُكتُبيهي  ﴿ :يُنكير وجود املالئكة، فقد كفر؛ لقوله تعاىل ري فَ قَ َوَمْن َيْكُفْر ابي ْد َوُرُسليهي َواْليَ ْومي اآْلخي
ا  [136النساء:  .[﴾   َضلَّ َضاَلال  بَعييد 

فأهل السنة واجلماعة: يؤمنون هبم إمجاال ، وأمَّا تفصيال ، فيؤمنون مبا صح به الدليل، وَمن مساه هللا ورسوله 
ابملطر، وإسرافيل   كجربيل املوكل ابلوحي، وميكائيل املوكل صلى هللا عليه وعلى آله وسلم منهم؛

اْلرواح، ومالك خازن النار، ورضوان خازن  الصور، ومَلك املوت املوكل بقبضاملوكل ابلنفخ يف  
 .اجلنة، وملَكي القِب منكر ونكْي

 ن وجد هلا رابط بهرابعًا : ربطها بالواقع املعاصر إ

فاملسلم يستحضر يف حياته وواقعه اإلميان ابملالئكة إمجاال وتفصيال من ركائز اإلميان والعمل معا ،  
ا منكر ونكْي، اللذان يسجالن عليه كل شيء كني الذين يرافقنه يف كل حركاته وسكناته،ومهحقيقة املل

عمله يف هذه الدنيا سلبا أو إجيااب ، مما حيمله على،حسن النية واإلخالص ،و التقوى،ومراقبة هللا سرا  
 .24/7وجهرا، وأنه حتت حتت املراقبة  

 قهاوتطبي القيمةذكر الدروس املستفادة من   :مساخا
 لإلميان ابملالئكة آاثر عظيمة على سلوك اإلنسان، وعالقته بربه، من تلك اآلاثر:و 

بذل العبد جهده يف طاعة ربه سبحانه، اقتداء ابملالئكة الكرام، الذين يتفانون يف طاعته مع -1
 .عصمتهم من الذنوب، وقرهبم من رهبم جال وعال

 الئكة على دوام طاعتهم خاضعني هللدفع الغرور عن النفس، واالفتخار ابلعمل، فامل-2
 .يسبحون الليل والنهار ال يفرتون  سبحانه

 االقتداء هبم يف حسن نظامهم، وإتقان أعماهلم-3
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 الرابعة :  القيمة

 :االميان بالكتب    -4

 الكتب:ب مياناإل  تعريف

، مث مُس يي به املكتوب.الكتب لغة : مجع كتاب، والكتاب    مصدر: كتب، يكتب، كتااب 

يف اْلصل اسٌم للصحيفة مع املكتوب فيها؛ كما قال تعاىل: ﴿ َيْسأَُلَك أَْهُل اْلكيَتابي َأْن تُ نَ ز يَل تاب  والك
 صحيفة مكتواب  فيها مثل التوراة.[؛ يعين:  153َعَلْيهيْم كيَتااب  ميَن السََّماءي ﴾ ]النساء:  

جل وأن ما عند هللا ومن كالمه عز و   التصديق اجلازم أبهنا من  ابلكتب هنا اصطالح ا:إلميان  ابواملراد  
،واإلقرار واالعرتاف بوجوب العمل مبا جاء فيها،وأن القرآن جاء فيها وحي منزل من رب العزة واجلالل

أوحاه إىل ُرُسليه هي: الكتب اليت َحَوْت كالم هللا تعاىل الذي  ف  الكرمي آخرها قد نسخ ما سبقه منها،
لكتب، أو ما َله عن طريق املَلك مشافهة  فُكتيَب بعد ذلك كسائر اعليهم الصالة والسالم سواء  ما أنزَ 

 نَزل مكتواب  من عند هللا تعاىل كالتوراة اليت نزلْت مكتوبة  يف اْللواح، كتبها هللا تعاىل بيده.

من القرآن الكريم والسنة النبوية   القيمةا ورد عن  مناذج ملثانيا: ذكر  
 الشريفة

 ﴾   الَّذيي نَ زََّل َعَلى َرُسوليهي َواْلكيَتابي الَّذيي أَنْ َزَل ميْن قَ ْبلُ   َواْلكيَتابي وليهي  َّللَّي َوَرسُ آميُنوا ابي  ﴿قال تعاىل:  

َّللَّي َوَما   ﴿ :وقال َنا َوَما   أُْنزيلَ ُقوُلوا آَمنَّا ابي َوَما بْ رَاهييَم َوإيمْسَاعييَل َوإيْسَحاَق َويَ ْعُقوَب َواْْلَْسَباطي  إيىَل إي   أُْنزيلَ إيلَي ْ
 َ َ ُموَسى َوعييَسى َوَما   أُوِتي ُهْم َوحَنُْن َلُه ُمْسليُمونَ   أُوِتي ن ْ  ﴾ النَّبييُّوَن ميْن َرهب ييْم اَل نُ َفر يُق َبنْيَ َأَحٍد مي

 صلى هللا عليه وسلم  -اإلميان ابلكتب؛ قال    ، وفيهالسابق يف الشعبة الثانيةحديث جِبيل  ومن السنة :  
ر، وابلقدر خْيه وشر يهوكتبههلل، ومالئكته،  اإلميان أْن تؤمن: اب"- :  -فذكر النيبُّ    "، ورسله، واليوم اآلخي

يف إجابته اإلمياَن ابلكتب؛ فدلَّ على وجوب ذلك مع بقيَّة أركان اإلميان، فَتقرَّر  -صلى هللا عليه وسلم 
، ن بُدونه، وال يُقَبل العمل إال بهأنَّ اإلميان جبميع الكتب ركٌن من أركان اإلميان ابهلل تعاىل ال يصحُّ اإلميا
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ان هبا إمجاال ،والعمل آبخرها فقط، وهو القرآن الكرمي ْلنه َنسخ ملا والكتب السماوية اليت جيب اإلمي
 قبله هي : التوراة واإلجنيل والزابور وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن الكرمي.

 العلماء رة إىل أقوال  باختصار  مع اإلشا   القيمة ثالثًا : شرح  
 و :معىن اإلميان ابلكتب ه

 .كلَّها منزل من عند هللا، على رسوله، إىل عباده ابْلق واهلدى  االتصديق اجلازم أبهن-1

وأهنا كالم هللا ال كالم غْيه، وأنه تعاىل تكلَّم هبا حقيقة كما شاء، على الوجه الذي أراد، فمنها -2
ا يسمعه الرسول امللكي ويؤمر بتبليغه إىل الرسول املسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة، ومنها م

 البشري.

 -الذين نزلت إليهم الصحف اْلوىل    -اإلميان بكل ما فيها من الشرائع، وأنه واجب على اْلمم  -3
 االنقياُد هلا، واْلكم مبا فيهاو 

الزابور وصحف الكتب السماوية اليت يكون اإلميان ركنا من أركان اإلميان هي : التوراة واإلجنيل و   -4
 إبراهيم وصحف موسى والقرآن الكرمي.

  ن وجد هلا رابط به : ربطها بالواقع املعاصر إ رابعًا  

 .السْي على طريق مستقيمة واضحٍة ال اضطراب فيها وال اعوجاج -1

 .التحرر من التخبط الفكري والعقدي -2

 وتطبيقها   القيمة خامسا: ذكر الدروس املستفادة من  

  :ان ابلكتبومن مثرات اإلمي

 .العلم برمحة هللا تعاىل وعنايته خبلقه، حيث أنزل لكل قوم كتااب  يهديهم به  -1
ظهور حكمة هللا تعاىل، حيث شرع يف هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها. وكان خامت هذه الكتب   -2
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 .القرآن العظيم، مناسب ا جلميع اخللق يف كل عصر ومكان إىل يوم القيامة
 .لكذ   تعاىل علىشكر نعمة هللا  -3

  



 مجع وإعداد /مرتضى األنصاري                                                       برنامج القيم احلميدة
 

 
16 

 

 اخلامسة :   القيمة  
 : ميان بالقدر خريه وشره  اإل  -5

 تعريفــــه : 
اإلميان ابلقدر خْيه وشره معناه اإلميان أبن كل ما دخل يف الوجود من خْي و شر هو بتقدير 
هللا اْلزيل ، فاخلْي من أعمال العباد بتقدير هللا و حمبته ورضاه، والشر من أعمال العباد بتقدير  

لكنه يرضى اخلْي وال  هللا خالق اخلْي والشر    ،ْلميه ولكن ليس مبحبته وال برضاهخلقه و عي هللا و  
قال سبحانه : )  ،هللا تعاىل خالق أفعال العباد وني اهتم ومشيئتهم شر ها وخْيها  ،يرضى الشر  

 تتحقق   للعبد مشيئة واختيار،و  102ذلكم هللا ربكم ال إله إال هو خالق كل شيء ( اْلنعام/
وقال : ) ال يكلف هللا   28أفعاله كما قال تعاىل : ) ملن شاء منكم أن يستقيم ( التكوير/هبا  

مشيئة العبد وقدرته غْي خارجة عن قدرة هللا ومشيئته فهو ،و  286نفسا  إال وسعها ( البقرة/
تشاءون إال أن الذي منح العبد ذلك وجعله قادرا  على التمييز واالختيار كما قال تعاىل : ) وما  

 29يشاء هللا رب العاملني ( التكوير/

من القرآن الكريم والسنة    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ثانيا: ذكر  
 :  النبوية الشريفة 

 (وخلق كل شيء فقدره تقديرا  )،وقال:     49سورة القمر :    )إَن كل شيء خلقناه بقدر)  تعاىل :  قال
 2سورة الفرقان:

 .. الشعبة الثانية عن سيدَن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهبق يفالساومن السنة حديث جِبيل  
وتؤمَن ، واليومي اآلخري ،    ورسليه، ومالئكتيه ، وكتبيه ،   ابهللي  تُ ْؤمينَ  أن  : قال ؟ اإلمياني  عن فأخِْبّن : قال

 ..رواه اإلمام مسلم.ابلقدري خْييه وشر يه

ال يؤمن عبد حىت )     :صلى هللا عليه وسلمل هللا  قال رسو جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما قال:  وعن 
 يؤمن ابلقدر خْيه وشره من هللا، وحىت يعلم أن ما أصابه َل يكن ليخطئه, وأن ما أخطأه َل يكن ليصيبه

) 
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(. وقال: غريب ال نعرفه إال من حديث عبد هللا بن ميمون، وصححه اْللباّن يف 2144رواه الرتمذي )
 صحيح سنن الرتمذي

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة   : شرح   ثالثاً 

قد دل الكتاب العزيز والسنة الصحيحة وإمجاع سلف اْلمة على وجوب اإلميان ابلقدر خْيه وشره، وأنه 
اإلميان قد ذكر العلماء رمحهم هللا أن  و  من أصول اإلميان الستة اليت ال يتم إسالم العبد وال إميانه إال هبا،

اْلمر اْلول: اإلميان أبن هللا سبحانه علم اْلشياء كلها قبل وجودها بعلمه مع أربعة أمور:  ابلقدر جي
الثاّن: من مراتب اإلميان ابلقدر: كتابته اْلمر    اْلزيل وعلم مقاديرها وأزماهنا وآجال العباد وأرزاقهم

مر الثالث: من ْل, ا  اق وغْي ذلكسبحانه جلميع اْلشياء من خْي وشر وطاعة ومعصية وآجال وأرز 
مراتب اإلميان ابلقدر: أنه سبحانه وتعاىل ال يوجد يف ملكه ما ال يريد وال يقع شيء يف السماء واْلرض 

اْلمر الرابع من مراتب اإلميان ابلقدر: أن هللا سبحانه وتعاىل هو اخلالق املوجد جلميع  إال مبشيئته،
ع مبشيئته وقدرته، فالعباد انه، وكل ذلك واقميع خلق هللا سبحاْلشياء من ذوات وصفات وأفعال فاجل

وأرزاقهم وطاعاهتم ومعاصيهم كلها خلق هللا وأفعاهلم تنسب إليهم فيستحقون الثواب على طيبها 
والعقاب على خبيثها، والعبد فاعل حقيقة وله مشيئة وله قدرة قد أعطاه هللا إايها، وهللا سبحانه هو 

 .هه، وقدرته ومشيئتخالقه وخالق أفعال

 ن وجد هلا رابط به رابعًا : ربطها بالواقع املعاصر إ 

إلميان ابلقدر ميأل القلب رضا  ابهلل عز وجل وبدينه وبرسوله، ورض ا عن هللا عز وجل يف قضائه ا-1
 .وابتالئه، فيتذوق حالوة اإلميان وال يرضى به بدال  

ل على هللا ا إتقان العمل وحسن التوكاملؤمن يف نواح شىت؛ أوهليتجلى أتثْي اإلميان ابلقدر يف سلوك  -2
عز وجل، فاملؤمن كما قلنا حريص على ما ينفع به نفسه، وينفع به غْيه يف الدنيا واآلخرة، حريص على 

دعوة الناس وهدايتهم إىل خْيي الدنيا واآلخرة، صابر على ما يناله من اْلذى يف سبيل مرضاة هللا عز 
وال متواكل، وهذا هو املؤمن القوي   هلل، غْي عاجز وال متوان أجره على هللا، مستعني اب  وجل، حمتسب

 .حقا  
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 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  خامسًا :  

 .االعتماد على هللا تعاىل عند فعل اْلسباب؛ ْلن السبب واملسبب كالمها بقضاء هللا وقدره  -1
هللا تعاىل، وأن املكروه كائن ال حمالة،   طمأنينة القلب؛ ْلنه مىت علم أن ذلك بقضاءو    راحة النفس  -2

أقوى طمأنينة اراتحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب، فال أحد أطيب عيش ا وأربح نفس ا و 
 .ممن آمن ابلقدر

طرد اإلعجاب ابلنفس عند حصول املراد، ْلن حصول ذلك نعمة من هللا مبا قد ره من أسباب اخلْي   -3
 .اىل على ذلك ويدع اإلعجابوالنجاح، فيشكر هللا تع

 طرد القلق والضجر عند فوات املراد أو حصول املكروه، ْلن ذلك بقضاء هللا تعاىل الذي له ملك  -4
 .السماوات واْلرض وهو كائن ال حمالة، فيصِب على ذلك وحيتسب اْلجر

 السادسة    القيمة 

 خر : اإلميان باليوم اآل  -6

 التعريـــف : 

القبور، مث حياسبهم وجيازيهم على أعماهلم، حىت يستقر  تعاىل يبعث الناس من  التصديق اجلازم أبن هللا
 .منازهلمأهل اجلنة يف منازهلم، وأهل النار يف  

َّلل ي  واإلميان ابليوم اآلخر أحد أركان اإلميان، فال يصح اإلميان إال به قال تعاىل: }َوَلكينَّ اْلِبيَّ َمْن آَمَن ابي
ري{ )ا  )177لبقرة: َواْليَ ْومي اآلخي

مٌن اإلميان هو الت صديق الذي حمل ه القلب، فالذي يصد ق بيوم الدين تصديق ا قلبي ا جازم ا هو إنساٌن مؤ و 
م يؤمنون ابلغيب، وال شك  يف أن  اليوم  ابليوم اآلخر، وقد وصف هللا سبحانه وتعاىل عباده الص اْلني أبهن 

ْلَغْيبي َويُقييُموَن اآلخر هو من أمور الغيب؛ لغيابه عن مشاهدة اإل نسان، قال تعاىل: )الَّذييَن يُ ْؤميُنوَن ابي
 3َن( البقرة: الصَّاَلَة َومميَّا َرَزقْ َناُهْم يُ ْنفيُقو 



 مجع وإعداد /مرتضى األنصاري                                                       برنامج القيم احلميدة
 

 
19 

 

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ثانيا: ذكر  
 الشريفة 

َا أُْنزيَل إيلَيْ  ﴿قال تعاىل:   رَةي ُهْم يُوقيُنونَ  َك َوَما أُْنزيَل ميْن قَ ْبليكَ َوالَّذييَن يُ ْؤميُنوَن مبي آْلخي أُولَئيَك َعَلى ُهد ى  * َوابي
 5، 4﴾ البقرة:  َرهب ييْم َوأُولَئيَك ُهُم اْلُمْفليُحونَ ميْن  

َّللَّي  ﴿ ري َواْليَ ْومي  إينَّ الَّذييَن آَمُنوا َوالَّذييَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابيئينَي َمْن آَمَن ابي َوَعميَل َصاْلي ا فَ َلُهْم   اآْلخي
 62﴾ البقرة:  َعَلْيهيْم َواَل ُهْم حَيَْزنُونَ َأْجُرُهْم عيْنَد َرهب ييْم َواَل َخْوٌف  

حديث جِبيل السابق يف الشعبة الثانية عن سيدَن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ومن السنة : 
، وتؤمَن   واليومي اآلخري ، ومالئكتيه ، وكتبيه ، ورسليه ،   ابهللي  نَ تُ ْؤمي  أن  : قال ؟ اإلمياني  عن فأخِْبّن : قال..

 ..رواه مسلموشر يه ابلقدري خْييه

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح  

َل تدع الش ريعة اإلسالمي ة جانب ا من جوانب حياة اإلنسان إال  وتناولته، ووضعت له املنهج الواضح، ومن 
غاية اْلمهي ة وهي مسألة ني ما تطر قت إليه الشريعة اإلسالمي ة يف موضوع العقيدة اإلسالمي ة مسألة يف  ب

نيا، وقد مُس ي ابليوم  اإلميان ابليوم اآلخر، فاليوم اآلخر هو اليوم الذي أيِت بعد انتهاء مرحلة اْلياة الد 
نيا القريبة اْلاضرة، وقد ورد يف القرآن الكرمي عد ة أمساء لليوم اآلخر؛   اآلخر لتأخ ره عن مرحلة اْلياة الد 

 .لت ناد، ويوم القيامة، ويوم اخلروج، ويوم الت غابنمنها: يوم اْلساب، ويوم ا

اإلميان ابليوم اآلخر ركٌن مهمٌّ من أركان اإلميان الست ة، فقد ذُكير يف حديث جِبيل عليه الس الم حينما و 
س الم على هيئة رجٍل ليعل م املسلمني دينهم، فسأل الن يب عليه الص الة أتى إىل الن يب عليه الص الة وال

م عن معىن اإلميان فقال: )اإلمياُن أن تُ ْؤميَن ابهللي ومالئيَكتيهي وَُكتبيهي ورسليهي واليومي اآلخري، والقدري كلي هي والس ال
أركان  ميان ابليوم اآلخر هو ركٌن من، ومن هذا اْلديث نُدرك أن  اإلرواه مسلماَل: صَدقَت(  خْييهي وشري ه ق

 .اٍن أو يصح  ما َل يؤمن هبذا الر كن العظيماإلميان، مبعىن أن ه ال يكتمل إميان إنس
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 ن وجد هلا رابط به رابعًا : ربطها بالواقع املعاصر إ 
يكون   أن ه مربٌح، فتقدير اْلمور اوإن بد   الشريف الدنيا، وجتنب   بحغْي مر   افعل اخلْي حىت وإن بد   -1

 بعواقبها النهائية.  

مراقبة املؤمن ْلخالقه، وحماسبته لنفسه، وحرصه على سعادته اْلبدية، وعدم استبداهلا مبكسٍب -2
 دنيوٍي عابٍر. 

طمأنينة املؤمن، وسكينة نفسه، وبعده عن القلق والقنوط والسخط، لعلمه أبن  اآلخرة هي دار -3
 .اجلزاء

 وتطبيقها   القيمة ن  ذكر الدروس املستفادة م  :  خامساً 

 .ني معاّن الصِب والرضا واالحتساباإلميان ابليوم اآلخر حُيْيي يف نفوس املؤمن-1

الء، وليست دار ا للجزاء أو النعيم، فإذا أصيب ببالء يتعزَّى ابلصِب تبااملؤمن يعلم أن الدنيا دار    -2
 ضى بثواب هللا، وُيسل يم لقدر هللا؛ فهويُويف ي الصابرين أجَرهم بغْي حساب، فْي واالحتساب، ويعلم أن هللا  

 .يف خْي دائم

 السابعة :   القيمة 
 ميان بالبعث والنشور بعد املوت  اإل -7

 تعــــريفه : 
 .املراد ابلبعث يف الشَّرع هو: إحياء هللا املوتى وإخراُجهم من قبورهم للحساب واجلزاء

و: "انتشار الناس من قبورهم إىل طلق ويراد به معىن البعث ومرادف له، وهماملراد ابلنشور :  
يراد به البعث يف اليوم   وسراين اْلياة يف اْلموات،    فالنشور يراد به للحساب واجلزاء  املوقف

 .اآلخر وخروج الناس من قبورهم أحياء

من القرآن الكريم والسنة    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ثانيا: ذكر  
 النبوية الشريفة 
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َعُثنَّ مُثَّ  َن َكَفُروا أَ َزَعَم الَّذيي ﴿قال تعاىل : َعثُوا ُقْل بَ َلى َوَرِب ي لَتُ ب ْ ْلُتْم َوَذليَك ن لَّن يُ ب ْ َا َعمي لَتُ نَ ب َُّؤنَّ مبي
ْيٌ   7التغابن:   ﴾ َعَلى اَّللَّي َيسي

َعثُ ُهُم هللاُ مُثَّ إيلَْيهي يُ رْ  ﴿ :وقوله تعاىل يُب الَّذييَن َيْسَمُعوَن َواْلَمْوَتى يَ ب ْ َا َيْسَتجي اْلنعام  ﴾ َجُعونَ إيمنَّ
36  

ِْبييُل  َوَعْن َأِبي ُهَريْ رََة رضي هللا عنه قَاَل:   ، فََأاَتُه جي ُّ صلى هللا عليه وسلم اَبريز ا يَ ْوم ا ليلنَّاسي َكاَن النَّيبي
هللي َوَمالَئيَكتيهي، وَُكُتبيهي، َوبيليَقائي  ميَاُن َأْن تُ ْؤميَن ابي ميَاُن؟ قَاَل: »اإلي هي، َوُرُسليهي َوتُ ْؤميَن فَ َقاَل: َما اإلي

«. ُمت َْفٌق َعَلْيهي  ْلبَ ْعثي  .ابي
أَيض ا قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »َما َبني النفختني أَْربَ ُعوَن قيل أَْربَ ُعوَن   َوَعنه 

أَْربَ ُعوَن سنة قَاَل أَبيت   يَ ْوم ا قَاَل أَبُو ُهَريْ رَة رضي هللا عنه أَبيت قَاَل أَْربَ ُعوَن شهرا قَاَل أَبيت قَالَ 
َما يْنبت البقل َولَْيَس من االنسان َشْيء إيالَّ يْبلى إيالَّ عظم مثَّ ينزل من السََّماء َماء فينبتون كَ 

ْنُه يركب اخْللق يَ ْوم اْلقيَياَمة«. ُمت َْفٌق َعَلْيه د َوُهَو عظم الذَّنب مي  .َواحي
  

 ء ة إىل أقوال العلما باختصار  مع اإلشار  القيمة ثالثًا : شرح  
القيامة، وأن هللا سَيبعث َمن يف القبور ويُسوقهم إىل ابلبعث الذي هو يوم   جيب علينا اإلميانُ 

 .احملَشر للعرض اْلكِب، واْلساب واجلزاء
اعَلْم أن وقوع البعث مين القبور قد دلَّ عليه الكتاب والسنة، والعقل، والفطرة السليمة؛ أخِب و  

ثْية من القرآن العظيم،  به العزيز، وأقام عليه الدليل، وردَّ على منكيرييه يف آايت كهللا عنه يف كتا
وقد أخِبت عنه مجيُع اْلنبياء أمَمَها، وطالبت املنكرين ابإلميان به، وملا كان نبينا حممد صلى هللا  

صيال  ال بنيَّ تفصيل اآلخرة تف،  كان قد بُعث هو والساعة كهاتني عليه وسلم خامت اْلنبياء، و 
 .من كتب اْلنبياء قبلهيوجد يف شيء 

ى معروفة عند مجيع اْلنبياء، من آدم إىل نوح، إىل إبراهيم وموسى وعيسى والقيامة الكِب  
 .وغْيهم، عليهم الصالة والسالم
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: -رمحه هللا    -فإن من عقيدة أهل السنة واجلماعة اإلمياَن ابلبعث بعد املوت، قال الطحاوي  
عنه  -وتعاىلسبحانه    - اد مما دلَّ عليه الكتاُب والسنة والعقُل والفطرة، فأخِب هللااإلمياُن ابملع

 .يف كتابه العزيز وأقام الدليل عليه، وردَّ على ُمنكريه يف غالب ُسَور القرآن 

 ن وجد هلا رابط به رابعًا : ربطها بالواقع املعاصر إ 
ت ، وسيحاسب على كل ما عمله يف ذا آمن اإلنسان ابليوم اآلخر ، وأنه سيبعث بعد املو إ

مصْيه إما إىل اجلنة وإما إىل النار ، فإن هذا اإلميان سيرتك يف سلوكه كون  حياته الدنيا ، مث ي
 : وأعماله آاثر ا كثْية، منها ما يلي

 عث اإلنسان على اإلكثار من العبادات وفعل الطاعاتيب  -1
 تعاىل ،  يدفع اإلنسان إىل بذل روحه وماله يف سبيل هللا-2

 . الدنيا حياة ابقية خالدةسيعوضه عن حياته يف    -وتعاىل سبحانه  -ْلن هللا
يدفع اإلنسان إىل الصدق مع الناس يف أقواله، وىف تعامله يف البيع والشراء وكل شئون -3

 .اْلياة

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  خامسًا :  
س أفراد ا ومجاعات؛ إذ ختتلف حياة من يؤمن يف حياة النا  أثر ا عظيم ا ابلبعث والنشورإن لإلميان  

ابلبعث عن ذلك الذي ال يؤمن أبن هناك حياة أخرى بعد هذه اْلياة، كما ختتلف حالة 
اجملتمعات اليت يسود بني أفرادها اإلميان ابآلخرة عن تلك اجملتمعات اليت يؤمن أفرادها أبن 

نسان الفكرية والنفسية واخللقية، فالذي ر يف حياة اإليظهر هذا اْلثالدنيا هي هناية املطاف، و 
يؤمن ابْلياة اْلخرى جيد من خالل هذه العقيدة تفسْي ا لكثْي من ظواهر اْلياة اإلنسانية وما 

ينبغي أن يسود حياة اإلنسان من قيم وفضائل وأخالق وتضحيات؛ إذ إن الذي يعتقد أبن 
ه اْلكِب اْلصول على أكِب قدر من ته اْلوىل ومهطاف ستكون غاياْلياة الدنيا هي هناية امل

متعها ولذائذها املادية، وسيصْي مهه يف هذا اجملال الدنيوي فقط، ومن مث  لن يعرف معىن للقيم 
اإلنسانية؛ كمعاّن اإلخاء، واملساواة، والفضائل اإلنسانية، والتعاون على اخلْي، إذا ما تصادمت 

هي عبارة عن دار ابتالء وامتحان، وأن متاعها  من أبن الدنيابينما الذي يؤ مع متعه الدنيوية،  
زائل موقوت، وأن كل متاع يفوته فيها امتثاال  ْلمر هللا وطاعته، سيعوض عنه يف اآلخرة متاع ا 
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أعلى وأحق وأبقى، وأن كل جمانبة ْلمر هللا من أجل متاع الدنيا جيازى عليه يف اآلخرة عذااب  
رَةي َأَشدُّ َوأَبْ َقى)   ) :الهقة البشر احتمليس يف طا إن من يدرك هذا و   ،127طه:(   َوَلَعَذاُب اآْلخي

ستهون عنده قيمة اْلياة الدنيا قياس ا إىل اآلخرة، وسيبذل جهده يف سبيل إبراز أعلى القيم 
 .اإلنسانية من خالل عمله

 الثامنة :   القيمة 
  ي ب ىل املوقف الذي  الناس بعد ما يبعثون من قبورهم إ   حشر -8

 هلم من األرض 
 تعريفـــــه :  

، وهو سوق الناس ومجعهم إىل احملشر ْلساهبم، كما ظهر يف  طلق اْلشر على يوم القيامةي
 .التعريفات السابقة

البعث مجيعا  وقال ابن حجر يف بيان معىن اْلشر: أنه )حشر اْلموات من قبورهم وغْيها بعد  
ُ اجلْي َويَ ْوَم ُنسَ  :إىل املوقف. قال هللا عز وجل ُهْم ْي ي ن ْ َباَل َوتَ َرى اَْلْرَض اَبريزَة  َوَحَشْرََنُهْم فَ َلْم نُ َغاديْر مي

 47الكهف:  (  َأَحد  
مجيعا  إىل املوقف وهو املوضع الذي   –أي الناس   –وقال البيجوري: )اْلشر عبارة عن سوقهم  

 (يقفون فيه

سنة  من القرآن الكريم وال   القيمة ا ورد عن  مناذج مل انيا: ذكر  ث 
 النبوية الشريفة 

 25﴾ اْلجر:   َوإينَّ َربََّك ُهَو حَيُْشُرُهْم إينَُّه َحكييٌم َعلييمٌ  ﴿ :قال تعاىل
رَةي َذليَك يَ ْوٌم   ﴿ :وقال تعاىل جَمُْموٌع لَُه النَّاُس َوَذليَك يَ ْوٌم إينَّ يفي َذليَك آَلَيَة  ليَمْن َخاَف َعَذاَب اآْلَخي

 103﴾ هود:  َمْشُهودٌ 
حُيَْشُر النَّاُس " :يقول - صلى هللا عليه وسلم - شة رضي هللا عنها قالت: مسعت النيبائع  وعن

يع  "يَ ْوَم اْلقيَياَمةي ُحَفاة  ُعرَاة  ُغْرال   ا، يَ ْنظُُر بَ ْعُضُهْم إيىَل ، قُ ْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّي، الن يَساُء َوالر يَجاُل مجَي
 "اَي َعائيَشُة! اْْلَْمُر َأَشدُّ ميْن َأْن يَ ْنظَُر بَ ْعُضُهْم إيىَل بَ ْعضٍ " :- صلى هللا عليه وسلم - بَ ْعٍض؟ قَالَ 
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 صلى هللا عليه وسلم - أن النيب -رضي هللا عنه  -روى مسلم يف صحيحه من حديث جابرو 
 "ى َما َماَت َعَلْيهي يُ ب َْعُث ُكلُّ َعْبٍد َعلَ " :قال -

ُ َعَلْيهي وَ َعْن َأِبي َسعييٍد اخْلُْدريي ي قَاَل: قَاو  َسلََّم: " يُْدَعى نُوٌح َعَلْيهي السَّاَلُم َل َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ
بَ لََّغُكْم؟ فَ يَ ُقوُلوَن: َما يَ ْوَم اْلقيَياَمةي فَ يُ َقاُل: َهْل بَ لَّْغَت؟ فَ يَ ُقوُل: نَ َعْم، فَ ُتْدَعى أُمَُّتُه فَ يُ َقاُل: َهْل  

ٌد َوأُمَُّتُه قَاَل:   ميْن َأَحٍد قَاَل: فَ يُ َقاُل: َمْن ُشُهوُدَك؟ قَاَل: فَ يَ ُقوُل:أاََتََن ميْن َنذييٍر، َوَما أاََتَنَ  حُمَمَّ
َكَذليَك َجَعْلَناُكْم أُمَّة  َوَسط ا فَ يُ ْؤَتى بيُكْم فَ َتْشَهُدوَن أَنَُّه َقْد بَ لََّغ، َوَذليُكْم قَ ْوُل هللاي َعزَّ َوَجلَّ: }َو 

، َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشهييد ا{ ]البقرة:  ليَتُكونُوا ُشَهَداَء َعلَ   .[ " َرَواُه اْلُبَخارييُّ 143ى النَّاسي

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح  
اخللق، هل هو نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم أو غْيه اختلف العلماء يف أول من حيشر من  

صلى هللا عليه وسلم    حممد   والصحيح يف ذلك: أن نبينا ليه السالم؟من اْلنبياء مثل موسى ع
أَن )     :هو أول من حيشر؛ حيث تنشق عنه اْلرض قبل كل خملوق؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم

بدأ يوم اْلشر بقيام مجيع رواه مسلم ، وي  )ه القِبسيد ولد آدم يوم القيامة, وأول من ينشق عن
وحىت آخر اخللق من اإلنس، وعلى  صلى هللا عليه وسلم  حممدسيدَن  الناس من قبورهم، بداية  ب

اختالف أسباب موهتم سواء كان املرض، أو اْلرق، أو الغرق، أو التهام اْليواَنت هلم، مث جيمع 
وان والطْي يف أرض احملشر استعدادا  للحساب، ويقيم هللا مجيع خلقه من اإلنس واجلن واْلي

 .ا  طويال  بقدر مخسني ألف عامالناس على هذا اْلال مقام

 ن وجد هلا رابط به رابعًا : ربطها بالواقع املعاصر إ 

ومنها أن اإلميان أعظم ابعث على الرغبة والرهبة،  ميان بيوم اْلشر مصدر لثبات املسلم من فنت الدنيااإل
داد بعدا  عن الذنوب وكلما ازداد إميان العبد ازداد من اْلعمال الصاْلة طمعا  يف رضا هللا عز وجل، واز 

عز وجل،واملسلم يستحضر أهوال يوم اْلشر يف كل حياته وواقعه،وشدة أهوال خوفا  من عقاب هللا 
إال سبعة أصناف يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل   ..بعضهم ويسبح فيه بعضهماملوقف،والعرق الذي يلجم  

 ويستظل بظل الرمحن يوم اْلشرإال ظله،فيبحث املسلم عن صفاهتم ويتمثلها يف حياته حىت ينجو  

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  : :    خامسا 
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جيمع هللا مجيع خلقه من اإلنس واجلن واْليوان والطْي يف و مجيع الناس من قبورهم،    يقوميوم اْلشر  -1
 .عامأرض احملشر استعدادا  للحساب، ويقيم الناس على هذا اْلال مقاما  طويال  بقدر مخسني ألف  

 

يها، لع  حيشر هللا تعاىل خملوقاته من اجلن واإلنس واْليوان والطْي يف أرض غْي هذه اْلرض اليت نعيش-2
دي اْلَقهَّ  ُل اْْلَْرُض َغْْيَ اْْلَْرضي َوالسََّماَواُت َوبَ َرُزوا َّلليَّي اْلَواحي اري( والدليل على ذلك قوله تعاىل: )يَ ْوَم تُ َبدَّ

 [48]إبراهيم:  

يبعث هللا تعاىل كل فرد من و   ،كما خلقهم ابتداء،اىل الناس حفاة وعراة وغْي خمتونني تعحيشر هللا-3
اإلنس على الوضع الذي تويف عليه، فمن تويف على الكفر يبعث على الكفر، ومن تويف على اإلميان 

 .رج من دمهيبعث على اإلميان، ومن تويف حمرما  يبعث ملبيا ، ومن تويف شهيدا  يبعث ورائحة املسك خت
صالة والسالم بعد اجتماع الناس وابقي املخلوقات يف أرض احملشر أتِت شفاعة الرسول عليه ال-4

للمؤمنني واملتقني، مث يبدأ عرض اْلعمال واْلساب عليها، مث تتطاير الصحف، ويستلم أصحاب اجلنة  
 .كتبهم يف ميينهم بينما يستلم أصحاب النار كتبهم يف مشاهلم

متشاهبة، وحتل قراءة الكتب وقيام امليزان فتوزن أعمال الناس، مث يقسم الناس إىل أقسام تم  بعد ذلك ت-5
الظلمات ويسْي كل قسم منهم حبسب النور الذي يضاء هلم، إىل أن يصلوا السور املعروف وميروا  

 .ابلصراط، مث يدخل املؤمنون إىل اجلنة ويسقط الكفار يف النار
 

   التاسعة :   القيمة 

 مني ومآبهم اجلنة ودار الكافرين ومآبهم النار  املؤ دار  -9

 التعريـــــــــف : 

، ونعيمها دائم، ال يعرتي سكاهنا نصٌب أو هٌم أو حزن، ويتمتعون مبا أحل هللا ؤمننيهي دار املاجلنة :  
قلب ى  عل  وكرمه، وفيها من النعيم املقيم ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر  ورمحته  تعاىل هلم بفضله

 ،ودار املؤمنني.  وهي دار اخللود  بشر
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إن النار هي دار الكافرين يبقون فيها خالدين، وفيها من صنوف العذاب اْلليم ما ال يستطيع النار : 
 د .ما ال يطيقه أح ييله، وفيها من أنواع اخلز البشر خت

يشك يف ذلك أحد منهم   تفق أهل السنة واجلماعة على أن اجلنة والنار خملوقتان موجوداتن اآلن الاو 
 فاجلنة أُعدت للمتقني والنار أُعدت للكافرين. لكثرة اْلدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ثانيا: ذكر  
 الشريفة 

َْْيٍ ميْن َذليُكْم ليلَّذيينَ )    قال هللا تعاىل: تيَها اْْلَهْنَاُر َخاليدييَن  ات ََّقْوا عيْنَد َرهب ييْم َجنَّاٌت جَتْريي ميْن حتَْ ُقْل أَُؤنَ ب يُئُكْم خبي
ْلعيَبادي  ٌْي ابي ُ َبصي  15عمران ( آل    فييَها َوأَْزَواٌج ُمَطهَّرٌَة َوريْضَواٌن ميَن اَّللَّي َواَّللَّ

َخاليدييَن فييَها  ، نيَ َلْيهيْم َلْعَنُة اَّللَّي َواْلَماَلئيَكةي َوالنَّاسي َأمْجَعي إينَّ الَّذييَن َكَفُروا َوَماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر أُولَئيَك عَ وقال : )
ُهُم اْلَعَذاُب َواَل ُهْم يُ ْنَظُرونَ   162-161  البقرة(    اَل ُُيَفَُّف َعن ْ

أنس رضي هللا عنه يف قصة اإلسراء، فقد رأى النيب صلى هللا عليه وسلم سدرة املنتهى ورأى عندها  وعن
مث »انطلق ِب جِبائيل حىت أتى سدرة املنتهى فغشيها  قال صلى هللا عليه وسلم :   انة املأوى ويف آخرهج

وإذا تراهبا املسك«.   ألوان ال أدري ما هي قال: "مث دخلت اجلنة فإذا هي جنابذ ]أي قباب[ اللؤلؤ
 ( واللفظ له 237( ومسلم )336صحيح البخاري )

إن أحدكم إذا مات )  :   عليه وسلم قالعنهما أن رسول هللا صلى هللاعبد هللا بن عمر رضي هللا    وعن
عرض عليه مقعده ابلغداة والعشي إن كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة وإن كان من أهل النار فمن 

 ( 5111( ومسلم )1290البخاري )  رواه  (ل هذا مقعدك حىت يبعثك هللا يوم القيامةأهل النار يقا

 ر  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء باختصا   ة القيم ثالثًا : شرح  

 دار املؤمنني ومآهبم اجلنة ودار الكافرين ومآهبم النار
اجلنة هي دار املؤمنني املتقني الذين جنحوا يف امتحان الدنيا وجنوا بتمسكهم بكتاب هللا وسنة نبيه صلى 

ة اْلبدية من النعيم واجلزاء اخلالد ما هللا عليه وسلم، وقد أعد هللا هلم يف اْلياة اآلخرة واْلياة السرمدي



 مجع وإعداد /مرتضى األنصاري                                                       برنامج القيم احلميدة
 

 
27 

 

قلب بشر ،جزاء مبا كانوا يعملون يف   وعدهم هللا به ، مما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على
 وأمرهم هبا.  الدنيا من اْلعمال الصاْلة اليت حيبها هللا

خالفوا شرع هللا وشرع ودار الكافرين ومآهبم النار كما وعدهم هللا جزاء مبا عاندوا وكابروا وجحدوا و 
هكوا حدود هللا وحرماته، أشبعوا شهواهتم،وانترسوله صلى هللا عليه وسلم يف الدنيا، واتبعوا أهواءهم و 
 فكانت النار هي جزاؤهم يف اآلخرة خالدين فيها أبدا.

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به القيمة رابعا:ربط  

ل عامل سيكون من نصيبه ما اآلخرة جزاء للعاملني يف الدنيا،وأن ك  إمياننا ابجلنة والنار وأهنما أعدات يف
عمل للجنة دخلها ، ومن عمل للنار دخلها،متاما مثل امتحاَنت مدارس عمل من أجله يف الدنيا، فمن 

الدنيا، فمن جد واجتهد وذاكر وسهر الليايل يف اجلد واالجتهاد وواصل الليل ابلنهار يف املذاكرة والقراءة 
جنح ابمتياز وحصل على شهادة النجاح والتفوق واالمتياز، ومن   هم والدراسة واملدارسة واملناقشةوالف

 تكاسل وأمهل وأمضى وقته يف اللعب والعبث رسب وأخفق وفشل

 وتطبيقها  القيمة خامسا: ذكر الدروس املستفادة من  

 اإلميان أبن اجلنة حق وأهنا دار املتقني املؤمنني يف اآلخرة-1

 ول للجنة يف اْلياة اآلخرة إىل العمل الصاحل يف الدنيا ابتباع الكتاب والسنةة الوصحاج  -2

 أبن النار حق،وأهنا دار الكافرين يف اآلخرة  اإلميان-3

العصيان واجلحود واتباع اْلهواء  الكفر  والشرك ابهلل،و دخول النار واخللود فيها يف اْلياة اآلخرة سببه  -4
 ياة الدنيا وعدم االمتثال للكتاب والسنة.والشهوات والشبهات يف اْل

 : العاشرة    القيمة 

 حمبة اهلل عز وجل   -10
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  :معىن احملبَّة لغة  
. وأصل هذه املادة يدلُّ على اللُّزوم َوالثَّبات، واشتقاقه من أَحبَّه إذا  ، وهو نقيُض البْغضي احملبة: اْلبُّ

 .  بٌّ لزمه، تقول: أحبَ ْبُت الشَّْيء َفأَن حمُيبٌّ َوهو حمَُ 
  :معىن احملبَّة اصطالح ا

 .ْيء الساراحملبَّة: امليل إيىَل الشَّ 
 .وقال الراغب: احملبَّة: ميل النفس إىل ما تراه وتظنه خْي ا

فْ رَاد واملقصود هنا: حمبة    )وقال اهلروي: )احملبَّة: تعلق القلب بني اهلمة واْلنس، يفي الَبْذل َواملْنع على اإلي
 له وسلم  : طاعته وطاعة رسوله صلى هللا عليه وآهللا جل ثناؤه أي

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  ج مل مناذثانيا: ذكر  
 الشريفة 

ُذ ميْن ُدوني اَّللَّي أَْنَداد ا حيُيبُّوهَنُْم َكُحب ي اَّللَّي  ﴿قال تعاىل :   َوَلْو  ب ا َّلليَّي َوالَّذييَن آَمُنوا َأَشدُّ حُ  َوميَن النَّاسي َمْن يَ تَّخي
يع ا َوَأنَّ اَّللََّ َشدييُد اْلَعَذابي يَ َرى الَّذييَن ظََلُموا إيْذ   )  ، وقال :165﴾ البقرة:  يَ َرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوََّة َّلليَّي مجَي

 31آل عمران    )فاتبعوّن حيببكم هللا  حتبون هللاقل إن كنتم  

ْلعيَبادي  اَّللَّي   نَ ْفَسُه ابْتيَغاَء َمْرَضاتي َوميَن النَّاسي َمْن َيْشريي   ﴿وقال:  ُ َرُءوٌف ابي  207﴾ البقرة:  َواَّللَّ

وعن أنس رضي هللا عنه أن رسول صلى هللا عليه وآله وسلم قال: 
ُ وَرسولُُه   َمن: اإلميَاني  َحاَلَوةَ  وَجدَ  فيه ُكنَّ  َمن َثاَلثٌ ) َوامُهَاكاَن اَّللَّ ا ال أَحبَّ  ، وَمن  أَحبَّ إلَْيهي ممَّا سي َعْبد 

ُ، منه كما َيْكرَُه أْن يُ ْلَقى يف َّلليَّي عزَّ وجلَّ، وَمن َيْكرَُه أْن يَ ُعودَ حيُيبُُّه إالَّ    النَّار يف الُكْفري، بَ ْعَد إْذ أنْ َقَذُه اَّللَّ
 رواه البخاري  .(

َمىَت  هللاي، َفقاَل: اي َرُسولَ   َسلَّمَ عليه وَ  اَّللَُّ  َصلَّى هللاي  َجاَء َرُجٌل إىل َرُسولي وعن أنس رضي عنه أنه قال:
َوَرُسوليهي، قاَل: فإنََّك مع َمن َأْحبَ ْبَت. قاَل أََنٌس: َفما  هللاي  ُحبَّ : السَّاَعُة؟ قاَل: َوما أَْعَدْدَت ليلسَّاَعةي؟ قالَ 

بَ ْبَت. قاَل أََنٌس: فإنََّك مع َمن َأحْ لََّم:  عليه َوسَ  اَّللَُّ  َفريْحَنا، بَ ْعَد اإلْساَلمي فَ َرح ا َأَشدَّ مين قَ ْولي النيب ي َصلَّى
بُّ   رواه مسلم .اللََّهَوَرُسولَُه، َوَأاَب َبْكٍر َوُعَمَر، فأْرُجو َأْن َأُكوَن معُهْم، وإْن َلَْ َأْعَمْل أبَْعَماهلييْم.   فأََن ُأحي
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 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح  

طريق االلتزام بكل ما أمر به، واالبتعاد عن كل ما يغضبه، ما سواه عن  ثار حمبته على بة هللا هي إيحم
واجتناب ما هنى عنه، واتباع النيب حممد صلى هللا عليه وسلم يف كل سلوك، ومن شروط احملبة هلل تعاىل 

من العمل  اتباع الشرع واإلحسان يف العمل، حيث ال تصح احملبة، وال تقبل الدعوة إال مبا يوافقها
م ما ميتحن به العبد يف ابب احملبة هلل ما كان أيلفه من دواعي النفس، حيث إن  الصحيح، وإن أعظ

النفس أمارة ابلسوء، فإن مت  تقدميها على حمبة هللا تعود عليه ابخلسارة، بينما إن قد م حمبة هللا عليها، 
حن برتك الزَن، وال ن برتك اخلمر، والزاّن ميتواعتزهلا، فقد كان من أهل الفالح، فمثال  شارب اخلمر ميتح

بد  من اإلشارة إىل أن ه إذا َنل العبد حمب ة هللا سد د هللا بصره، ومسعه، ورجله، ويده، وصانه عن الرذائل،  
 .وإذا أحب  هللا عبدا  من عباده محاه من فتنة الدنيا

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به القيمة رابعا:ربط  

والوالدين واْلوالد والناس أمجعني، ومتنح املسلم قوة وعزة وكرامة   قدمة على حمبة النفس ،محمبة هللا
 على املسلم إال هللا .  عظيمة،وتشعره أبنه ال سلطان ْلحد

   وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامسا 

 حمبة هللا تقتضي من املسلم أمورا كثْية ال تعد وال حتصى منها:

 .حممود من كل وجه، ال شيء من صفاته إال وهو مدح له -عز امسه  -اد أنهتقاع-1

 هبا.   متفضل عليهمو   ال حتصى اعتقاد أنه حمسن إىل عباده بنعم  -2
مهما كان حسنا قول العبد وعمله،   هكِب وأجل من أن يقضيأ  عز وجل  أن اإلحسان الواقع منه  -3

 ومهما شكره وأثىن عليه.

 .ِب تكاليفهد قضاايه وال يستكأن ال يستقل العب  -4
أن يكون يف عامة اْلوقات مشفقا  وجال  من إعراضه عنه، وسلبه معرفته اليت أكرمه هبا، وتوحيده   -5

 .الذي حاله وزينه به
 .رى يف حال من اْلحوال أنه غين عنهوال يأن تكون آماله معقودة به،    -6
 .ا يقدر عليهيدمي ذكره أبحسن م يف قلبه، يف أن  كن هذه املعاّنمت  حمبة هللاأن   -7
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 .مبا يطيقه  نوافلابل  لى أداء الفرائض والتقرب إليهأن حيرص ع  -8
 ، سرا  وعالنية يزن كل ما يسمع أو يقرأ مبيزان هللا  -9

 يوايل ويعادي وحيب ويبغض يف هللا  -10

 :   ة عشر   اإلحدى   القيمة 

 اخلوف من اهلل تعاىل    -11

 تعريفـــــــــه : 

ف اسم، وهو مصدر الفعل َخاَف، وهو من الفزع والر هبة، ويُقال: اعرتاه خوف؛ لغة: اخلَوْ اخلوف يف ال
أي أصابته فزعة أو خشية، ويُقال أيضا : خاف عليه؛ أي حرص عليه مع قلقه عليه، واخلوف: هو ما 

الح: االصطوف يف  اخلحيدث يف الن فس من انفعاٍل عند توق ع ورود مكروه أو فوات حمبوب. اخلوف يف  
اخلوف هو منزلة من أعظم منازل الطريق إىل هللا تعاىل، وأشد ها نفعا  لقلب العبد، وهي عبادة قلبي ة 

(، واخلوف حالة يصاحبها حركة يف القلب عند استشعار عظمة  َي فَاْرَهُبوني مفروضة، قال هللا تعاىل: )َوإيايَّ
ُخوف

َ
خُ إن  اخلوف يكون على قدر العلم واملع  امل

َ
صفة لعام ة املؤمنني، واخلائف من وف، واخلوف  رفة ابمل

 .هللا يهرب منه إليه

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ثانيا: ذكر  
 الشريفة 

ُ تَ َعاىَل }َفاَل خَتَاُفوُهْم  ُتْم ُمْؤمينينَي{ ]آل عمران:   وَخَافُوني قَاَل اَّللَّ  [،175إيْن ُكن ْ

َي  َوقَاَل تَ َعاىَل }وَ    [44{ ]املائدة:  َواْخَشْوني َوقَاَل }َفاَل خَتَْشُوا النَّاَس     [،40{ ]البقرة: فَاْرَهُبوني إيايَّ

َها قَاَلْت:»قُ ْلُت اَي َرُسوَل اَّللَّي، قَ ْوُل اَّللَّي و   ُ َعن ْ َي اَّللَّ : }َوالَّذييَن يُ ْؤُتوَن َما آتَ ْوا   َعْن َعائيَشَة َرضي
َلٌة{ َوقُ ُلوهُبُمْ  ، َوَيْشَرُب اخْلَْمَر، َوَيْسريُق؟ْهَو  ، أَ  َوجي ، َوَلكينَُّه الرَُّجُل َيُصوُم  قَاَل:  الَّذيي يَ ْزّني د ييقي اَل اَي ابْ َنَة الص ي

ْنُه« َوَُيَافُ  َوُيَصل يي َويَ َتَصدَُّق، ْميذيي ي رواه اإلمام أمحد    َأْن اَل يُ ْقَبَل مي  يف سننه.  يفي اْلُمْسَندي َوالرت ي
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َع  َلْو يَ ْعَلُم اْلُمْؤميُن َما  َرُسوَل اَّللَّي صلى هللا عليه وسلم قَاَل:»َريْ رََة َأنَّ وَعْن َأَبي هُ  عيْنَد اَّللَّي ميَن اْلُعُقوبَةي َما َطمي
َنَّتيهي َأَحٌد،  (2755)  مسلم  أخرجه«   قَنيَط ميْن َجنَّتيهي َأَحدٌ عيْنَد اَّللَّي ميَن الرَّمْحَةي َما    َوَلْو يَ ْعَلُم اْلَكافيُر َما جبي

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح  

يف قلب املسلم؛ ال بُد  له من اإلتيان ببعض اْلعمال القلبية،  -تعاىل-ىت يتحق ق اخلوف من هللا  ح
مر الصاْلة، وفيما أيِت بيان بعٍض منها: اْلرص على قراءة القرآن الكرمي، وال يقتصر اْلوكذلك اجلسدية  

ا جيدر ابملسلم أن يتدب ر معاّن آايته، ويفهم أحكامه، وقد أثىن  على قراءته على وجه التالوة فحسب، وإمن 
ُ َعَلْيهيْم ميَن على الذين يقرؤون القرآن، ويتدبرون آايته، حيث قال: )أولَئيَك ا  -تعاىل-هللا   لَّذييَن أَنْ َعَم اَّللَّ

َنا إيَذا تُ ت َْلى َعَلْيهيْم مميَّْن مَحَْلَنا َمَع نُوٍح َوميْن ُذري يَّةي إيبْ رَاهييَم َوإيْسرائيَل َومميَّ النَّبييي نَي ميْن ُذري يَّةي آَدَم وَ  ْن َهَديْ َنا َواْجتَ بَ ي ْ
ذاب اليت تبني  مآل ا (، وجيدر ابملسلم أن يُكثر من التفك ر يف آايت العآاَيُت الرَّمْحَني َخرُّوا ُسجَّدا  َوبُكيي  

التفك ر يف أمساء هللا تعاىل، وصفاته العليا، ومعرفتها حق  املعرفة؛ وذلك ْلن  املعرفة و   ،صاةومصْي الع
لعلم أن  أساس اخلوف، فال يتحق ق اخلوف إال  مبعرفة هللا تعاىل، والتفك ر يف حقيقته، وقد أمجع أهل ا

ابلطاعات، والبعد   -تعاىل-لى هللا اإلقبال عو   ،هلل، ازداد خوفا  منه وحب ا  لهاإلنسان كل ما ازداد معرفة اب
ا يتحق ق بذلك تقوى القلب، وهذا ما يُ   ،سفر عن استقرار اخلوف يف القلوبعن املعاصي واحملر مات، فإمن 

ا عظيمة، وأن  و   .ارتكاهبا أمٌر قبيٌح للغاية  النظر إىل الذنوب واملعاصي على أهن 

 هبالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط ب القيمة رابعا:ربط  

اخلوف من هللا سالح قوي يتسلح به املسلم،ضد كل خماوف الدنيا وفتنها وابتالءاهتا،فال ُياف إال هللا 
 ،وال يرجو أحدا سواه

   وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامسا 

 : منها اخلوف من هللا تعاىل له مثراٌت عظيمٌة يف الدنيا واآلخرة على الفردإن  

 وميدحه.   على اخلائف منهوجل    يثين هللا عز  -1

 يظله هللا عز  وجل يف ظله يوم ال ظل إال ظله. -2
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 حيقق هللا تعاىل له وعده إبدخاله جنته والتنعم فيها. -3

 حير مه هللا تعاىل على النار؛ فالعني اليت تدمع من خشية هللا ال متسها النار. -4

نيا واآلخرة. يهابه الناس؛ فمن هاب هللا هابَه كل  شيء. َيسعَ -5  د يف الد 

 َيشعر ابلط مأنينة والس كينة. -6

 .يُنجيه هللا تعاىل من كل  مكروه وسوءو   ،اْلرض ويَنصره على أعدائيه  ىل يفمُيك نه هللا تعا-7

 : ة  عشر   الثانية   القيمة 

 الرجاء من اهلل تعاىل   -12

 تعريفــــــــــه :  

 .حبصول شيء حمبوب يف املستقبل القلبتعلق  و  : التوسل والتفضل  هو لغة :  عريف الرجاءت

هو االستبشار جبود هللا وفضله، و   وَتوقُّع حدوثه بثقة واْطميئنان،اينْتيظار أَْمر َمرغوب فيه  :  واصطالحا
 .والطمع يف إحسانه وعطائه، مع بذل اجلهد وحسن التوكل

 .وحسن التوكل وفعل اْلسباب  يكون مع بذل اجلهد :الرجاءو 

ن الكريم والسنة النبوية  من القرآ  القيمة ا ورد عن  مل   مناذج ثانيا: ذكر   
 الشريفة 

ُ َغُفوٌر   يَ ْرُجونَ إينَّ الَّذييَن آَمُنوا َوالَّذييَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا يفي َسبييلي اَّللَّي أُولَئيَك   ﴿تعاىل :قال   َرمْحََت اَّللَّي َواَّللَّ
يمٌ  ْشريْك بيعيَباَدةي ليَقاَء َرب يهي فَ ْليَ ْعَمْل َعَمال  َصاْلي ا َواَل يُ   يَ ْرُجو  َفَمْن َكانَ  ﴿ :[، وقال تعاىل218البقرة: ]﴾   َرحي

ا  110﴾ الكهف:  َرب يهي َأَحد 

َي هللاُ َعْنُه قَاَل: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يَ ُقولُ  قَاَل هللا اَي ابن آدم إينََّك   «   :وعن أََنس َرضي
ء ى ما َكاَن منك وال أابيل، اَي ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماما دعوتين ورجوتين، غفرت َلَك عل
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ئ ا،  مُثَّ استغفرتين غفرت َلَك، اَي ابن آدم إينََّك لو أتيتين بقراب اَْلْرض خطااي، مُثَّ لقيتين ال تشرك ِب َشي ْ
 .َرَواُه الرتمذي   ».ةتيتك بقراهبا مغفر ْل

قبل موته   -مسعُت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  ويف صحيح مسلم عن جابر رضي هللا عنه قال: 
ن الظنَّ بربه) :- بثالث  .)ال ميوتنَّ أحدُكم إال وهو حُيسي

فليظنَّ ِب ما أَن عند ظن عبدي ِب،   :يقول هللا عز وجل)     :ويف الصحيح عنه صلى هللا عليه وسلم
 .  )شاء

 لعلماء باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال ا   القيمة ثالثًا : شرح  

لرجاء عبادٌة قلبية من أعظم العبادات، وعليه وعلى اْلب واخلوف مداُر السَّْي إىل هللا تعاىل؛ }أُولَئيَك ا
يَلَة   تَ ُغوَن إيىَل َرهب ييُم اْلَوسي َكاَن   أَي ُُّهْم أَقْ َرُب َويَ ْرُجوَن َرمْحََتُه َوَُيَاُفوَن َعَذابَُه إينَّ َعَذاَب َرب يكَ الَّذييَن َيْدُعوَن يَ ب ْ

ة، فذكر مقامات اإلميان [، فابتغاء الوسيلة إليه: طلب القرب منه ابلعبودية واحملب57حَمُْذور ا{ ]اإلسراء: 
ثواب هللا ولقاءه، ورؤيته يف اجلنة والنظر َمن كان يرجو   الثالثة اليت عليها بناؤه: اْلب، واخلوف، والرجاء
فق ا للشرع ومقصود ا به وجه هللا، إذا امتدح َمن قام إىل وجهه، فليعمل عمال  صاْل ا، وهو ما كان موا

ذا العمل الصاحل مثرته اجلنة، فدلَّ على أن هذا الرجاء ممدوٌح، فهو ابلرجاء فرتتب عليه العمل الصاحل، وه
حينئٍذ حد العبادة، وسبق أن هللا جل وعال إذا امتدح الفعل أو امتدح الشخص مرضيٌّ، فيصدق عليه  
ما، حينئٍذ دل على أنه مرضي وأنه حمبوب، إذ ا فهو عبادة، فالعبادة اسم جامع   الذي اتصف بوصفٍ 

عارفون قال ابن القيم رمحه هللا: "أمجع الو  .هللا ويرضاه من اْلقوال واْلعمال الظاهرة والباطنةلكل ما حيبه  
 ( على أن الرجاء ال يصلح إال مع العمل"؛ )مدارج السالكني

 ر إن وجد هلا رابط بهاملعاص  بالواقع القيمة رابعا:ربط  

عبادة الرجاء ذات عالقة أساسية بواقعنا وحياتنا اليومية، حيث إن املسلم ال يرجو سوى هللا،فهو حسبه  
 وكافيه عما سواه من املخلوقني.

   الدروس املستفادة من الشعبة وتطبيقها ذكر  :    خامسا 
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بعثه على االجتهاد يف العبادة، بل يول يد عنده تو فعَل الطاعات واملواظبة عليها،  ورث العبد  تالرجاء    عبادة
 .اللذَّة ابلعبادة، ولو كانت شاقة  وصعبة على نفسه، فيتلذذ هبا؛ ْلنه عَرف اْلجر ورغب فيه

ابإلقبال على هللا، والتعلق به، والتنعم مبناجاته، فإذا تعلق القلب ابهلل ورجائه، لرجاء ُيشعر العبد  او 
ل مزيد تعلق وإقبال على هللا، ومزيد تشجع وسؤال، فال يزال العبد يف ازدايد فأعطاه هللا ما رجاه، حص

 .يف اإلميان 

 :    ة عشر   الثالثة   القيمة 

 والتسليم ألمره تعاىل يف كل شيء   التوكل باهلل عز وجل -13

لتسيْي أمٍر ما وتفويضه، وإظهار  كغْي من وََكَل، ويعين االعتماد على  التوكل لغة : هو  تعريفــــه :  
 .ري لفالن فذلك يعين أنين اعتمدت عليهالعجز أمامه، فعندما نقول وكلت أم

اْلمور، واستجالب املصاحل، ودفع مضار  الدنيا التوكل اصطالحا : هو صدق االعتماد على هللا يف تسيْي  
يدي فيكون العبد واثقا  مما عند هللا تعاىل، وراضيا  به، وايئسا  مم ا يف أ  مع بذل اْلسباب،واآلخرة،

وهي ليست ابلتواكل ،وتوكل اللسان مع تعلق القلب ،  هي لب العبودية وجوهرها  ،وعبادة التوكلالناس
 جمد  بغْي هللا من املخلوقات غْي

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ثانيا: ذكر  
 الشريفة 

وا إيلَْيُكْم أَْيدييَ ُهْم َفَكفَّ أَْيدييَ ُهْم اَّللَّي َعَلْيُكْم إيْذ َهمَّ قَ ْوٌم َأْن يَ ْبُسطُ اَي أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا اذُْكُروا نيْعَمَت   ﴿قال  
 11﴾ املائدة:   َوَعَلى اَّللَّي فَ ْليَ تَ وَكَّلي اْلُمْؤميُنونَ  َوات َُّقوا اَّللََّ َعْنُكْم  

َلْت قُ لُ  ﴿ ُ َوجي َا اْلُمْؤميُنوَن الَّذييَن إيَذا ذُكيَر اَّللَّ َوَعَلى َرهب ييْم  وهُبُْم َوإيَذا تُليَيْت َعَلْيهيْم آاَيتُُه زَاَدهْتُْم إيميَاَن  إيمنَّ
 2فال: ﴾ اْلن يَ تَ وَكَُّلونَ 
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نظرت إىل أقدام املشركني على رؤوسنا وحنن يف الغار , فقلت  «رضي هللا عنه قال: الصديق أِب بكر عن
اي أاب بكر , ما ظنك ابثنني    :حتت قدميه , فقال  اي رسول هللا , لو أن أحدهم نظر إىل قدميه , أبصرَن

 رواه البخاري ومسلم   »  , هللا اثلثهما

لو تَ وَكَّلوَن على رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم : )عن عمر بن اخلطاب و 
اص ا تغدو هللاي حقَّ توَكُّليه َلرَزقكم هللاُ كما يرُزُق الطَّْيُ   730(رواه ابن حبان يف صحيحه بيطاَن   وتُعودُ  مخي

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح  

ضيع اليت كانت موضع عناية يف السنة النبوية، موضوع التوكل على هللا، وهو لب العبودية ن املوام
 .وجوهرها، فمن صدق توكله على هللا فقد عرج إىل أعلى مقامات العبودية وأرفعها

هو اعتماد القلب على هللا وحده، فال يضره مباشرُة اْلسباب مع خلو ي القلب من  :ابن القيم قال
االعتماد عليها والركون إليها، كما ال ينفعه قوله توكلُت على هللا مع االعتماد على غْيه وركونه إليه وثقته 

 .به، فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء

 ر إن وجد هلا رابط بهاملعاص  بالواقع القيمة رابعا:ربط  

لناس،وكثر اهتمامهم أبمور التوكل اْلق له ارتباط عظيم بواقعنا اليوم،حيث متوج الفنت وتعصف اب
الدنيا،فكثر اهلم والغم واْلزن على فواهتا، وأورثت بعضهم اْلمراض النفسية واالكتئاب،أما املتوكلون على 

 واكتسبوا قوة ومناعة منها ومن آاثرها وتداعياهتاهللا فقد تسلحوا مبا ينجيهم من تلك الفنت  

   وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامسا 

  عور بطمأنينٍة وسكينٍة يف النفسقيق اإلميان الصادق الشحت -1
  تعاىل لغاايت العبد، ورغباته حتقيق هللا -2
نيا واآلخرة، ودفع الد   اْلصول على املنافع يف  يع شؤونه جزاء  على حقي  توك لهكفايته يف مج -3

 ر املضا
 قو ة القلب والشجاعة، وحتدي اْلعداء والظاملني، وعدم اخلوف من البشر.  -4
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 .الصِب وحتم ل املصاعب واملصائب، واالطمئنان أبقدار هللا عز وجل -5
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 :   ة عشر   الرابعة   القيمة 

 حب النبي صلى اهلل عليه وسلم   -14

 تعريفـــــه : 

 .النفس مع العقلميل   ،وقيل :و الوداد واحملبةاْلب لغة : هو ضد البغض ،وه

اتباع هديه صلى هللا عليه على وجه اخلصوص: هي    -صلى هللا عليه وسلم-معىن حمبة النيب  اصطالحا: 
صلى هللا -أن "مييل قلب املسلم إىل رسول هللا وآله وسلم والشرع الذي جاء به من عند هللا عزوجل و 

على كل حمبوب من نفس ووالد وولد والناس   -صلى هللا عليه وسلم-ره  ميال يتجلى فيه إيثا  -عليه وسلم
خصه هللا من كرمي اخلصال وعظيم الشمائل، وما أجراه على يديه من صنوف اخلْي   -أمجعني وذلك ملا

واتباع    والِبكات ْلمته، وما امنت هللا على العباد ببعثته ورسالته إىل غْي ذلك من اْلسباب املوجبة حملبته
 اعقال وشرع  هديه

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  اذج مل من ثانيا: ذكر  
 الشريفة 

 31﴿ُقْل إين ُكنُتْم حتُيبُّوَن اَّلل َ فَاتَّبيُعوّني حُيْبيْبُكُم اَّلل ُ﴾آل عمران:   :ال تعاىلق

َّللَّي َوَرُسوليهي َوتُ َعز يُروُه َوتُ َوق يُروُه َوُتَسب ي  يال ﴾ُحوُه بُْكرَة   ﴿ليتُ ْؤميُنوا ابي  9الفتح:   َوَأصي

فو الذي نفسي بيده ال    «:  قال  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا    -رضي هللا عنه-عن أِب هريرة 
 متفق عليه    »ه والناس أمجعنييؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولد

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح  

 :-على درجتني   -صلى هللا عليه وسلم-الرسول  حمبة  
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الدرجة اْلوىل: فرض وهي ما اقتضى طاعته يف امتثال ما أمر به من الواجبات واالنتهاء عما هنى عنه 
من احملرمات والرضى بذلك، وأن ال جيد يف نفسه حرجا مما جاء به ويسلم له تسليما، وأن ال يتلقى 

 ئا من اخلْي إال مما جاء به.طلب شياهلدى من غْي مشكاته، وال ي

الدرجة الثانية: فضل مندوب إليه، وهي: ما ارتقى بعد ذلك إىل إتباع سنته وآدابه وأخالقه واالقتداء به  
يف هديه ومسته وحسن معاشرته ْلهله وإخوانه ويف التخلق أبخالقه الظاهرة يف الزهد يف الدنيا والرغبة يف 

مه واحتماله وتواضعه، ويف أخالقه الباطنة من كمال خشيته هلل حه وحلاآلخرة ويف جوده وإيثاره وصف
وحمبته له وشوقه إىل لقائه ورضاه بقضائه، وتعلق قلبه به دائما ، وصدق االلتجاء إليه والتوكل واالعتماد 

عليه، وقطع تعلق القلب ابْلسباب كلها ودوام هلج القلب واللسان بذكره واْلنس به والتنعم ابخللوة 
 .ه ودعائه وتالوة كتابه ابلتدبر والتفكرناجاتمب

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به القيمة رابعا:ربط  

قلده وأتسى به واهتدى هبديه واستىن بسنته صلى هللا من صدق يف حب النيب صلى هللا عليه وآله وسلم  
 إنه يقلده يف لبسه وكالمه ثال فعليه وآله وسلم يف حياته وحركاته وتصرفاته، كما نرى من حيب العبا أو مم

   وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  خامسا: 

حب  هللا تعاىل للرسول واختاذه خليال  وثناؤه عليه، جيعل املسلم يوافق مراد هللا تعاىل يف  -1
 حمبته لرسوله الكرمي صلى هللا عليه وسلم. 

 من مقتضيات اإلميان.   حمبة الرسول صلى هللا عليه وسلم، وإجالله وإكباره، -2
ه وأخالقه، وشرفه، وطهره مميزات الرسول عليه السالم جتعله جدير ا هبذه احملبة، من كرم -3

 وعظمته. 
 حمبته الكبْية ْلمته ورمحته هبا وشفاعته هلا.  -4
بذل الرسول عليه السالم للكثْي من اجلهد واملشقة يف دعوة اْلمة، وإخراج الناس من  -5

 .الظلمات إىل النور
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 :   ة اخلامسة عشر   القيمة 

لى هللا عليه صجالله وتوقريه عظيم النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم وإ ت   -15
  وسلم

التبجيل، يقال: لفالن عظمة عند الناس: أي حرمة يعظم هلا ، ولفظ التعظيم     التعظيم لغة:معىن
را  وَنذييرا  . لي   قال هللا تعاىل: }إَنَّ أَْرَسْلَناكَ ،    التعزير والتوقْياصطالحا : مبعىن   َّللَّي تُ ْؤميُنوا  َشاهيدا  وُمَبش ي ابي

يال { ]الفتح: [. فذكر تعاىل: حقا  مشرتكا  بينه وبني 9-8وَرُسوليهي وتُ َعز يُروُه وتُ َوق يُروُه وُتَسب يُحوُه بُْكرَة  وَأصي
خاصا  بنبيه صلى هللا  رسوله صلى هللا عليه وسلم وهو اإلميان، وحقا  خاصا  به تعاىل وهو التسبيح، وحقا   

وقْي. وحاصل ما قيل يف معنامها أن: "التعزير اسم جامع لنصره وأتييده ومنعه عليه وسلم وهو التعزير والت
من كل ما يؤذيه. والتوقْي: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من اإلجالل واإلكرام، وأن يعامل 

 "ما ُيرجه عن حد الوقارمن التشريف والتكرمي والتعظيم مبا يصونه عن كل  
حملبة، ْلن احملبوب ال يلزم أن يكون معظما ، كالولد حيبه والده حمبة تدعوه إىل والتعظيم أعلى منزلة من ا

تكرميه دون تعظيمه، خبالف حمبة الولد ْلبيه، فإهنا تدعوه إىل تعظيمه. والرجل يعظم ملا يتمتع به من 
إىل من   ه، أما احملبة فال حتصل إال بوصول خْي من احملبوبالصفات العلية، وملا حيصل من اخلْي بسبب

 .حيبه

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ثانيا: ذكر  
 الشريفة 

َّللَّي وَرُسوليهي وتُ َعز يُروُه وتُ َوق ي  را  وَنذييرا  . ليتُ ْؤميُنوا ابي ُروُه وُتَسب يُحوُه بُْكرَة  قال تعاىل: }إَنَّ أَْرَسْلَناَك َشاهيدا  وُمَبش ي
يال { الفتح:  9-8وَأصي
ْلَقْولي َكَجْهري وقال تعاىل : } اَي أَي َُّها اَلذييَن آَمُنوا ال تَ ْرفَ ُعوا َأْصَواَتُكْم فَ ْوَق َصْوتي النَّيبي ي وال جَتَْهُروا َلُه ابي

ُكْم ليبَ ْعٍض َأن حَتَْبَط أَْعَماُلُكْم وأَنُتْم ال َتْشُعرُ   2وَن{ اْلجرات:بَ ْعضي
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ني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه )أنه مسع صوت رجلني يف مسجد النيب صلى هللا عليه عن أمْي املؤمنو 
وسلم قد ارتفعت أصواهتما فجاء فقال: أتدراين أين أنتما؟ مث قال: من أين أنتما؟ قاال: من أهل 

 اريالبخ  رواه  )الطائف، فقال: لو كنتما من أهل املدينة ْلوجعتكما ضراب  

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح  

إن تعظيم النيب صلى هللا عليه وسلم، وإجالله، وتوقْيه، شعبة عظيمة من شعب اإلميان، وهذه الشعبة 
رى بل إن منزلتها ورتبتها فوق منزلة ورتبة احملبة. ذلك ْلنه ليس كل حمب معظما ، أال ت ؛ غْي شعبة احملبة

 .ه إايه يدعوه إىل تكرميه وال يدعوه إىل تعظيمهأن الوالد حيب ولده ولكن حب
والولد حيب والده فيجمع له بني التكرمي والتعظيم. والسيد قد حيب مماليكه, ولكنه ال يعظمهم. 

 .  فعلمنا بذلك أن التعظيم رتبته فوق رتبة احملبة ،واملماليك حيبون ساداهتم ويعظموهنم
ه أن يهاب ويعظم ويوقر وجيل أكثر من كل ولد لوالده,  عليه وسلم على أمتيب صلى هللافمن حق الن

ومن كل عبد لسيده، فهذا حق من حقوقه الواجبة له مما يزيد على لوازم الرسالة, وهو ما أمر هللا به يف  
َّللَّي َوَرُسوليهي َوتُ َعز يُروُه َوتُ َوق ي  :كتابه العزيز قال تعاىل  [9الفتح: ]  ُروهُ ليتُ ْؤميُنوا ابي

  فَالَّذييَن آَمُنوا بيهي َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َوات َّبَ ُعوا النُّوَر الَّذيي أُْنزيَل َمَعُه أُولَئيَك ُهُم اْلُمْفليُحونَ  :وقال تعاىل
فأابن أن حق الرسول صلى هللا عليه وسلم يف أمته أن يكون معزرا  موقرا  مهيبا . ،   [157اْلعراف: ]

ملن مجع بني اإلميان به وتعزيره, وال خالف يف أن التعزير هاهنا  سبحانه أن الفالح إمنا يكون  وأخِب
  التعظيم

ويتحقق تعظيم النيب صلى هللا عليه وسلم ابلقلب بتقدمي حمبته على النفس والوالد والولد والناس أمجعني؛ 
بة. وإمنا يزرع هذه احملبة معرفته لقدره وحماسنه إذ ال يتم اإلميان إال بذلك مث إنه ال توقْي وال تعظيم بال حم
 القلب كان هلا لوازم هي يف حقيقتها مظاهر صلى هللا عليه وسلم. وإذا استقرت تلك احملبة الصادقة يف

للتعظيم ودالئل عليه، ومن صور ذلك التعظيم: الثناء عليه صلى هللا عليه وسلم مبا هو أهله، وأبلغ ذلك 
وجل به، وما أثىن هو على نفسه به، وأفضل ذلك: الصالة والسالم عليه؛ ْلمر هللا  ما أثىن عليه ربه عز

َّللََّ وَمالئيَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبي ي اَي أَي َُّها اَلذييَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيهي وَسل يُموا َتْسلييما { عز وجل وتوكيده: }إنَّ ا
: "مبنزلة عبده ونبيه عنده يف املأل اْلعلى أبنه يثين عليه عند [، وهذا إخبار من هللا تعاىل56]اْلحزاب:



 مجع وإعداد /مرتضى األنصاري                                                       برنامج القيم احلميدة
 

 
41 

 

ليه، مث أمر تعاىل أهل العاَل السفلي ابلصالة والتسليم عليه املالئكة املقربني، وأن املالئكة تصلي ع
 .ليجتمع الثناء عليه من أهل العاملني العلوي والسفلي مجيعا

 ا رابط بهبالواقع املعاصر إن وجد هل القيمة رابعا:ربط  

أهل   تعظيم الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم يقتضي تعظيم هديه وسنته واتباعه واالقتداء به ، كما أن
 الدنيا عندما يعظمون أحد رموزهم فإهنم يفتخرون به وجيلونه ويبجلونه ويقلدونه ويطيعون أمره

   وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامسا 

  عليه وآله وسلم :رسول هللا صلى هللا  مما يقتضيه تعظيم

 هللا ، نيب هللاتبجيله وتفخيمه وعدم دعوته ابمسه اجملرد بل بوظيفته : رسول  -1

أَي َُّها الَّذييَن ايَ )  :فقال تعاىلصلى هللا عليه وسلم    النهي عن رفع الصوت فوقه أو فوق قِبه الشريف-2
ْلَقْولي َكَجْهري بَ عْ آَمُنوا ال تَ ْرفَ ُعوا َأْصَواَتُكْم فَ ْوَق صَ  ُكْم ليبَ ْعٍض َأْن ْوتي النَّيبي ي َوال جَتَْهُروا َلُه ابي حَتَْبَط َأْعَماُلُكْم ضي

 2: [    اْلجرات] (     َوأَنْ ُتْم ال َتْشُعُرون 

إينَّ الَّذييَن يُ َناُدوَنَك مين فقال تعاىل : )  دعوته بلني وتواضع ،وعدم دعوته مبا يشعر ابلغلظة واجلفاء-3
ُجرَاتي َأْكثَ ُرُهْم اَل وَ   4( اْلجرات :    يَ ْعقيُلوَن رَاءي اْلُْ

اَي أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا ال تُ َقد يُموا َبنْيَ َيَديي )    : التقدم بني يديه ابلكالم حىت أيذن، فقال تعاىلهللا  حرم   -4
 (  اَّللَّي َوَرُسوليهي 

 :   ة عشر   السادسة   القيمة 

 من الكفر القذف يف النار أحب إليه  شح املرء بدينه حىت يكون  -16

 :   تعريفها لغة واصطالحا 

ْرٍص. تقول: َشحَّ َيُشحُّ مين ابب قَ َتل، ويف لُغة مين ابَِبْ َضَرب وَتعيب، ورجل :  لغة    الشُّحُّ  الُبْخل َمع حي
حَّة وأشحاء، وَتشاحَّ القوم: إذا َشحَّ بعضهم على بعض حاح وأشي   شحيح وقوم شي
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 (قال النووي: )الشحُّ: هو البخل أبداء اْلقوق، واْلرص على ما ليس له :ح امعىن الشح ي اصطال
 .(  وقال الطِبي: )الشحُّ: اإلفراط يف اْلرص على الشيء

(،واملقصود به هنا: شدة   وقال الراغب اْلصفهاّن: )الشحُّ: خبل مع حرص، وذلك فيما كان عادة
 حرص املسلم على دينه واحملافظة عليه

 من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة   القيمة ما ورد عن  ثانيا: ذكر  

قَاَل اْلَمأَلُ الَّذييَن اْسَتْكَِبُوا مين قَ ْوميهي لَُنْخريَجنََّك اَي ُشَعْيُب َوالَّذييَن آَمُنوا  تعاىل نبيه شعيب وقومه : )قال    
 إيْن ُعْدََن يفي ميلَّتيُكم َقدي اْفرَتَيْ َنا َعَلى اَّللَّي َكذياب  ،  َلْو ُكنَّا َكاريهينيَ َمَعَك مين قَ ْريَتيَنا أَْو لَتَ ُعوُدنَّ يفي ميلَّتيَناۚ  قَاَل َأوَ 

َع   ُ َرب َُّناۚ  َوسي َهاۚ  َوَما َيُكوُن لََنا َأن ن َُّعوَد فييَها إيالَّ َأن َيَشاَء اَّللَّ ن ْ ُ مي َرب َُّنا ُكلَّ َشْيٍء عيْلم اۚ  َعَلى بَ ْعَد إيْذ جَنَّاََن اَّللَّ
نَ َنا َوَبنْيَ قَ وْ  ْلَناۚ  َرب ََّنا افْ َتْح بَ ي ْ ْلَْق ي َوأَنَت َخْْيُ اْلَفاحتيينيَ اَّللَّي تَ وَكَّ َنا ابي  (89) ( اْلعراف :    مي

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  أََنسٍ  َعنْ و  ميَ  " : ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ اني : َمْن َثالٌث َمْن ُكنَّ فييهي َوَجَد َحالَوَة اإلي
ُ َوَرُسولُُه َأَحبَّ   َوامُهَا ، َوَمْن َكاَن حيُيبُّ اْلَمْرَء ال حيُيبُُّه إيال َّلليَّي ، َكاَن اَّللَّ َوَمْن َكاَن َأْن يُ ْلَقى يفي النَّاري إيلَْيهي مميَّا سي

َع إي  ُ َأَحبَّ إيلَْيهي ميْن َأْن يَ ْرجي ْنهُ ىَل اْلُكْفري بَ ْعَد إيْذ أَنْ َقَذُه اَّللَّ   رواه البخاري ومسلم "  .مي

ٌد بُ ْرَدة  له يف ظيل ي وعن خباب بن اْلرت قال : ) َشَكْوََن إىل َرسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم، وهو ُمتَ َوس ي
ُر لََنا، َأاَل َتْدعُ  ، و اَّللََّ لََنا؟ قاَل: كاَن الرَُّجُل فييَمن  الَكْعَبةي، قُ ْلَنا له: َأاَل َتْستَ ْنصي َلُكْم حُيَْفُر له يف اْلْرضي قَ ب ْ

هي فُيَشقُّ ابث ْ فُيْجَعُل في  ُه ذلَك عنيهي، فُيَجاُء ابمليْنَشاري فُيوَضُع عَلى َرْأسي   ديينيهي،  نَ َتنْيي، وما َيُصدُّ

ُه ذلَك عن ديينيهي،  ما ُدوَن ْلَْميهي مين  اَْلدييدي  أبَْمَشاطي  ومُيَْشطُ  واَّللَّي لَيُتيمَّنَّ هذا َعْظٍم َأْو َعَصٍب، وما َيُصدُّ
َْي ال رَّاكيُب مين َصن َْعاَء إىل َحْضَرَمْوَت، ال َُيَاُف إالَّ اَّللََّ، أَوي الذ يْئَب عَلى َغَنميهي، وَلكينَُّكْم اْلْمَر، حىتَّ َيسي

ُلونَ    3612رواه البخاري برقم     )َتْستَ ْعجي

 اء باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلم   القيمة لثا: شرح  ثا

وأوضح شرح هلذه الشعبة يف قصة أصحاب اْلخدود الواردة يف سورة الِبوج، ويف صحيح مسلم عن 
 صهيب رضي هللا عنه .
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 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

من شعب اإلميان ، فإنه متسلح ابلصِب على ما يالقيه من اْلذى   القيمة العظيمةمن كان متسما هبذه  
 ،وكالقابض على اجلمر .مسك بدين هللا يف هذا الزمان الذي يعد فيه املتمسك بدينه غريبايف الت

 وتطبيقها   القيمة خامسا: ذكر الدروس املستفادة من  

 فاقأن الشح ابلدين من اإلميان ،وأن بذل الدين مقابل الدنيا من الن-1

 عظم جزاء من صِب على كل ما يالقيه يف سبيل متسكه بدينه-2

 نعيم اجلنة وما ينتظره فيها هانت عليه الدنيا وما يبتلى فيها  رف عظممن ع-3

أن اْلمم السابقة كان منها من يضرب ويعذب ويلقى يف النار وينشر ابملنشار ويشق نصفني لكنهم -4
 يتنازلوا عن دينهم ؛بل ثبتوا على توحيدهم وإمياهنم الراسخ ابخلالقماتوا وقتلوا وأحرقوا وَل  

 رة: عة عش الساب   القيمة 

 طلب العلم   -17

 تعريـــــــــفه :   

لعلم يف اللغة هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا  جازما  ال شك  فيه، وهو نقيض اجلهل، وميكن ا
عبارة عن منظومة من املعارف املتناسقة اليت تعتمد على املنهج تعريف العلم ابملعىن االصطالحي أبنه  

شمل العديد من اجملاالت منها العلوم الفلكية، واإللكرتونية، والل غوية، والنحوية، العلمي، وتتنو ع العلوم لت
بشرية،  نية، وغْيها، وتكمن أمهية العلم يف معرفة اْلقائق، واملساعدة على حل  املشاكل اليت تواجه الوالدي

طلب ،و  اجملاالتكما أن ه يساعد يف تسهيل حياة اإلنسان من خالل االخرتاعات اليت يقدمها يف خمتلف  
العلم هو السعي إليه وبذل اجلهد يف حتصيله، وكما نعلم فإنَّ اْلصول على العلم ال يتأت ى إال  ببذل املزيد 

كلك( ولطلب العلم فضٌل عظيٌم،   ىت  تعطيهمن اجلهد يف ذلك، وقد قالوا: )إنَّ العلم لن يعطيك بعضه ح
 .مة على الفرد واجملتمع داٌب جيب التقي د هبا، ويرتتب عليه نتائج عظيآو 
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 من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة   القيمة ثانيا: ذكر ما ورد عن  

ُ أَنَُّه اَل إيلََه إيالَّ ُهَو   ْلقيْسطي اَل إيَلَه إيالَّ ُهَو اْلَعزييُز قال هللا تعاىل: }َشهيَد اَّللَّ َواْلَماَلئيَكُة َوأُوُلو اْلعيْلمي قَائيم ا ابي
 [  18]آل عمران:   اْلَْكييُم{

َذا َلُكْم َوإي   قال هللا سبحانه: }اَي أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا إيَذا قييَل َلُكْم تَ َفسَُّحوا يفي اْلَمَجاليسي فَاْفَسُحوا يَ ْفَسحي اَّللَُّ و 
ْنُكْم َوالَّذييَن أُوتُوا اْلعي  ُ الَّذييَن آَمُنوا مي َا تَ ْعَمُلوَن قييَل اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا يَ ْرَفعي اَّللَّ ُ مبي ْلَم َدَرَجاٍت َواَّللَّ

 [  11]اجملادلة:  َخبيٌْي{

)    :فإّن مسعُت رسوَل هللاي صلَّى هللاُ عليه وسلََّم يقولُ   وعن أِب الدرداء رضي عنه قال :
إىل اجلنة ، وإن املالئكة لتضع أجنحتها رضا  طريقا ، سهل هللا له علما فيه يلتمس طريقا سلك من

املاء ، وإن فضل  يف السماء واْلرض ، حىت اْليتان  يف من م ، وإن طالب العلم يستغفر لهلطالب العل
ياء إنَّ اْلنبياَء َل يُور يثوا  العاَل على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ، إن العلماء هم ورثة اْلنب

ا ورَّثوا العيْلَم، فَمن أَخَذه أَخَذ حبظ ٍ  وأبوداود   223( رواه ابن ماجه يف صحيحه  وافرٍ   ديينار ا وال ديرمه ا، إمنَّ
 واْللباّن يف السلسلة الصحيحة.  21715وأمحد يف املسند  2682والرتمذي   3641

)  قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم :وعن عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال:  
َتزيُعُه مي  انْتيزَاع ا العيْلمَ  يَ ْقبيضُ  ال اَّللََّ  إنَّ  بَقْبضي الُعَلَماءي، حىتَّ إَذا َلَْ يُ ْبقي َعاليم ا  العيْلمَ  يَ ْقبيضُ  وَلكينْ  َن العيَبادي،يَ ن ْ

، َفُسئيُلوا    رواه البخاري  .(    َفَضلُّوا وَأَضلُّوا عيْلٍم، فأفْ تَ ْوا بغْيي اختَََّذ النَّاُس ُرُؤوس ا ُجهَّاال 

 لعلماء باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال ا   القيمة ثالثًا : شرح  

ث نا ديننا اْلنيف على طلب العلم يف مواضع كثْيٍة يف القرآن والسنة، ففي القرآن ورد بقوله تعاىل: ح
ُ الَّذييَن آَمُنوا مينُكْم َوالَّذييَن أُوتُوا اْلعيْلَم َدَرَجاٍت( ]اجملادلة:   [، ويف السنة النبوي ة ورد بقوله 11)يَ ْرَفعي اَّللَّ

بُن آدَم انقطع عمُله إال من ثالٍث: صدقٍة جاريٍة، وعلٍم ينتفُع به، وولٍد ذا مات اصل ى هللا عليه وسل م: )إ
صاحٍل يدعو له( ]صحيح[، فديننا العظيم حثنا على طلب العلم، والسعي إليه بكل ما أوتينا من قوة، 

  ن خالقناوبني  فضل العاَل على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وأول كلمٍة وأمٍر نزل إلينا م
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كانت "اقرأ"، فلم تكن أول أمور ديننا هي أن نصلي أو نصوم أو نتصدق بل كانت إقرأ، ويف ذلك 
 .إشارٌة واضحٌة جليٌة من رب العباد على أمهية العلم وفضله

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

ار والصناعات وال مكان ْلية أمة بني أمم هذا حنن اليوم يف عصر العلم والتقنية والبحث العلمي واالبتك
ذلك إمنا حتقق هلا  ؛ ،وكل اْلمم اليت عظم شأهنا وقويت شوكتها  ابلعلم والتعليم  عنايتهاإال بقدر  العصر

كان سببا لتخلفها حضاراي واقتصاداي عن طريق عنايتها ابلتعليم،و كلما ختلفت أمة عن االهتمام ابلتعليم  
 وسياسيا وعسكراي..اخل

   وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامسا 

من أهم اْلمور يف حياة اْلفراد و اجملتمعات فريضة على كل مسلم ومسلمة ،كما يعد طلب العلم   يعد 
 ملا له من فوائد مجة، و منها ما يلي: 

من خلق اجلن معرفة العبد لربه ودينه ورسوله املصطفى صلى هللا عليه وآله وسلم، وغايته تعاىل  -1
 النبويةالقرآن الكرمي والسنة  واإلنس لتحقيق التوحيد اخلالص والعبودية اْلقة من خالل كتابه العزيز  

: من خالل العلم يستطيع الشخص اْلصول على املهارات وهو عبادة عظيمة  اْلصول على عمل-2
 عينه على العبادة.،يعفه عن املسألة،ويه يف اْلصول على وظيفة ودخل جيد املختلفة اليت تساعد 

ساعده على معرفة ما عليه يْلقوقه بشكل واضح، كما  ْلقوق: العلم جيعل الشخص مدركا   معرفة ا-3
 هذه اْلقوق.   نقصانفعله عند  

تقدير الثقافات اْلخرى: يستطيع اْلشخاص االطالع على الثقافات املختلفة يف العاَل من خالل -4
لفلسفة، وا  وسنن هللا يف الكون واآلفاق،لثقافات املختلفة، والدايَنت،العلم، مما يزيد من معرفة الفرد عن ا

 .وتقب لها، وتقدير اآلخرين  واْلضارات..إخل ، والتاريخ،

 .يساعد التعليم على رفع املستوى االقتصادي لدى اْلشخاص واجملتمع ككل  :تنمية اجملتمع -5
 اقتصاداي وسياسيا وعسكرايابلعلم هنضت اْلمم وتقدمت وحتضرت وقويت شوكتها علميا و -6
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 :   ة عشر  الثامنة   القيمة 

 وأال مينعه أهله   نشر العلم  -18

              :تعريفــــــه 

لعلم يف اللغة هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا  جازما  ال شك  فيه، وهو نقيض اجلهل، وميكن ا
ارف املتناسقة اليت تعتمد على املنهج تعريف العلم ابملعىن االصطالحي أبنه عبارة عن منظومة من املع

، والل غوية، والتقنيةالفلكية،  الطبيعية و   وتتنو ع العلوم لتشمل العديد من اجملاالت منها العلومالعلمي، 
 والتوصل إليها  وغْيها، وتكمن أمهية العلم يف معرفة اْلقائق،  والفقهية والسياسية..والنحوية، والدينية،

هيل حياة اإلنسان من خالل كما أن ه يساعد يف تس  اكل اليت تواجه البشرية،واملساعدة على حل  املش
 .االخرتاعات اليت يقدمها يف خمتلف اجملاالت

 من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة   القيمة ثانيا: ذكر ما ورد عن  

ُمَك َك َوإين َلَّْ تَ ْفَعْل َفَما  اَي أَي َُّها الرَُّسوُل بَ ل يْغ َما أُنزيَل إيلَْيَك مين رَّب ي  ﴿قال تعاىل :   ُ يَ ْعصي بَ لَّْغَت ريَسالََتُه َواَّللَّ
 ،وقال تعاىل:   67املائدة:     ﴾   ميَن النَّاسي إينَّ اَّللََّ الَ يَ ْهديي الَقْوَم الَكافيريينَ 

ْيٍَة َأََن َوَمني ات َّبَ َعيني َوُسبْ  ﴿  َحاَن اَّللَّي َوَما أَََن مينَ ُقْل َهذيهي َسبييليي أَْدُعو إيىَل اَّللَّي َعَلى َبصي
ْشريكينيَ 

ُ
 ،وقال تعاىل:  108يوسف:  ] ﴾ امل
ُ إينَّ الَّذييَن َيْكُتُموَن َما أَنزَْلَنا ميَن البَ ي يَناتي َواهْلَُدى ميْن بَ ْعدي َما بَ ي َّنَّاُه ليلنَّاسي يفي الكيَتابي أُ  ﴿ ْولَئيَك يَ ْلَعنُ ُهُم اَّللَّ

يمإيالَّ اَلذييَن اَتبُوا وَ  * نَ َويَ ْلَعنُ ُهُم الالَّعيُنو  البقرة: ]﴾   َأْصَلُحوا َوبَ ي َُّنوا فَُأْولَئيَك أَُتوُب َعَلْيهيْم َوَأََن الت ُّوَّاُب الرَّحي
159  –  160  

عن أِب هريرة رضي هللا تعاىل عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قال: ))َمْن ُسئل عن علٍم 
(، 265(، والرتمذي )رقم: 3658د )رقم:  بلجاٍم من َنر((؛ رواه أبو داو   فكتمه؛ أجلم يوم القيامة

 (  345/57واْلاكم )املستدرك؛ رقم: 

عن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنه ما، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: ))علماء هذه  و
ا، وَل يشرت به مثن ا، فذلك تستغفر له اْلمة رجالن: رجٌل آاته هللا علم ا فبذله للناس وَل أيخذ عليه طمع  
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لم ا فبخل به عن عباد هللا، وأخذ حيتان البحر، ودواب الِب، والطْي يف جوف السماء. ورجٌل آاته هللا ع
عليه طمع ا، واشرتى به مثن ا؛ فذلك يُلَجم يوم القيامة بلجاٍم من َنر، وينادي مناٍد: هذا الذي آاته هللا 

هللا، وأخذ عليه طمع ا، واشرتى به مثن ا! وكذلك حىت يَ ْفرَُغ اْلساب((؛ رواه علم ا فبخل به عن عباد  
(، قال اْلافظ املنذري )الرتغيب والرتهيب؛ رقم: 511زوائد؛ رقم: الطِبي يف "اْلوسط" )جممع ال

 (: "يف إسناده عبدهللا بن خراش، وثَّقه ابن حبان وحده فيما أعلم". وكذلك قال اْلافظ اهليثمي يف126
 .""جممع الزوائد 

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح  

نة نشر العلم ،والرتغيب فيه والرتهيب من كتمانه ، ومكانة العلماء ، ْلهنم تبني يف النصوص السابقة مكا
  من طرق نشر العلم :ورثة اْلنبياء يف نشر العلم وتعليم أممهم ،و 

 ساجد واجملالس والبيوتاملدارس واجلامعات واملعقد الدروس العلمية يف  

 اخلطب املنِبية 

 تنظيم املؤمترات العلمية.

 املعارض و إجراء املسابقات .تنظيم  

 اجلوالت والرحالت العلمية.

 كتب املعرفة.و أتليف الكتب العلمية  

 وسائل التواصل االجتماعي.
 العلمية.واحملاضرات  تنظيم الندوات  

 لى أسئلة السائلنياإلفتاء واإلجابة ع

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  
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العصر توفر وسائل نشر العلم وسهولتها وانتشارها أبيدي جل الناس، فال عذر ْلحد من إجيابيات هذا  
 ابلتواّن يف نشر ما يعلم وإفادة اآلخرين به ، وقد أقيمت اْلجة على أهل زماننا فال يعذرون يف نشر ما

 لديهم من علم.

   وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامسا 

يف جمالس العلم, أو   ؛هللناس ما مسع  ينقلعلى أن    لكل مسلم  ةكون ابعثت: أن  من أهداف هذه الشعبة
, عليه يادين  اتعلم موضوع  أو,افقهي  اتعلم حكمأو  ,  اتعلم حديثأو  تعلم آية,    فكل منيف خطب اجلمعة,  

 عن أِب هريرة رضي هللابني الطريق الطبيعي لنشر اْلق,    -الصالة والسالم  عليه-ْلن النيب  أن ينشره,
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  :قالعنه  

لوا بعدمها فيكم  تركتُ )  ..( خرجه اْللباّن يف صحيح اجلامع، و ُسنَّيت   هللاي  كتابَ  : شيَئنيي ، لن تضي

إذا منت دوائر اْلق, و كلم, انتشر اْلق,  لم, والذي مسع من تكلم, تتكلمت أنت, والذي مسعك تك فإذا
إذا منت دوائر اْلق, تراجعت وتقلصت دوائر الباطل, فالتواصي ابْلق فرض و ضاقت دوائر الباطل,  

لية, والرد عني, يف حدود ما تعلم, ومع من تعرف, فرض عني, أما التبحر ابلعلم, ومعرفة اْلدلة التفصي
من اختصاص العلماء الكبار, هذا فرض كفاية, أما أنت   اليت تطرح على الدين, هذاعلى كل الشبه  

كمسلم, كأحد من املسلمني, ال بد من أن تتلقى العلم, وأن تلقيه يف حدود معلوماتك, ويف حدود من 
 .تعرف, هذه فريضة عني, واْلمد هلل رب العاملني

 :   التاسعة عشرة    القيمة 

 ه : : تعريف تعظيم القرآن    -19

اْلمُر عليه :  عظُم،و الشَّخُص : َكُِب ، َفُخم ، عَلت مكانُته عظُم،و   الشيُء   : َكِبَُ  ظُمَ التعظيم لغة :عَ 
يعظ يم ، تعظيم ا ، فهو  عظَّمَ ( فعل)     :َعظَّمَ ،و   َعَظمَ  مصدر :   َعْظم(   اسم)  ) :َعْظمو)  َصُعب وشقَّ 

ه وفخَّ والَده : ك عظَّم، و   ظَّمُمعظ يم ، واملفعول ُمع   احرتمه وأجلَّهو وقَّره ،  و جبَّله ،  و مه ،  ِبَّ
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كالم هللا ،وأنه حق ،وأنه مقدم على كل كالم ، وأن العمل   هوتعظيم القرآن اصطالحا: أي اإلميان أبن
أُمرتي اْلمة أن تعظ يم كتاب هللا؛ وإن من أرفع مقامات اْلدب مع هللا  مباء جاء به واجب وفرض ،وقد 

وجتُيلَّه وُتكرمه؛ ْلن فضل كالم هللا على كالم غْيه كفضله هو سبحانه على مجيع خلقه، أن تعظ يم كالمه  
  ﴾ َوَمْن َأْصَدُق ميَن اَّللَّي َحدييث ا عظمة القائل يكون تعظيم الكالم ﴿على قدر و 

 من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة   القيمة ثانيا: ذكر ما ورد عن  

َلٍة ُمَبارََكٍة إيَنَّ ُكنَّا ُمْنذيريينَ زَْلَناُه يفي ﴿إيَنَّ أَن ْ قال تعاىل :   َلةي اْلَقْدري إيَنَّ   ﴿  3﴾ الدخان:   لَي ْ َوَما  * أَنْ زَْلَناُه يفي لَي ْ
َلُة اْلَقْدري  َلُة اْلَقْدري َخْْيٌ ميْن أَْلفي َشْهرٍ  * أَْدرَاَك َما لَي ْ  3 –  1﴾ القدر:   لَي ْ

َْيديي َسَفرَةٍ  * َمْرُفوَعٍة ُمَطهَّرَةٍ  * ةٍ يفي ُصُحٍف ُمَكرَّمَ  ﴿وقال تعاىل:    –  13عبس: ]﴾   كيرَاٍم بَ َررَةٍ  * أبي
 [79 –  77الواقعة: ]﴾   اَل مَيَسُُّه إيالَّ اْلُمَطهَُّرونَ  * يفي كيَتاٍب َمْكُنونٍ  * إينَُّه َلُقْرآٌن َكريميٌ  ﴿[، وقال :16

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: " َخْْيُُكْم مَ َعْن ُعْثَماَن ْبني َعفَّاَن، َعني النَّيبي ي َصلَّ  َن َوَعلََّمُه " قَاَل أَبُو ْن تَ َعلََّم اْلُقْرآى اَّللَّ
 .َعْبدي الرَّمْحَني: " َفَذليَك َأْجَلَسيني َهَذا اْلَمْجليَس، وََكاَن يُ ْقريُئ " َرَواُه اْلُبَخارييُّ 

َلُك   عليه وسلم:صلى هللا    رسول هللا  قال قال: عنه،ليٍ  رضي هللاوعن ع
َ
)إن العبد إذا قام يصلي أاته امل

القرآن ويدنو، فال يزال يستمع ويدنو حىت يضَع فاه على فييهي، فال يقرأ آية  إال كانت فقام خلفه يستمع  
َلك

َ
 رواه البيهقي بسند صحيح.  ( يف َجوفي امل

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح  

أنزله على نبينا حممد صلى هللا القرآن الكرمي كالم هللا تعاىل، الذي :  رآن الكرمي  تعظيم القكيف يكون  
 ...إىل أن يرث هللا تعاىل اْلرض ومن عليهااخلالدة  و سلم، ليكون الرسالة: الباقية  عليه و 

 ْلادإلوا  البشرية مجعاء من ظلمات الشركأمة العرب و   -هبذا القرآن العظيم-وقد أخرج هللا عز وجل  
 .واْلضارة  والعلم واهلداية  واإلميان  إىل نور اإلسالم  والتخلف  واجلهل  والضالل

ومن هو من تعظيم هللا عز وجل، وتوقْيه، وإجالله، وتقديره...  إمنا  ن تعظيم كتاب هللا تعاىل،  ولذلك فإ
 مقتضيات تعظيم القرآن :
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  :على اْلفراد واْلكومات  -عز وجل-جيب تطبيق كالم هللا  -1
  .ونقف عند حدوده،  وحنرم حرامه،  اللهل حفنح

  ...نتعاهده: ابْلفظ والتالوة... وأن نتعلمه: قراءة  ومعىن  جيب أن   -2
  .جيب إكرام أهله ومحلته، وقرائه وحفظته -3
 (...جيب تقدمي حافظ القرآن إلمامة الناس ابلصالة، ولو كان صغْيا  )عند مجهور الفقهاء -4
  ...راتوالقاذو   عن النجاسات  وجوب صيانته -5
  ....والنفاس  واْليض  طهارة من: اجلنابةال جيوز مس املصحف الشريف إال على  -6
  ...وال أن نتوسده ال جيوز أن ندخل به اخلالء -7
  .واْلديث أثناء استماع القرآن الكرمي   واللغط   ال جيوز: الضحك   -8
  .ال جيوز أن يعطي لألطفال الصغار )غْي املميزين( : صيانة ْلرمته -9

خيف وقوعه يف أيديهم(، لئال  ملصحف الشريف إىل أرض العدو ) إن ن يسافر ابال جيوز أ -10
 !!..يتمكنوا من إهانته

ولو كان هذا املصحف أثراي  وتزداد اْلرمة   لغْي املسلم  أو إعارته  أو إهداؤه ال جيوز: بيعه -11
حاقدا  متعصبا  لباطله وال يتورع عن مهامجة: اإلسالم  :شدة عندما يكون هذا الكافر

 .ورسولنا عليه الصالة والسالم القرآن و 

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

تعظيم القرآن من تعظيم هللا عز وجل ْلنه كالمه سبحانه وتعاىل ، واإلميان بذلك مما يعود على املسلم 
 تصرفاته وأعماله وحركاته..بفوائد مجة يف حياته وواقعه اليومي، ليعيش مع القرآن يف سائر وقته ويف سائر  

 وتطبيقها   القيمة ر الدروس املستفادة من  ذك :    خامسا 

 ظهر أثر القرآن يف حياة املسلم يف كثٍْي من شؤون حياته، وفيما أيِت بيان ذلك: ي

 قلب املسلم ابلثقة ابهلل تعاىل، واالطمئنان ْلمره وحكمه.   ءمل -1
 قلب املؤمن ابلسكينة واهلدوء.   ءمل -2
بعد العبد عن بعض الشبهات يف حياته اليت قد تتبادر إىل ذهنه، من ن الكرمي تُ قراءة القرآ -3

 ضمنها املرض واخلوف وغْي ذلك. 
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 كر هللا وطاعته من أسباب الشقاء.حتقيق اهلداية والسعادة يف حياة املسلم، فالُبعد عن ذ  -4
 حتقيق التوازن واالعتدال والثقة والتفاؤل يف حياة العبد.  -5

 .لعبد، إذ إنه يرد د آايت التفاؤل واْلمد والصلة ابهلل على الدوامالتشاؤم عن اإبعاد أفكار  -6

 العشرون :   القيمة 

 الطهارات    -20

 تعريـــــــف الطهارة : 

ا النزاهة والنظافة من اْلقذار واْلوساخ اْلسية واملعنوية، فاْلسية مثل البول  تعر ف الطهارة يف اللغة أبهن 
لطهارة يف الشرع فيقصد هبا رفع اْلدث وإزالة اخلبث، الذنوب واملعاصي، أم ا اوالغائط، واملعنوية مثل  

فاْلدث هو الشيء املعنوي غْي احملسوس الذي مينع الصالة، ويتفر ع إىل حدٍث صغٍْي وحدٍث كبٍْي، 
الريح، أم ا اْلدث فاْلدث الصغْي هو اْلدث الذي يُوجب الوضوء، مثل خروج البول أو الغائط أو  

الغسل مثل اجلنابة، أم ا اخلبث فيقصد به النجاسة املادية اليت ُتصيب  فهو اْلدث الذي يُوجب  الكبْي
الثياب أو البدن أو املكان اخلاص ابلصالة، مثل البول أو الغائط أو دم اْليض وغْي ذلك من اْلخباث 

 .املادية

 فة يم والسنة النبوية الشري من القرآن الكر   القيمة ثانيا: ذكر ما ورد عن  

ُتْم ُجنُبا  فَاطَّهَُّروا)     :تعاىل  قال  6املائدة: (   َوإيْن ُكن ْ
ال تَ ْقَربُوا الصَّالَة َوأَنْ ُتْم ُسَكاَرى َحىتَّ تَ ْعَلُموا َما تَ ُقوُلوَن َوال ُجنُبا  إيالَّ َعابيريي َسبييٍل َحىتَّ )    :قوله تعاىلو 

ُلوا  43النساء:(   تَ ْغَتسي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم: "    : قال: قَالَ لى هللا عليه وسلمثوابن موىل رسول هللا صوعن   استقيموا َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ
رواه ابن ماجه يف   ".مؤمنٌ  إال الوضوءي  على حيافظُ  وال ولن حتصوا واعلموا أنَّ خَْي أعماليكم الصالةُ 

 اده صحيح وله شواهدحاشيته على شرح بلوغ املرام وقال: إسنصحيحه،وصححه اْللباّن وابن ابز يف  
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أنَّ النيبَّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم قاَل ليبياَلٍل: عيْنَد َصاَلةي عن أِب هريرة رضي هللا عنه و 
ْلَتهُ  َعَملٍ  أبَْرَجى َحد يْثيني  باَللُ  اي الَفْجري  ْعُت َدفَّ   َعمي ، فإّن ي مسَي نَ ْعَلْيَك بنْيَ َيَديَّ يف اجلَنَّةي قاَل: يف اإلْساَلمي

 َعَمال  أَْرَجى عينديي: َأّن ي َلَْ أََتَطهَّْر َطُهور ا، يف َساَعةي لَْيٍل أَْو هَنَاٍر، إالَّ َصلَّْيُت بذلَك الطُُّهوري ما َعميْلتُ  ما
 رواه البخاري ومسلم  .ُكتيَب يل َأْن ُأَصل ييَ 

 مع اإلشارة إىل أقوال العلماء باختصار     القيمة ثالثًا : شرح  

طهارٍة ُحكميٍة، فاْلقيقية هي الطهارة اليت تكون ابملاء، أم ا اْلكمية طهارٍة حقيقيٍة و  تنقسم الطهارة إىل
  فاْلصل يف الطهارة أن تكون ابملاء الطهور،فإن عدم جازت ابلرتاب والتيمم،فهي مثل التيمم ابلرتاب،

على أصل خلقتها، النازلة   اقيةالب  هلنجسة، فاملياه الطاهرة هي املياوتنقسم املياه إىل املياه الطاهرة واملياه ا
من السماء أو النابعة من اْلرض، وتتضمن مياه اْلهنار والبحار واْلمطار والينابيع واآلابر والثلج، ويلحق 

ت إحدى   به املاء الذي خالطه أي طاهٍر، أم ا املياه النجسة فهي املياه اليت خالطتها النجاسة وتغْي 
 .لون، ولذلك فال جيوز استخدامه يف العبادات أو العاداتأوصافها من الرائحة أو الطعم أو ال

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

ينبهر الناس اليوم حبضارهتا   الطهارة من مزااي اإلسالم واملسلمني،وَل تكن معروفة عند اْلمم الغربية اليت
االغتسال،واْلمامات،وَل   عرفوادلس،ومنها  وثقافتها،إال بعد اطالعهم على حضارة املسلمني يف اْلن

 ،فكانت اْلاجة أم االخرتاع!تتخصص فرنسا إبنتاج العطورات إال لشهرهتم بسوء النظافة والقذارة

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامسا 

وطهارة إن  اإلسالم دين الطهارة بكل  معانيها، فيتضمن طهارة االعتقاد من الشكوك واخلرافات،  
اجلسد والثياب،   اْلخالق من الرذائل والفواحش، وطهارة اللسان من الكالم الفاحش املنكر، وطهارة

واْلساليب املتنوعة، فالطهارة شطر اإلميان، كما أن  الطهارة شرٌط وورد ذلك يف العديد من النصوص  
مجيع اْلحوال واْلماكن، يف لصحة العبادات، ولذلك جيب على املسلم احملافظة على نظافته وطهارته يف  

 .اجلسد والثياب واملسجد والطريق، وابلطهارة يقي املسلم نفسه من العديد من اْلمراض واْلوبئة
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 والعشرون :   اإلحدى   القيمة 

 الصــــــــــالة  -21

 تعريــــــــف الصالة : 

ذلك: الد ين والعبادة، ويعود الص الة يف اللغة تعين الدُّعاء، ومجعها َصَلوات، وتعين الص الة يف اللغة ك
 .مر منها َصلي ، واملصدر َصالةٌ أصل لفظ الص الة إىل الفعل صلَّى ُيصلي ي، واْل

ضمَن أقوال وأفعال خمصوصة حُمدَّدة،   -سبحانه وتعاىل-تعريفها يف االصطالح فهي: عبادٌة هلل  أم ا  و 
ا تشتمل على الدعاء والتَّضرع إىل هللا؛ تُفتَ َتح ابلتكبْي، وخُتتَ َتم ابلتسليم، وسبب تسميتها ابلص ال ة أهن 

ق اْلمر ابلص الة مبعناها االصطالحي  فالص الة يف حقيقتها وأصل معناها هي اسٌم لكل  دعاء، مثَّ مل ا تعلَّ 
السابق أصبحت عبارة  عن اسٍم لدعاء خمصوص؛ حيث كانت الص الة امسا  للدُّعاء عموم ا، مث  أصبحت 

ي ة؛ بسبب الرتابط والعالقة الوثيقة بينها وبني الد عاء، لذلك فإن  املعىن اللغوي للص الة تعين الص الة الشرع
، فمىت أُطليق اسم الص الة شرعا  فلن يدلَّ ذلك إال على الص الة ال يبتعد عن معناها االص طالحي 

 وهي ركن من أركان اإلسالم اخلمسة.،املشروعة؛ فالص الة كل ها دعاء

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مل ذج  منا ذكر  :  ثانيا  
 الشريفة 

َا تَ ْعَمُلوَن )َوأَقييُموا الصَّاَلَة  قال تعاىل :   ُكْم ميْن َخْْيٍ جتَيُدوُه عيْنَد اَّللَّي إينَّ اَّللََّ مبي َنْ ُفسي َوآتُوا الزََّكاَة َوَما تُ َقد يُموا ْلي
ٌْي(  البقرة (110) )َبصي

لصَِّْبي َوالصَّاَلةي إينَّ اَّللََّ َمَع الصَّابيريينَ اَي أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا اْستَ   )وقال :    البقرة) (153)    عييُنوا ابي

 اب رضي هللا عنه يف حديث جِبيل املذكور يف الشعبة الثانية:مر بن اخلطعن سيدَن ع

ا رسوُل هللا ،  أن  َتْشَهدَ  أن  اإلسالمُ )...فقال رسوُل هللاي صلى هللا عليه وسلم :   ال إلَه إال هللاُ وأن حممد 
َ الزكاَة ، وَتصوَم رمضاَن ، وحَتُجَّ البيَتإن   ..(  يال  إليه سب  استطْعتَ  وتُقيَم الصالُة ، وتُ ْؤِتي

http://quranbysubject.com/sura.php?Sura=2#110
http://quranbysubject.com/sura.php?Sura=2#153
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ُ َعَلْيهي َوَسلَّ  َا يُ َقر يُبيني ميَن اجْلَنَّةي، َويُ َباعيُدّني ميَن النَّاري، قَاَل: َعَرَض ليلنَّيبي ي َصلَّى اَّللَّ ّْني مبي ْييهي فَ َقاَل: َأْخِبي َم يفي َمسي
ئ ا، َوتُقييُم الصَّاَلَة، َوتُ ْؤِتي  َم "  " تَ ْعُبُد هللَا، َواَل ُتْشريُك بيهي َشي ْ ُل الرَّحي  الزََّكاَة، َوَتصي

ثَ َنا اْلَولييُد ْبُن اْلَعي ْ  اري، َوأَْوَمأَ إيىَل َحدَّ ُب َهذيهي الدَّ ُّ، يَ ُقوُل: َأْخَِبَّني َصاحي َباّني ْعُت أاََب َعْمٍرو الشَّي ْ زَاري، قَاَل: مسَي
ُ َعَلْيهي  َّ َصلَّى اَّللَّ صَّاَلُة َوَسلََّم َأيُّ اْلَعَملي َأَحبُّ إيىَل هللاي تَ َعاىَل؟ قَاَل: " الَداري َعْبدي هللاي، قَاَل: َسأَْلُت النَّيبي

 "، قَاَل: ليَوْقتيَها "، قُ ْلُت: مُثَّ َأيُّ؟ قَاَل: " بيرُّ اْلَواليَدْيني "، قُ ْلُت: مُثَّ َأيُّ؟ قَاَل: " اجلْيَهاُد يفي َسبييلي هللاي 
.َوَحدََّثيني هبيينَّ َوَلوي اْستَ َزْدتُُه   يحي  َلزَاَدّني َأْخَرَجاُه يفي الصَّحي

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح  

ال خالف بني اثنني من العلماء على وجوب الص الة وفرضي تها؛ فهي واجبٌة يف الشرع على كل  مسلمٍة 
 ) َعَلى اْلُمْؤمينينَي كيَتااب  مَّْوُقوات  ومسلٍم؛ ابلٍغ عاقٍل، ودليل ذلك قوله تعاىل: )إينَّ الصَّالََة َكاَنتْ 

فة الص الة من النيب  صل ى هللا عليه وسل م؛ فإذا أراد الص الة كان يستقبل القبلة قائما ، خذ العلماء صوأ
وينوي الدخول يف الص الة بقلبه، مث  يستفتح الص الة بتكبْية اإلحرام قائال : )هللا أكِب(، ويرفع يديه مع 

ويوج ه بصره إىل اْلرض، مث  مث  بعد تكبْية اإلحرام يضع يده اليمىن فوق اليسرى على صدره، التكبْي،  
ومتجيده والثناء    -تعاىل-يقرأ دعاء االستفتاح وله صيٌغ عديدٌة مشهورة ومتنو عة، تتلخ ص كلها حبمد هللا 

ع الفاحتة وكان يقط    -اجلهر هبادون  -عليه، مث  يتعو ذ من الشيطان الرجيم، ويقرأ الفاحتة ابدائ  ابلبسملة  
اءة الفاحتة يؤمي ن قائال : )آمني( جهرا  وميدُّ هبا صوته، ويسكت ُهنيهة ، مث  بعد آية  آية ، وبعد انتهائه من قر 

جيهر يف القراءة إن   -صل ى هللا عليه وسل م-ذلك يقرأ ما تيس ر له من القرآن الكرمي غْي الفاحتة. وكان 
ء، وُيسر  بباقيهما،  )صالة الفجر(، وجيهر يف أو ل ركعتني من صالَِت املغرب والعشا  كانت الص الة ُصبحا  

رُّ يف صالَِت الظُّهر والعصر، كما كان جيهر يف صالة اجلمعة وصالة العيدين، واالستسقاء،  كما ُيسي
كف يه على وصالة الكسوف، فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وكِبَّ وركع، ويطمئن  يف الركوع، وفيه يضع  

ه وجيعله مستواي ، حىت إن ه لو ُصب  عليه املاء لبقي ركبتيه، وميكي نهما، فيفري ج بني أصابعه، ويبسط ظهر 
ُمستقرا  من شد ة استواء ظهره، ويف الر كوع يقول: )سبحان رِب  العظيم( ثالث مر ات، مث  يرفع ظهره قائما  

معتدال ، مث  يقول: )رب نا ولك اْلمد(، مث  يهوي ساجدا  بعد قائال: )مسع هللا ملن محده(، ويرفع يديه حينها  
، فيضع يديه على اْلرض ويبسطهما، ويرتكز على كف يه، ويوج ه أصابعه حنو القبلة ويضم ها، أ ن يُكِب 
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ويطمئن  يف سجوده ويف مجيع انتقاالته يف الص الة، ويقول أثناء السجود: )سبحان رِب  اْلعلى( ثالث 
لى النحو نفسه، ويف الر كوع  ما شاء هللا له أن يدعو، ويكر ر السجود مر تني يف كل  ركعة ع  مر ات، ويدعو

كان مُيكي ن أنَفه وجبهته من اْلرض، ويفرش رجله اليسرى فيقعد عليها ُمطمئن ا  إذا جلس؛ وينصب 
)اللهم  اغفر يل، يقول بني السجدتني:    -صل ى هللا عليه وسل م-اليمىن وجيعل أصابعها جهة القبلة. وكان 
ين، وارزقين(، مث  ينهض لإلتيان ابلركعة الثانية على النحو نفسه، وارمحىن، واجُِبّن، وارفعين، واهديّن، وعافي 

مث  جيلس للتشهد بعد الركعة الثانية، فيضع كفَّيه على فخذيه فيقبض اليمىن، ويبسط اليسرى وُيشْي 
ة أ يف كل  ركعتني التحي ات، ويصل ي على نفسه، فإذا انتهت الص الابلسب ابة الُيمىن موج ها  نظره إليها، ويقر 

 )سلَّم عن ميينه ومشاله قائال  عند كل جهة: )الس الم عليكم ورمحة هللا

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

اليومية،حيث يقوم املسلم ارتباطا بواقعنا وحياتنا    ،وأركان اإلسالم اخلمسة،الصالة من أكثر شعب اإلميان
داء مخسة فروض يوميا يف املسجد، والرواتب االثنتا عشرة ركعة،وبعض النوافل اْلخرى كصالة الليل أب

والوتر، والصالة مبثابة االغتسال الذي يزيل مجيع اْلوساخ على اجلسم،فهي تغسل ذنوب العبد كلما 
إىل وظيفتها الصحية  الذنوب واملعاصي،ابإلضافة  يعود طاهرا نظيفا من أدران،فأداها على الوجه املشروع

واالجتماعية كتمرين يومي يف أوقات حمددة،يلتقي من خالله سكان اْلي يتبادلون السالم ويتفقدون 
 أحوال بعضهم بعضا.

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامسا 

فوائد الديني ة  كما أن  هلا العديد من ال  الكثْية،  -سبحانه وتعاىل-  ُشريعت الص الة لُشكر أنُعم هللا
 :والرتبوي ة، ويظهر أثر هذه الفوائد على اْلفراد واجملتمعات على حدٍ  سواء، ومن أبرز تلك الفوائد 

 مناجاة هللا ودعائه وقت اْلاجةعقد الصلة الدائمة بني العبد وخالقه، وما فيها من لذ ة -1  

 وتعاىل، وتفويض مجيع أموره له هإظهار العبودي ة واالفتقار له سبحان-2

 للفوز برضى هللا سبحانه وتعاىلهي السبيل اْلوحد  -3
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 سبٌب لتكفْي الذنوب واآلاثم-4

  راج النفس البشري ة إىل خالقهاوذلك مبع  -سبحانه وتعاىل-هللا    من فوائدها كذلك التقرب إىل-5

 و  عن الدنيا مبظاهرها الزائلةك السملفيها كذ -6

 .، وتعزيز اإلرادة، كما تدعو إىل الرتفُّع عن مغرايت الدنيا وملذ اهتاس البشري ةتقوية النف-7

اجتماعي لسكان اْلي يلتقون من خالله  للسالم الصالة مدرسة صحية وملتقى لياقة رايضية وَندي  -9
 ويتفقدون أحوال بعضهم بعضا

 والعشرون :   الثانية   القيمة 

 الزكـــــــــــاة   -22

 كاة :  تعــــــريف الز

 لزكاة لغة : النماء والزايدة، والِبكة، والطهارة، والصالح، ومُس يت ابلزكاة ْلهنا تزيد من مال العبد وتنم يه. ا

من املال ُُيرج من مال العبد عند موافقته لشروط الزكاة، ويُعطى هذا حمدد    الزكاة اصطالحا : مقداٌر 
، وهي ركن من أركان لقرآن الكرمي بلفظ الصدقةكاة يف ااملقدار من املال إىل فئاٍت خمصوصٍة. وذكيرت الز 

 اإلسالم اخلمسة.

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
 الشريفة 

َا َوَصلي  َعَلْيهيْمۖ  إينَّ  )  قال تعاىل: ُْمۗ  َواَّللَُّ َتكَ َصاَل ُخْذ ميْن أَْمَواهلييْم َصَدَقة  ُتَطهي ُرُهْم َوتُ زَكي يهيم هبي يٌع    َسَكٌن هلَّ مسَي
 [103َعلييٌم( ]التوبة:

 56: )َوأَقييُمواْ ٱلصََّلٰوَة َوَءاتُواْ ٱلزََّكٰوَة( ]النور: قال تعاىلو 
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أْعليْمُهم أن اَّلل  افرتض عليهم يف أمواهلم صدقة : )    وقال صل ى اَّلل  عليه وسل م ملعاذ حني أرسله إىل اليمن
 [.]سنن أِب داوود  (  رد على فقرائهمم وتيائهتؤخذ من أغن

ن ابن عمر رضي هللا عنهما، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )بين اإلسالم على مخس: وع
شهادة أن ال إله إال هللا، وأن حممدا  عبده ورسوله، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم 

 [  رمضان( ]رواه البخاري
هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )مخس من جاء هبن مع إميان   رداء رضيأِب الد  وعن

دخل اجلنة: من حافظ على الصلوات اخلمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام 
 ِباّن يفرمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيال ، وأعطى الزكاة طيبة هبا نفسه( اْلديث. ]رواه الط

 [ إبسناد جيد الكبْي  

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح  
اْلُري ية: و الزكاة فرٌض من فروض اإلسالم، ومن شروطها: اإليسالم: فغْي املسلمني ال جتب عليهم الزكاة.  

حتقيق الني صاب: و ك.  د اململو ال بُد  أن يكون العبد مالكا  لنفسه وحري ته، لذلك ال جتب الزكاة على العب
النصاب هو مقدار معني  من املال إذا وصلت إليه أموال العبد وجبت عليها الزكاة، فمثال  لو كان نصاب 

املال النقدي  ألف دينار، فإن  العبد الذي ميلك ما يزيد عن ألف دينار زائدا  عن حاجته، وحقق بقي ة 
 وحمددٍة شرعا ، وشروط هذا النصاب: عدم ٍة معينةٍ وال بنسبشروط الزكاة؛ فعليه إخراج زكاة هذه اْلم

حاجة العبد ملا زاد عن النصاب من املال: وذلك ْلن  الزكاة فُريضت للتخفيف عن الفقراء ومواساة  هلم، 
الزكاة جتب يف ف  امتالك املال بشكٍل كاملٍ ومن شروطها  فصاحب املال أوىل أن يكون كافيا  حاجاته.  

، وليسمال العبد اخلا اْلول هو السنة و  مرور اْلَْول على املال:  و اركه فيه شخٌص آخر.  الذي يش  ص 
اهلجرية الكاملة، حيث ال بُد  أن متر  على املال سنٌة هجريٌة كاملٌة وهو ملٌك للعبد، وهذا الشرط يقع 

عادن، والري كاز على اْلموال النقدي ة، وُعروض التجارة، واإلبل، والبقر، والغنم، أما املزروعات، والثمار، وامل
 فال ُيشرتط أن حيول عليها اْلَْول. 

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة عا:ربط  راب 
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هلا عالقة وثيقة بواقعنا اليوم حيث إهنا مصدر من مصادر دخل   ركن من أركان اإلسالم اخلمسة،  الزكاة 
رز شكل من أشكال التكافل جتسد أب ،والزكاةالدولة املسلمة،كما أهنا مصدر رزق لبعض اْلسر الفقْية

جتماعية يف اإلسالم،ولو قام املسلمون بتطبيق عملي نزيه وأمني لفريضة الزكاة ملا االجتماعي والعدالة اال
وجد مسلم فقْي على وجه اْلرض،وهو اهلدف اْلساس من الزكاة وهو إغناء فقراء املسلمني وليس 

 إطعامهم أو إلباسهم...اخل

 وتطبيقها   القيمة ستفادة من  روس امل ذكر الد :    خامسا 

س و تطهْي نفوس الفقراء من اْلقد، والغل، واْلسد جتاه إخواهنم اْلغنياء، وتطهْي نفيف  أمهية الزكاة  
إعادة توزيع رؤوس اْلموال بني فئات اجملتمع، مم ا يؤد ي إىل حتقيق و اْلغنياء من البخل وحب  املال.  

 .فيها العبد   اخلطااي اليت قد يقع تعاىل، وتكفْي  نيل رمحة هللا  و  والعدالة،  االكتفاء

 

 والعشرون :    الثالثة   القيمة 

 الصيام   -23

 الصيام يف اللغة معناه: اإلمساك.  تعريفـــــــــه : 

الشمس ، يف الشرع: فهو التعبد هلل تعاىل ابإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر الثاّن إىل غروب  و 
 ة.وهو ركن من أركان اإلسالم اخلمس

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
 الشريفة 

َياُم َكَما ُكتيَب َعَلى الَّذييَن ميْن قَ ْبليُكْم َلَعلَُّكْم  اَي أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا ُكتيَب   ﴿قال تعاىل:   َعَلْيُكُم الص ي
م ا َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكانَ  * تَ ت َُّقونَ  ْنُكْم َمرييض ا َأْو َعَلى َسفَ أايَّ ٍم أَُخَر َوَعَلى الَّذييَن يُطييُقونَُه  مي ٌة ميْن أايَّ ٍر َفعيدَّ

ُتْم تَ ْعَلُمونَ فيْديٌَة َطَعاُم ميْسكينٍي َفمَ  َشْهُر َرَمَضاَن  * ْن َتَطوََّع َخْْي ا فَ ُهَو َخْْيٌ َلُه َوَأْن َتُصوُموا َخْْيٌ َلُكْم إيْن ُكن ْ
ْنُكُم الشَّْهَر فَ ْلَيُصْمُه وَ ْنزيَل فييهي اْلُقْرآُن هُ الَّذيي أُ  َمْن َكاَن د ى ليلنَّاسي َوبَ ي يَناٍت ميَن اهْلَُدى َواْلُفْرقَاني َفَمْن َشهيَد مي
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ُ بيُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرييُد بيُكُم الْ  ٍم ُأَخَر يُرييُد اَّللَّ ُوا َمرييض ا أَْو َعَلى َسَفٍر َفعيدٌَّة ميْن َأايَّ َة َوليُتَكِب ي ُعْسَر َوليُتْكميُلوا اْلعيدَّ
يُب َدْعَوَة الدَّاعي إيَذا َدَعاني َوإيَذا َسأََلَك عيَبادي  * اَّللََّ َعَلى َما َهَداُكْم َولََعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  ي َعين ي فَإيّن ي َقرييٌب أُجي

يُبوا يلي َوْليُ ْؤميُنوا ِبي َلَعلَُّهْم يَ ْرُشدُ  َيامي الرََّفُث إيىَل نيَسائيُكْم ُهنَّ ليَباٌس َلُكْم  * ونَ فَ ْلَيْسَتجي َلَة الص ي لَّ َلُكْم لَي ْ أُحي
ُروُهنَّ َوابْ تَ ُغوا َما َوأَنْ ُتْم ليَباٌس هَلُنَّ َعليَم اَّللَُّ  ُتْم خَتَْتانُوَن أَنْ ُفَسُكْم فَ َتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم فَاآْلَن اَبشي  أَنَُّكْم ُكن ْ

َ َلُكُم اخْلَْيُط اْْلَبْ َيُض ميَن اخْلَْيطي اْْلَْسَودي ميَن اْلفَ َكتَ  ُ َلُكْم وَُكُلوا َواْشَربُوا َحىتَّ يَ تَ َبنيَّ َياَم ري جْ َب اَّللَّ مُثَّ أمتيُّوا الص ي
دي تيْلَك ُحُدوُد اَّللَّي  ُروُهنَّ َوأَنْ ُتْم َعاكيُفوَن يفي اْلَمَساجي ُ آاَيتيهي   إيىَل اللَّْيلي َواَل تُ َباشي ُ اَّللَّ َفاَل تَ ْقَربُوَها َكَذليَك يُ َبني ي

 [ 187 –  183البقرة:  ]﴾   ليلنَّاسي َلَعلَُّهْم يَ ت َُّقونَ 

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم  قَاَل َرُسوُل اَّللَّي  ُ َوَأنَّ حمَُ   )  : َصلَّى اَّللَّ َ اإليْسالُم َعَلى مَخٍْس َشَهاَدةي َأْن ال إيلََه إيال اَّللَّ ا ُبيني مَّد 
 ل املشهوروحديث جِبي  .[متفق عليه  ]  (َرُسوُل اَّللَّي َوإيقَامي الصَّالةي َوإييَتاءي الزََّكاةي َواْلَْج ي َوَصْومي َرَمَضاَن  

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

لٍغ عاقٍل، قال تعاىل يف سورة البقرة: )اي فرض هللا تعاىل الصيام يف شهر رمضان املبارك على كل مسلٍم اب
ا ُكتب عليكم الصيام(، ولكن هناك أيضا  صيام النوافل اليت يتقر ب فيها العبد هلل تعاىل أيها الذين آمنو 

؛ كصيام اْلايم الست من شوال، وليسد النقص الذي قد يصيب فريضة الصيام يف شهر رمضان املبارك
ر اْلول من ذي اْلجة. كما توجد بعض اْلايم اليت يعتِب م البيض، والعشواخلميس، واْلاي  االثننيويومي  

الصيام فيها مكروها  كصيام يوم اجلمعة، كما أن  هناك الصوم احملر م وهو صيام اْلائض والنفساء وصيام 
 .أول أايم العيد ويوم الشك

ليها الصوم مثل اْلامل هللا تعاىل الصيام ترك هناك اباب  لبعض الفئات اليت يصعب ع  عندما فرضو 
من اهلالك، كما أنَّ املريض الذي ُياف على نفسه من اهلالك   واملرضع إذا خافت على نفسها أو ولدها

الفئات قضاء أجاز هللا تعاىل له اإلفطار، وكذلك املسافير ملا يف السفر من مشقٍة وتعٍب، ولكن على هذه  
 .الواجبة  ع منهم، وإال  فدفع الكف ارةيستطلمهذه اْلايم ل

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  
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ركنا يف موعد   ،لكونه  الصيام من الشعب ذات العالقة الوثيقة بواقع الناس وحياهتم إىل أن تقوم الساعة
يتكرر سنواي، والنوافل منه منها ما هو أسبوعي وشهراي ومومسيا،ويف مومسه السنوي مظاهر عظيمة من 

سالم وقيمه،كانتشار  صور الرتاحم والتزاور والتواصل بني اجلْيان واْلقارب واْلصدقاء،وتنتشر  مظاهر اإل
 اء واْلقارب واإلحسان إىل احملتاجني.. املسلمني واستشعار حاجة الفقر صور التكافل االجتماعي بني

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامسا 

كما أنَّ للصائم دعوة ال ترد عند إفطاره،   يام العبد فيجزيه كيفما يشاء،لقد اختص  هللا تعاىل نفسه بص
وله فرحتان فرحٌة عند إفطاره وقت غروب الشمس وفرحٌة عند إمتام الصيام كامال  يف العيد، ومن مات 

ني. ومن فوائد الصيام الذي خصصه هللا تعاىل للصائم  من ابب الراين اجلنة وهو صائٌم فإنه يدخل  
ترميم نفسها، كما أنَّ اجلسم يستطيع خالل فرتة الصيام أن هي ترك املعدة لرتاتح وتعيد    الصحي ة

يتخل ص من السموم اليت ترتاكم فيه على مدار اْلايم، والصيام فرصة ملن يرغب يف إنقاص الوزن 
 .والتخل ص من الدهون 

 الرابعة والعشرون :    القيمة 

 ف االعتكا  -24

ما هذه )     :عليه برا كان أو غْيه ومنه قول اَّلل  تعاىلالشيء وحبس النفس  يف اللغة هو لزوم   االعتكاف
 (  التماثيل اليت انتم هلا عاكفون 

عن النيب صلى هللا عليه  سنة مؤكدة ، وهو بقصد التعب د َّلل  وحده  املسجد اإلقامة يف  معناه:  يف الشرعو 
 (  تكف العشر اْلواخركان النيب صلى هللا عليه وسلم يع) :عائشة وسلم، لقول السيدة

 .: هو لزوم مسجد لعبادة هللا من شخص خمصوص على صفة خمصوصة معىن اإلعتكاف اصطالحا  و 

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
 الشريفة 
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 ليلطَّائيفينَي َواْلَعاكيفينَي َوالرُّكَّعي السُُّجودي ( تعاىل : ) َوَعهيْدََن إيىَل إيبْ رَاهييَم َوإيمْسَاعييَل َأْن َطه يرَا بَ ْييتيَ   قال
دي ( البقرة/،  125البقرة/ ُروُهنَّ َوأَنْ ُتْم َعاكيُفوَن يفي اْلَمَساجي  . 187وقوله : ) َوال تُ َباشي

َّ َصلَّى اَّللَُّ وأما السنة فأحاديث كثْي  َها َأنَّ النَّيبي ُ َعن ْ َي اَّللَّ َعَلْيهي َوَسلََّم ) َكاَن  ة منها حديث َعائيَشَة َرضي
َر ميْن َرَمَضاَن حَ  ُ ، مُثَّ اْعَتَكَف أَْزَواُجُه ميْن بَ ْعديهي ( رواه البخاري يَ ْعَتكيُف اْلَعْشَر اَْلَواخي ىتَّ تَ َوفَّاُه اَّللَّ

 . (1172( ومسلم )2026)

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

وأما اإلمجاع ،  ،وأدلته من الكتاب والسنة كما سبق أعاله، ة واإلمجاعابلكتاب والسن  االعتكاف مشروع
كالنووي وابن قدامة وشيخ اإلسالم ابن  ، فنقل غْي واحد من العلماء اإلمجاع على مشروعية االعتكاف

 ( :15/437وقال الشيخ ابن ابز يف جمموع الفتاوى )، متيمية وغْيه

يف رمضان أفضل من غْيه .. وهو مشروع يف ملسجد قربة من القرب ، و ال ريب أن االعتكاف يف ا"
 . رمضان وغْيه" اه  ابختصار

ل اْلصل يف االعتكاف أنه سنة وليس بواجب ، إال إذا كان نذرا فيجب ، لقو :     حكم االعتكاف  
هي ( رواه   النيب صلى هللا عليه وسلم : ) َمْن َنَذَر َأْن يُطييَع اَّللََّ فَ ْلُيطيْعُه ، َوَمنْ  َيُه َفال يَ ْعصي َنَذَر َأْن يَ ْعصي

ُ َعْنُه قَاَل : اَي َرُسوَل اَّللَّي ، إيّن ي َنَذْرُت يفي اجْلَاهيلييَّةي َأْن أَعْ ( ،   6696البخاري ) َي اَّللَّ َتكيَف وْلن ُعَمَر َرضي
دي اْْلَرَامي . قَاَل : ) أَْوفي بيَنْذريَك ( ) َلة  يفي اْلَمْسجي وقال ابن املنذر يف كتابه "اإلمجاع" ( ،  6697لَي ْ

 وأمجعوا على أن االعتكاف سنة ال جيب على الناس فرضا"( ،  53)ص

 . إال أن يوجبه املرء على نفسه نذرا فيجب عليه" اه 

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

ه السنة املنسية أتسيا مشروعية االعتكاف يف كل زمان ومكان وحاجة أهل زماننا إلحياء هذ
 وأصحابه.ابلرسول صلى هللا عليه وسلم واقتداء به  

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامسا 
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 منها :يستفاد من مشروعية االعتكاف فوائد مجة  

 مشروعية االعتكاف يف زمان اقتداء ابلرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه وأتسيا هبم-1

 ة يف شهر رمضانع يف كل وقت خاصاالعتماف مشرو -2

 االعتكاف مشروع يف املساجد-3

 ليس لالعتكاف مدة حمددة بل حسب ما يوجبه املسلم على نفسه-4

 وجوب الوفاء بنذر االعتكاف-5

 

 والعشرون :   اخلامسة   القيمة 

 املناسك   -25

 تعريفها: 

كلغة :   كُ ، و   مجع َمْنَسك،    اسم:    َمناسي  رُُه ، عيَباَداتُهُ اْلَْج ي : َشَعائي  َمَناسي

، كلها ، وقد غلب   العباداتاْلج ، واملناسك :    ومواقع أداء عباداتمواضع واصطالحا: املناسك :
 . إطالقها على أفعال اْلج لكثرة أنواعها

عظ مة وإتياهنا يف أوقاٍت ْلداءي املشاعير امل؛ َقْصد بيت هللا اْلرام :هوواْلج لغة : القصد ،واصطالحا: 
علومة يعين كذلك: الص فة املوفق شروٍط خَمصوصة، وهو   ن العام على َوجٍه وَهيئٍة خَمصوصة،خَمصوصة م

شَّرع من: اإلحرام، والتلبية، والوقوف بعرفة، والطَّواف ابلبيت، والسَّعي بني الصفا واملروة، والُوقوف يف ال
  ذلك كل ه من مَتام قْصدي البيتابملشاعر، ورْميي اجلمرات وما يتبع ذلك من اْلفعالي املشروعة فيه، فإنَّ 

 سالم اخلمسة .،وأحد أركان اإلإقامة  للنُّسك، وهو فرض عني مرَّة يف العمر
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من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة 

أَوَُّل ب ي اْلَعاَلمينَي ال َشرييَك لَُه َوبيَذليَك أُميْرُت َوأَََن ُقْل إينَّ َصالِتي َوُنُسكيي َوحَمَْياَي َومَمَاِتي َّلليَّي رَ قال تعاىل : )
 {163-162}اْلنعام:  (  اْلُمْسليمينيَ 

ْلَْج ي أَيْتُوَك ريَجاال  َوَعَلى ُكل ي َضاميٍر أَيْتينَي ميْن ُكل ي َفجٍ  َعمييقٍ  ﴿وقال تعاىل : ليَيْشَهُدوا   * َوأَذ يْن يفي النَّاسي ابي
ٍم َمْعُلوَماٍت َعَلى َما  ْم َوَيْذُكُروا اْسَم اَمَنافيَع هلَُ  َها َوَأْطعيُموا اْلَبائيَس َّللَّي يفي َأايَّ ن ْ َرَزقَ ُهْم ميْن هبَييَمةي اْْلَنْ َعامي َفُكُلوا مي

ْلبَ ْيتي اْلَعتييقي  * اْلَفقيْيَ   [  29  –  27اْلج:  ]    ﴾   مُثَّ ْليَ ْقُضوا تَ َفثَ ُهْم َوْلُيوُفوا نُُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَُّفوا ابي

ُلَغ َوأمتيُّوا اْلَْجَّ َواْلُعْمرََة   ﴿وقال تعاىل :   ْرمُتْ َفَما اْستَ ْيَسَر ميَن اهْلَْديي َواَل حَتْليُقوا ُرُءوَسُكْم َحىتَّ يَ ب ْ َّلليَّي فَإيْن ُأْحصي
هي فَ  ْنُكْم َمرييض ا أَْو بيهي أَذ ى ميْن رَْأسي ُتْم اهْلَْدُي حمَيلَُّه َفَمْن َكاَن مي ن ْ َياٍم أَْو َصَدَقٍة أَْو ُنُسٍك فَإيَذا أَمي فيْديٌَة ميْن صي

مٍ  َياُم َثاَلثَةي أايَّ ْد َفصي ْلُعْمرَةي إيىَل اْلَْج ي َفَما اْستَ ْيَسَر ميَن اهْلَْديي َفَمْن َلَْ جيَي َعٍة إيَذا َفَمْن مَتَتََّع ابي  يفي اْلَْج ي َوَسب ْ
دي اْْلَرَ َرَجْعُتْم تيْلَك َعَشرٌَة َكامي  ريي اْلَمْسجي امي َوات َُّقوا اَّللََّ َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َشدييُد َلٌة َذليَك ليَمْن َلَْ َيُكْن أَْهُلُه َحاضي

َداَل يفي اْلَْج ي   * اْلعيَقابي  َوَما اْلَْجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن فَ َرَض فييهينَّ اْلَْجَّ َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل جي
ُ َوتَ َزوَُّدوا فَإينَّ  لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن  *  َخْْيَ الزَّادي الت َّْقَوى َوات َُّقوني اَي أُويلي اْْلَْلَبابي تَ ْفَعُلوا ميْن َخْْيٍ يَ ْعَلْمُه اَّللَّ

تَ ُغوا َفْضال  ميْن َرب يُكْم فَإيَذا أََفْضُتْم ميْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُروا اَّللََّ عي  ْنَد اْلَمْشَعري اْْلَرَامي َواذُْكُروُه َكَما َهَداُكْم َوإيْن تَ ب ْ
يمٌ  * ُتْم ميْن قَ ْبليهي َلميَن الضَّال ينيَ ُكن ْ  ﴾   مُثَّ أَفييُضوا ميْن َحْيُث أَفَاَض النَّاُس َواْستَ ْغفيُروا اَّللََّ إينَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرحي
 [199 –  196البقرة:  ]

بين اإلسالم على مخس:    « قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :رضي هللا عنه  ابن عمر  وعن  
    »  شهادة أْن ال إٰله إال هللا، وأن حممدا  رسول هللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، واْلج، وصوم رمضان

 .هذا لفظ البخاريمتفق عليه و 

أيها الناس قد فرض  » :لم، فقالخطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وس  :عن أِب هريرة رضي هللا عنه قالو 
 ،ومنه حديث جِبيل املشهور واملذكور بطوله يف الشعبة الثانية.لمرواه مس  »...هللا عليكم اْلج فحجوا

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   
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يف أحكام  رِبأبو بكر بن الع قال القاضيوهو اْلج ،فاملناسُك مجع منسك بفتح السني وكسرها،  
وأرَن    اْلول: تعبدت، ومنه قوله تعاىل:واشتقاقه من نسكت، وله يف اللغة معان:   :القرآن 

خص يف اْلج على عادة اللغة. الثاّن: قال ثعلب: هو مأخوذ من النسيكة، والنسيكة:   مناسكنا
 يذبح لغْيه، املخلصة من اخلبث، ويقال للذبح نسك. ْلنه من مجلة العبادات اخلالصة هلل; ْلنه ال

مذهبا فقد نسك. وال يرجع إال إىل العبادة  وادعى ابن عرفة أن معىن نسكت ذهبت، وكل من ذهب
 .انتهى .والتقرب. وهو الصحيح. وملا رأى قوم أن العبادة تتكرر قال: إن نسكت مبعىن تعهدت

النسك: يُطلق ثالثة  :رمحه هللا العالمة العثيمني وغلَب إطالق املناسك على أفعال اْلج وشعائره، قال
ا ، واترة : يراد به التقرب إىل هللا تعاىل ابلذبح، واترة: يراد به أفعال اطالقات؛ فتارة: يراد به العبادة عموم

 .اْلج وأقواله
 .فاْلول: كقوهلم: فالن َنسك، أي: عابد هلل عز وجل
ليَك أُميْرُت مَمَاِتي َّلليَّي َرب ي اْلَعاَلمينَي ال َشرييَك َلُه َوبيذَ والثاّن: كقوله تعاىل: ُقْل إينَّ َصالِتي َوُنُسكيي َوحَمَْياَي وَ 

{، وميكن أن يراد ابلنسك هنا: التعبد، فيكون من املعىن 163-162َوأَََن َأوَُّل اْلُمْسليمينَي }اْلنعام:
 .اْلول

َكُكْم فَاذُْكُروا اَّللََّ   ُتْم َمَناسي  .)200َكذيْكريُكْم آاَبءَُكْم أَْو َأَشدَّ ذيْكرا()البقرة:  والثالث: كقوله تعاىل: )فَإيَذا َقَضي ْ
أي النسك املراد به اْلج،   -هذا هو معىن النسك، وهذا اْلخْي هو الذي ُيص شعائر اْلج، وهو

 .نوعان: نسك العمرة، ونسك اْلج
من امليقات، أما نسك العمرة: فهو ما اشتمل على هيئتها من اْلركان والواجبات واملستحبات، أبن حيرم 

 .و يقصرويطوف ابلبيت، ويسعى بني الصفا واملروة، وحيلق أ
وأما اْلج: فهو أن حيرم من امليقات، أو من مكة إن كان مبكة، وُيرج إىل مىن، مث إىل عرفة، مث إىل 

 .مزدلفة، مث إىل مىن مرة اثنية، ويطوف، ويسعى ، ويكمل أفعال اْلج

 ن وجد هلا رابط به بالواقع املعاصر إ   القيمة رابعا:ربط  

اْلج ركن من أركان اإلسالم اخلمسة مرة يف العمر،وهو من شعب اإلميان ذات ارتباط وثيق بواقعنا  
وحياتنا،ففيه أعظم مشهد من مشاهد وحدة املسلمني ومساواهتم وهو يوم الوقوف بعرفة بلباس واحد 
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كاّن قامت اململكة العربية حملدودية اْليز امل،ونظرا لزايدة أعداد الراغبني يف أداء فريضة اْلد و وتلبية واحدة
السعودية بتنظيم مميز لتمكني الراغبني من أداء فريضة اْلج، وجيب على كافة املسلمني احرتام ذلك 

التنظيم والتعاون مع اْلكومة السعودية يف سبيل إجناح اخلطط والنسب املقررة لكل دولة،وحجاج 
 م بيسر وطمأنينة وأمن وأمان.مكنوا من أداء نسكهالداخل، تسهيال لضيوف الرمحن حىت يت

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

كبْية ال حتويها أي  عبادٍة أخرى من العبادات اليت فرضها هللا سبحانه وتعاىل على عباده،   دروس اْلج
 اآلِت:   ها يف الد ين اإلسالمي، ومنوذلك ملا له من مكانٍة كبْيةٍ 

 فريضٌة حُيبها هللا  جُّ اْل -1
 اْلج نوٌع من أنواع اجلهاد يف سبيل هللا   -2
 حتصيل الثواب واْلجر من عند هللا   -3
 هللا  فيه تَعظيٌم هلل وإظهاٌر لشعائر  اْلجُّ  -4
سلمني من مجيع أحناء البالد اإلسالمي ة وغْي اإلسالمية؛ حيث إن     -5

ُ
اْلج  ابٌب الجتماع امل

سلمني من مجيع أقطار اْلرض جي
ُ
تمعون يف صعيٍد واحد بني مك ة وعرفة، يتبادلون فيه امل

ب ة والتعارف فيما بينهم، دون وجود حواجز أو عوائق بينهم بسبب منصٍب أو املود ة واحمل
 جاٍه أو سلطان. 

 احتاد املسلمني بزٍي واحدٍ  -6
 اْلج ابٌب لتحصيل املنافع للناس   -7
 وقع منه من أخطاٍء وتقصٍْي يف اْلج  اهلدي الذي يقوم به اْلاج قُربة  هلل وفريضة  عن ما   -8

 والعشرون : السادسة    القيمة 

 اجلهاد   -26

 تعريفه: 
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جهدا، فاملصدر: )اجلهد ابلضم أو الفتح وهو الوسع أو الطاقة،  -جيهد   -مأخوذ من جهد :اجلهاد لغة
 .هو املشقة  -ابلفتح    –هو الوسع والطاقة، واجلهد    -ابلضم   –وقيل: )اجلهد  

{، أي غاية وهناية قسمهم،  الغاية، }وأقسموا ابهلل جهد أمياهنم  مبعىن –ابلفتح    –ويستعمل اجلهد  
 (فاجلهد واجلهاد يف اللغة: )بذل أقصى ما يستطيعه اإلنسان من طاقة لنيل حمبوب أو لدفع مكروه  

 :اجلهاد شرعا واصطالحا
ذلك دفع الكفار عن ُحرمات قتال املسلمني للكفار، بعد دعوهتم إىل اإلسالم، أو اجلزية؛ فَيمتنعون، وك

 ذلك إعالء  لكلمة هللااملسلمني وبالدهم، كل   

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ثانيا: ذكر  
 الشريفة 

ُكْم يفي َسبييلي اَّللَّي َذليُكمْ  :تعاىل  قال َْمَواليُكْم َوأَنْ ُفسي َفاف ا َوثيَقاال  َوَجاهيُدوا أبي ُتْم   اْنفيُروا خي َخْْيٌ َلُكْم إيْن ُكن ْ
َّللَّي  تَ ْعَلُموَن  ا اَلت َّبَ ُعوَك َوَلكيْن بَ ُعَدْت َعَلْيهيُم الشُّقَُّة َوَسَيْحليُفوَن ابي د   َلوي َلْو َكاَن َعَرض ا َقرييب ا َوَسَفر ا قَاصي

ُ يَ ْعَلُم إيهنَُّ  َ أَذيْنَت هَلُْم َحىتَّ َعَفا ا  ْم َلَكاذيبُونَ اْسَتطَْعَنا خَلََرْجَنا َمَعُكْم يُ ْهليُكوَن أَنْ ُفَسُهْم َواَّللَّ ُ َعْنَك َلي َّللَّ
َ َلَك الَّذييَن َصَدُقوا َوتَ ْعَلَم اْلَكاذيبينَي   ري َأْن جُيَاهيُدوا   يَ تَ َبنيَّ َّللَّي َواْليَ ْومي اآْلخي اَل َيْسَتْأذيُنَك الَّذييَن يُ ْؤميُنوَن ابي

هيْم وَ  َْمَواهلييْم َوأَنْ ُفسي ْلُمتَّقينيَ أبي ُ َعلييٌم ابي ري َواْراَتَبْت   اَّللَّ َّللَّي َواْليَ ْومي اآْلخي َا َيْسَتْأذيُنَك الَّذييَن اَل يُ ْؤميُنوَن ابي إيمنَّ
 [45-41التوبة:] قُ ُلوهُبُْم فَ ُهْم يفي َريْبيهيْم َيرَتَدَُّدونَ 

َنَّ َسُهْم َوأَْمَواهَلُمْ اْلُمْؤمينينَي أَنْ فُ   إينَّ اَّللََّ اْشرَتَى مينَ }     :وقال تعاىل  هَلُُم اجْلَنََّة يُ َقاتيُلوَن يفي َسبييلي اَّللَّي فَ يَ ْقتُ ُلوَن  أبي
يلي َواْلُقْرآني َوَمْن أَْوىَف بيَعْهديهي ميَن اَّللَّي فَا ا َعَلْيهي َحق ا يفي الت َّْورَاةي َواإْليجنْي ُروا بيبَ ْيعيُكُم الَّذيي َويُ ْقتَ ُلوَن َوْعد  ْستَ ْبشي

 [111التوبة:] {    اْلَفْوُز اْلَعظييمُ   يَ ْعُتْم بيهي َوَذليَك ُهوَ ابَ 

رابط يوم يف سبيل هللا خْي من الدنيا وما " :سهل بن سعد رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصوعن  
عليها وموضع سوط أحدكم من اجلنة خْي من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد يف سبيل هللا أو 

 ه البخاري ومسلم." رواخْي من الدنيا وما عليها  الغدوة
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وهللا أعلم   -مثل اجملاهد يف سبيل هللا " :-قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  -رضي هللا عنه   -وعن أِب هريرة   
كمثل الصائم القائم، وتكفل هللا للمجاهد يف سبيله إن توفاه أن يدخله اجلنة أو   -مبن جياهد يف سبيله  

 صحيحهأخرجه مسلم يف   "و غنيمةيرجعه ساملا مع أجر أ

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

أنواع اجلهاد اجلهاد ضد العدو الظاهر وهو اإلنسان. اجلهاد ضد العدو الباطن وهو الشيطان. جهاد 
للسان، أو القلب، النفس. تتفاوت مراتب اجلهاد فجهاد الكفار واملنافقني يتم  ابلنفس، أو املال، أو ا

جلهاد ابلنفس هو اْلفضل، بينما جهاد أرابب الظلم والبدع واملنكرات فيكون ابليد إذا كان ولكن ا
ابإلمكان وغْي ذلك يكون ابللسان وغْي ذلك يكون ابلقلب. فضل اجلهاد يف سبيل هللا الدخول إىل 

منه   ىل اباب  خاصا  يدخلتعا  اجلنة، فاجلهاد من اْلسباب اليت تقود إىل دخول اجلنة، فخصص هللا
َنَّ هَلُُم اجْلَنََّة( ]التوبة:و اجملاهد  [. مغفرة 111ن، قال تعاىل: )إينَّ اَّللََّ اْشرَتَٰى ميَن اْلُمْؤمينينَي أَنُفَسُهْم َوأَْمَواهَلُم أبي

هللا تعاىل الذنوب واْلصول على رمحة هللا تعاىل، ونيل اْلجر العظيم. حتقيق اخلْي والفالح وحتقيق حمبة  
ووقايته من العذاب اْلليم. يعد  من مصارف الزكاة. حتقيق اخلْي يف الدنيا فاجلهاد يعد من دليل كمال 
اإلميان ابهلل تعاىل وحسن اإلسالم وحسن الظن ابهلل تعاىل وقو ة اليقني، وحتقيق العزة للمسلمني وقمع 

هاده وُيف ف عنه هللا تعاىل ىت بعد استشاملشركني ومتحيص القلوب. فضل اجملاهد والشهيد حي  يرزق ح
سكرات املوت، وتكون رائحة دمه كريح املسك، قال تعاىل: )َواَل تَ ُقوُلوا ليَمْن يُ ْقَتُل يفي َسبييلي اَّللَّي أَْمَواٌت 

[ يؤجر اجملاهد ويثاب على كل  ما يصاب به من أذى أو 154َبْل َأْحَياٌء َوَلكيْن اَل َتْشُعُروَن( ]البقرة:
لَّ أَْعَماهَلُْم( ]حممد:َصب، وحفظ مجن [ 4يع أعماله، قال تعاىل: )َوالَّذييَن قُتيُلوا يفي َسبييلي اَّللَّي فَ َلن ُيضي

 حيصل على مائة درجة يف اجلنة )إنَّ يف اجلنَّةي مائَة درجٍة، أعدَّها هللاُ للمجاهدين يف سبيلي هللاي 

 رابط به بالواقع املعاصر إن وجد هلا    القيمة رابعا:ربط  

اجلهاد يف هذا العصر من أكثر العبادات اليت شوهت واستعمل يف غْي ما شرع له،واختطفته مجاعات 
تكفْيية وأساءت لإلسالم وملسمى اجلهاد، فاجلهاد اْلق له شروط وضوابط ال يصح بدوهنا،ومن أمهها 

 على البلد. أن ينادي به ويل اْلمر ،الذي له والية صاْلة
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 وتطبيقها   القيمة ستفادة من  روس امل ذكر الد :    خامساً 

 نيل الشهادة يف سبيل هللا تعاىل. و  تصفية املؤمنني من ذنوهبم-1

 تربية املؤمن، وتعويده على الصِب، والثبات، والطاعة. -2

 اعتياد اجملاهد على بذل نفسه وإيثاره إلخوانه. إزالة الفساد من اْلرض. -3

د ة تكشف املؤمن من املنافق، بعكس الرخاء الذي ن  الشفقني؛ ْلفضح املناو   دحر الكفار وحمقهم-4
 يستطيع أي  شخص فيه اد عاء اإلميان. 

ظهور صدق الدعوة والدعاة الذين يبذلون كل شيء من أجل هللا تعاىل. و   دخول الناس يف دين هللا-5
 هداية اجملاهد إىل اْلق والصواب. -6

تركيزهم على دحر عدوهم ونشر دين هتم؛ من خالل  وتقل ص خالفا  همآتلفو  متس ك املسلمني بدينهم-7
 .هللا عز وجل

ما تقوم به اجلماعات املتطرفة والفئة الضالة من اخلوارج والدواعش والقاعدة وفروعهم املنتسبني  -8
لإلسالم زورا ليس جهادا وإمنا هو من اإلفساد يف اْلرض واإلسالم منهم براء خاصة بعد استباحتهم  

لتوحيد حبجج واهية من كيسهم مثل : النفاق والردة،ولن تنفعهم تلك هل القبلة وااء املعصومة ْلللدم
 الذرائع عند هللا.
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 والعشرون :   السابعة   القيمة 

 املرابطة يف سبيل اهلل عز وجل   -27

 تعريفه: 

 اللزوم واملداومة والثبات الرابط واملرابطة :  لغة :

هو اإلقامة يف الثغور، وهي و  ،دأ الطاهر حىت املماتواملداومة والثبات على املباللزوم  اصطالحا :  
، واملرابط هو املقيم فيها، املعد نفسه للجهاد يف سبيل أعداء اإلسالم اْلماكن اليت ُياف على أهلها من

 ترصدا  العدو خيله  ربطكما   والرتصد له  اخليل للعدو  ربط منه،و  هللا والدفاع عن دينه وإخوانه املسلمني
 كل مقيم بثغر يدفع عن املسلمني اْلعداء، أو يعدُّ نفسه لذلك سُتعمل الرابط لللمسلمني، مث ا

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
 الشريفة 

مين ْدوَّ اَّلل ي َوَعُدوَُّكْم َوآَخرييَن  ري اَبطي اخْلَْيلي تُ ْرهيُبوَن بيهي عَ َوَأعيدُّواْ هَلُم مَّا اْسَتطَْعُتم مي ن قُ وٍَّة َومين  قال تعاىل: )
ُ يَ ْعَلُمُهمْ   .60اْلنفال)ُدوهنييْم الَ تَ ْعَلُموهَنُُم اَّلل 

ُوا َوَصابيُروا َورَابيطُوا َوات َُّقوا اَّللََّ لََعلَُّكْم تُ ْفلي  ﴿ :قال تعاىلو  آل عمران: ]﴾   ُحونَ اَيأَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا اْصِبي
200] 

َيامي َشْهٍر هللا عنه أسلمان رضي  وعن   َلٍة َخْْيٌ ميْن صي ن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "رياَبُط يَ ْوٍم َولَي ْ
 رواه مسلم .  "اْلَفتَّانَ َوقيَياميهي، َوإيْن َماَت َجَرى َعَلْيهي َعَمُلُه الَّذيي َكاَن يَ ْعَمُلُه، َوأُْجريَي َعَلْيهي ريْزقُُه َوأَميَن  

 صلى هللا عليه وسلم قال: "ُكلُّ َمي يٍت ُُيَْتُم َعَلى َعَمليهي إيالَّ هللا عنه أن النيب  فضالة بن عبيد رضيوعن  
 يف سننه. رواه الرتمذي   "اْلُمرَابيَط، فَإينَُّه يَ ْنُمو َلُه َعَمُلُه إيىَل يَ ْومي اْلقيَياَمةي َويُ َؤمَُّن ميْن فَ تَّاني اْلَقِْب 

 العلماء شارة إىل أقوال  باختصار  مع اإل   القيمة ثالثًا : شرح   
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مراقبة العدو  يف الثغور املتامخة لبالدهم حبراسة من هبا من املسلمني. وهو يف  :يهاملرابطة يف سبيل هللا  
من الشيء؛ اْلصل اإلقامة على اجلهاد، وقيل: الرابط مصدر رابط مبعىن الزم، وقيل: هو اسم ملا يربط 

لك، أو أنه يربط فرسه اليت يقاتل أي: يشد، فكأنه يربط نفسه عما يشغله عن ذ
  .القسطالّن شرح .عليها

 .وعلى ذلك فاملقصود من املرابطة مالزمة الثغر هبدف التأمني، واْلراسة، وترك ما يشغل عن ذلك

ابن   وقد جاء يف رواية  وأما خبصوص اشرتاط تواصل الرابط ليوم وليلة، فهذا هو ظاهر اْلديث، 
إسناده  :اْلرَنؤوط قال شعيب .صيام شهر وقيامهليلة خْي من  رابط يوم أو   :يف صحيحه حبان 

 .وعلى هذه الرواية فاْلجر ينال إذا رابط يوما كامال، أو ليلة كاملة،صحيح

رابطون يف اليوم أما خبصوص نوم املرابط، أو انتقاله إىل موقع جماور ْلاجة ما، فاملعتاد أن يتناوب امل 
أن ينال اْلجر املذكور ْيه يف النوم وحنوه مبا ال ُيل ابملقصود، فال يبعد والليلة، فإذا تناوب املرابط مع غ

ذلك ُيل مبقصود التأمني واْلراسة، فال حيصل على اْلجر  إن شاء هللا، لكن إن َنم، أو انتقل وكان 
ط يعين يف حال الراب :القرطيب قال" إخل ...وإن مات : والسالمهذا ومعىن قوله عليه الصالة  ،    املذكور

لذي كان يعمله يف حال رابطه، وأجر رابطه. قال النووي: وجراين عمله عليه بعد موته جرى عليه عمله ا
فضيلة خمتصة به ال يشاركه فيها أحد. قال: وقد جاء صرحيا يف غْي مسلم: كل ميت ُيتم على عمله إال 

 .مسلم ىالديباج عل .ينمى له عمله إىل يوم القيامة وأجري عليه رزقهاملرابط فإنه  

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

االعداد ابلقوة البشرية والعسكرية ،واالستعداد لدفع الصائل املرتبص واملرتصد للمسلمني هي من أوجب 
ة العربية السعودية املرابطون على اْلد اجلنوِب ضد ،ومثاله :جنود اململكوأفضل واجبات اْلاكم املسلم

 ارسية اإلرهابية الصفويةاْلوثي اإلرهابية واملدعومة من مجهورية إيران اجملوسية الفمليشيا  

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 الرابط يف سبيل هللا من أفضل العبادات-1

 فتنة القِب ومن الفزع اْلكِب يوم القيامةاملرابط يف سبيل هللا أيمن من  -2
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 حترس يف سبيل هللا "  النار " عني ابتت  عيناه ال متسهما-3

للعدو من املشركني وأهل الكتاب، اليت ُييف العدو  هي البالد املتامخةو   املسلمني  ثغوراملرابطة يف  -4
،ْلن املرابطة على   ابْلرمني ابتفاق املسلمنيأهلها، وُييف أهلها العدو، واملرابطة هبا أفضل من اجملاورة  

ن، وإما على الكفاية، وأما اجملاورة فليست واجبة على ، إما على اْلعيافرض على املسلمنيالثغور  
 املسلمني

من شروط قبول الرابط يف سبيل هللا وموافقته للشرع:أن يكون بتكليف من ويل اْلمر ، واإلخالص -5
عة والة لقاء العدو،ولزوم طاعة هللا وطاعة رسوله صلى هللا عليه وآله وسلم وطاهلل يف النية،والثبات عند  

 .من العجب واالغرتار ابلكثرة والقوة واْلذروجتنب الظلم،  اْلمر،

 والعشرون :   الثامنة   القيمة 

 الثبات للعدو وترك الفرار من الزحف   -28

 تعريفه: 

املكان والزمه،واصطالحا:هو البقاء واالستقرار يف موقع املعركة الثبات لغة : مصدر :ثبت مبعىن استقر يف  
 سلمني جبيش الكفار بشجاعة وبسالة بقصد إعالء كلمة هللا،ومحاية ثغور املسلمنيعند التقاء جيش امل

 .ىلَّ الشيء وتوىل: أدبر، ووىل عنه: أعرض عنه أو أنىو 

عدم التويل عن النيب صلى هللا عليه وسلم، هو عدم التويل يوم الزحف، و  -كما سيتبني    -وعدم التويل
 يوش.عند التحام اجل   وعدم التويل عن اجلهاد

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
 الشريفة 

َوَمن يُ َوهل ييْم يَ ْوَمئيٍذ ُدبُ رَُه  * تُ َولُّوُهُم اَْلْداَبرَ اَي أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا إيَذا لَقييُتُم الَّذييَن َكَفُروا َزْحف ا َفالَ   ﴿ :قال تعاىل
ْيُ ا ل يقيَتاٍل َأْو ُمَتَحي يز ا إيىَل فيَئٍة فَ َقْد ابَ إيالَّ ُمَتَحر يف   صي

َ
]اْلنفال   ﴾ َء بيَغَضٍب م يَن اَّللَّي َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبيْئَس امل
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15-16] 
ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "اجتنبوا السبع املوبقات، قالوا: عن أِب هريرة رضي هللا عنه، قال: ق

؟، قال: الشرك ابهلل، والسحر، وقتل النفس اليت حرم هللا إال ابْلق، وأكل الراب، وما هن اي رسول هللا
 رواه مسلم.  "ل مال اليتيم، والتويل يوم الزحف، وقذف احملصنات الغافالت املؤمناتوأك

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

واثق بربه وحيب لقاءه،   ى الذلة واملهانة؛ واملؤمن قوي إبميانه،إن اإلسالم دين العزة والكرامة، وال يرض
فكيف يعطي ظهره ْلقْي كافر؟ إن املوت يف سبيل هللا ونيل الشهادة غاية ما يتمناه املؤمن، فلماذا 

وت أو اجلراح، ويوىل دبره جلبان كافر حيرص على اْلياة ويهاب املوت؟ إن التعبْي القرآّن يوضح يهاب امل
بَرة: ويرسم   صورة بشعة ملن يفعل ذلك )فال تولوهم اْلدابر(؛ واْلدابر: مجع دبر، وهو ضد القبل، والدَّ

، ْلهنا حتمل معىن العار والعبارة ابلدبر هنا متمكنة الفصاحة،   ة يف القتال، ودابرهم: آخرهماهلزمي
ه وقلبه، وال يعطي للكافر والشنار؛ وهذا ما ال يليق ابملسلم؛ ْلنه أشرف له وأكرم أن يواجه املوت بصدر 

وتولية الدبر دليل اخلور والتفكك والضعف، وهذا ما ال يرضي به ، ظهره أو دبره ولو أدى إىل قتله
حدى اْلسنيني، إما النصر وإما الشهادة؛ فال جمال عنده اإلسالم، ْلنه حينما يقاتل املسلم فإنه ينتظر إ

ا، وأيسروهنم   -أي مؤخرته–لتولية الدبر.. إذ كيف يويل دبره أو دبر جيشه   ليحصدهم الكفار حصد 
كبْية   -إىل يوم الدين–لتويل يوم الزحف، وكان  ليفتنوهم أو يدفنوهم أحياء؛ هلذا وغْيه كان النهي عن ا

 تعاىل هبذه العقوبة: )فقد ابء بغضب من هللا ومأواه جهنم وبئس املصْي(؛ ودائم ا من الكبائر، يعاقب هللا
العمل.. لقد وىل دبره مسرع ا هراب  من املوت وحبث ا عن مأوى آمن يلجأ إليه فرار ا   فإن اجلزاء من جنس
 .زاؤه: مأوى يف جهنم وبئس املأوى واملصْي الذي سعى إليهمن املوت؛ فكان ج

إمنا هو وسيلة من وسائل الدفاع عن   -يف حال فرضه واضطرار املسلمني إليه -بني أن القتالومن هنا يت
يف حال تعرضها للصد واملنع،   -ضها ورجاهلا، وهلذا وجب على املسلمني محاية الدعوةالدعوة وعن أر 

الدعوة وعلى الداعي عدم التويل عن  ،وعدم التويل، وإظهار الشجاعة واإلقدام  وذلك ابلصِب والثبات
 مهما كانت الصعاب والعقبات، فطريق الدعوة ليس مفروش ا ابلورود، وإمنا ابْلشواك، وأن من يتصدى

للمنكرات ويسعى لإلصالح والتغيْي فسوف يواجه اْلذى واالستهزاء واالضطهاد فما عليه إال أن يصمد 
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نَساَن لَفيي ُخْسرٍ  * َواْلَعْصري  ﴿ : حىت ينصر هللا دينه ويعلي كلمته؛ قال تعاىلويصِب إيالَّ الَّذييَن  * إينَّ اإلي
ْلَْ  َاتي َوتَ َواَصْوا ابي لصَِّْبي آَمُنوا َوَعميُلوا الصَّاْلي فكان التواصي ابْلق مث التواصي ابلصِب على ، ﴾ ق ي َوتَ َواَصْوا ابي

 .اْلذى ومشاق الطريق

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

ذين مت إرساهلم للجبهات القتالية للدفاع عن اْلرمني الشريفني واململكة العربية السعودية حيرم اجلنود ال
قعهم والفرار من املعركة،وكذلك مجيع جيوش البالد اإلسالمية املرابطة على حدودها ْلماية موا  ترك  عليهم

 أمن البالد والعباد .

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 .جيب على املسلم الثبات أمام الكفار عند القتال-1
 :التنيإذا التقى اجليشان فيحرم الفرار من الزحف إال يف ح-2

 أخرى من اجليش املسلم  والتحيز إىل فئةأالتحرف للقتال.. حالة  

 والعشرون :   التاسعة   القيمة 

 اإلمام أو عامله على الغامني أداء مخس املغنم إىل   -29

 تعريفه: 

يف اْلرب :  غِنم،والش يَء : فاز به ، رحبه ، َنله بال مشقَّة ، عكسه غريم غِنمأداء لغة مبعىن : الدفع ،و
من مال أو   ما أخذ من أهل الكفر عنوة واْلرب قائمة ،واصطالحا:ه ، أصاب غنيمةر مبال عدو ي ظفي 

 أسرى .

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
 الشريفة 
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َا َغنيْمُتْم ميْن َشْيٍء فََأنَّ َّلليَّي مُخَُسُه َولي  )قال تعاىل :   لرَُّسولي َوليذيي اْلُقْرََب َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساكينيي َواْبني  َواْعَلُموا أمنَّ
ُتْم  السَّبي  ُتْم آَمن ْ ُ َعَلى ُكلي  َشْيٍء يلي إيْن ُكن ْ َّللَّي َوَما أَنْ زَْلَنا َعَلى َعْبديََن يَ ْوَم اْلُفْرقَاني يَ ْوَم اْلتَ َقى اجلَْْمَعاني َواَّللَّ ابي
 41اْلنفال       ( َقدييرٌ 

 ُكْنُت أقْ ُعُد مع اْبني عبَّاٍس جُيْليُسيني عَلى َسرييريهي فقاَل: أقيمْ باس رضي هللا عنه قال :   بن عوعن عبدهللا
مايلي فأَقْمُت معُه َشْهَرْيني، مُثَّ قاَل: إنَّ وْفَد عبدي الَقْيسي َلمَّا أتَ ُوا النيبَّ  مين عينديي حىتَّ أْجَعَل لَك َسْهم ا

، أْو ابلَوْفدي   -الَوْفُد؟  َمني  أوْ   -الَقْوُم؟   َمني  :قالَ   َصلَّى هللاُ عليه وسلَّمَ  ، غَْي قالوا: َربييَعُة. قاَل: َمْرَحب ا ابلَقْومي
نَ  َننا وبي ْ ، وبي ْ َك هذا َخزااي وال َنداَمى، فقالوا: اي َرسوَل اَّللَّي إَنَّ ال َنْسَتطييُع أْن أَنْتييَك إالَّ يف الشَّْهري اْلَرامي

ْ بهف  كُ  مين اَْليُّ   اْلْشريبَةي:  وراَءَن، وَنْدُخْل به اجلَنََّة، وَسأَُلوُه َعني  َمن اري ُمَضَر، َفُمْرَن أبَْمٍر َفْصٍل، ُُنِْبي
 َدُه قالوا: اَّللَُّ فأَمَرُهْم أبَْرَبٍع، وهَناُهْم عن أْرَبٍع، أَمَرُهْم: ابإليمياني ابَّللَّي وْحَدُه، قاَل: أَتْدُروَن ما اإلمياُن ابَّللَّي وحْ 

ا َرسوُل اَّللَّي، وإ وأنَّ  وَرسولُُه أْعَلُم، قاَل: َشهاَدُة أْن ال إلََه إالَّ اَّللَُّ  ياُم حُمَمَّد  قاُم الصَّالةي، وإيتاُء الزَّكاةي، وصي
ْغَنمي  مينَ  تُ ْعطُوا وَأنْ  َرَمضاَن،

َ
ءي والنَّقيْيي  اخلُُمسَ  امل َتمي والدُّابَّ ا قاَل: وهَناُهْم عن أْرَبٍع: َعني اْلَن ْ ، وُرمبَّ َزفَّتي

ُ
 وامل

َقْيَّي وقاَل: اْحَفظُوُهنَّ 
ُ
ُوا هبينَّ امل  رواه البخاري  .وراءَُكمْ  َمن  وَأْخِبي

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

يها اليت حيصل عل الغنائم ،ويعين دفع مُخس الفرائض من شعْية إسالمية هو أداء اخلُمس من املغنم
َا َغنيْمُتْم ميْن َواْعَلُموا   )  قوله تعاىل :  نتيجة اْلرب مع الكفار ودفعها ْلصناف وردت يف  املسلمون أمنَّ

تُ  َّللَّي َشْيٍء فََأنَّ َّلليَّي مُخَُسُه َوليلرَُّسولي َوليذيي اْلُقْرََب َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساكينيي َواْبني السَّبييلي إيْن ُكن ْ ُتْم ابي  َوَما أَنْ زَْلَنا ْم آَمن ْ
ُ َعَلى ُكلي  َشْيٍء َقدييرٌ َعَلى َعْبديََن يَ ْوَم اْلُفْرقَاني يَ ْوَم اْلتَ َقى اجلَْْمَعاني    .41اْلنفال    ( َواَّللَّ

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

ا دفاعا عن الوطن ومحاية الغنائم يف زماننا هذا هي ما يغنمه اجليش النظامي يف اْلرب اليت ُيوضه
،وأما اخلمس الذي يفرضه أصحاب عمائم السوء والزور من الرافضة  ْلدوده وصد هجمات العدو

والفرس الصفويني على عوامهم من سذج الرافضة فهو سلب وهنب ْلموال أولئك العوام من الشيعة 
الزور والبهتان،لرخائهم وهلوهم   وجينون منه املليارات تروح جليوب أولئك املشركني الضالل من ذوي عمائم
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ت إيران والعراق من املوارد الطبيعية والثروات اهلائلة،وليس لتنمية بالد الشيعة ورخاء إضافة إىل مقدرا
الشعبني اإليراّن أو العراقي فهم يف فقر وعوز ال يصدق يف حني تزخر بالدهم ابخلْيات وفوق ذلك 

من  مة (ون عليهم زورا وهبتاَن ما يطلقون عليه )مخس اْلئيبتزوهنم بال رمحة أو وازع من دين ويفرض
عمائم الشرك اإليرانية الفارسية اجملوسية الصفوية اليت حتارب اإلسالم وأئمة آل البيت رضي هللا عنهم 

 أمجعني وال ميتون إليهم بصلة...!

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 يف سبيل هللا  الغنائم من فوائد اجلهاد-1

 ين ابلعدل وحبسب جهد كل جماهد وعدتهتقسيم الغنائم على اجملاهد وجوب  -2

 وجوب دفع مخس الغنائم للمصارف الشرعية املذكورة يف اآلية-3

 إابحة الغنائم للمسلمني من خصائص نبينا حممد صلى هللا عليه وآله وسلم-4

ن الرافضة من عوامهم املساكني ال عالقة له اخلمس الذي يسلبه وينهبه أصحاب العمائم السوداء م-5
 خبمس غنائم اجلهاد املشروع املعين يف هذه القيمة وال ميت له بصلة ال شرعا وال عقال وال منطقا..

 :   الثالثون   القيمة 

 العتق ووجه التقرب إىل اهلل عز وجل   -30

 تعريفه: 

متكني الرقيق من حرية إىل اْلرية، واصطالحا: زوال الرق و   َخرََج ميَن اْلُعُبودييَّةي  أي  اْلَعْبُد : َعَتقَ لغة : من 
 نفسه كاْلحرار.

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
 الشريفة 
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 [12: البلد ]﴾   َفاَل اقْ َتَحَم اْلَعَقَبَة َوَما أَْدرَاَك َما اْلَعَقَبُة َفكُّ َرقَ َبةٍ  ﴿ :قال تعاىل

َا َعقَّْدمُتُ اْْلَمْيَاَن َفَكفَّاَرتُُه   ﴿ :تعاىلال   ذُُكْم مبي للَّْغوي يفي أمَْيَانيُكْم َوَلكيْن يُ َؤاخي ُ ابي ذُُكُم اَّللَّ إيْطَعاُم َعَشرَةي اَل يُ َؤاخي
 [89دة:  املائ]﴾   َمَساكينَي ميْن َأْوَسطي َما ُتْطعيُموَن أَْهلييُكْم أَْو كيْسَوهُتُْم أَْو حَتْرييُر َرقَ َبةٍ 

 لى هللا عليه وآله وسلم قال: "...وعن عمرو بن عبسة رضي هللا عنه يف حديث طويل أن رسول هللا ص

مؤمنة  أعتق  رقبة   ومن أعتق رقبةٍ  عتقُ  ومن رمى بسهٍم يف سبيلي هللاي بلغ به العدوُّ أصاب أو أخطأ كان له
ُله هللاُ  لي هللاي فإنَّ زوَجنيي يف سبيهللاُ بكل عضٍو منه عضو ا منه من الناري ومن أنفق   للجنَّةي مثانيَة أبواٍب يُدخي

 .." رواه الرتمذي والنسائي وابن ماجه وأمحد بسند جيد قويمن أي ي ابٍب شاء منها

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم: َأيُّ اْلَعَملي أَْفَضُل؟ قَالَ و  َّ َصلَّى اَّللَّ ، قَاَل: َسأَْلُت النَّيبي َجلَّ، هللي َعزَّ وَ : " إيميَاٌن ابي َعْن َأِبي َذرٍ 

َهاٌد يفي َسبييليهي " قُ ْلُت: فََأيُّ الر يقَابي أَْفَضُل؟ قَاَل: " أَْغاَلَها مَثَن ا، َوأَنْ َفُسَها عيْنَد أَْهليَها  رواه البخاري"  َوجي

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

يق منافذه، تيف  وأهل اجلاهلية قد تنافسوا    ة،ومستحيلة،صعبة جدا ومعقد  العيتقحال  جاء اإلسالم و  ضي
جاء اإلسالم فجعل العتق من أهم كفارات بعض الذنوب ،ورتب اْلجور العظيمة على وقسوة شروطه، ف

ه حطَّم مجيع هذ العتق ،ورغب املسلمني يف العتق وجعله من القرابت والعبادات اليت يكون ثواهبا اجلنة،و 
على مصاريعها، وأاتح لتحريرهم آالف ا من الفرص، وتلمََّس للعيتق من  يةأبواب اْلر   وفتح للعبيد القيود،

إال  اإلسالم َل يقر الرق ، و   اْلسباب ما يكفي بعضه للقضاء على نظام الرق ي نفسه بعد أمٍد غْي طويل
ببقائها إال   ضيَّق روافده، بل َل يسمحيف صورة تؤدي هي نفسها إىل القضاء عليه ابلتدريج؛ وذلك أبن  

أشبه شيء    يف شريعة اإلسالمود، وبذلك أصبح الرق م، ووسَّع منافذ العتق إىل أبعد اْلد ْلَجٍل معلو 
جبدول كثرت مصباته وانقطعت عنه موارده اليت يستمد منها املاء، وخليق جبدول هذا شأنه أن يكون 

 .مصْيه إىل اجلفاف

 رابط به واقع املعاصر إن وجد هلا  بال   القيمة رابعا:ربط  



 مجع وإعداد /مرتضى األنصاري                                                       برنامج القيم احلميدة
 

 
77 

 

مما يشبه حاله وواقعه اليوم يف حياتنا حال الرقيق والعبيد ما يسمى خبدم املنازل،حىت ظن بعض اجلهال 
خطأ شنيع فاخلدم أحرار أجراء حث اإلسالم على حسن  هو  أن هلم أحكاما كأحكام العبيد،و 

اإلسالم وقيمه املسلمة املستخدمة هلم متثل أخالق  معاملتهم،وبقدر اإلحسان إليهم تكون اْلسرة  
 معاملتهم تكون اْلسرة بعيدة عن أخالق اإلسالم وقيمه  العظيمة،وبقدر إساءة

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 أن اإلسالم دين الفطرة والعدل واملساواة والرمحة ابإلنسان واْليوان والشجر-1

 القرابت وأعظم العبادات يف اإلسالمالعتق من أفضل  -2

 الغرب  هبا  أن اإلسالم هو شريعة حقوق اإلنسان اْلقة قبل أن ينادي-3

الفرق بني حقوق اإلنسان يف اإلسالم وعند الغرب ، أهنا يف الغرب مفصلة على شعوهبم فقط وال -4
رطبة من إنسان أو حيوان يستحقها سواهم من الشعوب بينما يف اإلسالم فهي شاملة لكل ذات كبد  

 على حد سواء

 زماننا هذا رق أو عبودية لتوقف اجلهاد اْلق،ولسن قوانني دولية متنعه وجترمه،وبناء عليه وجد يفالي-6
 فإنه ال يوجد تطبيق أو أحكام تتعلق بعتق رقبة اليوم .

 :   والثالثون    اإلحدى    القيمة 

 الكفارات الواجبات باجلنايات   -31

 تعريفه: 

تغطي اإلمث وتسرته، ومن والتغطية، ومسيت بذلك؛ ْلهنا  مأخوذة من الكفر، وهو السرت   :لغة   -الكفَّارة 
أي ميحوها ويزيلها، ومسي الفالح كافر ا  ،29اْلنفال ﴾  َويَُكف يْر َعْنُكْم َسي يَئاتيُكمْ  ﴿ :ذلك قوله تعاىل

كافر ا ومسي الكافر   ،  20اْلديد  ﴾ أَْعَجَب اْلُكفَّاَر نَ َباتُهُ  ﴿ :لتغطيته اْلب ابلرتاب، ومن ذلك قوله تعاىل
ُب َّللي جليُح وكذا مس يي الَبْحُر كافير ا ْلنَّه يسرُت ما حَتَته، وكذا اللَّيُل؛ ْلنَّه يسرُت   -عزَّ وجلَّ    -وديه ما جيُي
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عاٍم أو كسوٍة أو عتق؛ تكفْي ا ْلييْنثه يف مَيينيه: من إط ما ُُيرُجه اْلانث  :اصطيالح ا    -الكفَّارة ، و   بيظُْلمتيه
، وََكفَّارَُة الظ يَهاري، وََكفَّارَُة اْلَيمينيي، وَكَ   اراتالكفو ،  يف مَيينيه فَّارَُة يفي اْلكيَتابي َوالسُّنَّةي أَْرَبُع َكفَّارَاٍت: َكفَّاَرُة اْلَقْتلي
 .َرَمَضانَ   هنار  يفي   اجلماع

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
 الشريفة 

َا َعقَّدمتُُّ اْْلَمْيَاَنۖ  َفَكفَّاَرتُُه إي القال تعاىل : ) ذُُكم مبي للَّْغوي يفي أمَْيَانيُكْم َولَٰكين يُ َؤاخي ُ ابي ذُُكُم اَّللَّ ْطَعاُم َعَشرَةي  يُ َؤاخي
ليَك ْهلييُكْم أَْو كيْسَوهُتُْم أَْو حَتْرييُر َرقَ َبٍةۖ  َفَمن َلَّْ جيَي َمَساكينَي ميْن َأْوَسطي َما ُتْطعيُموَن أَ  ٍمۚ  ذَٰ َياُم َثاَلثَةي أايَّ ْد َفصي

ُ َلُكْم آاَيتيهي َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َكفَّارَُة أمَْيَانيُكْم إي  ُ اَّللَّ ليَك يُ َبني ي  [89ملائدة ( ]اَذا َحَلْفُتْمۚ  َواْحَفظُوا أمَْيَاَنُكْمۚ  َكذَٰ

بن مسرة رضي هللا عنه: ))إذا حلفَت على   قوله صلَّى هللا علْيه وسلَّم يف اْلديث الذي رواه عبدالرمحنو 
 (( رواه البخاريها خْي ا منها، فكف ير عن مَيينك، واْئتي الذي هو خْْي مَينٍي، فرأيَت غْيَْ 

 العلماء باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال    القيمة ثالثًا : شرح   

نعقدة، وهي أن حُيلف ابهلل عز وجل، أو أحد أمسائه،
ُ
أو صفاته، على أمر، مث يُرى  يُقصُد هبا اليمني امل

اليمني، وحكمها الوجوب، وأنواعها، ثالثة من غْي ترتيب،   َخْيا  منه، فيُأتى الذي هو خْي، ويُكفُر عن
ْخريجي للكفارة، أو كسوهتم، أو وهي، حترير رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكني ، من أوسط  

ُ
طعام امل

 .صيام ثالثة أايم متتابعات

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   يمة الق رابعا:ربط  

كثرة اْللف ابهلل،والنذر واْلميان مما عمت به البلوى يف عصرَن ،وكثرة وقوعه وانتشاره ليس دليال على 
فعلى املسلم أن يتحرز ويؤدب نفسه ولسانه عن ذلك ويتدرب على اجتنابه،وإن وقع   ؛اجلواز واإلابحة

 منه ابدر ابلكفارة الواجبة.

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    اً خامس 
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أنَّ كفَّارة اليمني ابهلل تعاىل هي ما ُيرجه اْلانث يف ميينه من إطعام أو كسوة أو عتق؛ تكفْي ا ْلنثه  - 1
 .ميينهيف  

 .حكمها الوجوب، دل على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع-2

استحب له   -خْي ا من التَّمادي على اليمني أنَّ َمن حلف على فعل شيء أو تركه، وكان اْلنث  -3
 .ث وتلَزُمه الكفارة، وهذا ال خالف فيه بني الفقهاءاْلن

 .جيوز تعجيل كفارة اليمني قبل اْلنث-4

 .إخراجها قبل اْلنث أفضلأنَّ  -5

يرتتب على املستطيع إذا حنث يف ميينه ثالثة أمور على التخيْي، أوهلا: إطعام عشرة مساكني،  -6
ثاّن: أو كسوهتم، والثالث: أو عتق رقبة، فإن عجز عن الكفارات السابقة وَل يقدر عليها، فعليه وال

 .حينئذ أن ينتقل إىل صيام ثالثة أايم

وعجز عن الصوم أيض ا،  -اإلطعام أو الكسوة أو العتق   -ث عن الكفَّارات الثالث  إذا عجز اْلان-7
 .عد ذلكفإنَّ الكفَّارة تسقط عنه حىت وإن استطاع ب

 

 

 :   الثانية والثالثون    القيمة 

 اإليفاء بالعقود   -32

 تعريفه: 
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،   ُموىف   واملفعول  ، فهو ُموفٍ  إيفاء   يُويف ، أَْوفي ،  ، أوىفو  فعل ، :  وىفَ ،و أ  مصدر أَوىفَ  : إيفاءلغة :  
البياَلَد :  أْوىفَ ،و   ه وافي ا اتم ا: َأعطاه إايَّ  فالَن  َحقَّه أَْوىفَ ،  ابلَوعد والَعهد : َكاَن عيْنَد َوْعديهي ، َوىفَّ بيهي  أَْوىفَ و 

َدهُ بيَديْنيهي يفي الَوْقتي   أْوىفَ ،و   أاَتَها  ،والوفاء ضد الغدراْلُمَحدَّدي : َسدَّ

واصطالحا:الوفاء ابلعقود واملواثيق واْلميان والنذور وكل ما يوجبه اإلنسان على نفسه على سبيل االلتزام  
 لوفاءوالعهد املوجب للصدق وا

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
 الشريفة 

ْلُعُقودي{ ]املائدة: قَاَل    [1هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }اَي أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا أَْوُفوا ابي

ُقُضوا اتعاىل   َوقَالَ   َكفييال  ْْلَمْيَاَن بَ ْعَد تَ وْكييديَها َوَقْد َجَعْلُتُم هللَا َعَلْيُكمْ : }َوَأْوُفوا بيَعْهدي هللاي إيَذا َعاَهْدمُتْ َواَل تَ ن ْ
 [91يَ ْعَلُم َما تَ ْفَعُلوَن{ ]النحل:  إينَّ هللَا  

رضي  هريرة و عائشة و أنس بن مالك و عمرو بن عوف و رافع بن خديج و عبدهللا بن عمر    أِبوعن 
" شروطيهم عند  املسلمون ال:  "هللا عنهم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ق

 مبجموع طرقهصحيح  وقال      2915 الصحيحة رقم  السلسلة   يف اْللباّن صححه

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم   -َعْن َعائيَشَة و  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، قَاَل: " َمْن َنَذَر -َزْوجي النَّيبي ي َصلَّى اَّللَّ ، َأنَّ َرُسولي هللاي َصلَّى اَّللَّ
هي ". َأْخَرَجهُ   َأْن يُطييعَ  َي هللَا َفاَل يَ ْعصي  اْلُبَخاريي  هللَا فَ ْلُيطيْعُه، َوَمْن َنَذَر َأْن يَ ْعصي

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

بن اْْلَلييمييُّ رئيس احملدثني واملتكلمني مبا وراء النهر ، أبو عبد هللا ، اْلسني    القاضي العالمة ،اَل  قَ 
ا ميَن    اْلسن بن حممد بن حليم البخاري الشافعي َها الشَّرييَعُة، : " َفُكلُّ َمْن َعَقَد َعْقد  اْلُعُقودي الَّيتي أَثْ بَ تَ ت ْ

هيْم من بَ ْعٍض، َفَصحَّ  ْنُه،  َذلي َوَجَعَلْت هَلَا ُحْكم ا َبنْيَ َيَديي هللاي تَ َعاىَل َوَبنْيَ اْلَعْبدي، أَْو َبنْيَ اْلعيَبادي بَ ْعضي َك مي
ْساَلمي َوتَ َقب َُّلُه مُثَّ َعْقَد الصَّاَلةي َوانْ َعَقَد َعَلْيهي َوَلزيَمُه، فَ َعَلْيهي َأْن يُ َويفي بيهي. َفذَ  َكَر ميْن مُجَْلةي َذليَك َعْقَد اإْلي

، مُثَّ َنْذَر مَ  ، مُثَّ َعْقَد اإْليْحرَامي  .ا َيُكوُن طَاَعةاْلَمْكُتوبَةي، مُثَّ َعْقَد الصَّْومي اْلَمْفُروضي
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ُّ، قَاَل: قَاَل َرسُ و  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم: " إينَّ َأَحقَّ الشُُّروطي َأْن يُوىَف بيهي َما َعْن ُعْقَبَة ْبني َعاميٍر اجْلَُهيني وُل هللاي َصلَّى اَّللَّ
يح  اْسَتْحَلْلُتْم بيهي فُ ُروَج الن يَساءي " َأْخَرَجُه ُمْسليٌم يفي الصَّحي

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة   رابعا:ربط 

والتعهدات واالتفاقيات من عالمات اإلميان،ونقضها وخمالفتها من عالمات الوفاء ابلعهود والعقود  
النفاق، فالطالب الذي يوقع تعهدا أو شروط االلتحاق ابملدرسة جيب عليه الوفاء مبا تعهد به،وما وافق 

وافق على شروط التعاقد مع املدرسة جيب عليه الوفاء مبا التزم م الذي  ،واملعلعليه من شروط االلتحاق
 به..وهكذا

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

وردت آايت كثْية تنفي اإلميان عن الناقضني لعهدهم، وتصفهم ابلكفر... ويف    :اإلميان حتقيق  -1
تُ ْؤِمُنوَن َوَما َلُكْم ال  )   : هم ومواثيقهم ابإلميان، قال تعاىلاملقابل وصف هللا سبحانه وتعاىل املوفني لعهد 

 [8اْلديد:  ] (    اِبَّللِه َوالرهُسوُل يَْدُعوُكْم لِتُ ْؤِمُنوا ِبَربِ ُكْم َوَقْد َأَخَذ ِميثَاَقُكْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنيَ 

َوِإْذ ) :ات االلتزام مبيثاقه، قال تعاىلالتقوى أثر من آاثر الوفاء بعهد هللا، ومثرة من مثر ف:التقوىحتقيق  -2
ٍة َواذُْكُروْا َما ِفيِه َلَعلهُكْم تَ ت هُقونَ َأَخْذََن ِمي َناُكم بُِقوه البقرة:   ] (    ثَاَقُكْم َورَفَ ْعَنا فَ ْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوْا َما آتَ ي ْ

63.] 
ستقيمني على عهودهم ومواثيقهم  أثبت هللا حمبته للمتقني املوفني بعهدهم، املفقد :حمبة هللاحصول -3

َفَما اْستَ َقاُموْا َلُكْم فَاْسَتِقيُموْا ََلُْم ِإنه )   :موا هم على تلك العهود، قال تعاىلهم ما استقاحىت مع أعدائ
 [.7التوبة: ]   (    اَّلل َ ُيُِبُّ اْلُمتهِقيَ 

دهم، د وامليثاق على املسلمني وحَل تقتصر آاثر الوفاء ابلعهو :حصول اْلمن يف الدنيا، وصيانة الدماء-4
هللا، الكفار الذين َل يدخلوا يف دين اإلسالم، وهلم عهود مع املسلمني، فجاءت اآلايت وإمنا مشل عدل  

 .صرحية بوجوب الوفاء هلم وصيانة دمائهم
رَِجاٌل   ِمَن اْلُمْؤِمِنيَ )  :فقد وعد هللا املوفني بعهدهم جبزاء عظيم، قال تعاىل:حصول اْلجر العظيم-5

ُ ا َعاَهُدوا اَّللهَ َعَليْ َصَدُقوا مَ  ُهم مهن يَنَتِظُر َوَما بَدهُلوا تَ ْبِدياًل لَِيْجِزَي اَّلله ُهم مهن َقَضى ََنَْبُه َوِمن ْ ِه َفِمن ْ
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َسيُ ْؤتِيِه َأْجًرا َوَمْن َأْوََف ِبَا َعاَهَد َعَلْيُه اَّللهَ فَ )   :وقال[ ،  24-23اْلحزاب:    ] (    الصهاِدِقَي ِبِصْدِقِهمْ 
 [.10الفتح: ]   (   َعِظيًما

فقد ورد يف أكثر من آية جزاء من وىفَّ بعهده، والتزم مبيثاقه، وهو الوعد بدخول :دخول اجلنات-6
قال ابن جرير: وعهده إايهم أهنم إذا [  40البقرة: ]   (  َوَأْوُفوْا بَِعْهِدي ُأوِف بَِعْهدُِكمْ )   :اجلنة، قال تعاىل

 .  ك أدخلهم اجلنةفعلوا ذل

 :   والثالثون   الثالثة   القيمة 

ا   -33
َ
رِه

ْ
ك
ُ
 ش

ْ
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ُ
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َ
ا ي
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َ
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َّ
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َ
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َّ
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َ
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َ
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ْ
ع

َ
 ت

 تعريفه: 

ا  وتَ ْعدادا    والتعديد  الَعدُّ لغة :   ه يَ ُعدُّه َعد  والَعَدُد يف قوله تعاىل : ، وَعدَّة    وتعديدا  : إيْحصاُء الشيءي ، َعدَّ
 شيٍء َعَددا    وَأْحَصى كلَّ 

إحصاء ما ورد يف القرآن والسنة من نعم هللا، على سبيل التمثيل ، ْلهنا ال تعد وال حتصى  واصطالحا:  
كما قال تعاىل : وإن تعدوا نعمة هللا ال حتصوها، وإمنا تعديد ما ورد منها لشكر املنعم وإدراك عظمتها 

 وعظمة ما َل يذكر منها فبالشكر  تدوم النعم .

من القرآن الكريم والسنة النبوية    قيمة ال ا ورد عن  مناذج مل ذكر    : ثانيا  
 الشريفة 

َل }اَي أَي َُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَّذيي َخْلَقُكْم َوالَّذييَن ميْن قيَبليُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن الَّذيي َجعَ قال هللا تعاىل :  
َوأَنْ َزَل ميَن السََّماءي َماء ، فََأْخرََج بيهي ميَن الثََّمرَاتي ريْزق ا َلُكْم َفاَل جَتَْعُلوا َّلليَّي اء   َلُكُم اْْلَْرَض فيرَاش ا َوالسََّماَء بينَ 

ُقْل ُهَو الَّذيي أَْنَشَأُكْم َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر } وقال تعاىل :  [22أَْنَداد ا َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن{ ]البقرة: 
ئ ا 23 قَلييال  َما َتْشُكُروَن{ ]امللك: ئيَدةَ َواْْلَفْ  [. َوقَاَل: }َوهللاُ َأْخَرَجُكْم ميْن بُطُوني أُمََّهاتيكيْم اَل تَ ْعَلُموَن َشي ْ

 [.78َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفئيَدَة لََعلَُّكْم َتْشُكُروَن{ ]النحل:  
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قال اي رسوَل هللاي أال أنُشُدك حمامَد مَحدُت هبا رِب  قال له النيبُّ   ا أنهعن اْلسودي بني سريٍع وكان شاعر  و 
" رواه الطحاوي والعيين وأمحد وما استزاَده على ذلك شيئ ا حيبُّاْلمدَ  ربَّك إنَّ  أما :"صلَّى هللاُ عليهي وسلَّمَ 

 .  جاءت اآلاثر متواترة بذلكشاكر واْللباّن وحسنه ،و 

ُ َعَلْيِه َوَسلهَم أَنهُه، قَاَل: " التهَأّن ِ ِمَن هللِا، عنهرضي هللا  بن مالك    َعْن أََنسٍ و ، َعْن َرُسوِل هللِا َصلهى اَّلله
رواه   ْمِد "َواْلَعَجَلُة ِمَن الشهْيطَاِن، َوَما َشْيٌء َأْكثَ ُر َمَعاِذيَر ِمَن هللِا َوَما ِمْن َشْيٍء َأَحبُّ ِإََل هللِا ِمَن الَْ 

 اال رجاله رجال الصحيح، واأللباّن وحسنه.َليثمي،وقملنذري واا

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

أنعم هللا على اإلنسان بنعٍم ظاهرة وابطنة، وهي نعٌم كثْية ال تُعد  وال حُتصى، ولو بدأ اإلنسان بعد  هذه 
ه هي خلقه يف أحسن تقومي وأمجل صورة، كما هللا علي  ٍة أنعمهاالنعم، فسيبدأ بنفسه، إذ إنَّ أكِب نعم

جعل هيئته مستقيمة، ومي زه عن مجيع املخلوقات ابلعقل، وسخ ر له مجيع املخلوقات من حيواَنت  
ونبااتت ومجادات ليستفيد منها ويستخدمها ملصلحته، ووف ر له مجيع ُسبل اْلياة الكرمية، كما أرسل إليه 

ة هللا تعاىل والتخلص من ظلمة الكفر والعبودية لغْيه سبحانه، ويُرشدوه على عباد  ل ليدل وهاْلنبياء والرس
ومن واجب اإلنسان أن يشكر هللا على النعم اليت  ...إىل اخلْي وطريقة استغالل النعم ابلشكل اْلمثل

نيا ما هي إال اإلنسان يف الد أنعمها عليه، وكل ما كان شعوره ابلرضى أكِب، خصوص ا أنَّ النعم اليت يراها  
ا من النعم الكثْية اليت سْياها املؤمنون يف اآلخرة، وكلما زاد الشكر زادت هذه النعم،  جزء بسيط جد 

 [7فاهلل تعاىل يقول يف حمكم التنزيل: )لَئين َشَكْرمُتْ َْلَزييَدنَُّكْم( ]سورة إبراهيم: 

 ابط به بالواقع املعاصر إن وجد هلا ر   القيمة رابعا:ربط  

نعمة التوحيد   عالقة وثيقة جدا بواقعنا وحياتنا اليومية فنحن نتقلب يف نعم عظيمة من عبة ذاتهذه الش
واإلسالم واْلمن والرخاء والصحة والعافية.. مما قل مثله يف العاَل من حولنا مما يستوجب علينا شكرها 

نب واالستهالك وجت  وسوء االستخداملتدوم ابستشعار حاجة الفقراء ومساعدهتم وحفظ النعم من اهلدر 
 البذخ واإلسراف والتبذير واملباهات

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 
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أورد هللا مناذج وأمثلة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية لبعض نعمه علينا للتفكر فيها وما سواها لشكر -1
 املنعم لتدوم علينا

 عذر لكثرهتاخلقه وتعدادها متحصر نعم هللا على    -2

 اهلدف من ذكر النعم والتفكر فيها هو الشكر ومعرفة مدى عظمتها وامتنان هللا على خلقه هبا-3

 قد أيلف الناس النعم فيظنون أهنا عادية وطبيعية وينسون حق مسديها واْلكمة منها-4

 اءهاىل أولياءه وأعد عز وجل يرزق املؤمن والكافر، الطائع والعاصي، يرزق هللا تع  هللا-5

أن يتخيل اإلنسان نفسه بدون نعمة واحدة من و ومحد هللا عز وجل عليها   املسلم للنعماستشعار   -6
 ،وكيف ستكون حياته بدوهنا ،والنظر من حوله يف احملرومني منها تلك النعم الكثْية

ذا نصنع كيف نتعامل معها ومامن هللا عز وجل؛ يعطيها لنا مث ينظر   اختبار وامتحان النعم ابتالء و  -7
ن لوازم شكر النعمة ومن مقتضيات حفظها أن نستخدمها يف كل ما يرضي هللا تعاىل، وال هبا، ولعل م

 .نضعها يف موضع سخطه أبدا ، فنحرم منها بسوء صنيعنا فيها

 :   والثالثون   الرابعة   القيمة 

 حفظ اللسان عما ال حيتاج إليه  -34

 تعريفه: 

 صيانته من الكذب وهو خالف الصدقلغة:  

ْدقي َوجُمَانَ َبُة اْلَكذيبي  واصطالحا:  لُُزوُم الص ي

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
 الشريفة 

 [119الصَّاديقينَي{ ]التوبة:  }اَي أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا ات َُّقوا هللَا وَُكونُوا َمَع  قال هللا تعاىل :  
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{ تَ ْقفُ   }َواَل وقال تعاىل :    َما لَْيَس َلَك بيهي عيْلٌم إينَّ السَّْمَع َواْلَبصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَئيَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوال 
ميَناتي َواْلَقانيتينَي َواْلَقانيَتاتي }إينَّ اْلُمْسليمينَي َواْلُمْسليَماتي َواْلُمْؤمينينَي َواْلُمؤْ وقال تعاىل :  [36]اإلسراء:  

َعاتي َواْلُمَتَصد يقينَي َواْلُمَتَصد يقَاتي    َوالصَّاديقَاتي اديقينيَ َوالصَّ  عينَي َواخْلَاشي َوالصَّابيرييَن َوالصَّابيرَاتي َواخْلَاشي
اكيرَاتي   ُ هَلُم مَّغْ أَ َوالصَّائيمينَي َوالصَّائيَماتي َواْْلَافيظينَي فُ ُروَجُهْم َواْْلَافيظَاتي َوالذَّاكيرييَن اَّللََّ َكثيْي ا َوالذَّ فيرَة  َعدَّ اَّللَّ

 [35َوَأْجر ا َعظييم ا{ ]اْلحزاب:  

عَلْيُكم  وعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم :"
، ْدقي ْدقَ  فإنَّ  ابلص ي ُجُل َيْصُدُق يَ ْهديي إىل الِبي ي، وإنَّ الِبيَّ يَ ْهديي إىل اجلَنَّةي، وما يَزاُل الرَّ  الص ي

ْدقَ  ىويَ َتَحرَّ  ُكْم واْلَكذيَب، الص ي د ييق ا، وإايَّ الَكذيَب يَ ْهديي إىل الُفُجوري، وإنَّ  فإنَّ  حىتَّ يُْكَتَب عيْنَد هللاي صي
ااب  الُفُجوَر يَ ْهديي إىل النَّاري، وما يَزاُل الرَُّجُل َيْكذيُب ويَ َتَحرَّى الَكذيَب حىتَّ يُْكَتَب عيْنَد هللاي كَ  رواه   ."  ذ 

 ومسلمالبخاري  

ذ بن جبل رضي هللا عنه يف حديث طويل ومنه قال : قل له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : وعن معا
وأشار إىل لسانيه قال : اي نيبَّ هللاي ! وإَن َلُمؤاخذوَن مبا  هذا عليك ُكفَّ  أال ُأخِبُك مبيالكي ذلك كل يه ؟"...

"  معاُذ ! وهل َيكبُّ الناَس يف النَّاري على وجوهيهم إال حصائُد ألسنتيهمْتك أُمُّك اي نتكلَّم به ؟ قال : َثكيلَ 
 رواه الرتمذي يف سننه واْللباّن يف اجلامع الصحيح ،وصحيح الرتمذي.

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

ْلسر واجملتمعات، رب حرب كان بني اْلفراد وا  تدمر اْلخضر واليابس، وتشعل اْلرائق  سالح،الكلمة  
ورب كلمة لو مزجت مباء البحر ملزجته: }َوُقْل ليعيَباديي  ،وقودها جثث وهام، أهاجها قبيح الكالم  

وأعصى اْلعضاء على اإلنسان اللسان، وأكثر خطااي ابن آدم يف   ،  53اإلسراء  يَ ُقوُلوا الَّيتي هيَي َأْحَسُن{
على صاحبها نقمة، ومىت خرجت َل ميكن اسرتدادها، وصعٌب   لبت نعمة، وجلبتاللسان. فكم كلمة س

تدارك خطرها؛ املالئكة كتبوا، والناس مسعوا، وآخرون علقوا وشرحوا، وزادوا ونقصوا، وَمن خرجت من 
 لسانه الكلمة، هو وحده الذي يتحمل مجيع التبعات

ن خصال اإلميان، فعن أنس بن مالك رضي هللا استقامة اللسان من خصال اإلميان: واستقامة اللسان مو 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »ال يستقيم إميان عبد حىت يستقيم قلبه، وال يستقيم قلبه    عنه قال:



 مجع وإعداد /مرتضى األنصاري                                                       برنامج القيم احلميدة
 

 
86 

 

 .13048مسند أمحد رقم  حىت يستقيم لسانه« 
: "قلت اي ك اْلمر يف حفظ اللسان، فعن معاذ رضي هللا عنه قالمالك اْلمر يف حفظ اللسان: ومالو 

باعدّن من النار، فأخِبه النيب صلى هللا عليه وسلم أبركان رسول هللا، أخِبّن بعمل يدخلين اجلنة، وي
اإلسالم، ومجلة أمور أخرى مث قال: »أال أخِبك مبالك ذلك كله؟« قلت: بلى اي نيب هللا، فأخذ بلسانه 

نتكلم به؟! فقال: »ثكلتك أمك اي عليك هذا«، فقلت: اي نيب هللا، وإَن ملؤاخذون مبا   قال: »كف
سنن الرتمذي س يف النار على وجوههم أو على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم«  معاذ، وهل يكب النا

 وصححه اْللباّن 2616رقم  
ضبطه. وعن أِب سعيد فضبط اللسان وكفه، أصل كل خْي، ومن ملك لسانه، فقد ملك أمره وأحكمه و 

فتقول:   _أي ختضع وتذل_  ن آدم فإن اْلعضاء كلها تكفر اللسان اخلدري، رفعه قال: »إذا أصبح اب
 2407سنن الرتمذي رقم    اتق هللا فينا فإمنا حنن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا«

 وحسنه اْللباّن

 رابط به بالواقع املعاصر إن وجد هلا    القيمة رابعا:ربط  

 اْلديث من أصول اإلميان،فاملؤمن اْلق ال حفظ اللسان عن كل كالم غْي الئق،وحتري الصدق يف
ب،وهلذه الشعبة ارتباط وثيق حبياة الناس اليومية،حيث ينتشر الكذب مع اْلسف،والسب واللعن يكذ 

 والكالم البذيء يف هذه اْلايم إال من رحم هللا.

 وتطبيقها   القيمة من    ذكر الدروس املستفادة :    خامساً 

ُ َعَلْيهي ا يفي اْلُقْبحي َوالتَّْحريميي  ليْلَكذيبي َمرَاتيُب، فََأْعاَلهَ  اْلَكذيُب َعَلى هللاي َعزَّ َوَجلَّ، مُثَّ َعَلى نَبيي يهي َصلَّى اَّللَّ
هي  نَ ْيهي َوَعَلى ليَسانيهي َوَسائيري َجَواريحي اْْلَقْ َربي    وََكذيبُُه َعَلى َواليَدْيهي، مُثَّ َكذيبُُه َعَلىَوَسلََّم، مُثَّ َكذيُب اْلَمْرءي َعَلى َعي ْ

هي َأْو َماليهي أَْو َأْهليهي أَْو َوَلديهي، مُثَّ اْلَكذيُب فَاْْلَقْ َربي ميَن اْلُمْسليمينَي، َوأَ  ْغَلُظ َذليَك ُكل يهي َما َيُضرُّ بيهي َأَحد ا يفي نَ ْفسي
ْلَيمينيي َأْغَلُظ ذَ  ،اْلُموبيُق ابي فْ رَاُط  َويَ ت ُْلو اْلَكذيَب يفي اْلَكرَاَمةي اْلَمَلُق، َوا ليَك ميَن اْلَكذيبي اْلُمَتَجر يدي َعني اْلَيمينيي إْلي

ُع إيىَل ا ُلوُه اخلَْْوُض فييَما اَل يَ ْعيني َواَل يَ ْرجي ْنُه   خْلَائيضي فييهي يفي َمْدحي الرَُّجلي َوأَقْ َبُح َذليَك َما َكاَن يفي َوْجهيهي َويَ ت ْ مي
، َوإي نَ َفٌع َواَل يَ ُعوُد َعَلْيهي ميَن السُُّكوتي  هي َوتَ ْردييُدُه  َضَرٌر، َويَ ت ُْلو َهذيهي َكثْ رَُة اْلَكاَلمي ْكتيَفاءي بيبَ ْعضي طَالَُتُه َمَع االي

ْنهُ  َدةي مي ْلَمرَّةي اْلَواحي ْستيْغَناءي ابي  َوَتْكرييرُُه َمَع االي
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 :   والثالثون   اخلامسة   القيمة 

 من أدائها  إىل أهلها األمانات وما جيب    -35

 تعريفه: 

ضد اخليانة، وأصل اْلَْمن: طمأنينة النفس وزوال اخلوف، واْلمانة مصدر أمن ابلكسر أمانة   لغة: نةاْلما
فهو أمني، مث استعمل املصدر يف اْلعيان جماز ا، فقيل الوديعة أمانة وحنوه، واجلمع أماَنت، فاْلمانة اسم 

أي: ما ائتمنتم عليه، [، 27اْلنفال: ]     (   تيُكمْ َوخَتُونُواْ أََماَنَ )   :ملا يُؤمَّن عليه اإلنسان، حنو قوله تعاىل
 .[    72اْلحزاب:  ]    ) إيَنَّ َعَرْضَنا اَْلَمانََة َعَلى السََّماَواتي َواَْلْرضي )   : وقوله

  :معىن اْلَمانَة اصطالح ا
 .  اْلمانة: هي كلُّ حقٍ  لزمك أداؤه وحفظه

وغْيه، وما يوثق به عليه مين اْلعراض واْلرم مع   مين مالوقيل هي: )التَّعفُّف عمَّا يتصرَّف اإلنسان فيه 
 (  القدرة عليه، وردُّ ما يستودع إىل مودعه

وقال الكفوي: )كلُّ ما افرتض على العباد فهو أمانة، كصالة وزكاة وصيام وأداء دين، وأوكدها الودائع، 
 (وأوكد الودائع كتم اْلسرار

القرآن الكريم والسنة النبوية    من   القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
 الشريفة 

[. َوقَاَل: }فَإيْن أَميَن بَ ْعُضُكْم 58}إينَّ هللَا أَيُْمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا اْْلََماََنتي إيىَل أَْهليَها{ ]النساء:  قال تعاىل:  
ْضَنا اْْلََمانََة َعَلى السََّمَواتي َواْْلَْرضي [. َوقَاَل: }إيَنَّ َعرَ 283بَ ْعض ا فَ ْليُ َؤد ي الَّذيي اْؤمتُيَن أََمانَ َتُه{ ]البقرة: 

ْلنَ َها{.  َواجلْيَبالي فَأََبنْيَ َأْن حَيْمي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: " َثاَلثٌَة َمْن ُكنَّ فييهي فَ ُهَو ُمَنافيٌق، رضي هللا عنه  َعْن َأِبي ُهَريْ رَةَ و  ، َأنَّ َرُسوَل هللاي َصلَّى اَّللَّ
". َرَواُه ُمْسليٌم يفي   َوإيَذا ائْ ُتميَن َخانَ َصلَّى َوَزَعَم أَنَُّه ُمْسليٌم: إيَذا َحدََّث َكَذَب، َوإيَذا َوَعَد َأْخَلَف،  َوإيْن َصاَم وَ 

يحي ال  صَّحي
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َنافيقي  آيَةُ وعن أِب هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم قال : "
ُ
إَذا َحدََّث  :َثاَلثٌ  امل

 " رواه البخاري ومسلم  اْؤمتُيَن َخانَ َذا  إَذا وَعَد أْخَلَف، وإَكَذَب، و 

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

يدي، وَ   ْلُفَضْيَل ْبَن عيَياضٍ اقال   لت َّْوحي َلُه َوَخاريَجُه بَ ْعَد الشََّهاَدةي ابي بَ ْعَد : " َأْصُل اإْليميَاني عيْنَدََن َوفَ ْرُعُه َوَداخي
، َوبَ ْعَد أََداءي اْلَفرَ  ْلَباَلغي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم ابي ْدُق اْلَْدييالشََّهاَدةي ليلنَّيبي ي َصلَّى اَّللَّ ، صي ْفُظ اْْلََمانَةي، َوتَ ْرُك ائيضي ، َوحي ثي

َمييعي اْلُمْسليمي  يَحُة جلي ، َوالنَّصي مي َلُة الرَّحي ْلَعْهدي، َوصي  نَي ". اخلْيَيانَةي، َوَوفَاٌء ابي

، َوَما َعَلْيهي   هي، َوَيْدُخُل يفي َهَذا اْلَبابي َما يُ َقلََّد اْلُمْؤميُن إبييميَانيهي ميَن اْلعيَباَداتي َواْْلَْحَكامي يفي ُمرَاَعاةي ُحُقوقي نَ ْفسي
يحَ  ْلَعْوني َوالنَّصي يهي اْلُمْسليمي ابي هي َوَوَلديهي َوَواليديهي، َوُحُقوقي َأخي ةي ابْتيَداء  َوأََداء ، َوالنُّْصحي إيَذا اْسَتَشارَُه  َوُحُقوقي َزْوجي

َب َوليي ا يفي َمالي  ئ ا، أَْو ُنص ي ، خدمه وعماله وموظفيهيَتييٍم َأْو حَمُْجوٌر َعَلْيهي، َوُحُقوقي   يفي أُُموريهي َواْستَ ْوَدَعُه َشي ْ
، َوأََداُء اْْلََمانَةي يفي َوَما تَ َقلََّد اْلَوايلي ميْن ُحُقوقي الرََّعااَي، َوَما تَ َقلَّ   واجبمجَييعي َذليَك   َد الرََّعااَي ميْن ُحُقوقي اْلَوايلي

 هلا رابط به بالواقع املعاصر إن وجد    القيمة رابعا:ربط  

حفظ اْلمانة وأدائها يف واقعنا وحياتنا اليومية مطلب ملح فكل شخص مؤمتن ومسئول عما حتته من 
ه واْلاكم مسئول يف رعيته واملرأة مسئولة يف بيتها واملعلم مسئول يف اْلماَنت فالرجل مؤمتن يف رعيت

ما التزموا به من تلك املسئوليات على أداء    مدرسته وحتصيل أبنائه الطالب والكل حماسبون أمام هللا
 واْلماَنت املعلقة يف رقاهبم

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

  عنها ومحلها اإلنسانتذرت السموات واْلرضنيعظم اْلمانة حىت اع-1

 اجلهل والظلم من لوازم البشر ومن ظلمهم ْلنفسهم-2

 الذي التزمه  ووظيفته ومسئولياته يقتضيه عملهكل إنسان عليه أمانة حبسب ما  -3

 وجوب أداء اْلماَنت على الوجه املطلوب وعظم الثواب واجلزاء املرتتب على ذلك-4
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 :   ثون ثال وال   السادسة   القيمة 

 حتريم النفوس واجلنايات عليها   -36

 تعريفه: 

 لغة: حفظ : صان وحرس وراعى

 ةمركب  اجملتعماتْلن    ومجاعاتمن التلف أفراد ا  وصيانتها  اْلرواح   حفظ هو حفظ النفسواصطالحا:  
 الناسمن أفراد  

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
 الشريفة 

ا فييَها   ا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاليد  َب هللاُ َعَلْيهي َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ لَُه قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤمين ا ُمتَ َعم يد  َوَغضي
 [29[. قَاَل: }َواَل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم{ ]النساء: 93َعَذااب  َعظييم ا{ ]النساء:  

ه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : عمرو رضي هللا عنوعن عبد هللا بن  
، والَيمينُي الَغُموسُ  الواليَدْيني، وُعُقوقُ  ابَّللَّي، اإلْشراكُ  :الَكبائيرُ "  رواه البخاري  ."  وقَ ْتُل الن َّْفسي

ُ َعَلْيهي وَ رضي هللا عنه  َعْن َأِبي ُهَريْ رَةَ و  ْعُت َرُسوَل هللاي َصلَّى اَّللَّ َسلََّم يَ ُقوُل: " أُميْرُت َأْن أُقَاتيَل ، قَاَل: مسَي
َساهُبُْم َعَلى هللاي َعزَّ  يَ ُقوُلوا: اَل إيلََه إيالَّ النَّاَس َحىتَّ  َق يَها، َوحي هللاُ، فَإيَذا قَاُلوَها َمنَ ُعوا ميين ي ديَماَءُهْم َوأَْمَواهَلُْم إيالَّ حبي

يحي   َوَجلَّ ". َأْخَرَجُه ُمْسليٌم يفي الصَّحي

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

من مقاصد الشريعة اإلسالمية اخلمسة، ويرى مجهور الفقهاء وحراستها ،و صيانتها  هو  حفظ النفس 
أمور هي أمهات لكل اْلحكام الفرعية، وتسمى  ةالشريعة اإلسالمية تدور أحكامها حول محاية مخس أن 

ظ املال، وحفظ العرض، وحفظ حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفابلضرورايت اخلمس وهي:  
النفس البشرية وحرم قتل النفس بغْي حق وأنزل أشد العقوبة مبرتكب   وقد حافظ اإلسالم على ،العقل
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{ ]اْلنعام: قال تعاىل: }َوال تَ ْقتُ ُلوا    ذلك ْلَْق ي ُ إيالَّ ابي يضا  [، وحفظ النفس أ151الن َّْفَس الَّيتي َحرََّم اَّللَّ
يم ا{ ]النساء:حيث قال تعاىل: }َوال تَ ْقتُ ُلوا أَنُفَسُكْم إينَّ اَّللََّ   بتحرمي االنتحار [، وملا 29َكاَن بيُكْم َرحي

وضع اإلسالم هذه اْلدود والدايت من أجل احرتام النفس واحملافظة عليها والبعد عن التفكْي ابلثأر أو 
 ا تزرع العدالة وحب القصاص بني الناس. االعتداء أو أي جرمية من هذا النوع، كما أهن

 هلا رابط به بالواقع املعاصر إن وجد    القيمة رابعا:ربط  

أمر شائع يف واقعنا وحياتنا اليومية خاصة يف أوساط الشباب   ،من قتل النفس املعصومة وانتهاك حرمتها
 وهو اللعن والسباب والشتائم

 يقها وتطب  القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 حفظ النفس املعصومة من الضرورات اخلمس اليت جاءت الشريعة ْلمايتها-1

 حترمي إزهاق النفس املعصومة ْلهنا أعظم حرمة من الكعبة املشرفة-2

 حترمي االنتحار أو التسبب يف قتل نفسه أو غْيه أبي شكل-3

ي إدارة املدرسة أو مركز حترمي الثأر وأخذ اْلق ابليد؛ بل ابلقصاص عن طريق السلطة القائمة وه-4
 الشرطة أو احملكمة أو اْلاكم اإلداري.

 :   والثالثون   ابعة الس   القيمة 

 حتريم الفروج وما جيب  من التعفف عنها   -37

   تعريفه:

والفرج ما بني الر جلني، وكين  به عن  لغة: الفروج : مجع فرج ،وهو الشق بني شيئني،وحترميها ضد حتليلها،
[ وحفظ الفرج 12]التحرمي:  ا( ار كالص ريح فيه، قال تعاىل: )الَّيتي َأْحَصَنْت فَ ْرَجهالس وأة وكثر حىت  ص

 .عف ه عن الز َن
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واصطالحا: الفرج هو البضع والنكاح والعرض وحترميها من الضرورات اخلمس،واْلصل يف الفروج اْلرمة 
ة، وحفظ الفرج الت عف ف عن لفرج اسم جيمع سوأة الر جل واملرأفا ،وال حتل إال بنكاح أو ملك ميني،

هيْم حافيظُوَن( ]املؤمنون:  وله تعاىل:  ،كما يف قاْلرام  [5)َوالَّذييَن ُهْم ليُفُروجي

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
 الشريفة 

نينَي يَ ُغضُّوا ميْن أَْبَصا ْم َوحَيَْفظُوا فُ ُروَجُهْم َذليَك قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }ُقْل ليْلُمْؤمي َا ريهي أَزَْكى هَلُْم إينَّ هللَا َخبيٌْي مبي
}َوالَّذييَن ُهْم قَاَل:و [،31ْظَن فُ ُروَجُهنَّ{]النور: َيْصنَ ُعوَن َوُقْل ليْلُمْؤميَناتي يَ ْغُضْضَن ميْن أَْبَصاريهينَّ َوحَيْفَ 

هيْم َحافيظُوَن إيالَّ َعَلى أَْزَواجي  ُْم َغْْيُ َمُلومينَي َفَمني ابْ تَ َغى َورَاَء َذليَك فَُأولَئيَك هيْم أَْو َما َمَلَكْت أمَْيَاهُنُْم فَ ليُفُروجي إيهنَّ
{.[.َوقَاَل:5اُدوَن{ ]املؤمنون:ُهُم اْلعَ  َشة  َوَساَء َسبييال   [  32]اإلسراء }َواَل تَ ْقَربُوا الز يََن إينَُّه َكاَن فَاحي

نَي يَ ْزّني   ، َأنَّ َرُسوَل هللاي َصلَّىهللا عنه  ضير   َعْن َأِبي ُهَريْ رَةَ و  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: " اَل يَ ْزّني الزَّاّني َوُهَو حي اَّللَّ
نَي َيْشَرهُبَا ُمْؤمينٌ  نَي َيْسريُق ُمْؤميٌن، َواَل َيْشَرُب اخْلَْمَر َوُهَو حي َتهيُب ، َواَل يَ ن ْ ُمْؤميٌن، َواَل َيْسريُق السَّاريُق َوُهَو حي

بُ َها ُمْؤميٌن ". َأْخَرَجُه ُمْسليمهُنَْبة  َذاَت َشَرٍف يَ ْرَفُع   َتهي نَي يَ ن ْ  اْلُمْؤميُنوَن إيلَْيهي فييَها أَْبَصاَرُهْم َوُهَو حي

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

وه، فإهنا قد أوضحت جبالء ال ريب فيه ذا كانت الشريعة الغراء قد أمرت حبفظ الفرج من الزَن وحنإ
رق الكفيلة حبماية الفرد واجملتمع يف هذا الباب، فحثت على العفة والطهارة، وربت أبناء اجملتمع الط

املسلم على الغْية، وأمرت بغض البصر، وأوجبت على النساء التحجب والتسرت وهنت عن التِبج 
عليه، أما   ه ابْلث على املسارعة يف الزواج ملن يقدروالتكشف، وغلَّظت عقوبة الزَن، وكللت ذلك كل

من َل يكن قادر ا فحثته على الصيام، وذلك كله لوقاية املسلم من ثوران الشهوة، وسطوة الغريزة، واحملافظة 
 على النسل.

"اي  وحني أمرت هذه الشريعة الغراء ابلزواج وحثت عليه فإهنا جعلت من أهم مقاصده حفظ الفرج:
)رواه البخاري  أغض للبصر وأحصن للفرج...".باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه معشر الش
 ومسلم(.
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ومن فوائد حتصني الفرج ابلزواج يف صيانته من اْلرام أن العبد مىت ما وقعت عينه على ما ال يرضي هللا 
ورد هذا التوجيه النبوي    تعاىل وحدثته نفسه بسوء فإن عنده من اْلالل ما يستغين به عن اْلرام ، وهلذا

" إذا أحدكم أعجبته املرأة فوقعت يف قلبه ، فليعمد إىل امرأته فليواقعها ؛  اْلمة حني قال:املبارك ْلبناء  
 )رواه مسلم(. فإن ذلك يرد ما يف نفسه".

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

الذي تنوعت فيه وسائل ا وحياتنا اليومية،يف هذا الزمان  هذه الشعبة كغْيها ذات عالقة وثيقة بواقعن
التواصل االجتماعي وانتشرت أبيدي الصغار والكبار والذكر واْلنثى،وسهل الوصول للصور واْلفالم 

واملقاطع احملرمة،فصار لزاما على املسلم استشعار الرقابة الذاتية والوازع الديين ومراقبة هللا ْلنه إن َل تكن 
 .ه يراك..فيغض بصره عن كل ما حرم هللاتراه فإن

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

يف   الفوز  امتدح هللا عز وجل اْلافظني فروجهم واْلافظات، وجعل ذلك من مسات الفالح وعالمات-1
 اآلخرة

 عياذا ابهلل  من َل حيفظ فرجه فإنه يسلك سبيال  إىل النار -2

 وذهاب الورع، وفساد املروءة، وقلة الغْيةقلة الدين،    ل الشر كلها منالزَن جيمع خال -3

ْلفظ الفروج آاثر عظيمة جدا على الفرد واجملتمع،وللزَن آاثر سلبية جدا ابلغة السوء على الفرد -4
 واجملتمع 

ط من أهم وسائل حفظ الفروج : العفة والطهارة واْلجاب وغض البصر والزواج والغْية ومنع االختال-5
 وحترمي الزَن..اخل

 :   والثالثون   الثامنة   القيمة 



 مجع وإعداد /مرتضى األنصاري                                                       برنامج القيم احلميدة
 

 
93 

 

38-    
ُ
ع

ْ
ط

َ
ق
َ
ةِ، و

َ
رِق

َّ
 الس

ُ
رِيم

ْ
ح

َ
 فِيهِ ت

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د
َ
ي
َ
ةِ، و

َ
م

َّ
ر
َ
ح

ُ
م

ْ
الِ ال

َ
و
ْ
م نِ اأْلَ

َ
دِ ع

َ
ي
ْ
ضِ ال

ْ
ب
َ
ق

رِيق 
َّ
 الط

 تعريفه: 

الُف الَبْسط ، قَ َبَضه يَ ْقبيُضه قَ ْبضا  وقَ ب ضَ   :الَقْبضُ  " لغة : ض اسم من أمساء أي أمسك عنه،والقابه  خي
 اْلسىن أي الذي ميسك الرزق  هللا

 واصطالحا: اإلمساك عن املال احملرم،واجتنابه،وحفظ اْلموال  من ضرورات الدين اخلمس .

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
 الشريفة 

َا إيىَل اْْلُكَّامي ليَتْأُكُلوا َفرييق ا ميْن أَْمَوالي ُكْم  قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }َواَل أَتُْكُلوا أَْمَوالَ  ْلَباطيلي َوُتْدُلوا هبي َنُكْم ابي بَ ي ْ
مثْي َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن{ ]البقرة:   إْلي  [188النَّاسي ابي

ُروَن{ ]املطففني:  ُهْم أَ }َوْيٌل ليْلُمَطف يفينَي الَّذييَن إيَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاسي َيْستَ ْوُفوَن َوإيَذا َكاُلو  [ 2ْو َوَزنُوُهْم ُُيْسي
َا َكَسَبا{ ]املائدة: وقال تعاىل : [ َوقَاَل يفي اْلُمَحاَربَةي: 38}َوالسَّاريُق َوالسَّاريَقُة فَاْقطَُعوا أَْيدييَ ُهَما َجزَاء  مبي

َا َجزَاُء الَّذييَن حُيَاريبُوَن هللَا َوَرُسولَُه َوَيْسَعْوَن يفي  ْرضي َفَساد ا َأْن يُ َقت َُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا أَْو تُ َقطََّع أَْيدييهيْم اْْلَ   }إيمنَّ
{ ]املائدة:  َفْوا ميَن اْْلَْرضي اَلٍف أَْو يُ ن ْ  [33َوأَْرُجُلُهْم ميْن خي

:  عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما قال: و  يَومٍ   أَتْدُروَن أيُّ "قاَل النيبُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم مبيىن 
ُ وَرسولُُه أْعَلُم، قالَ  ُ وَرسولُُه أْعَلُم،  َحرَاٌم، هذا يَ ْومٌ  فإنَّ  :هذا قالوا: اَّللَّ أفَ َتْدُروَن أيُّ بَ َلٍد هذا قالوا: اَّللَّ

ُ وَرسولُُه أْعَلُم، قاَل: َشْهرٌ  َحرَاٌم، قاَل: بَ َلدٌ  اَّللََّ َحرََّم  فإنَّ  :قالَ  َحرَامٌ  أَتْدُروَن أيُّ َشْهٍر هذا قالوا: اَّللَّ
.."رواه  يَوميُكْم هذا، يف َشْهريُكْم هذا، يف بَ َلديُكْم هذا َكُحْرَمةي  وأَْمَواَلُكْم،وأَْعَراَضُكْم، ديَماءَُكْم، عَلْيُكم

يَ ْزّني  ال البخاري، وعن أِب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم : "
نيَ  الزَّاّني  نيَ  السَّاريقُ  َيْسريقُ  وال ُمْؤميٌن، وهو يَ ْزّني  حي وال َيْشَرُب  ُمْؤميٌن، وهو َيْسريقُ  حي
نيَ  اخلَْمرَ  ليكي بُن أِبي َبْكري بني عبدي الرَّمْحَني أنَّ أاب  .ُمْؤمينٌ  وهو  َيْشَرهُبا حي

َ
هاٍب: فأْخَِبَّني عبُد امل قاَل ابُن شي
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َتهيُب هُنَْبة  ذاَت  َبْكٍر كاَن حُيَد يثُ ُهْم َهُؤالءي عن أِبي هُ  ُق معُهنَّ: وال يَ ن ْ َريْ رََة، مُثَّ يقوُل: وكاَن أبو ُهَريْ رََة يُ ْلحي
نيَ  َشَرفٍ  َتهيُبها  حي ْؤميُنوَن أْعيُ نَ ُهْم  .ُمْؤمينٌ  وهو يَ ن ْ

ُ
ويف َحديثي مَهَّاٍم: يَ ْرَفُع إلَْيهي امل

نيَ  وهو  فيها َتهيُبها حي نيَ  ُكمْ وزاَد: وال يَ ُغلُّ أَحدُ  .ُمْؤمينٌ  يَ ن ْ ُكمْ  وهوُمْؤميٌن، يَ ُغلُّ  حي ُكْم إايَّ  رواه مسلم  .فإايَّ

 العلماء باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال    القيمة ثالثًا : شرح   

حفُظ املال وعدم إتالفه وضياعه؛ ْلن املال قيوام اْلياة،  :قاصد الشرعيةاملضرورات الدين اخلمس و من  
بلَّة بشرية، وهو ُدولٌة بني الناس لُتقضى به حاجاهت م، ويتعايشون به، ومع كونه مقصدا  إسالميا  فهو جي

نَُّه ْليُب ي اخلَْْْيي َلَشدييٌد﴾، ولذلك يسعى ﴿َوإي :ني، كما قال تعاىلفكل إنسان يود أن يكون ذا مال وبن
اإلنسان لتحصيله مبا يتاح له من وسائل الكسب، وإذا تُرك للمرء سبيُله فسيسعى لكسبه وتنميته  

واْلفاظ عليه ابْلق والباطل، والنافع والضار، فكان البد من ضبطه بضوابط الشرع، الذي رتب على 
فبضوابط القانون والنظام الذي يراعي مصلحة اجلماعة ويقدمها على ذلك ثوااب  وعقااب ، فإن َل يوجد  

مصلحة الفرد، ورتب على ذلك زواجر رادعة، فإن َل يوجد فبضوابط العقل السَّوي الذي قد مييز اْلسن 
من القبيح، فيحمله على ما حيصل به التعايش السوي، كل ذلك لينتفع الناس ابملال من غْي هتارج 

 على ما ال حيل منه.واعتداء   وتغالب

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

اإلمساك عن املال اْلرام وطرق الكسب احملرمة من أهم ما جيب على املسلم االنتباه له يف هذا الزمن 
والكذب الذي صار اْلالل فيه ما حل ابليد،وضاعت فيه اْلمانة وكثرت السرقات والنصب واالحتيال  

 لف من أجل اْلصول على املال بطرق غْي مشروعةواْل

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 من وسائل الشريعة يف حفظ أموال املسلمني:

حترمي الغلول و  ومنه تشريع الرواتب للموظفني،ومنع اهلدااي،حفظ املال العام من أيدي القائمني عليه-1 
 . ،والسرقة
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تشريع الدعم اْلكومي لبعض السلع   ( ومنه  من أيدي العامة )غْي القائمني عليهحفظ املال العام -2
حترمي النهب و   اْلساسية،والضمان االجتماعي للمحتاجني،وكفالة اْلرامل واْليتام،ورواتب للمتقاعدين

 والسرقة والنصب واالحتيال 

اة وحترمي اإلسراف والتبذير البتهم بدفع الزكمطومنه    (  كهحفظ املال اخلاص من أيدي أصحابه )مال  -3
 للمفاخرات وطلب مدح الناس وثنائهم  والبذخ واهلدر

 تشريع الزكاة والنفقات واإلحسان للفقراء والصدقات  ومنه  حفظ املال اخلاص من أيدي اآلخرين-4
 حترمي السرقات والرشاوي والغش واخلداع والنصب واالحتيالو 

 :   والثالثون   التاسعة   القيمة 

 املشارب وما جيب التورع عنه منها املطاعم و   -39

 تعريفه: 

الطَّعاُم : اسٌم جامٌع لكل ما يُؤَكُل ، وقد طَعيَم َيْطَعُم طُْعما  ، فهو طاعيٌم إذا َأَكَل أَو ذاَق ، مثال َغنيَم 
  . يَ ْغَنُم ُغْنما  ، فهو غانيٌ 

ُروا   . ويف التنزيل : فإذا َطعيْمتم فانْ َتشي

  . َشْراب  وُشْراب   َأْشَربُ  تُ مصدر َشريبْ  : الشَّْربُ و 
ْراب  ؛ ومنه قوله تعاىل : فشاريبون عليه من ال َحميمي فشاريبون  ابن سيده : َشريَب املاَء وغْيه َشْراب  وُشْراب  وشي

 ُشْرَب ال هي يمي ؛ ويف حديث أَي  امي التَّْشريق : إيهنا َأايُم َأكل وُشرٍب ؛ يريد َأهنا َأايم ال جيوز َصوُمها 

،وما جيب على املسلم من التورع عنه من اْلطعمة اإلسالم  واصطالحا: حكم كل مطعوم ومشروب يف
واْلشربة،والنص العام فيها كما جاء يف التنزيل : ) وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلباث ( فكل طعام 

 اإلسالم.أو شراب طيب فهو حالل وكل طعام أو شراب خبيث ومضر ابإلنسان وصحته فهو حمرم يف  
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من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة رد عن  ا و مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
 الشريفة 

ُم َوْلَُْم اخلْيْنزييري َوَما أُهيلَّ ليَغْْيي هللاي بيهي  َتُة َوالدَّ  َواْلُمْنَخنيَقُة َواْلَمْوُقوَذُة قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }ُحر يَمْت َعَلْيُكُم اْلَمي ْ
ْْلَْزاَلمي د ييَُة  َواْلُمرتََ  ُموا ابي ُتْم َوَما ُذبيَح َعَلى النُُّصبي َوَأْن َتْستَ ْقسي ي ْ  َذليُكْم َوالنَّطييَحُة َوَما َأَكَل السَّْبُع إيالَّ َما ذَكَّ

َي إييَلَّ حُمَرَّم ا َعَلى طَاعيٍم َيْطَعُمُه إيالَّ 3فيْسٌق{ ]املائدة:   ُد فييَما أُوحي َتة  َأْو  َأْن يَ [ َوقَاَل: }ُقْل اَل َأجي ُكوَن َمي ْ
َا اخْلَْمرُ  ْنزييٍر فَإينَُّه ريْجٌس أَْو فيْسق ا أُهيلَّ ليَغْْيي هللاي بيهي{ َوقَاَل: }إيمنَّ ُر َواْْلَْنَصاُب َدم ا َمْسُفوح ا َأْو ْلََْم خي  َواْلَمْيسي

 [90ة: َواْْلَْزاَلُم ريْجٌس ميْن َعَملي الشَّْيطَاني فَاْجَتنيُبوُه{ ]املائد

نَي يَ ْزّني َوُهوَ عَ و  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم: " اَل يَ ْزّني الزَّاّني حي  ُمْؤميٌن، َواَل ْن َأِبي ُهَريْ رََة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ
نَي َيْشَرهُبَا َوُهَو ُمْؤميٌن، وَ  نَي َيْسريُق َوُهَو ُمْؤميٌن، َواَل َيْشَرُب اخْلَْمَر حي  َمْعُروَضٌة بَ ْعُد " َرَواُه الت َّْوبَةُ َيْسريُق حي

يح ُ َعَلْيهي  عنو ،اْلُبَخارييُّ يفي الصَّحي َ َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ َع أاََب ُهَريْ رََة يَ ُقوُل: ُأِتي ، أَنَُّه مسَي َسعييُد ْبُن اْلُمَسي يبي
َلَة أُْسريَي بيهي إبيييليَياَء بيَقَدَحنْيي مَخٍْر َولَ  ِْبييُل َعَلْيهي السَّاَلُم: ََبٍ فَ َنظَ َوَسلََّم لَي ْ َر إيلَْيهيَما، مُثَّ َأَخَذ اللَََّبَ، فَ َقاَل لَُه جي

يحي " اْْلَْمُد َّلليَّي الَّذيي َهَداَك ليْلفيْطَرةي َلْو َأَخْذَت اخْلَْمَر َلَغَوْت أُمَُّتَك " َرَواُه اْلُبَخارييُّ يفي الصَّ   حي

 اإلشارة إىل أقوال العلماء مع  باختصار     القيمة ثالثًا : شرح   

اْلصل يف املنافع والطيبات اْلل، واْلصل يف املضار واخلبائث اْلرمة. ومجيع اْلعيان اْلصل فيها اْلل 
 .واإلابحة للمؤمنني إال ما ثبت النهي عنه، أو ابن فيه مفسدة ظاهرة متحققة

يع ا مُثَّ اْستَ َوى إيىَل السََّماءي َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع مَسَاَواٍت   ضي ُهَو الَّذيي َخَلَق َلُكْم َما يفي اْْلَرْ   {   :قال هللا تعاىل مجَي
فكل ما فيه منفعة للروح والبدن من مأكول، ومشروب، [ ،  29البقرة/]       }  َوُهَو بيُكل ي َشْيٍء َعلييمٌ 

اَيأَي َُّها    : {   تعاىلقال هللا  ، وملبوس فقد أحله هللا عز وجل؛ ليستعني به العبد على طاعة هللا سبحانه
 [  168البقرة/]  }  النَّاُس ُكُلوا مميَّا يفي اْْلَْرضي َحاَلال  طَي يب ا َواَل تَ تَّبيُعوا ُخطَُواتي الشَّْيطَاني إينَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبينيٌ 

، وكل ما فيه ضرر أو مضرته أكثر من منفعته فاهلل قد حرمه فقد أحل  هللا لنا الطيبات من كل شيء
ْلَمْعُروفي {   :أبنه  -صلى هللا عليه وسلم  -م علينا اخلبائث، كما أخِب هللا تعاىل عن رسولهوحر  أَيُْمُرُهْم ابي

َهاُهْم َعني اْلُمْنَكري َوحيُيلُّ هَلُُم الطَّي يَباتي َوحُيَر يُم َعَلْيهيُم اخْلََبائيثَ   [157اْلعراف/]   } َويَ ن ْ
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 د هلا رابط به املعاصر إن وج بالواقع    القيمة رابعا:ربط  

من أخطر أنواع املطعومات واملشروابت ذات العالقة بواقعنا اليومي هي تلك السموم واآلفات احملرمة 
واملمنوعة واملنتشرة أبيدي بعض املفسدين من املخدرات واملسكرات ومنها ما يتداول بني أبنائنا الطالب 

 حني أهنا يف حقيقتها تتلف املخ واْلعصاب الرتكيز واملذاكرة يفأايم االختبارات بدعوى مساعدهتا على  
 وتشتت الذهن وتسبب يف رسوب متعاطيها وفشله الدراسي..

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 القاعدة الشرعية يف كل طعام وشراب ) وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث(-1

ن فهو حالل ومباح وكل طعام أو شراب مضر وَنفع ومفيد لإلنسا كل طعام أو شراب طيب-2
 ابإلنسان وصحته فهو ممنوع وحمرم

 اْلصل يف اْلطعمة واْلشربة اْلل ما َل يثبت ضررها وخبثها-3

الطعام والشراب الطيب يفيد اإلنسان وينعكس على صحته وسلوكه وأخالقه وكذلك الطعام اخلبيث -4
 وغْي الطيب

ذي َنب من السباع وكل ذي خملب من الطْي بثها وضررها: كل  من اْلطعمة واْلشربة احملرمة خل-5
ما فيه مضرة   جنس كامليتة والدم املسفوح، وواْلمر واخلنزير،وما َل يذكر عليه اسم،وما ذبح لغْي هللا،وكل 

 .ضرة بدنيا ، وماليا ، وعقليا  والقات وحنوها؛ ْلهنا خبيثة م  والدخان،كالسم، واخلمر، واملخدرات، والتبغ،

 :   األربعون   قيمة ال 

ا   -40
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 تعريفه: 

لغة : املالبس مجع ملبس وهو ما يلبسه اإلنسان على جسده،واللباس : ما يلبس،واصطالحا : ما يسرت 
 سواء كانت من جلد أو صوف أو مصنوعاإلنسان به عورته ويتجمل به من املالبس  
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 : لغة : اهليئة ،ومجعه: أزايء،واصطالحا:ما يتزين به اإلنسان من املالبس حىت تكون هيئته حسنةوالزي  

 واْلواّن : مجع آنية وهي ما يوضع فيه الطعام والشراب

 واملقصود بيان اْلالل واْلرام منها

القرآن الكريم والسنة النبوية  من    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
 الشريفة 

(  َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوهَنَا حُيَلَّْوَن فييَها ميْن َأَساويَر مين َذَهٍب َوُلْؤُلؤ اۖ  َوليَباُسُهْم فييَها َحرييرٌ اىل : )قال تع
 33فاطر

ليَك آتيُكْم َورييش اۖ  َوليَباُس الت َّْقَوٰى ذَٰ يُ َواريي َسوْ   ليَباس ااَي َبيني آَدَم َقْد أَنزَْلَنا َعَلْيُكْم  وقال تعاىل : ) ليَك َخْْيٌۚ  ذَٰ
اَي َبيني آَدَم اَل يَ ْفتينَ نَُّكُم الشَّْيطَاُن َكَما َأْخرََج أَبَ َوْيُكم م يَن اجْلَنَّةي يَنزيُع   (26ميْن آاَيتي اَّللَّي لََعلَُّهْم َيذَّكَُّروَن )

ُهَما ليَباَسُهَما ليُْيييَ ُهَما سَ  يُلُه ميْن َحْيُث اَل تَ َرْوهَنُْمۗ  إيَنَّ َجَعْلَنا الشََّياطينَي أَْوليَياَء ْوآهتييَماۗ  إينَُّه يَ َراُكْم ُهَو َوقَبي َعن ْ
 27اْلعراف) ليلَّذييَن اَل يُ ْؤميُنونَ 

وسلََّم أخذ حرير ا فجعَله يف نيبَّ هللاي صلَّى هللاُ علْيهي   إنَّ " : بني أِب طالٍب رضَي هللاُ عنُه قال علي ي  عن و
ذْيني  : ه يف مشاليه ، مث قالميينيه ، وأخذ ذهب ا فجعلَ  " صححه اْللباّن يف صحيح أميت ذكوري  على حرامٌ  إهنَّ

  4057أِب داود  

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: " رضي هللا عنه    أََنَس ْبَن َماليكٍ عن و  َمْن لَبيَس اْْلَرييَر يَ ْعيني يفي َعني النَّيبي ي َصلَّى اَّللَّ
نْ َيا فَ َلْن يَ ْلبَ  رَةي " َرَواُه اْلُبَخارييُّ الدُّ  َسُه يفي اآْلخي

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

العورة خرين واإلنسان كله عورة مبعىن أن  الذى ينبغى أن ُيفى عن أنظار اآل  اجلزء  لسرتخلق هللا اللباس  
صلى هللا عليه وسلم    زوجات النىب  نم  النساء املسلماتعلى كل  ،وأوجب هللا عزوجل  تشمل اجلسم كله

وبناته ونساء املؤمنني إدَنء اجلالبيب عليهن أى إرخاء اجلالبيب على أرجلهن واملراد تطويل اجلالبيب 
على الكشف   عقاابال يصل هلن ضرر  و يعرفن فال يؤذين    حىت الحىت تغطى السيقان متاما والسبب 
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اي أيها النىب قل ْلزواجك : )  سورة اْلحزاب  يف   عاىلت  ها وىف هذا قالؤ جيب إخفا  اليتلبعض العورة  
 (وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن ذلك أدىن أن يعرفن فال يؤذين

ين والتجمل ، وهللا مجيل حيب وكما أن املالبس سرت للعورات ؛فإهنا أيضا من أبرز وسائل التز 
على  ،مثل اْلرير والذهب والفضة، وحرم لبسهالنساءاب  أابح هللا اللباس عامة وخص بعضه  اجلمال،وكما

استعمال آنية من   ما عدا ،الرجال؛كذلك اْلواّن فقد أابح هللا للمسلم استعمال مجيع اْلواّن الطاهرة
( ومسلم 5633ملا روى البخاري )  على الرجال والنساء  فإنه حمرمالذهب أو الفضة يف اْلكل أو الشرب؛

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل : ) اَل َتْشَربُوا يفي آنيَيةي الذََّهبي َواْلفيضَّةي َواَل ( عن ُحَذيْ َفَة أن  2067) َّ َصلَّى اَّللَّ النَّيبي
نْ َيا َولَ  َا هَلُْم يفي الدُّ رَةي تَ ْلَبُسوا اْْلَرييَر َوالد ييَباَج فَإيهنَّ  (. ُكْم يفي اآْلخي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َأنَّ َرُسوَل ( َعْن أُم ي سَ 2065( ومسلم )5634وملا روى البخاري ) َلَمَة َزْوجي النَّيبي ي َصلَّى اَّللَّ
َا جُيَْرجي  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل : ) الَّذيي َيْشَرُب يفي إيََنءي اْلفيضَّةي إيمنَّ  (.   ُر يفي َبْطنيهي ََنَر َجَهنَّمَ اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

 .كواب وأطباق ، وغْي ذلكوهذا يشمل مجيع اْلواّن، من مالعق ، وأ
 .فكل آنية تستعمل يف اْلكل والشرب، ال جيوز أن تكون من الذهب أو الفضة، أو مطلية هبما

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

هذه الشعبة من شعب اإلميان ذات عالقة وثيقة بواقعنا وحياتنا اليومية ،لعالقتنا ابملالبس واْلزايء 
،فناسب معرفة ومالزمة ْلياة الناسبشكل دائم مستمر واّن ،وهي أمور لصيقة حبياة الناس ومستعملة  واْل

 اْلالل واْلرام منها

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 املالبس واْلزايء واْلواّن من الضرورات املهمة واملستعملة عند سائر البشر-1

 الل واْلرام من املالبس واْلزايء واْلواّنيلزم املسلم معرفة اْل-2

ى آدم وحواء  املالبس ولبسها وسرت العورات هبا من الفطرة والسنن الكونية والشرائع املفروضة عل-3
 وذرايهتما حىت تقوم الساعة
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 لكل من الرجال والنساء لباسه املناسب لفطرته ودوره يف اْلياة-4

 ة وحرم على الرجاليباح للنساء لبس اْلرير والذهب والفض-5

 اْلصل يف استعمال اْلواّن اإلابحة ما عدا أواّن الذهب والفضة حيرم استعماهلا للرجال والنساء -6

اْلزايء اإلابحة ما عدا اللباس الشفاف الذي ال يسرت العورة،ولباس الشهرة،ولباس النساء اْلصل يف  -7
 للرجال ولباس الرجال للنساء

 

 :   واألربعون   اإلحدى   القيمة 

اَلهِي   -41
َ
م

ْ
ال

َ
اَلعِبِ و

َ
م

ْ
رِيمِ ال

ْ
ح

َ
 فِي ت

 تعريفه: 

َعميَل عمال  ال جُيْدي عليه نَ ْفعا  : ويقال لكل من أماكن اللعب ووسائله،واللعب ضد اجلد،املالعب لغة :
 [   ] ملهاة  امفردهو ، كاملزهر والعود وحنومها  هالتُ ،واملالهي :لغة :وسائل اللهو،وآ إيمنا أَنَت العيبٌ 

 حا:املالعب واملالهي هي وسائل اللعب واللهو اليت تشغل عن ذكر هللا وتصد عن سبيله اصطال

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
 الشريفة 

َها َوتَ رَُكوَك قَائيم اقال تعاىل :   ا عيْنَد هللاي َخْْيٌ ميَن اللْهوي َوَمَن ُقْل مَ ،  }َوإيَذا َرأَْوا جتيَارَة  أَْو هَلْو ا انْ َفضُّوا إيلَي ْ

نْ َيا إيالَّ هَلْوٌ ،وقال تعاىل : )[  11{ ]اجلمعة:  الت يَجارَةي َوهللاُ َخْْيُ الرَّازيقينيَ  اَر  َوَلعيبٌ  َوَما َهذيهي اْْلََياُة الدُّ َوإينَّ الدَّ
رََة هلَيَي اْْلَيَ َواُن َلْو َكانُوا يَ ْعَلُمونَ   [  64وت: العنكب])   اآْلَخي
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ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َُيُْطُب   رضي هللا عنه  َعْن َجابيرٍ و  قَاَل: " أَقْ بَ َلْت عيٌْي بيتيَجارٍَة يَ ْوَم مُجَُعٍة، َوَرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يفي اْثيَنْ َعشَ  ُة: َر َرُجال  فَ نَ زََلْت َهذيهي اآْليَ فَاْنَصَرَف النَّاُس يَ ْنظُُروَن، َوبَقيَي َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ

َها َوتَ رَُكوَك قَائيم ا{ ]اجلمعة:    [ " َرَواُه ُمْسليمٌ 11}َوإيَذا رَأَْوا جتيَارَة  أَْو هَلْو ا انْ َفضُّوا إيلَي ْ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم: "رضي هللا عنه  َعْن ُعْقَبَة ْبني َعاميٍر  و  ُّ َصلَّى اَّللَّ وا َأَحبُّ اْرُموا َوارَْكُبوا، َوإيْن تَ ْرمُ   قَاَل: قَاَل النَّيبي
هي َأْو أَتْدييَبهُ  فَ َرَسُه َأْو ُماَلَعبَ َتُه   إييَلَّ ميْن َأْن تَ رَْكُبوا، ُكلُّ َشْيٍء يَ ْلُهو بيهي الرَُّجُل اَبطيٌل إيالَّ َرْمَي الرَُّجلي بيَقْوسي

ُنَّ ميَن اْلَْق ي َوَمْن تَ َرَك ال لَّذيي َعليَمُه "  رَّْمَي بَ ْعَد َما َعليَمُه، فَ َقدْ اْمرَأَتَُه، فَإيهنَّ (، 1919أخرجه مسلم ) َكَفَر ابي
( ابختالف يسْي، وأمحد 3578(، والنسائي )2513( خمتصرا  بنحوه، وأبو داود )2814وابن ماجه )

 .حسن مبجموع طرقه وشواهده ،وقال عنه الشيخ شعيب اْلرَنؤوط:( واللفظ له17300)

 أقوال العلماء باختصار  مع اإلشارة إىل    القيمة   ثالثًا : شرح  

من مساحة اإلسالم ومشوليته وواقعيته أنه َل يغفل طبيعة اإلنسان، وما جبل عليه من حب اللعب، وعدم 
االستمرار على اجلد بشكل دائم، ولو أراد أن حيمل نفسه على هذه أصابه امللل والسآمة واإلعياء ورمبا 

 .وباالنقطاع عن اجلد املطل
ن اللهو املباح.. من مجلتها: مالعبة الرجل زوجته، ومنها كذلك: اللعب وقد نص أهل العلم على أنواع م

قال: مسعت  عقبة بن عامر عن أبو داود ابلسهام، والرمي، وركوب اخليل، وما يف معىن ذلك، أخرج
رسه ومالعبته أهله ورميه ليس من اللهو إال ثالث: أتديب الرجل ف :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول

        .وقوله: ليس من اللهو إال ثالث... يريد: ليس املباح من اللهو إال ثالث .بقوسه
اللهو احملرم، وهو املشتمل على معصية هلل عز وجل، ويدخل يف ذلك الغناء املصحوب آبالت   أما

  . جيوز ملا يتضمنه من فساد وفجورموسيقية وأواتر، فهذا ال

وحمبة النفوس للباطل نقص، لكن ليس كل اخللق مأمورين  ":هللا تعاىلاإلسالم ابن تيمية رمحه    وقال شيخ
ابلكمال، وال ميكن ذلك فيهم، فإذا فعلوا ما به يدخلون اجلنة ، َل حيرم عليهم ما ال مينعهم من دخوهلا " 

أابح، وإمنا يعاقب على   فإن هللا سبحانه ال يعاقب على ما" : وقال(،156/   2انتهى من "االستقامة" )
وبناء على هذا؛ فإن املسلم يف (،137/   22رك مأمور وفعل حمذور " انتهى من "جمموع الفتاوى" )ت

وقت فراغه من دراسته أو عمله؛ إذا شغله ابملباحات ، من غْي تضييع لواجب ، أو ارتكاب حملرم؛ فإنه 
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سن النية فيها أثيب ا؛ فهذه حممودة ، وإذا أحإن كانت هذه املباحات مما هلا نفع معتِب يف الدني:ينظر
عليها ؛ كأن ميارس شيئا من الرايضة املباحة، أو ينام ْلجل الراحة، أو يشاهد شيئا َنفعا ال حمرم فيه، أو 

وإمنا ذم ، يتمشى للنزهة، أو يزور صديقا أو قريبا حىت جيم نفسه ويرجع إىل دراسته أو عمله نشيطا
وكذلك اللهو واللعب ، والفراغ من  :    رمحه هللا تعاىل  قال الشاطيب،  ال نفع فيه  العلماء من اشتغل مبباح

فهو مباح، ولكنه مذموم ، وَل يرضه العلماء،    كل شغل ، إذا َل يكن يف حمظور ، وال يلزم عنه حمظور:
 بل كانوا يكرهون أن ال يُرى الرجل يف إصالح معاش، وال يف إصالح معاد؛ ْلنه قطع زمان فيما ال

 (  205 –  204/   1ة وال أخروية... " انتهى من "املوافقات" )يرتتب عليه فائدة دنيوي

وهذا الذم ليس على سبيل التحرمي ، وإمنا هو إرشاد للمسلم ملا ينبغي أن يكون عليه من االنشغال مبعايل 
ا َل يتضمن ضررا، وسائر اللعب، إذ  :ولذلك قال ابن قدامة رمحه هللا تعاىل؛  اْلمور والبعد عن سفاسفها

فال حيرم شيء من اْللعاب ( ،  157/    14شغال عن فرض، فاْلصل إابحته " انتهى من "املغين" )وال  
 .بقاعدة: أن اْلصل يف اْلشياء اْلل واالابحة متأكد  إال ما قام عليه دليل، وهذا

هو واللعب أصلهما ذكر بعضهم أن أصل قاعدة مذهبنا "أن الل  :قال اتج الدين السبكي رمحه هللا تعاىل
 .  اإلابحة، خالف ا ملالكعلى  

 .فاْلاصل؛ أن اْلصل يف اللهو واللعب اإلابحة، إذا َل يشتمل على حمرم، وَل يؤد إليه

فبعض الطالب يسرفون يف اللهو واللعب إىل حد التقصْي يف املذاكرة ، وما يتبعه من ارتكاب الغش 
 .ذاكرةدين وعقوقهما برتك املللتخلص من النتائج املتدنية، أو إغضاب الوال

بعد الدوام يف اللهو واللعب إىل وقت متأخر، مث يف الصباح يذهب إىل عمله يف    وبعض املوظفني يسرف
 .حالة مخول ، فيقصر يف أداء واجباته املكلف هبا، فهذا كله منهي عنه

نياه، دينه ، ود  عه ، يف أمرغتنم عمره ، فيما ينفوأن ي واْلوىل ابملسلم أن يشغل نفسه ابملباح النافع ،
،وال يصده عن ذكر هللا،وال يضله وليكن هلوه ، ومرحه ، ولعبه : عوَن له على اْلق الذي يسعى يف طلبه

 عن سبيله.

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  
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انشغال يف هذا الزمان  عالقة هذه الشعبة بواقعنا وحياتنا اليومية قوية وذات ارتباط وثيق به،فقد كثر
الناس خاصة فئات اْلبناء والطالب والشباب ابْلجهزة الذكية واْلواسب ومواقع التواصل االجتماعي 

ومذاكرة دروسهم واجلد واالجتهاد يف   ووسائل الرتفيه واللعب،وانشغلوا هبا عن حلقات حتفيظ القرآن
هتم للرتفيه عن النفس صيص جزء من أوقاالتحصيل الدراسي،فناسب ذكر اْلكم الشرعي فيما يتعلق بتخ

 والتسلية واللعب واللهو املباح.

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

لى اجلد بشكل َل يغفل طبيعة اإلنسان، وما جبل عليه من حب اللعب، وعدم االستمرار ع اإلسالم-1
 .اجلد املطلوبقطاع عن  مللل والسآمة واإلعياء ورمبا االن،خشية أن يصاب ابدائم

نص أهل العلم على أنواع من اللهو املباح.. من مجلتها: مالعبة الرجل زوجته، ومنها كذلك: اللعب -2
  .ي، وركوب اخليل، وما يف معىن ذلكابلسهام، والرم

ويدخل   وما أشغل عن ذكر هللا وصد عن سبيله، عز وجل،هللااللهو احملرم، وهو املشتمل على معصية  -3
  . جيوز ملا يتضمنه من فساد وفجوراء املصحوب آبالت موسيقية وأواتر، فهذا الذلك الغنيف  

 .اإلابحة، إذا َل يشتمل على حمرم، وَل يؤد إليه  والتسلية والرتفيه:  اْلصل يف اللهو واللعب-4

لغش بعض الطالب يسرفون يف اللهو واللعب إىل حد التقصْي يف املذاكرة ، وما يتبعه من ارتكاب ا-5
 .لص من النتائج املتدنية، أو إغضاب الوالدين وعقوقهما برتك املذاكرةللتخ

بعد الدوام يف اللهو واللعب إىل وقت متأخر، مث يف الصباح يذهب إىل عمله    بعض املوظفني يسرف-6
 .يف حالة مخول ، فيقصر يف أداء واجباته املكلف هبا، فهذا كله منهي عنه

دينه ، ودنياه،   غتنم عمره ، فيما ينفعه ، يف أمروأن ي ملباح النافع ،نفسه اب  اْلوىل ابملسلم أن يشغل-7
،وال يصده عن ذكر هللا،وال يضله وليكن هلوه ، ومرحه ، ولعبه : عوَن له على اْلق الذي يسعى يف طلبه

 عن سبيله.
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 :   واألربعون   الثانية   القيمة 
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 تعريفه: 

فراطي وهو ما ،االقتصاد لغة : مصدر من الفعل اقتصد يقتصد اقتصادا والَقْصد يف الشيء : خالُف اإلي
يقال : فالن مقتصد يف النفقة ،و  والقصد يف املعيشة : َأن ال ُيْسريَف وال يُ َقرت ي ، بني اإليسراف والتقتْي

ٌد ؛ بني الظاَل والسابقوعدل، ه َأي استقامأَمر واقتصد فالن يف ، اقتصد  وقد   وقوله : ومنهم ُمْقَتصي

واصطالحا:التوسط واالعتدال واالستقامة والعدل بني اإلسراف والتقتْي يف النفقات،وحترمي أكل املال 
 اْلرام.

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
 الشريفة 

ا{  َوَجلَّ: }َواَل جَتَْعْل َيَدَك َمْغُلولَة  إيىَل ُعُنقيَك َواَل تَ ْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسطي فَ تَ ْقُعَد َمُلوم ا حَمُْسور  هللاُ َعزَّ قَاَل  
، َواَل تُ َبذ يْر تَ ْبذيير ا إينَّ 29]اإلسراء:   رييَن َكانُوا  اْلُمَبذ ي   [ َوقَاَل: }وآتي َذا اْلُقْرََب َحقَُّه َواْلميْسكينَي َواْبَن السَّبييلي

َفةي الَّذييَن مَسَّاُهْم عيَباَد الرَّمْحَني 27إيْخَواَن الشََّياطينيي وََكاَن الشَّْيطَاُن ليَرب يهي َكُفور ا{ ]اإلسراء:  [ َوقَاَل يفي صي
 [67قان: ا{ ]الفر }الَّذييَن إيَذا أَنْ َفُقوا َلَْ ُيْسريُفوا، َوَلَْ يَ ْقرُتُوا، وََكاَن َبنْيَ َذليَك قَ َوام  

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: " إينَّ هللَا َحرََّم   رضي هللا عنه قال:  اْلُمغيْيَُة ْبُن ُشْعَبةَ وعن   ْعُت َرُسوَل هللاي َصلَّى اَّللَّ مسَي
، َوهَنَى َعْن َثاَلٍث: قييَل َوقَاَل: : ُعُقوَق اْلَواليَداتي َوَوْأَد اْلبَ َناتي َواَل َوَهاتي ةي اْلَمالي َوإيْْلَافي َوإيَضاعَ   َثاَلاث 

،   اشَربوا  ، و كلواقال صلى هللا عليه وسلم: )رضي هللا عنهما قال :  عبدهللا بن عمرو وعن ،السَُّؤالي " َأْخَرَجُه ُمْسليمٌ 

يلةٍ  إسراٍف و ل  غير   في  ، و الَبسوا  تصدَّقوا و   4505  رقم صحيح الجامعفي  األلباني: ( صححه َمخ 

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   
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ْسرَافي َوَذليَك ُمَوافيٌق ليلن َّْهيي َعني   السابقة  النصوصاْشَتَمَلْت   ْقتيَصادي َوالن َّْهيي َعني اإْلي الي ُكلَُّها َعَلى اْْلَْمري ابي
َنَّ هللَا َعزَّ َوَجلَّ يَ ُقوُل: }ُكُلوا ؛ ْلي  َواْشَربُوا َواَل ُتْسريُفوا إينَُّه اَل حيُيبُّ اْلُمْسريفينَي{  اإْليْسرَافي يفي اْْلَْكلي َوالشُّْربي

نْ َفاقي 31]اْلعراف:  ْسرَاُف يفي اإْلي ْسرَاُف يفي اْْلَْكلي َوالشُّْربي مَمُْنوع ا، َوَجَب َأْن َيُكوَن اإْلي [ فَإيَذا َكاَن اإْلي
َا َيُكوُن بيَصْرفي اْلَمالي   َنَّ َذليَك إيمنَّ ، َوَذليَك اْْلَْكثَ ُر يفي َأْكَثري مميَّا حُيَْتاُج إيلَْيهي ميَن اْلَمْأُكولي َواْلَمشْ مَمُْنوع ا ْلي ُروبي

َبغيي َأْن َيُكوَن َصْرُف اْلَمالي يفي اْلَمْمُنوعي مَمُْنوع ا َوَحدُّ السََّرفي يفي اْْلَْكلي   َبَع مَمُْنوٌع ميْن َأْكليهي فَ يَ ن ْ َأْن جُيَاويَز الش ي
ٍب َواَل َقَضاءُ َويُ ْثقيَل ا َحقٍ  إيالَّ حُيَْمُل َعَلى اْلَبَدني َولَْيَس السََّرُف يفي  ْلَبَدَن َحىتَّ اَل مُيْكيَن َمَعُه أََداُء َواجي

ْثُل َما  امي ميَن السََّرفي مي نْ َفاقي ُكلَّ َما ذََكْرََن، َلكيْن يفي اْلَمْسَكني َواْلَمْلَبسي َواْلَمرَْكبي َواخْلُدَّ الطََّعامي يفي  اإْلي
نْ َفاُق فييَما يَ ب َْقى َوي َ  ، فَأَمَّا اإْلي َنَّ َهذيهي تُ َغلُّ َوالشَّرَابي ي ليلنَّْسلي ْلي َياعي َواْلَمَواشي ْنُمو فَ َلْيَس بيَسَرٍف َكَشْريي الض ي

َا ُيْصَرُف فييَها َأْضَعافُهُ ،َوتَ ْنُمو ُد فييَما َومميَّا َيْدُخُل يفي مُجَْلةي الت َّْبذييري ،فَ يَ ْزَداُد مبي َ اْلَواحي ْسرَافي َأْن اَل يُ َبايلي  َواإْلي
ني اْبني يَبييُع َكَأْن يُ ْغََبَ أَْو يُ ْغََبَ فَ َيبييَع بيوَْكٍس َوَيْشرَتيَي بيَفْضٍل. َوَبَسَط اْلَكاَلَم فييهي إيىَل َأْن َحَكى عَ َيْشرَتيي وَ 

{ ]البقرة: َعبَّاٍس أَنَُّه قَاَل يفي قَ ْولي هللاي َعزَّ َوَجلَّ: } ْلَباطيلي َنُكْم ابي [ قَاَل الرَُّجُل: 188َواَل أَتُْكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
بُ  ليْلَحْجري وََكَذليَك  َيْشرَتيي اْلَمَتاَع َفَْيُدُُّه َويَ ُردُّ َمَعُه َدرَاهيَم. قَاَل: وَُكلُّ َهَذا مَمُْنوٌع َوَهَذا اْلَوْجُه ُهَو اْلُموجي

نْ َفاُق يفي اْلمَ   .اَلهيي َوالشََّهَواتي اْلُمَحرََّمةي ميَن الت َّْبذييري اإْلي

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

الناس اليوم يف بالدَن يعيشون حالة من الرخاء والرتف،وهلل اْلمد فناسب التذكْي أبن النعم تدوم ابلشكر 
كل واملشرب واملاء واملال،ومما رأينا من عدم وتسلب بكفرها وعدم حفظها واإلسراف والتبذير يف املأ

النعمة أكل جزء من اخلبز ورمي الباقي والتالعب ابملاء عند الوضوء وفتح املاء بقوة وإهداره بال احرتام  
 حاجة..

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 حترمي اإلسراف والتبذير وأنه من عمل الشيطان-1

 املنعمبذير من كفر النعم وسبب لزواهلا وسلبها من  اإلسراف والت-2

 حترمي املال اْلرام والكسب احملرم ،واخلبيث-3
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 حتري املسلم ْلكل اْلالل وجتنب اْلرام-4

 :   واألربعون   الثالثة   القيمة 
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 تعريفه: 

 43اْلعراف آية    ( غيل ٍ  َونَ َزْعَنا َما يفي ُصُدوريهيْم مينْ  ):    ،قال تعاىل العداوُة واْليقُد الكامن : الغيلُّ 

ُده وحَيُْسُده َحَسَده معروف ، : اْلسد  وَحسََّده إيذا متىن َأن تتحول إيليه نعمته وفضيلته أَو  َحَسدا   حَيْسي
يهي   ،واصطالحا:يسلبهما هو َخي لن يْعَمةي يَ رَاَها ْلي ْغتيَماُم ابي َا َعْنُه، مُثَّ َقْد يَ َتَمىنَّ َمَع َهَذا اْلُمْسليمي َوااالي لتَّميين ي ليَزَواهلي

َهتيهَأْن َتُكوَن تيْلَك الن يْعَمُة لَُه ُدونَُه وياْلغيلُّ إيْضَماُر السُّوءي، َوإيرَاَدُة الشَّر ي بيهي ميْن َغْْيي َأْن َيُكونَ    َمْظُلوم ا ميْن جي

لقرآن الكريم والسنة النبوية  من ا   القيمة عن    ا ورد مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
 الشريفة 

ٍد إيَذا َحَسَد{ ]الفلق:  تعاىل  قَالَ  قَاَل: }أَْم حَيُْسُدوَن النَّاَس َعَلى َما آاَتُهُم هللاُ ميْن و [  5: }َوميْن َشر ي َحاسي
 [54َفْضليهي{ ]النساء: 

ْعُت النيبَّ َصلَّى هللاُ علرضي هللا عنه قال : عبدهللا بن مسعود  وعن   إالَّ يف  َحَسدَ  اَل : )يه وسلََّم يقولُ مسَي
ُ اْليْكَمَة َفهو يَ ْقضي  ، وَرُجٌل آاَتُه اَّللَّ ُ َماال  َفُسل يَط عَلى َهَلَكتيهي يف اَْلق ي  ي هبَا ويُ َعل يُمَهااثْ نَ َتنْيي: َرُجٌل آاَتُه اَّللَّ

 رواه البخاري .(

ُ عليه وسلََّم َرقَاُه اَن إَذا اكأم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها قالت :)  وعن  ْشَتَكى َرسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ
ٍد إَذا ِْبييُل، قاَل: ابْسمي هللاي يُِْبييَك، َوميْن ُكل ي َداٍء َيْشفييَك، َوميْن َشر ي َحاسي َوَشر ي ُكل ي ذيي  َحَسَد، جي

 (.رواه مسلم َعنْيٍ 

 َعَلْيهي َوَسلََّم، قَاَل: " اَل حَتَاَسُدوا، َواَل تَ َباَغُضوا، َواَل ، َعْن َرُسولي هللاي َصلَّى اَّللَُّ رضي هللا عنه  أََنسٍ َعْن و 
 تَ َقاَطُعوا، وَُكونُوا عيَباَد هللاي إيْخَواَن  ". َرَواُه ُمْسليمٌ 
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 العلماء باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال    القيمة ثالثًا : شرح   

ُ عَ  ٍد إيَذا أََمَر هللاُ َعزَّ َوَجلَّ نَبييَُّه َصلَّى اَّللَّ دي، فَ َقاَل: }َوميْن َشر ي َحاسي َلْيهي َوَسلََّم َأْن يَ ُعوَذ بيهي ميْن َشر ي اْْلَاسي
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ 5َحَسَد{ ]الفلق:   َّ َصلَّى اَّللَّ َواْلُمْسليمينَي، فَ َقاَل: }أَْم   [ َوَذمَّ اْليَ ُهوَد َعَلى َحَسديهيمي النَّيبي

َنَّ 54ا آاَتُهُم هللاُ ميْن َفْضليهي{ ]النساء:  حَيُْسُدوَن النَّاَس َعَلى مَ  ؛ ْلي ُد َغْْيُ اْلَغابيطي [، فَاْلََْسُد َمْذُموٌم، َواْْلَاسي
َد َمْن اَل حيُيبُّ اخلَْْْيَ ليَغْْييهي َويَ َتَمىنَّ َزَوالَُه َعْنُه، َوالْ  ثْ اْْلَاسي َل َما ليَغْْييهي، َغابيُط َمْن يَ َتَمىنَّ َأْن َيُكوَن لَُه ميَن اخلَْْْيي مي

يهي اْلُمْسليمي إيسي  ُ إيْحَساَن هللاي تَ َعاىَل إيىَل َأخي ُد يَ ْعَتِبي ََكاني َواْْلَاسي ْحَساَن اْلَواقيَع مبي ْنُه َْلَنَّ اإْلي اَءة  إيلَْيهي، َوَهَذا َجْهٌل مي
يهي اَل َيضُ  ٌع َوَقْد َيُكونُ َأخي ئ ا، فَإينَّ َما عيْنَد هللاي َواسي ط ا ليَقَضاءي هللاي، َوَذليَك يُْدنييهي ميَن   رُُّه َشي ْ خ ي ُد ُمَتسي اْْلَاسي

 عياذا ابهلل.  اْلُكْفري 

، قَاَل: قُ ْلَنا اَي َرُسوَل هللاي، َمْن َخْْيُ  و  ، َعْن َعْبدي هللاي ْبني َعْمريو ْبني اْلَعاصي ؟ قَاَل: " ُذو اْلَقْلبي اْلَمْخُمومي النَّاسي
؟ قَاَل: " ُهَو التَّقييُّ النَّقييُّ الَّذيي َوالل يَساني الصَّاديقي "،   قُ ْلَنا: فَ َقْد َعَرفْ َنا الصَّاديَق، َفَما ُذو اْلَقْلبي اْلَمْخُمومي

رََة "، قَاُلوا: َما ن َ اَل إيمْثَ فييهي َواَل َحَسَد "، قُ ْلَنا: َفَمْن َعَلى أَثَريهي؟ قَ  نْ َيا َوحيُيبُّ اآْلخي ْعريُف اَل: " الَّذيي َيْشَنأُ الدُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َفَمْن َعَلى أَثَريهي قَاَل: " ُمْؤميٌن   يفي ُخُلٍق َحَسٍن "، َهَذا فييَنا إيالَّ رَافيٌع َمْوىَل َرُسولي هللاي َصلَّى اَّللَّ

 ا فييَناقَاُلوا: أَمَّا َهذيهي فَإيهنََّ 

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

د والتحاسد والغل والشحناء بني الناس يف هذا العصر وبدون أسباب موجبة، فناسب التذكْي يكثر اْلس
هبذا الداء العضال،الذي فتك ابجملتمعات املسلمة،ْلن اْلسد كما قيل عدل فبدأ بصاحبه فأنزل به من 

 واهلم ما أمرضه وقتله وأحرقه قبل احملسود..الغم  

 وتطبيقها   قيمة ال ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 =بيان خطورة انتشار الغل واْلسد بني املسلمني1

 بيان مكانة صفاء النفوس ونقائها من الغل واْلسد-2

 حترمي اْلسد والغل وأنه مناف للدين واملروءة والشرف-3
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 اْلسد والغبطةالتفريق بني  -4

 :   واألربعون   الرابعة   القيمة 
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 تعريفه: 

  . وعيْرُض الرجلي َحسَبُه ، وقيل نْفسه ، وقيل َخلييَقته احملمودة ، وقيل ما مُيْدح به ويَُذمُّ اْلعراض مجع 
موضع املدح والذم من واصطالحا: هو ،يكم َحراٌم كُحْرمةي يومكم هذا راَضكم علعْ ويف اْلديث : إين أَ 

وهو يذب عن   بن اثبت رضي هللا عنه  حسان،ومنه قول  أو سلفه  أو أهله ء كان يف نفسهاإلنسان، سوا
ي ليعيْرض حُمَمٍَّد عرض رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم  .ميْنُكم ويقَاء: فإينَّ َأِب وواليَده وعيْرضي

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة

َشُة يفي الَّذييَن آَمُنوا هَلُْم َعَذاٌب أَلييمٌ  يَع اْلَفاحي نْ َيا  قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }إينَّ الَّذييَن حيُيبُّوَن َأْن َتشي يفي الدُّ
رَةي{ ]النور:   نْ َيا [ َوقَاَل: }إينَّ الَّذييَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناتي اْلَغافياَلتي اْلُمْؤميَناتي لُعيُنوا  19َواآْلخي يفي الدُّ
رَةي{ ]النور:   َْربَ َعةي ُشَهَداَء، فَاْجليدُ 23َواآْلخي وُهْم مَثَانينَي [ َوقَاَل: }َوالَّذييَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناتي مُثَّ َلَْ أَيْتُوا أبي

ُقوَن إيالَّ الَّذيينَ  ا، َوأُولَئيَك ُهُم اْلَفاسي  اَتبُوا ميْن بَ ْعدي َذليَك َوَأْصَلُحوا فَإينَّ هللَا َجْلَدة  َواَل تَ ْقبَ ُلوا هَلُْم َشَهاَدة  أََبد 
يٌم{ ]النور:   [5َغُفوٌر َرحي

أال تدرون :)   خطب الناس، فقال  -سلمصلى هللا عليه و -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أِب بكرة  و 
أليس بيوم )   :  قالوا: هللا ورسوله أعلم، قال: حىت ظننا أنه سيسميه بغْي امسه، فقال؟ (  أي يوم هذا

قلنا: بلى اي رسول هللا، ؟ (    أي بلد هذا؟ أليست ابلبلدة اْلرام: )   قلنا: بلى اي رسول هللا، قال؟(  النحر
أعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف فإن دماءكم وأموالكم و :)  قال

، فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه اللهم اشهد : )  قلنا: نعم، قال(    بلدكم هذا، أال هل بلغت
 ( رواه البخاريملن هو أوعى له
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ال حَتاَسُدوا، وال م : )وعن أِب هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسل
وا عيباَد هللاي بَ ْيعي بَ ْعٍض، وُكونُ  عَلى تَناَجُشوا، وال تَباَغُضوا، وال َتدابَ ُروا، وال يَبيْع بَ ْعُضُكمْ 

ْسليمُ  إْخواَن  
ُ
، أُخو امل ْسليمي

ُ
ُْي إىل   امل َصْدريهي َثالَث َمرَّاٍت ال يَْظليُمُه وال َُيُْذلُُه، وال حَيْقيرُُه الت َّْقَوى هاُهنا وُيشي

ْسليَم، حَبْسبي اْمريٍئ ميَن الشَّر ي أْن حَيْقيَر أخاهُ 
ُ
ْسليمي  ُكلُّ  امل

ُ
ْسليمي  عَلى امل

ُ
رواه   .(َدُمُه، ومالُُه، وعيْرُضهُ  َحراٌم، امل

 مسلم.

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

اْلَوْعَد اْلَغلييَظ  هللا عزوجل  تَ َوعَّدَ اليت جاء الدين ْلفظها وصيانتها،و حفظ اْلعراض من الضرورات اخلمس  
يقي وبرد َشَهاَدتهاذيفي َعَلى َقْذفي اْلُمْحَصَناتي َوَحَكَم َعَلى اْلقَ  لت َّْفسي جْلَْلدي    ابي َعَلى التَّْأبييدي إيالَّ َأْن يَ ُتوَب َوابي

ْنُه َوَلَْ جَيَْعْل ليلزَّْوجي خَمَْرج ا ميْن َعَذابي اْلَقْذفي إيالَّ إبييجيَ  ين ا ليَما َكاَن مي ا َعَلْيهي، َوهَتْجي ابي اللَّْعني َعَلى َتْشدييد 
هي، إيْن َكاَن َكا َعْل ليْلَمْرأَةي خَمَْرج ا ميْن َعَذابي اْلَقْذفي إيالَّ إبييجَيابي اْلَغَضبي َعَلى ذياب  يفي قَ ْوليهي َكَما َلَْ جيَْ نَ ْفسي

َها إيْن َكاَن َصاديق ا يفي قَ ْوليهي َفَدلَّ َذليَك َعَلى غيَلظي الذَّْنبي يفي َقْذفي اْلُمْحَصَناتي َووُجوبي الت ََّورُّ  عي َعْنُه نَ ْفسي
َازي ميْن تَبيَعاتيهوَ  ْحرتي  االي

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

هذه الشعبة من شعب اإلميان تتعلق أبمر يعد من اخلطوط اْلمراء يف اإلسالم وهو انتهاك حرمة أعراض 
 وجه اْلقوسائر ما يذم به املسلم على غْي مي التهم الباطلة والظنون السيئة،املسلمني ابلقذف ور 

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 حفظ أعراض املسلمني من ضرورات الدين اخلمس،وحرمة الوقوع فيها-1

 إثبات عقوبة القذف وهي جلد القاذف مثانني جلدة-2

 رد شهادة القاذف على التأبيد -3

 عرضهكل ما يذم به املسلم يف نفسه أو أهله أو أجداده فهو انتهاك ل-4
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 :   واألربعون   اخلامسة   القيمة 
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 تعريفه: 

والرايء مصدر واسم الفاعل منه:مراء،وهو من النفاق اإلخالص : حمض التوحيد ومنه سورة اإلخالص،
أن يظهر   وحده،والرايء:  والشرك،واصطالحا : اإلخالص: إخالص التوحيد والعبادة قوال وعمال هلل

 لْياه الناس يف الباطن اإلنسان من نفسه خالف ما هو عليه

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة

نَي لَُه الد ييَن  )قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ:   اَء َويُقييُموا الصَّاَلَة َويُ ْؤتُوا الزََّكاَة َوَذليَك ُحنَ فَ َوَما أُميُروا إيالَّ لييَ ْعُبُدوا هللَا خُمْليصي
رَةي نَزيْد َلُه يفي َحْرثيهي َوَمْن َكاَن يُرييُد َحْرَث ):  تعاىل  ، َوقَالَ 5البينة  (  دييُن اْلَقي يَمةي  َمْن َكاَن يُرييُد َحْرَث اآْلخي

رَةي مي  َها َوَما َلُه يفي اآْلخي ن ْ نْ َيا نُ ْؤتيهي مي  20( الشورى يبٍ ْن َنصي الدُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُقوُل: " إينَّ أَوََّل النَّاسي يُ ْقَضى وعن أِب هريرة رضي هللا عنه قال : ْعُت َرُسوَل هللاي َصلَّى اَّللَّ مسَي
َ بيهي فَ َعرََّفُه نيَعَمُه   ْلَت فييَها؟ قَاَل: قَاتَ ْلُت يفي فَ َعَرفَ َها، فَ َقاَل: َما عَ فييهي يَ ْوَم اْلقيَياَمةي َرُجٌل اْسُتْشهيَد، فَُأِتي مي

َا أََرْدَت َأْن يُ َقاَل: ُفاَلٌن َجرييٌء، فَ َقْد قييَل َفأُميَر بيهي  َب   َسبييليَك َحىتَّ اْسُتْشهيْدُت، قَاَل: َكَذْبَت , إيمنَّ َفُسحي
ْلَت   لََّم اْلعيْلَم َوقيرَاَءةَ َعَلى َوْجهيهي َحىتَّ أُْلقيَي يفي النَّاري، َوَرُجٌل تَ عَ  َ بيهي فَ َعرََّفُه نيَعَمُه، فَ َقاَل: َما َعمي اْلُقْرآني فَُأِتي

َا أََرْدَت َأْن يُ َقا ٌ فييَها؟ قَاَل: تَ َعلَّْمُت اْلعيْلَم َوقَ َرْأُت اْلُقْرآَن َوَعلَّْمُتُه فييَك، قَاَل: َكَذْبَت، إيمنَّ َل: ُفاَلٌن َعاَلي
َر  َوُفاَلٌن قَا َب َعَلى َوْجهيهي َحىتَّ أُْلقيَي يفي النَّاري، َوَرُجٌل آاَتُه هللاُ ميْن أَنْ َواعي اْلَمالي ريٌئ فَ َقْد قييَل، فَأُمي بيهي َفُسحي

ْلَت فييَها؟ قَاَل: َما تَ رَْكُت ميْن َشْيٍء حتُيبُّ َأْن   َ بيهي فَ َعرََّفُه نيَعَمُه فَ َعَرفَ َها، فَ َقاَل: َما َعمي أُْنفيَق فييهي إيالَّ فَُأِتي
َب َعلَ أَنْ فَ  َا أََرْدَت َأْن يُ َقاَل: ُفاَلٌن َجَواٌد فَ َقْد قييَل، فَأُميَر بيهي َفُسحي ى َوْجهيهي ْقُت فييهي َلَك , قَاَل: َكَذْبَت , إيمنَّ

 َحىتَّ أُْلقيَي يفي النَّاري ". َأْخَرَجُه ُمْسليم
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ُ عَليهي وسلَّمَ قاَل رسوُل اَّللَّي صلَّى  وعنه أيضا قال :    تعاىل أنَُّه اَّللَّي  عن اَّللَّ
ركي  عن الشُّرَكاءي  أغىن أَن) :يقولُ  ( فمن عمَل عمال  أشَرَك فيهي غْيي فَأَن منُه بريٌء، وليلتميْس ثوابَُه منهُ  الش ي

 2985رواه مسلم  

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

إلنسان أشرك يف عبادته أحدا  غْي هللا، وقد يصل ْلن ا وهو مناف لإلخالص؛الشرك اْلصغر،ن  الرايء من
إىل الشرك اْلكِب، وقد مثَّل ابن القيم رمحه هللا للشرك اْلصغر ب : "يسْي الرايء"، وهذا يدل على أن كثْي 

حى إيل أمنا إهلكم إله واحد الرايء قد يصل إىل الشرك اْلكِب. قال هللا تعاىل: }قل إمنا أَن بشر مثلكم يو 
رجو لقاء ربه فليعمل عمال  صاْلا  وال يشرك بعبادة ربه أحدا {، والعمل الصاحل ما كان صوااب  فمن كان ي

خالصا ، واخلالص ما قصد به وجه هللا، والصواب: ما كان على شريعة هللا، فما قصد به غْي هللا فليس 
 صلى هللا عليه  ويكون مردودا  على فاعله، لقول النيببصاحل، وما خرج عن شريعة هللا فليس بصاحل

وسلم: "من عمل عمال  ليس عليه أمرَن فهو رد"، وقال: "إمنا اْلعمال ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى" 
اْلديث. قال بعض العلماء: هذان اْلديثان ميزان اْلعمال، فحديث النية ميزان اْلعمال الباطنة، 

  اْلعمال الظاهرةواْلديث اآلخر ميزان  

 لواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به با   القيمة رابعا:ربط  

تكمن عالقة هذه الشعبة من شعب اإلميان بواقعنا اليومي يف ضرورة إخالص التوحيد والعبادة هلل 
وحده،وعدم القيام أبي عمل من العبادات خشية الوالدين أو املعلم،وأن يطابق ابطن املسلم مع 

ف هللا داخل اململكة ُيافه إذا سافر للخارج لي داخل املدرسة يصلي خارجها،وكما ُياظاهره،وكما يص
 ..اخل

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 وهو مناف لإلخالصن الشرك اْلصغر،الرايء من-1

 قد يصل إىل الشرك اْلكِبالرايء  -2
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ى شريعة والصواب: ما كان عل  واخلالص ما قصد به وجه هللا،العمل الصاحل ما كان صوااب  خالصا ،  -3
 هللا

س بصاحل فليس بصاحل، وما خرج عن شريعة هللا فلي  من العبادات واْلعمال؛  ا قصد به غْي هللام-4
 ويكون مردودا  على فاعله

 :   واألربعون   السادسة   القيمة 
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 تعريفه: 

 باط ضد اْلزن والغمالسرور: لغة من الفرح واالبتهاج واالغت

 االغتمام : لغة من الغم وهو اْلزن واهلم ضد الفرح

الشيطان فيه من   يوقعه  ما واصطالحا:سرور املسلم مبا يعمله من الطاعات والعبادات وحزنه وندمه على
 املعاصي.

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة

وقال  [58يونس:]   ﴿ُقْل بيَفْضلي اَّللَّي َوبيَرمْحَتيهي فَبيَذليَك فَ ْليَ ْفَرُحوا ُهَو َخْْيٌ مميَّا جَيَْمُعوَن﴾ :قال تعاىل
َا :تعاىل نَي مبي ُ ميْن َفْضليهي﴾ ٰاهٰتُمُ  ﴿َفريحي ﴿َوإيَذا أََذقْ َنا النَّاَس َرمْحَة  َفريُحوا  :[ وقال تعاىل170آل عمران:]   اَّللَّ

َا َوإيْن تُ  َمْت أَْيدييهيْم إيَذا ُهْم يَ ْقَنُطوَن﴾هبي َا َقدَّ ُهْم َسي يَئٌة مبي ب ْ ُ يَ ْبُسُط الر يْزَق ليَمْن  :وقال  [36الروم:] صي ﴿اَّللَّ
رَةي إيالَّ َمَتاٌع﴾َيَشاُء َوي َ  نْ َيا يفي اآْلخي نْ َيا َوَما اْْلَيَ ٰوُة الدُّ ْْلَيَ ٰوةي الدُّ   [ .26الرعد:]   ْقديُر َوَفريُحوا ابي

أَحبُّ ن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يقول : )وع
ُلهُ  ُسُرورٌ  مالي إىل هللاي عزَّ وجلَّ الناسي إىل هللاي أْنفُعُهْم ، وَأَحبُّ اْلع .. ( صححه اْللباّن  ُمسليمٍ  على ُتدخي

 6026اْلوسطأخرجه الطِباّن يف املعجم  و ،176يف صحيح اجلامع  
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أنَّ ُعَمَر بَن اخلطَّابي خَطب ابجلابيَيةي فقال : قام فينا رسوُل هللاي  رضي هللا عنهما عبدهللا بن عمروعن  
سي يئُته فهو   وساَءْته  حَسنَ ُته سرَّْته وَمن ...: )    يف حديث طويل وسلَّم مقامي فيكم فقالصلَّى هللاُ عليه  

 .2547 ( رواه ابن حبان يف صحيحه     ُمؤمينٌ 

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

 والسرورما هو مذموم، ومنه ما هو حممود. وقد ورد يف القرآن والسنة على النوعني كليهما.    السرورمن  
﴿ُقْل  :بتحقيق طاعة هللا أو ابْلصول على نعمة من نعمه اليت الحتصى، قال تعاىل  السروراحملمود هو  

وقد جاءت يف حال الشهداء  [58يونس:] َمُعوَن﴾ْضلي اَّللَّي َوبيَرمْحَتيهي فَبيَذليَك فَ ْليَ ْفَرُحوا ُهَو َخْْيٌ مميَّا جيَْ بيفَ 
َا :حني يطالعون ما أعد هللا هلم من جزاء ونعيم نَي مبي ُ ميْن َفْضليهي﴾ ٰاهٰتُمُ  ﴿َفريحي أما   [170آل عمران:] اَّللَّ

تاع اْلياة الدنيا، واالغرتار به، ونسيان صاحب الفضل واإلحسان، قال تعاىل الفرح املذموم فهو الفرح مب
َمْت  :هؤالء املنشغلني مبا آاتهم هللا من نعم  عن َا َقدَّ ُهْم َسي يَئٌة مبي ب ْ َا َوإيْن ُتصي ﴿َوإيَذا أََذقْ َنا النَّاَس َرمْحَة  َفريُحوا هبي

ُ يَ ْبُسُط الر يْزَق ليَمْن َيَشاُء َويَ ْقديُر   :وقال [36الروم:] أَْيدييهيْم إيَذا ُهْم يَ ْقَنطُوَن﴾ نْ َيا ﴿اَّللَّ ْْلَيَ ٰوةي الدُّ َوَفريُحوا ابي
رَةي إيالَّ َمَتاٌع﴾ نْ َيا يفي اآْلخي  [10هود:]  ﴿إنه لفرح فخور﴾ :وقال أيضا  [26الرعد:]   َوَما اْْلَيَ ٰوُة الدُّ

ا يرتبط به من أسباب، وما يرتتب عليه من فاتضح أن الفرح ليس له حكم بذاته، إمنا يتحدد حكمه مب
وقوع املسلم يف املعصية من عالمات صدق اإلميان،ويوجب املسارعة للتوبة ،واالغتمام بسبب  نتائج

 والندم ،والعزم على عدم العودة إىل الذنب.

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

فقه هللا للطاعات،وحيزت ويغتم إذا أوقعه الشيطان يف املسلم إمنا يفرح ويسعد ويبتهج إذا و 
 أبسباب السرور ع ابلتوبة والندم،وما أكثر ما ُنطئ ونقع يف املعاصي فناسب التذكْيمعصية،ويسار 

 واْلزن اْلقيقية،لنتجن الفرح والسعادة أبي عمل يغضب هللا،وَل يكن من شرعه.

 قها وتطبي   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

      الفضل.الفرح بنعم هللا يستتبع الشكر ومزيد    -1
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 تعريفه: 

االعرتاف والندم واإلقالع ،  : لت َّْوبةاالتوبة: مصدر من اتب يتوب توبة ، إذا رجع وآب،واصطالحا:  
 والَعْزم على أالَّ يعاود اإلنسان ما اقرتفه من إمث

النبوية  من القرآن الكريم والسنة    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة

َسي يَئاتيُكْم{   هللاُ تَ َعاىَل: }اَي أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا تُوبُوا إيىَل هللاي تَ ْوبَة  َنُصوح ا َعَسى َربُُّكْم َأْن يَُكف يَر َعْنُكمْ قَاَل  
 اَل تُ ْنَصُروَن{ ]الزمر: َيُكُم اْلَعَذاُب مُثَّ [ َوقَاَل: }َوأَنييُبوا إيىَل َرب يُكْم َوَأْسليُموا َلُه ميْن قَ ْبلي َأْن أَيْتي 8]التحرمي: 

{ ]الشورى: 54  [25[ َوقَاَل: }َوُهَو الَّذيي يَ ْقَبُل الت َّْوبََة َعْن عيَباديهي َويَ ْعُفو َعني السَّي يَئاتي

بُوا إيىَل )اَي أَي َُّها النَّاُس، تُو :  -صلى هللا عليه وسلم    -ل هللا قال: قال رسو   رضي هللا عنهما  ابُن عمروعن  
ائََةَمرَّةٍ اَّللَّي، فَإي  أخرجه مسلم يف "صحيحه"، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة  (   ّن ي أَتُوُب يفي اليَ ْومي إيلَْيهي مي
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 .1449، ص: 6804واإلكثار منه، رقم اْلديث:    واالستغفار، ابب: استحباب االستغفار
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاي و  ُ َعلَ َعني اْْلََغر ي اْلُمَزّني ي ، َوإيّن ي َْلَْستَ ْغفيُر هللَا  َصلَّى اَّللَّ ْيهي َوَسلََّم: " إينَُّه لَيُ َغاُن َعَلى قَ ْليبي

يحي   يفي اْليَ ْومي ميائََة َمرٍَّة " َرَواُه ُمْسليٌم يفي الصَّحي

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

ا، وهذا نقص ال  إن اإلنسان ال ُيلو من معصية   يسلم منه أحٌد من البشر، فما مين عبد إال وقد أبد 
 .اقرتف إمث ا، أو فعل ذنب ا، وإمنا يتفاوت الناس يف مقادير املعاصي، أما اْلصل فباقٍ 

ال ُيلو عن معصية جبوارحه، فإن خال يف بعض اْلحوال عن معصية اجلوارح، فال ُيلو عن   إنسانكل    و
حوال عن اهلم، فال ُيلو عن وساوس الشيطان، إبيراد  فإن خال يف بعض اْل  اهلم ي ابلذنب ابلقلب،

عن ذيكر هللا، فإن خال عنه، فال ُيلو عن غفلة وقصور يف العلم ابهلل وصفاته   امللهيةاخلواطر املتفرقة  
وأفعاله، وكل ذلك نقص، وله أسباب، وترك أسبابه ابلتشاغل أبضدادها، رجوع عن طريق إىل ضده، 

وال يتصور اخللو يف حق آدمي عن هذا النقص، وإمنا يتفاوتون يف املقادير، أما د ابلتوبة: الرجوع،  واملرا
وملا كان اْلمر كذلك، كان كل إنسان مفتقر ا إىل التوبة، فال يتصور أن يستغين ،     اْلصل فال بد منه

وهي   اْلنبياء واملرسلني،عنها أحد من البشر، فهي من أجل ي الطاعات وأوجبها على املؤمنني، وهي خلق  
 -هذا ما حكاه عنه القرآن الكرمي يف سورة البقرة يف قوله  -عليه السالم  -تصاحب البشرية منذ آدم 

يمُ  ﴿ :- تعاىل [، مث تتابع 37البقرة: ]﴾   فَ تَ َلقَّى َآَدُم ميْن َرب يهي َكليَماٍت فَ َتاَب َعَلْيهي إينَُّه ُهَو الت َّوَّاُب الرَّحي
 .إىل التوحيد وإىل التوبةه، كلٌّ يدعو قوَمه  الرسل بعد 

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

بعد أن اتضح أن املعاصي واْلخطاء جبلة بشرية جبلهم هللا عليها،َنسب إيضاح حكم التوبة اليت شرعها 
واملعاصي،وكل الناس اْلخطاء    هللا للمسلم لتكفْي ذنبه ،وهي املعاجلة الشرعية ملا يقع من اإلنسان من

 خطاء وخْي اخلطائني التوابون

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 
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ارتباط البشر ابملعاصي وارتكاهبا أمر من جبلتهم من أبيهم آدم عليه السالم وسائر اْلنبياء إىل آخر -1
 إنسان على وجه اْلرض

 لتوبة واجبة من كل ذنب وخطيئةا-2

لتوبة شروط منها:اإلخالص هلل،والندم على ما فات من الذنب،والعزم على عدم العودة للذنب،وأن ل-3
 تكون قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغرهبا،والتحلل من صاحب اْلق إن كان حقا آدميا

 للتوبة فضائل عظيمة تعود على الفرد واجملتمع-4

 :   واألربعون   الثامنة   القيمة 
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 تعريفه: 

،ومجعها: قرابني،واصطالحا: كل ما والُقْرابُن ، ابلضم : ما قُ ر يَب إيىل اَّلل  ، عز وجلالقرب نقيض البعد،
 أعمال الِب اليت شرعها ليتقرب هبا إليهوالعبادات و   يتقرب به إىل هللا عزوجل من الطاعات

  . اْلَرم من الن ََّعم  فقراء  ا يُهَدى إيىلاسم مل : اهلَْديُ 
،كفارة ملا يقع من اْلاج  حمَيلَّهُ  اَْلَْديُ  َواَل حَتْليُقوا ُرُءوَسُكْم َحىتَّ يَ ب ُْلغَ  196ويف التنزيل العزيز : البقرة آية 

 ج والعمرة وسننهااملخالفات لواجبات اْلأو املعتمر من  

م النحر بنيَّة التَّقرُّب إىل هللا تعاىل اْلضحية: مفرد ومجعه: أضاحي وهي   اسم ملا يذبح يف أاي 
 بعد الصالة مباشرة اْلضحَية ذبح

سنة  وهي  ،شاة اليت تذبح عن املولود يف اليوم السابع من والدتهالعقيقة: اسم لل
، شااتن مكافئتان عن الغالم ، وشاة أنثى، ذَكرا  كان أو  ولود،وتكون شكرا  هلل على امل اإلسالم يف مؤكدة

 .واحدة عن اْلنثى
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من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة

ا َلُكْم ميْن َشَعائيري هللاي َلُكْم [، َوقَاَل: }َواْلُبْدَن َجَعْلَناهَ 2]الكوثر:  قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }َفَصل ي ليَرب يَك َواحْنَْر{  
{ ]اْلج:  َها َصَوافَّ نينَي{ ]اْلج: 36فييَها َخْْيٌ فَاذُْكُروا اْسَم هللاي َعَلي ْ ري اْلُمْحسي [، 37[، إيىَل قَ ْوليهي: }َوَبش ي

َبائيَس اْلَفقيَْي{ ]اْلج: عيُموا الْ [، إيىَل قَ ْوليهي: }َوَأطْ 28َع هَلُْم{ ]اْلج:  َوقَاَل يفي آيٍَة ُأْخَرى: }ليَيْشَهُدوا َمَنافي 
 [97]املائدة:   َوقَاَل: }َجَعَل هللاُ اْلَكْعَبَة اْلبَ ْيَت اْْلَرَاَم قيَيام ا ليلنَّاسي َوالشَّْهَر اْْلَرَاَم َواهْلَْدَي َواْلَقاَلئيَد{ [28

ُ َعَليْ قَالَ   رضي هللا عنه  َجابير وعن ت ينَي،  : " حَنََر َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ هي َوَسلََّم، يَ ْعيني يفي َحجَّتيهي َثاَلاث  َوسي
ا ْدٍر َفَأَكاَل ميْن ْلَْميهَ َوأَْعَطى َعليي ا فَ َنَحَر َما بَقيَي َوَأْشرََكُه يفي َهْدييهي، مُثَّ أََمَر ميْن ُكل ي َبَدنٍَة بيَبْضَعٍة، َفُجعيَل يفي قي 

 مٌ َوَشرياَب ميْن َمَرقيَها " َأْخَرَجُه ُمْسلي 

ي بيَكْبَشنْيي أَقْ َرَننْيي رضي هللا عنه  َعْن أََنسي ْبني َماليكٍ و  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َكاَن ُيَضح ي : " َأنَّ َرُسوَل هللاي َصلَّى اَّللَّ
هيَما   َفاحي ُ ".أَْمَلَحنْيي، فَ َلَقْد رَأَيْ ُتُه َيَضُع ريْجَلُه َعَلى صي  رواه البخاري ومسلمَوُيَسم يي َوُيَكِب ي

، فأهريقوا عنه  عقيقة مع الغالم) : قال  صلى هللا عليه وآله وسلم   أن النيب سلمان بن عامر الضيب نوع
 دما  ، وأميطوا عنه اْلذى ( رواه البخاري

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

د، أحدمها عن حممد وآل سنة مؤكدة، كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يضحي بكبشني أملحني يوم العياْلضحية سنة،  
حممد، والثاّن عن أمة حممد عليه الصالة والسالم، فاْلضحية سنة ملن تيسر له ذلك فقدر عليه سنة 

مؤكدة، وقال بعض أهل العلم بوجوهبا مع اليسار والقدرة، وظاهر اْلحاديث الصحيحة أهنا سنة 
ليه الصالة والسالم، مع ما ْيهم، فقد ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه ضحى بكبشني يف حجة الوداع عللحجاج وغ

فعل من ذبح البدن، قد حنر مائة بدنة عليه الصالة والسالم يف حجة الوداع، وضحى بكبشني أملحني 
فهما سنة، وإذا ضحى اإلنسان بواحدة عنه وعن أهل بيته كفى ذلك واْلمد هلل، وأما اهلدااي فهي ما 

ويقال له: دم، يعين: واجب يف اْلج والعمرة، يذبح من أجل اإلحرام ابْلج والعمرة، يقال له: هدية،  
ْلُعْمرَةي إيىَل اْلَْج ي َفَما اْستَ ْيَسَر ميَن اهْلَْديي ) :وهذه الدماء فيها تفصيل، قال هللا جل وعال    (َفَمْن مَتَتََّع ابي



 مجع وإعداد /مرتضى األنصاري                                                       برنامج القيم احلميدة
 

 
118 

 

 [196البقرة:]
ف وسعى وقصر وحل واْلج مجيعا  حني جاء إىل مكة أو أحرم ابلعمرة وحتلل منها، طافإذا أحرم ابلعمرة  

مث أحرم ابْلج، فهذا يقال: عليه هدي، يسمى هداي ، وقد يسميه بعض الناس ضحية، ولكن االسم 
املشروع املعروف هو اهلدي، فعليه أن يذبح ذلك أايم النحر يف يوم العيد، وأايم التشريق هذا اهلدي، 

من الضأن، هذا يقال له: هدي و سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم ثين من املعز أو جذع وه
التمتع، وهدي القران، أما إذا كان أحرم ابْلج وحده، جاء من بالده وأحرم ابْلج فقط، ليس معه 
يه دم؛ عمرة، لىب ابْلج وبقي على إحرامه حىت وقف بعرفة وحىت رمى اجلمار وطاف وسعى هذا ليس عل

ىل اْلج، وليس عليه ضحية الضحية سنة ما هي ْلنه مفرد ابْلج، والدم إمنا هو على من متتع ابلعمرة إ
بواجبة، فإذا ضحى يف مىن أو يف مكة هذا سنة، وأما اهلدي الذي هو الذبيحة اخلاصة، من متتع ابلعمرة 

مىن هدي من التطوعات   إىل اْلج أو قرن بينهما فهذا دم واجب يسمى هدي، ويسمى ما يذبح يف
هداي ، وأما ما يذبح يف عيد النحر يف املدن والقرى والبوادي    ومن الدماء اليت يتطوع هبا اإلنسان يسمى

فهذا يسمى الضحية، وهي شاة واحدة عن الرجل وأهل بيته، وإن ضحى بسبع بدنة، أو سبع بقرة كفى 
، شااتن أنثى، ذَكرا  كان أو  على املولود  ،وتكون شكرا  هلل اإلسالم يف سنة مؤكدةالعقيقة:   ،ذلك

 .، وشاة واحدة عن اْلنثىمكافئتان عن الغالم  

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

هذه الشعبة من شعب اإلميان من الشعب اليت هلا عالقة قوية بواقعنا وحياتنا اليومية فاهلدي واْلضاحي 
نحر،وعند والدة ،سنواي يوم الالقرابني اليت يتقرب هبا إىل هللا ابتغاء مرضته واستجابة هلديهوالعقيقة من  

املولود،وعند ارتكاب خطأ من أخطاء اْلج واجبا أو سنة أما الركن فال بد أن أيِت به وال جيِب 
 ابلدم،وهذه القرابني شبه متكررة سنواي وهلذا َنسب بيان أمهيتها وأحكامها

 وتطبيقها   القيمة كر الدروس املستفادة من  ذ:    خامساً 

ت اْلج أو العمرة ويكون من الغنم واإلبل والبقر،ويوزع على اهلدي سنة ملن أخل بواجب من واجبا-1
 فقراء مكة تكفْيا للخطأ
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اْلضحية سنة مؤكدة على املستطيع يوم النحر وهي شاة عن الرجل وأهله بيته أو سبع بدنة أو سبع -2
 بقرة

ابلذرية،وتكون   العقيقة سنة مؤكدة إذا ولد للمسلم مولود ذكرا كان أو أنثى شكرا هلل املنعم واملتفضل-3
 شااتن عن الذكر وشاة عن اْلنثى. 

 :   واألربعون   التاسعة   القيمة 

ا   -49
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ُ
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َ
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َ
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 تعريفه: 

يُكْم بيتَ ْقَوى هللاي  ويف اْلديث:  االنقياُد واملوافقُة ، االنقباد،واصطالحا:طاعة: مجعها طاعات،وهي   أُوصي
  َوالطَّاَعة َوالسَّْمعي 

،من العلماء واْلكام،قال اْلمر: أي أصحاب اْلمر والنهي والتصرف املستحقني للسمع والطاعة  وأويل
 59(النساء  اَّللََّ َوَأطييُعوا الرَُّسوَل َوأُويلي اْْلَْمري مينُكمْ اَي أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا َأطييُعوا   )تعاىل:

السنة النبوية  من القرآن الكريم و   القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة

 [59ْمري ميْنُكْم{ ]النساء:  قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }اَي أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا َأطييُعوا هللَا َوَأطييُعوا الرَُّسوَل َوأُويلي اْْلَ 

ُهمْ  َردُّوُه إيىَل الرَُّسولي َوإيىَلٰ أُويلي اْْلَْمري َوإيَذا َجاَءُهْم أَْمٌر م يَن اْْلَْمني أَوي اخْلَْوفي أََذاُعوا بيهيۖ  َوَلْو  وقال تعاىل: ) ن ْ  مي
ُهْمۗ  ن ْ  83النساء( لََعليَمُه الَّذييَن َيْسَتنبيطُونَُه مي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم: " َمْن َأطَاَعيني فَ َقْد َأطَاَع هللَا،قَاَل: َ   رضي هللا عنه  ُهَريْ رَةَ   َأُِب وعن   قَاَل َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ
، َوَمْن يَ ْعصي اْْلَميَْي فَ َقْد َعَصاّني " رَ  يني فَ َقْد َعَصى هللَا، َوَمْن يُطيعي اْْلَميَْي فَ َقْد َأطَاَعيني  اُه ُمْسليمٌ وَ َوَمْن يَ ْعصي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم: " امْسَُعوا َوَأطييُعوا،  رضي هللا عنه  َعْن أََنسٍ و  َوإيني اْستُ ْعميَل ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ
يٌّ َكَأنَّ رَْأَسُه َزبييَبٌة " َرَواُه اْلُبَخارييُّ   َعَلْيُكْم َحَبشي
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 اإلشارة إىل أقوال العلماء باختصار  مع    القيمة ثالثًا : شرح   

من اخلْي العظيم، واستيْتباب اْلمن، ونصر املظلوم،   فيهوجوب السمع والطاعة لوالة اْلمور يف املعروف؛  
اَي أَي َُّها  :َل، وغْي هذا من الفوائد العظيمة يف السمع والطاعة يف املعروف، يقول هللا جلَّ وعالوردع الظا

ْنُكْم، فجاءت السنة بتقييد ذلك ابملعروفالَّذييَن آَمُنوا َأطييُعوا ا َوأُويلي  :َّللََّ َوَأطييُعوا الرَُّسوَل َوأُويلي اَْلْمري مي
ْنُكْم يعين: يف املعر  على املرء السمع والطاعة فيما أحبَّ وكره، إال أن يُ ْؤَمر  :وف، وهلذا يقول ملسو هيلع هللا ىلصاْلَْمري مي

ا من طاعٍة لقي هللَا وال  :اعَة، ويف اْلديثمبعصية هللا، فإن أُميَر مبعصية هللا فال مسَع وال ط  َمن خلع يد 
 .ُحجَّة له، وَمن مات وليس يف عنقه بيعٌة مات ميتة  جاهلية  

لسمع والطاعة يف املعروف، وأن يكون مع اجلماعة، وأن حيذر الفرقَة واالختالَف؛ فالواجب على املؤمن ا
والتعاون مع والة اْلمور يف املعروف دون معصيٍة، من،اْلْلنَّ ذلك ُيسبب الشرَّ والفساد والنزاع واختالل  

مَع والطاعَة َمن مات وليس يف عنقه بيعٌة مات ميتة  جاهلية  يعين: َمن َل يعتقد الس :وهلذا يقول ملسو هيلع هللا ىلص
 مات ميتة  جاهلية  

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

وثيقة حبياتنا وواقعنا اليومي، فما نعيشه من اْلمن واْلمان هذه الشعبة من شعب اإلميان ذات عالقة  
احد خادم اْلرمني والرخاء واالستقرار؛إمنا هو بتوفيق من هللا مث من وحدة اْلمة واجتماعها على إمام و 

الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفقه هللا ومتعه ابلصحة والعافية  وصاحب السمو امللكي 
مد بن سلمان ويل عهده اْلمني حفظه هللا وأعانه، ينظمان شئوننا ويقيمان العدل،ورد املظاَل، اْلمْي حم

 اعة والدعاء والعون.ويسهران على أمننا ومصاْلنا،فاستحقا منا السمع والط

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 املسلمني يف غْي معصية هللامن ُأصول العقيدة الصحيحة السمع والطاعة لوالة أمر  -1

 يف املعروف، وإْن حصل منهم تقصْي أو ظلم والة اْلمورطاعُة وجوب -2

 التحذير من خطر اخلروج على اْلاكم-3
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 وإن ظلموا ومنعوا الناس حقوقهم  والة اْلمر اجبات حنوداء الو مر أباْل-4

 وإعالن عيوهبم إليغار الصدور ضدهمالنهي عن سب اْلكام وشتمهم والتشهْي هبم،  -5

 أن تكون سرا بينهم وبني الناصح وال تكون معلنة.  الواجب يف مناصحة اْلكام-6

 :   اخلمسون   القيمة 
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 تعريفه: 

وطن واحد وهدف طائفٌة من النَّاس جَيْمُعها   : جلََماعةُ ا،و وتشبَّث بهابْلمر أخذ به وتعل ق واعتصم   سَّكمت
جْلََماَعةي  فَ َعَلْيُكمْ   واحد ويف اْلديث: َيةَ  ابي َا أَيُْكُل الذ يْئُب ميَن الَغَنمي اْلَقاصي  فَإيمنَّ

من القرآن الكريم والسنة النبوية    مة القي ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة

يع ا َواَل تَ َفرَُّقوا{ ]آل عمران: قَاَل   َْبلي هللاي مجَي ُموا حبي   [103هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }واْعَتصي

 [105آل عمران:]ُت ﴾ ﴿ َوالَ َتُكونُواْ َكالَّذييَن تَ َفرَُّقواْ َواْختَ َلُفواْ مين بَ ْعدي َما َجاءُهُم اْلبَ ي يَنا :وقال هللا تعاىل

رَاطيي ُمْسَتقييم ا فَاتَّبيُعوُه َواَل تَ تَّبيُعواْ السُُّبَل فَ تَ َفرََّق بيُكْم َعن َسبييليهي ﴾   :وقال هللا تعاىل    ﴿ َوَأنَّ َهَذا صي
يَ ع ا لَّْسَت مي  :وقال هللا تعاىل [153ام: اْلنع] ن ُْهْم يفي َشْيٍء ﴾ ﴿ إينَّ الَّذييَن فَ رَُّقواْ ديينَ ُهْم وََكانُواْ شي
 [159اْلنعام:]

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم: " إينَّ هللَا يَ ْرَضى َلُكْم  رضي هللا عنه  َعْن َأِبي ُهَريْ رَةَ و  ، ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ َثاَلاث 
َي َلُكْم: َأْن تَ ْعُبُدوُه َواَل ُتْشريُكوا بيهي شَ  ، َرضي يع ا َواَل تَ َفرَُّقوا، َوَيْكرَُه َلُكْم َثاَلاث  َْبلي هللاي مجَي ُموا حبي ئ ا، َوَأْن تَ ْعَتصي ي ْ

ُه هللاُ أَْمرَُكْم، َوَيْكرَُه َلُكْم: قييَل َوقَاَل، وََكثْ رَ  ُحوا َمْن َوالَّ ، َوإيَضاَعَة اْلَمالي  َوَأْن تُ َناصي  َأْخَرَجُه ُمْسليمٌ  "َة السَُّؤالي
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ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َخرََج ميَن الطَّاَعةي، َوفَاَرَق  ،رض هللا عنه  َعْن َأِبي ُهَريْ رَةَ و  َأنَّ َرُسوَل هللاي َصلَّى اَّللَّ
يٍَّة يَ ْغَضُب ليْلَعَصبييَّةي، َويُ َقاتيُل ليْلَعَصبييَّةي فَ َليْ اجْلََماَعَة مُثَّ َماَت، َماَت مييَتة  َجاهيلييَّة ، َوَمنْ  َس  قُتيَل حَتَْت رَايَةي عيم ي

َرَها، اَل يَ َتَحاَشى َعْن ُمْؤمينيَها َواَل يَفيي بيذيي َعْهدي  ، َوَمْن َخرََج َعَلى أُمَّيتي َيْضريُب بَ رََّها َوفَاجي َها فَ َلْيَس ميين ي
 ُمْسليمٌ ميين ي " َأْخَرَجُه 

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

مبارك ا على أهله به تنتظم أمورهم، وجتتمع   -سبحانه   -الدين القومي أن جعله   إن من نعمة هللا علينا هبذا
الشرور كلمتهم، ويلتئم مشلهم، ويتَّحد صفهم، وتقوى شوكتهم، وبه تتحقق مصاْلهم، وبه تندفع عنهم  

ت، حمق يق ا هلم السعادة والطمأنينة والتمكني، والعز ة املهابة، والقو   واآلفات، وتزول عنهم احملن والرزايَّ
وليس شيٌء من ذلك متحق يق ا ْلمة اإلسالم إال بتمسك صادق، واعتصام جاد حببل هللا  ،والفوز والفالح

صلى هللا عليه   -عن النيب   -رضي هللا عنه  -املتني، ودينه القومي، وصراطه املستقيم، فعن أِب هريرة 
يتة جاهلية، ومن قاتل حتت راية  َمن خرج من الطاعة وفارق اجلماعة، فمات مات مقال: )  -وسلم  

َعم يية يغضب لعصبة، أو يدعو إىل عصبة أو ينصر عصبة، فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أُمَّيت 
؛ رواه منه(ؤمنها، وال يفي لذي عهد عهده، فليس مين ولست يضرب بَ رَّها وفاجرها، وال يتحاشى من م

 .اإلمام مسلم يف صحيحه

 قع املعاصر إن وجد هلا رابط به بالوا   القيمة رابعا:ربط  

االحتاد واالتفاق قوة والتفرق والتشت والتنازع ضعف وهالك،وهلذا أوجب هللا لزوم مجاعة 
 اجتماعهم خلف إمام واحد،صفا واحدا.املسلمني،لضمان قوهتم وهيبتهم اليت تستمد من  

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 والتنازع واهلالك يؤدي إىل الفرقة  واحد  اعة املسلمني حتت إمام شرعيأن خلو الساحة من مج .1

 ،وعدم شق صفهم وتفريق مجاعتهم ومن شذ شذ يف الناروجوب مالزمة مجاعة املسلمني   .2

 .اخلروج على أئمة اجلورعدم   .3
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 وحترض على والة اْلموروجوب اعتزال الفرق اليت تنادي ابْلزبيات الضيقة   .4

 إال بوحدهتا واجتماعها مصاحل اْلمة ال تتحقق .5

 من شذ وفارق مجاعة املسلمني وجب عليهم رده واستتابته أو قتله. .6

 :   اخلمسون   اإلحدى و   القيمة 
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 تعريفه: 

عليه ابْلْمري  َحَكمَ  وقد   لفصل بني الن اس ابْلق  ، أو اْلكمة: وهي ا أْحكامٌ  : عهمجو الَقضاُء ,   : الُْكمُ 
نَ ُهم كذلك َحَكمَ  َما  وُحكوَمة  ،ُحكْ   .بَ ي ْ

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة

حَتُْكُموا  َأْن هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }إينَّ هللَا أَيُْمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا اْْلََماََنتي إيىَل أَْهليَها َوإيَذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّاسي قَاَل  
ْي ا{ ]النساء:   يع ا َبصي ْلَعْدلي إينَّ هللَا نيعيمَّا يَعيُظُكْم بيهي إينَّ هللَا َكاَن مسَي  أَنْ زَْلَنا إيلَْيَك اْلكيَتاَب [ َوقَاَل: }إيَنَّ 58ابي
يم ا{ ] َا أََراَك هللاُ َواَل َتُكْن ليْلَخائينينَي َخصي ْلَْق ي ليَتْحُكَم َبنْيَ النَّاسي مبي طُوا إينَّ 105النساء:  ابي [ َوقَاَل: }َوأَْقسي

طينَي{ ]اْلجرات:   :قال رسول هللا صلى عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال  ،  [9هللَا حيُيبُّ اْلُمْقسي
ُ َماال  َفُسل يَط عَلى َهَلَكتيهي  َرُجلٌ  :اثْ نَ َتنْيي  يف إالَّ  َحَسدَ  اَل هللا عليه وسلم: " ُ اَْلق ي  يف آاَتُه اَّللَّ ، وَرُجٌل آاَتُه اَّللَّ

ي هبَا ويُ َعل يُمَها  رواه البخاري ومسلم."اْليْكَمَة َفهو يَ ْقضي

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

َف َجلَّ ثَ نَ   هللاأََمَر   ، َوالشََّهاَدةي، قَاَل: فَ ُوصي ، َواْلمييزَاني ، واْلَكْيلي ْلَعْدلي يفي اْْلُْكمي ، َوُهَو اْلَعْدُل، ابي ْلقيْسطي اُؤُه ابي
اَُلَزَمتيهي  نَ ُهْم ميَن َوأََمَر عيَباَدُه َوَوصَّاُهْم فييَما يَ تَ َعاَمُلوَن بيهي مبي ُبُه آَلُة اْلَعْدلي اْلَمْوُضوَعةي بَ ي ْ نْتيَهاءي إيىَل َما يُوجي  َواالي

ََذا ُكل يهي َأنَّ الْ  ، فَ ثَ َبَت هبي ، َواْلمييزَاني َعْدَل َبنْيَ النَّاسي يفي اْْلَْحَكامي َوَعامَّةي اْلُمَعاَماَلتي ميْن فَ رَائيضي الد ييني، اْلَكْيلي
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هي، َفاَل الطَّاليُب فَأَمَّا َما اتَّصَ  َف بَ ْعُضُهْم بَ ْعض ا ميْن نَ ْفسي ْن يُ ْنصي َل بيَغْْيي اْْلُْكمي فَالنَّاُس ُكلُُّهْم َمْأُموُروَن أبَي
ْنُه ُه، َواَل اْلَمْطُلوُب مَيَْنُع َما َعَلْيهي بَ ْعَد َأْن َكاَن قَادير ا َعَلى َأْن يَ ْعُفَو بيهي، َوأَمَّا َما َيْطُلُب َما لَْيَس لَ  اتََّصَل مي

َوا َبغيي لَُه َأْن يَ تَّبيَع َهَواُه َواَل يَ تَ َعدَّى اْلَْقَّ إيىَل َما سي ْْلُْكمي َفُجْمَلُتُه َأنَّ اْْلَاكيَم اَل يَ ن ْ َكَما قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ُه،  ابي
ْلَْق ي َواَل تَ تَّبيعي اهْلََوى يفي اْْلَ  ليَداُوَد َعَلْيهي السَّاَلُم: }اَي َداُوُد إيَنَّ َجَعْلَناَك َخلييَفة   ْرضي فَاْحُكْم َبنْيَ النَّاسي ابي

لََّك َعْن َسبييلي هللاي{ نة واالجتهاد والقياس ،واْلكم بني الناس إمنا يكون ابلكتاب والس26ص فَ ُيضي
 فاسقونالكافرون( والظاملون والواملصاحل املرسلة،قال تعاىل : ) ومن َل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم  

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

قاضي اْلكم بني الناس ابلعدل وما أنزل هللا من أسس دين اإلسالم فهو فرض على اْلاكم والعاَل وال
 والشرطي وقائد املدرسة ووكيلها واملعلم وعريف الفصل ..اخل

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

، واْلَكْيلي   هللا  أََمرَ -1 ْلَعْدلي يفي اْْلُْكمي ، َوالشََّهاَدةي ابي  .، َواْلمييزَاني

، َوُهَو اْلَعْدُل، وَ اَجلَّ ثَ َناُؤُه   من صفات هللا-2 اَُلَزمَ أََمَر عيَباَدُه َوَوصَّاُهْم  هلذا   ْلقيْسطي نْتيَهاءي إيىَل   ة العدلمبي َواالي
، َواْلمييزَاني  نَ ُهْم ميَن اْلَكْيلي ُبُه بَ ي ْ  .َما يُوجي

 اْلَعْدَل َبنْيَ النَّاسي يفي اْْلَْحَكامي َوَعامَّةي اْلُمَعاَماَلتي ميْن فَ رَائيضي الد ييني -3

هي لنَّاُس ُكلُُّهْم َمْأمُ ا-4 َف بَ ْعُضُهْم بَ ْعض ا ميْن نَ ْفسي ْن يُ ْنصي ، َفاَل الطَّاليُب َيْطُلُب َما لَْيَس لَُه، َواَل وُروَن أبَي
 اْلَمْطُلوُب مَيَْنُع َما َعَلْيهي 

َواهُ -5 َبغيي لَُه َأْن يَ تَّبيَع َهَواُه َواَل يَ تَ َعدَّى اْلَْقَّ إيىَل َما سي  اْْلَاكيَم اَل يَ ن ْ

املرسلة،قال تعاىل : ) ومن   اس إمنا يكون ابلكتاب والسنة واالجتهاد والقياس واملصاحلاْلكم بني الن-6
 َل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون( والظاملون والفاسقون

 :   اخلمسون   الثانية و   القيمة 
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 تعريفه: 

،وأمره أي كلفه ابلتنفيذ، والنهي : ضد   َعَلْيهيمْ على الَقْومي : صاَر أَمْيا   َأَمرَ و ،اْلمر لغة : ضد النهي
إىل كل ما هو من املعروف  الداللة واإلرشاد  ا اصطالحا:ومعنامهطلُب االمتناع عن الشيءاْلمر:ومعناه :
إلسالم وعادات وطلب االمتناع عن كل ما هو من املنكرات والشرور مما ُيالف دين ا والِب والتقوى،

وأعراف املسلمني خاصة ما كان معلنا منه وجماهرا به،واْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأخالق وتقاليد  
من قواعد اإلسالم العظيمة وأسسه اليت بين عليها وهو على درجات : ابليد والقوة للحاكم 

 ع اْلمر واإلنكار إال بقلبه.فقط،وابللسان،جلميع املسلمني حكاما وحمكومني،وابلقلب: ملن َل يستط

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة

َهْوَن عَ  ، َويَ ن ْ ْلَمْعُروفي ْنُكْم أُمٌَّة َيْدَعوَن إيىَل اخلَْْْيي، وأَيُْمروَن ابي ني اْلُمْنَكري،  قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }َوْلَتُكْن مي
ُتْم َخْْيَ أُمٍَّة ُأْخريَجْت ليلنَّاسي أَتُْمُروَن تعاىل  قَالَ وَ [  104عمران: َك ُهُم اْلُمْفليُحوَن{ ]آل َوأُولَئي  : }ُكن ْ

َهْوَن َعني اْلُمنْ  ْلَمْعُروفي َوتَ ن ْ ْلَمْعُروفي والنَّاُهوَن َعني :تعاىل  [ َوقَالَ 110َكري{ ]آل عمران:  ابي }اآْلميُروَن ابي
ُْم }اَل يَ تَ َناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فَ َعُلوُه{ [ َوَوَصَف  112  اْلُمْنَكري{ ]التوبة: قَ ْوم ا لََعنَ ُهْم ميْن َبيني إيْسرَائييَل َفذََكَر َأهنَّ

على  )   :أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال -رضي هللا عنه-أِب موسى اْلشعري ، وعن  [79]املائدة:  
ويتصدق. قال أرأيت إن َل  بيده فينفع نفسهكل مسلم صدقة. قال أرأيت إن َل جيد؟ قال: يعمل  

( يستطع؟ قال: أيمر ابملعروف أو اخلْي. قال: أرأيت إن َل يفعل؟ قال ميسك عن الشر فإنه له صدقة
 رواه البخاري ومسلم وأمحد والنسائي والدارمي.

ق كل خل)   :قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -رضي هللا عنها–عائشة    أم املؤمنني عنو 
ين آدم على ستني وثالمثائة مفصل، فمن كِب هللا ومحد هللا وهلل هللا وسبح هللا واستغفر هللا إنسان من ب

وعزل حجرا  عن طريق الناس أو شوكة أو عظما  عن طريق الناس، وأمر مبعروف أو هنى عن منكر عدد 
 رواه مسلم.   )تلك الستني وثالمثائة مفصل فإنه ميشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار
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 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

وركن أساس وهو اْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر،وهلذه اْلمهية القصوى   هالك اْلمم بضياع أمر جلل
سلبية   ولرتكه وإمهال شأنه يف اجملتمعات آاثر،ُقد يم على اإلميان والصالة يف القرآن هلذا الركن العظيم ؛

، وهالُك اْلمم   البالء عدُم استجابة الدعاء، ونزولُ نها:مدمرة،م كلُّ هذا ُمعرَّضون له بغيابي   -والعقابي
جناُة اْلمة، وبغيابيه تظَهُر الرذائل،  ؛فبه    اْلمر ابملعروف والنهي عن املنكروهو    أمٍر عظيم مين هللا تعاىل،

 .وهَتليك اْلممق،  خالويزداُد الظلم، ويعمُّ إهدار اْلقوق، وفساد اْل

 :الشيخ ابن ابز رمحه هللا  عنه  قالو 
موضوٌع عظيم، جديٌر ابلعناية؛ ْلن يف حتقيقيه مصلحَة  ف والنهي عن املنكراْلمر ابملعرو إن موضوع  

 .اْلمة وجناهَتا، ويف إمهاله اخلطر العظيم، والفساد الكبْي، واختفاء الفضائل، وظهور الرذائل

 ملعاصر إن وجد هلا رابط به لواقع ا با   القيمة رابعا:ربط  

اْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر،ومن   :شعبة عظيمة من شعب اإلميان وأصل رصني من أصول اإلسالم
 من أهل السنة واجلماعةفضل هللا علينا يف اململكة العربية السعودية أن وىل علينا دولة مسلمة وحكاما  

ون بشرع هللا وما جاء يف الكتاب والسنة واإلمجاع واالجتهاد النقية وحيكم  ةمتمسكون ابلتوحيد والعقيد 
ضمن مؤسسات هذه الدولة الفتية: الرائسة العامة لألمر ابملعروف والنهي ،من والقياس واملصاحل املرسلة

عن املنكر،وهي إحدى الوزرات واملؤسسات اْلكومية املهمة واليت تتبع ملك البالد مباشرة خادم اْلرمني 
امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفقه هللا،وتقوم بدورها يف محاية اجملتمع من تفشي الشريفني  

 واحش واملنكرات واجملاهرة هبا على أحسن وجه.الف

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 برتك اْلمر ابملعروف والنهي عن املنكرهالك اْلمم  -1

 ،ْلمهيته يف القرآن ُقد يم على اإلميان والصالة -2
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عدُم استجابة الدعاء، مدمرة،منها:لرتك اْلمر ابلعروف والنهي عن املنكر آاثر سلبية -3
، وهالُك اْلمم  البالء ونزولُ   والعقابي

جناُة اْلمة، وبغيابيه تظَهُر الرذائل، ويزداُد الظلم، ويعمُّ إهدار   اْلمر ابلعروف والنهي عن املنكر فيه-4
 .ْلخالق، وهَتليك اْلمماْلقوق، وفساد ا

 :   اخلمسون   و   الثالثة   القيمة 
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 تعريفه: 

نَ ُهمُ مصدر ،ويقال :   َعاَونَ ت يتعاون  تعاونَ ،و اْلُمَؤاَزرَُة ، التَّآُزُر ، اْلُمَساَعَدةُ : أي   الت هَعاُونُ  جَيَْمُع بَ ي ْ
ومنه قوله تعاىل : كَّاُن الَقْريَةي : َعاَوَن ، أََعاَن ، َساَعَد بَ ْعُضُهْم بَ ْعضا  ، آَزَر  سُ ،و   ، فهو ُمتعاوين  تعاُوَنً  ،
 2املائدة آية (   َعَلى اإليمثْي َوالُعْدَواني  تَ َعاَونُوا َوتَ َعاَونُوا َعَلى الِبي ي َوالت َّْقَوى َوالَ )

 والِب : لغة : هو اخلْي،والتقوى :اخلشية واخلوف

سلمون مأمورون مبؤازرة بعضهم بعضا ومساعدهتم على كل عمل من أعمال اخلْي،تتحقق واصطالحا: امل
به خشية هللا واخلوف من عقابه يوم القيامة،وأال يساعدوا بعضهم بعضا يف أي أمر فيه معصية هلل 

 ويتحقق به غضبه وخمالة أوامره عزوجل ونواهيه.

لكريم والسنة النبوية  من القرآن ا   القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة

{ ]امل قال و [،2ائدة: قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبي ي َوالت َّْقَوى، َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اإْليمثْي َواْلُعْدَواني
نَساَن لَفيي ُخْسٍر إيالَّ  )     :تعاىل ُلواَواْلَعْصري إينَّ اإلي ْلَْق ي َوتَ َواَصْوا    الَّذييَن آَمُنوا َوَعمي َاتي َوتَ َواَصْوا ابي الصَّاْلي

لصَِّْبي  ُ َعَلْيهي رضي هللا عنه َعْن أََنسي ْبني َماليكٍ [.و 3-1العصر: ( ] ابي ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ
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، َهَذا نَ ْنُصرُُه َمْظُلوم ا، َفَكْيَف نَ ْنُصرُُه َوَسلََّم،: " اْنُصْر َأَخاَك ظَاليم ا، أَْو َمْظُلوم ا "، فَ َقاُلوا: اَي َرُسوَل هللاي 
 ُمْسليمٌ   وظَاليم ا؟ قَاَل: " مَتْنَ ُعُه ميَن الظُّْلمي " َأْخَرَجُه اْلُبَخارييُّ  

 ( رواه البخاري ومسلم  املؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعض ا)     :وسلَّمقال النَّيبُّ صلَّى هللا عليه وآله  

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

َا إيَذا ُعديَمْت َمَع ُوُجودي اْْلَاَجةي إيلَْيهي َلَْ يُوَجدي اْلِبيُّ،    هذه الشعبةَوَمْعىَن  َهنَّ َوإيَذا َأنَّ اْلُمَعاَونََة َعَلى اْلِبي ي بيرٌّ، ْلي
هَ  َا يفي نَ ْفسي هنَّ َد اْلِبيُّ، فَ َباَن أبي َدْت ُوجي َا فييهي ميْن ا بيرٌّ، مُثَّ َرَجَح َهَذا اْلِبيُّ َعَلى اْلِبي ي الَّذيي يَ ن ْ أُوجي ُد مبي َفريُد بيهي اْلَواحي

شْ  ، ميَن االي َ َعَلْيهي َأْكثَ ُر الطَّاَعاتي َا ُبيني َاكي فييَها، َوأََدائي ُحُصولي بيرٍ  َكثيٍْي َمَع ُمَوافَ َقةي َأْهلي الد ييني، َوالتََّشبُّهي مبي َها  رتي
جْلََماَعةي، َوَبَسَط اْلَكاَلَم يفي َذليكَ  : )تعاون املؤمنني تعليقا على اْلديث الثاّن أعاله  لقال ابن بطَّا ،ابي

نْيا واآلخرة مندوٌب إليه هبذا اْلديث   بعضهم بعض ا يف أمور الدُّ
 ونوقال أبو الفرج ابن اجلوزي: ظاهره اإلخبار، ومعناه اْلمر، وهو حتريٌض على التَّعا

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

الشعبة داعية للمسلمني للتعاون فيما بينهم على الِب والتقوى،وهذا واجب وأمر رابّن تستقيم به  هذه  
حياة اجملتمعات اإلسالمية وتقوى به مجاعتهم،ويدرأ عنها الشرور،واْلمر عام هلم مجيعا من اْلسرة فما 

لمون فيما بينهم وبني بعضهم فيما بينهم واملواطنون فيما بينهم،واجلْيان فيما بينهم واملع  بينهم،والطالب
بعضا وما بينهم وبني أابئهم الطالب وجمتمعهم،والكل مطالب ابلتعاون مع والة اْلمر وأجهزة الدولة يف 

 خدمة الشعب وحفظ اْلمن ودرء الشرور واملخاطر عن اجملتمع املسلم.

 وتطبيقها   القيمة الدروس املستفادة من  ذكر  :    خامساً 

 قوى مأمور به شرعا بني املسلمنيالتعاون على الِب والت-1

،والتعاون على اإلمث إمث-2  التعاون على الِب بر 

 تعاون املسلمني فيما بينهم على أمور الدين والدنيا-3
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 تستقيم هبا حياة اجملتمع املسلمأمهية اجلماعة يف اإلسالم وْلمهيتها أَنط هللا كثْيا من اْلحكام اليت  -4

 :   اخلمسون   و   الرابعة   القيمة 

   احلياء   -54

 تعريفه: 

اْلياء: اْلشمة، ضد الوقاحة. وقد حيي منه حياء واستحيا واستحى فهو َحيييٌّ، وهو : معىن اْلََياء لغة  
 .عن اللَّوم فيههو: )انقباض النَّفس مين شيٍء وتركه حذر ا : اْلََياء اصطالح او  .االنقباض واالنزواء

 ُخُلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح، ومينع مين التقصْي يف حق ي ذي اْلق ي وقال ابن حجر: اْلَياء: 
 وقيل هو: تغْيُّ وانكسار يعرتي اإلنسان مين خوف ما يُ َعاب به ويَُذمُّ، وحملُّه الوجه

نبوية  من القرآن الكريم والسنة ال   القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة

ي َعَلى اْستيْحَياٍء قَاَلتْ  ﴿قال تعاىل :   إينَّ ،وقال تعاىل : )[25القصص: ]﴾   ....َفَجاَءْتُه إيْحَدامُهَا مَتْشي
 [26البقرة: ] (اَّللََّ ال َيْسَتْحييي َأْن َيْضريَب َمَثال  َما بَ ُعوَضة  َفَما فَ ْوقَ َها

، يَعيُظ َأَخاُه يفي اْْلََياءي، بييهي، َعني  َعْن َساَليي ْبني َعْبدي هللاي، َعْن أَ و  َع َرُجال  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم أَنَُّه مسَي النَّيبي ي َصلَّى اَّللَّ
ميَاني " َرَواُه اْلُبَخارييُّ  قال: قال   -رضي هللا عنه-عن عمران بن حصني و  ،فَ َقاَل: " َدْعُه، فَإينَّ اْْلََياَء ميَن اإْلي

 [ال أيِت إال خبْي "] البخاري ومسلم  لم: " اْلياءالنيب صلى هللا عليه وس
 

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: "   -رضي هللا عنه-عن عمران بن حصني   :مفتاح كل خْي اْلياء
: اْلياء أصل كل خْي وذهابه ذهاب ر -القيمقال ابن  [،و اْلياء ال أيِت إال خبْي "] البخاري ومسلم محه اَّللَّ
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قال: قال رسول هللا صلى هللا   -رضي هللا عنه-اْلياء مغالق لكل شر: عن أِب مسعود  ،و   اخلْي أمجعه
  رواه البخاريعليه وسلم: " إنَّ ممَّا أدرك الناس من كالم النبوة اْلوىل: إذا َل تستح فاصنع ما شئت "  

: ُخلق اْلياء من أفضل اْلخالق وأجلها وأعظمها قدر ا وأكثرها نفع ا بل هو -محه هللار -قال ابن القيم و 
خاصة اإلنسانية، َفَمن ال حياء فيه فليس معه من اإلنسانية إال اللحم والدم وصورهتما الظاهرة كما أنه 

سول : قال ر قال  -رضي هللا عنه-الطاعات: عن أِب هريرة  مفتاح لكل،واْلياء  ليس معه من اخلْي شيء
 ، هللا صلى هللا عليه وسلم: " اإلميان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول ال إله إال اَّللَّ
وأدَنها إماطة اْلذى عن الطريق، واْلياء شعبة من اإلميان"] البخاري ومسلم[ معىن ذلك أن اْلياء 

ء مفتاح حمبة اَّللَّ تعاىل: عن أِب اْليا,،عب اإلميان الكثْية وكافة الطاعااْلقيقي حيفزك على فعل ابقي ش
قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " إنَّ اَّللَّ تعاىل إذا أنعم على عبد حيب   -رضي هللا عنه-هريرة 

أن يرى أثر النعمة عليه ويكره البؤس والتباؤس، ويبغض السائل امللحف وحيب اْليي العفيف 
 [171املتعفف"]صحيح اجلامع لأللباّن 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " ما   -رضي هللا عنه-والبهاء: عن أنس  من مفاتيح الزينةياء  واْل
  [اْللباّن كان الفحش يف شيء إال شانه، وما كان اْلياء يف شيء إال زانه"]الرتمذي وصححه

عليه وسلم: "   لى هللاقال: قال رسول هللا ص  -رضي هللا عنه-اجلنة: عن أِب هريرة  من مفاتيح اْلياءو 
 [اْلياء من اإلميان، واإلميان يف اجلنة " ]الرتمذي وصححه اْللباّن

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

شعبة من اإلميان،وهو من العادات واْلعراف اليت يرِب املسلمون عليها أجياهلم فتجد اْلبناء اْلياء  
ومن النساء عامة،ومن معلميهم،ومن كل غريب..اخل احرتاما والديهم،ومن كبار السن،يستحيون من  

وتقديرا وإجالال،وهي مواقف تتكرر يوميا يف حياتنا ،ومثل  هذه الشعبة مما مييز ديننا اإلسالم عن بقية 
 اْلداين.

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 .  خلْي أمجعهأصل كل خْي وذهابه ذهاب او   ,مفتاح كل خْي اْلياء-1
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 اْلياء مغالق لكل شر-2

 عظمها قدر ا وأكثرها نفع ا ُخلق اْلياء من أفضل اْلخالق وأجلها وأ-3

اإلنسانية، َفَمن ال حياء فيه فليس معه من اإلنسانية إال اللحم والدم وصورهتما الظاهرة   اْلياء من-4
  الطاعات مفتاح لكلاْلياء    -5

 ت.عب اإلميان الكثْية وكافة الطاعاابقي ش  اء اْلقيقي حيفزك على فعلاْلي-6

 اْلياء مفتاح حمبة اَّللَّ تعاىل-7

 والبهاء من مفاتيح الزينةاْلياء -8

 اجلنة من مفاتيح اْلياء-9

 

 

 

 

 

 

 :   اخلمسون   و   اخلامسة   القيمة 

 الوالدين   -55
ّ
   بر

 تعريفه: 
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،يِب،بر ا،والِب  هو اخلْي   عامة،واملعىن االصطالحي هنا:بر 

هما ورفق هبما وأحسن توسَّع يف اإلحسان إليهما ووصلَ أي عكس عقوقهما،بل  ليَدْيه : وا برَّ 
 . مطيع ، حُيسن معاملة والديه عن حب  أي   : ابر ابنو   ،عكس عقَّ  ،وبر  معاملتهما

النبوية  من القرآن الكريم والسنة    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة

ُلَغنَّ عيْنديَك اْلكيَِبَ َأَحدُ   قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: ْلَواليَدْيني إيْحَساَن  إيمَّا يَ ب ْ ُه َوابي مُهَا أَْو }َوَقَضى َربَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوا إيالَّ إيايَّ
َهْرمُهَا َوُقْل هَلَُما قَ وْ  ل ي ميَن الرَّمْحَةي َوُقْل َرب ي ال  َكريمي ا َواْخفيْض هَلَُما َجَناَح الذُّ كياَلمُهَا َفاَل تَ ُقْل هَلَُما ُأفٍ  َواَل تَ ن ْ

ْنَساَن بيَواليَدْيهي ُحْسن ا َوإيْن َجاَهَداَك 24اْرمَحُْهَما َكَما َرب ََّياّني َصغيْي ا{ ]اإلسراء:   َنا اإْلي [، َوقَاَل تَ َعاىَل: }َوَوصَّي ْ
 [8عيْلٌم َفاَل ُتطيْعُهَما{ ]العنكبوت: ليُتْشريَك ِبي َما لَْيَس َلَك بيهي 

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم: َأيُّ اْلَعَمُل َأَحبُّ إيىَل هللاي   ، قَاَل:بن مسعود رضي هللا عنه  َعْبدي هللاي   وعن َّ َصلَّى اَّللَّ َسأَْلُت النَّيبي
؟ قَاَل: " اجلْيَهاُد " بيرُّ اْلَواليَدْيني "، قُ ْلُت: مُثَّ َأيُّ َعزَّ َوَجلَّ؟ قَاَل: " الصَّاَلُة ليَوْقتيَها "، قُ ْلُت: مُثَّ َأيُّ؟ قَاَل:  

، قَاَل: أََتى َرُجٌل إيىَل النَّيبي ي َصلَّى رضي هللا عنهما َعْن َعْبدي هللاي ْبني َعْمرٍوو ،يفي َسبييلي هللاي " َأْخَرَجُه اْلُبَخارييُّ 
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، فَ َقاَل: اَي   ؟ "  َرُسوَل هللاي، ُأَجاهيُد؟ قَاَل:اَّللَّ ْد " قَ   " َلَك أَبَ َواني اَل: نَ َعْم، قَاَل: " َففييهيَما َفَجاهي

 َرَواُه اْلُبَخارييُّ 

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

الرعاية والعناية يدخل فيه مجيع ما جيب من  و   ،إليهما اإلحسان  هو أقصى درجات بيرَّ الوالدين إن 
كرام الوالدين حىت قرن هللا سبحانه و تعاىل اْلمر ابإلحسان اْلمر إب هللا وقد أكد   خاصة بعد كِبمها،,

بِب الوالدين   ماتعظيما وتوحيدا هلل وحده واهتماإليهما بعبادته اليت هي توحيده والِباءة عن الشرك  
 بر الوالدين،و متجيده للِب حىت صار يعرف به   يالدين االسالم من روائع و  مكانته يف اإلسالم،ترسيخ  و 

لو استغرق املؤمن عمره كله يف حتصيله لكان أفضل من جهاد و  ع الِب وأعالها شرفا ومكانةمن أعظم أنوا 
 اجلهاد
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 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

أسرته املكونة من الوالدين وبقية من ألصق شعب اإلميان حبياتنا،لوجود كل واحد منا داخل كنف  
لدين من الِب والرعاية ْلهنم سبب وجودَن بعد هللا، ولتواجدَن معهم يف كل إخوته،فناسب التذكْي حبق الوا

حني،وال تنقطع العالقة معهما إال ابلوفاة،فاْلياة كلها هم سر مجاهلا وسعادتنا فيها،وبرمها يف كل وقت 
 نة بشكل مستمر ومتواصل بال توقف أو انقطاع حىت املمات.من اليوم واْلسبوع والشهر والس

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

الوالدين يف اإلسالم حيث قرنه هللا حبقه اخلاص عزوجل وهو توحيده وعبادته قال تعاىل ر عظم مكانة ب-1
 ) واعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا،وابلوالدين إحساَن (:  

 اْلمهية إال التوحيد والصالةمن أحب اْلعمال والطاعات إىل هللا بر الوالدين وَل يقدم عليه يف  -2

 مهما قدم اْلبناء لوالديهم لن يوفوهم حقهم-3

التحذير الشديد من عقوق الوالدين ولو أبسط كالتأفف من أحد الوالدين ) وال تقل هلما أف (،أو -4
 ا (الرد عليهما بسوء أدب )وال هترمه

  ) وقل هلما قوال كرميا(ال يقول اْلبناء يف حق الوالدين إال ما يدخل ضمن القول الكرمي -5

من صور الِب املهمة خفض اجلناح هلما ، ولني القول هلما،ورمحتهما والشفقة عليهما واللطف معهما -6
 ارمحهما كما ربياّن صغْيا(والدعاء هلما أحياء وأمواات )واخفض هلما جناح الذل من الرمحة وقل رب  

 

 :   اخلمسون   و   السادسة   القيمة 

 صلة األرحام   -56

 يفه: تعر 
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 صلة: مصدر وصل،والصلة: إحسان وبر،ورابطة  أو عالقة ترابط أو ارتباط وثيقة

لكوهنم خرجوا من رحم واحد رحم اْلم، بوصف القرآن الكرمي،   الرحم الواحد  ياْلرحام تعين اْلقارب ذو 
رحم   ومن،  تقول: أسالك هللا والرحم  اهليةوكانت العرب يف اجل  ( ،َوات َُّقوا اَّللََّ الَّذيي َتَساَءُلوَن بيهي َواْْلَْرَحامَ )

 استعْي الرحم للق رابة لكوهنم خارجني من رحم واحدةاملرأة ،

َوأُوُلوا اْْلَْرَحامي بَ ْعُضُهْم أَْوىَل : }اْلرحام على غْيهم لقوله تعاىل    ل تقدمي واستحب اإلسالم يف الفض
 {بيبَ ْعضٍ 

يم والسنة النبوية  من القرآن الكر  القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة

ُدوا يفي   ُتْم َأْن تُ ْفسي ُتْم إيْن تَ َولَّي ْ  [22اْْلَْرضي َوتُ َقط يُعوا أَْرَحاَمُكْم{ ]حممد:  قَاَل هللاُ تَ َعاىَل: }فَ َهْل َعَسي ْ

ُقُضوَن َعْهَد هللاي ميْن بَ ْعدي مييثَاقيهي، َويَ ْقطَُعوَن َما أََمَر  وقال تعاىل : ُدوَن }َوالَّذييَن يَ ن ْ هللاُ بيهي َأْن يُوَصَل، َويُ ْفسي
 [25]الرعد:  يفي اْْلَْرضي أُولَئيَك هَلُُم اللَّْعَنُة َوهَلُْم ُسوُء الدَّاري{ 

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم: " إينَّ هللَا تَ َعاىَل َخَلَق اخْلَْلقَ رضي هللا عنه  َعْن َأِبي ُهَريْ رَةَ و  ، ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ
َْقوي الرَّمْحَني، فَ َقاَل: َمْه،   ُم فََأَخَذْت حبي ُهْم قَاَمتي الرَّحي ن ْ فَ َقاَلْت: َهَذا َمَكاُن اْلَعائيذي ميَن َحىتَّ إيَذا فَ رََغ مي

؟ قَاَلْت: بَ َلى، قَ  ، َوأَْقَطَع َمْن َقطََعكي َل َمْن َوَصَلكي اَل: َفَذاَك َلكي اْلَقطييَعةي؟ قَاَل: نَ َعْم، أََما تَ ْرَضنْيَ َأْن َأصي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم: " اقْ رَأُوا إينْ  ُدوا يفي   "، مُثَّ قَاَل َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ ُتْم َأْن تُ ْفسي ُتْم إيْن تَ َولَّي ْ ُتْم: }فَ َهْل َعَسي ْ ئ ْ شي

، َوتُ َقط يُعوا أَْرَحاَمُكْم أُولَئيَك الَّذييَن لََعنَ ُهُم هللاُ، فََأَصمَُّهمْ   َوأَْعَمى أَْبَصاَرُهْم أََفاَل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن أَْم اْْلَْرضي
 [ " َرَواُه اْلُبَخارييُّ 23: َعَلى قُ ُلوٍب أَقْ َفاهُلَا{ ]حممد 

َم ُمعَ رضي هللا عنها  َعائيَشةَ   أم املؤمنني َعنْ و  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم: " إينَّ الرَّحي لََّقٌة ، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ
ْلَعْرشي تَ ُقوُل: َمْن َوَصَليني َوَصَلُه هللاُ، َوَمْن َقطََعيني َقطََعُه هللاُ " َروَ   اُه ُمْسليمٌ ابي

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   
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، مُثَّ   هللا  َجَعلَ يف اآلية اْلوىل   ْفَسادي يفي اْْلَْرضي نَّ َذليَك ميْن فيْعلي َقْطَع اْْلَْرَحامي ميَن اإْلي ْخَباَر أبَي  أَتْ َبَع َذليَك اإْلي
ُر آ نْتيَفاَع بيَسْمعيهي َوَبَصريهي، فَ ُهَو َيْسَمُع َدْعَوَة هللاي، َويُ ْبصي ُتُه َفَسَلَبُه االي َناتيهي، َفاَل اَيتيهي َوبَ ي ي َمْن َحقَّْت َعَلْيهي لََعن ْ

ْعَوَة، َواَل يَ ن َْقاُد ليْلحَ  يُب الدَّ ، َكأَنَُّه َلَْ َيْسَمعي الن يَداَء، َوَلَْ يَ َقْع لَُه ميَن هللاي اْلبَ َياُن، َوَجَعَلُه َكاْلَبهييَمةي أَْو َأْسوَء جيُي ق ي
َها، فَ َقاَل: }أُولَئيَك الَّذييَن لََعنَ ُهُم هللاُ فََأَصمَُّهمْ  ن ْ لي  [، َوقَاَل يفي اْلَواصي 23َوأَْعَمى أَْبَصاَرُهْم{ ]حممد:   َحاال  مي

َا يَ َتذَكَُّر أُوُلو اْْلَْلَبابي الَّذييَن يُوُفوَن بيَعْهدي هللاي َواَل يَ ن ُْقُضوَن اْلمييثَاَق َوالَّ  : }إيمنَّ ُلوَن َما أََمَر هللاُ واْلَقاطيعي ذييَن َيصي
تيَغاَء َوْجهي َرهب ييْم َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوأَنْ َفُقوا ْم َوَُيَاُفوَن ُسوَء اْلْيَسابي َوالَّذييَن َصَِبُوا ابْ بيهي َأْن يُوَصَل، َوَُيَْشْوَن َرهبَُّ 

اري َجنَّاتُ  ْلََْسَنةي السَّي يَئَة أُولَئيَك هَلُْم ُعْقىَب الدَّ ر ا َوَعاَلنيَية  َوَيْدَرُءوَن ابي ُخُلوهَنَا{ ]الرعد: َعْدٍن َيدْ   مميَّا َرَزقْ َناُهْم سي
مي َوُهَو   [25 َسابيهي، َوالصَِّْبي َعْن فَ َقَرَن َوْصَل الرَّحي َْشَيتيهي، َواخْلَْوفي ميْن حي الَّذيي أََمَر هللاُ بيهي َأْن يُوَصَل خبي

، مُثَّ َوَعَد بيهي اجْلَنََّة، حَمَاريميهي، َوإيقَامي الصَّاَلةي، َوإييَتاءي الزََّكاةي ليَوْجهيهي، َوَجَعَل َذليَك ُكلَُّه ميْن في  ْعلي أُويلي اْْلَْلَبابي
مي بينَ ْقضي وَ  ُهْم فييَها، َوَتْسلييَمُهْم َعَلْيهي، َوَمْدَحُهْم لَُه، َوقَ َرَن َقطييَعَة الرَّحي ْفَسادي زياَيرََة اْلَماَلئيَكةي إيايَّ  َعْهدي هللاي َواإْلي

، مُثَّ َأْخَِبَ َأنَّ هَلُْم   ، فَ ثَ َبَت ابي يفي اْْلَْرضي ، عيْنَد هللاي اللَّْعَنَة َوُسوَء اْلُمن َْقَلبي مي ميَن اْلَفْضلي َلةي الرَّحي آْليَ َتنْيي َما يفي صي
. مثْي  َويفي َقْطعيَها ميَن اْلويْزري َواإْلي

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

من حيث العالقة الوثيقة واملستمرة ابلساعة واليوم والشهر  اْلرحام هم يف املرتبة التالية بعد الوالدين  ذووا
لسنة،فحياة اإلنسان كلها ويومياته جتِبه على الصلة والتواصل والعالقة واالرتباط بذوي رمحه؛ فناسب وا

،والتحذير من يف اإلسالم ملراعاته وإيالئه اْلمهية القصوى يف حياتنا وواقعنا اليوميالعظيم التذكْي حبقهم  
 عتهم. قطي

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 ة الرحم آاثر إجيابية عظيمة على الفرد واجملتمع منها :لصل

 الفوز ابجلنة. -1

 صلة الرحم أحد أحب اْلفعال هلل سبحانه وتعاىل. -2

 تقو ي مشاعر اْلخو ة والود  واحملب ة والتكاتف. -3



 مجع وإعداد /مرتضى األنصاري                                                       برنامج القيم احلميدة
 

 
136 

 

 زايدة الرزق. و   ،ثرة النعم ودفع النقم عن اإلنسان ك-4

 وابلتايل القوية والقابلة للتقد م واالزدهار. بناء اجملتمعات املتكاتفة واملتماسكة  -5

 سبٌب يف طول العمر والِبكة فيه. -6

 .يتحلى هبا اإلنسان. تقي من ميتة السوءمن أفضل اْلخالق اليت من املمكن أن  -7

 :   اخلمسون   السابعة و   القيمة 

 حسن اخللق  -57

 تعريفه: 

كلُّ ُمْبهٍج مرغوٍب ،و اجلمال    أي:  ى غْي قياسعل . ََمَاسن  : واجلمع  : ُحْسنُ   -الُْسُن   :ُحْسُن لغةً 
الباطنة اليت ميكن وصفها  اإلنسان  الدين والطبع والسجية ويطلق على صفات :ُخُلق  -  اخلُُلقو ، فيه

تصدر  النفس بضم أوله واثنيه ، صفة راسخة يف : اخللق،و واْلياء واالمانة كالصدق ابْلسن والقبح
َخٌة وهو   : اخلُُلقال الطباع وسالمة الفطرة ،و : أي مج  حسن اخللق،و   عنها اْلفعال حال  للنْفس رَاسي

فإذا أضيف إىل اْلسن فال  ،  غْي حاجٍة إىل فكٍر ورويَّةٍ تصدر عنها اْلفعاُل من خٍْي أو شرٍ  من  
 اخلْي.كون إال يف  ي

َماُم َأمْحَُد: َوَمْعىَن ُحْسني اخْلُُلقي  ، َوَقْد َيُكوُن َذليَك يفي َساَلَمُة الن َّْفسي حَنَْو اْْلَ   :قَاَل اإْلي ْرَفقي اْْلَمْحَدي ميَن اْْلَفْ َعالي
 َذاتي هللاي تَ َعاىَل، َوَقْد َيُكوُن فييَما َبنْيَ النَّاسي 

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة

 4آية  (    لََعلى ُخُلٍق َعظييمٍ   َوإينَّكَ  : ) سورة القلم : يف وتعاَلهللا سبحانه   قال
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َساريُعواْ إيىَل َمْغفيرٍَة مي ن رَّبي ُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواَْلْرُض  : ) سورة آل عمران  : وقال تعاىل: يف
ُ حيُيبُّ الضَّرَّاء َواْلَكاظيمينَي اْلَغْيظَ الَّذييَن يُنفيُقوَن يفي السَّرَّاء وَ  ، أُعيدَّْت ليْلُمتَّقينيَ   َواْلَعافينَي َعني النَّاسي َواَّلل 

نينيَ   133اآلية   ( اْلُمْحسي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم: " َأْكَمُل اْلُمْؤمينينَي إيميَاَن  رضي هللا عنه  َعْن َأِبي ُهَريْ رَةَ و  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ
 ،وقال عنه اْللباّن: صحيح.479قم  رواه ابن حبان يف صحيحه بر  ُخُلق ا "َأْحَسنُ ُهمْ 

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم:رضي هللا عنه  َعْن َأِبي ُهَريْ رَةَ و  ا"، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ مَُت يمَ  بُعيْثتُ  إيمنَّ صاليَح  ْلي
 صحيح" خرجه ابن ابز واْللباّن ، وقاال عنه:  اَْلْخالقي 

 شارة إىل أقوال العلماء باختصار  مع اإل   القيمة ثالثًا : شرح   

، َوالت ََّواضُ   فيه  َدَخليُحْسني اخْلُُلقي وَ  ، َولينُي اجْلَانيبي َماُم َأمْحَُد:َكْظُم اْلَغْيظي َوَمْعىَن ُحْسني اخْلُُلقي   ُع قَاَل اإْلي
، َوَقْد َيُكوُن َذليَك يفي   َذاتي هللاي تَ َعاىَل، َوَقْد َيُكوُن فييَما َبنْيَ َساَلَمُة الن َّْفسي حَنَْو اْْلَْرَفقي اْْلَمْحَدي ميَن اْْلَفْ َعالي

، َوُهَو يفي َذاتي هللاي َعزَّ َوَجلَّ َأْن َيُكوَن اْلَعْبُد ُمْنَشريَح   َْواميري هللاي َونَ َواهييهي، يَ ْفَعُل َما فَ َرَض َعَلْيهي النَّاسي الصَّْدري أبي
َتهيي ْنُه، َويَ ْرَغُب يفي نَ َواَفلي   طَي يَب الن َّْفسي بيهي، َسليس ا حَنَْوُه، َويَ ن ْ ٍر مي ع ا بيهي، َغْْيَ ُمَتَضج ي َعمَّا َحرََّم َعَلْيهي، َواسي

ر ا ليَذليَك اخلَْْْيي، َوتَ َرَك َكثيْي ا ميَن اْلمُ  َباحي ليَوْجهي هللاي تَ َعاىَل إيَذا َرَأى َأنَّ تَ رَْكُه أَقْ َرُب إيىَل اْلُعُبوَدةي ميْن فيْعليهي، ُمتَ َبش ي
ُُقوقيهي اَل يُ غَ  ٍر بيهي، َوُهَو يفي اْلُمَعاَماَلتي َبنْيَ النَّاسي َأْن َيُكوَن مَسْح ا حبي ْنُه، َواَل ُمتَ َعس ي ٍر مي َا، طَاليبُ ْْيَ َضجي  َغْْيَُه هبي

ْنُه، فَإيْن َمريَض فَ َلْم يُ َعْد، َأْو َقديَم ميْن َسَفٍر ف َ  َها مي ُب ليَغْْييهي َعَلي ْ َلْم يُ َزْر، أَْو َسلََّم فَ َلْم يُ َردَّ َعَلْيهي، أَْو َويُ َويف ي َما جيَي
ْر، أَْو َدَخَل َعَلى قَ ْوٍم فَ َلْم مُيَكََّن، َأْو َتَكلَّْم فَ َلْم َضاَف فَ َلْم يُْكَرْم، أَْو َشَفَع فَ َلْم جُيَْب، أَْو َأْحَسَن فَ َلْم َيْشكُ 

ْيَن فَ َلْم مُيَْهْل، أَوي يُ ْنَصْت َلُه، أَوي اْسَتْأَذَن َعَلى َصدييٍق فَ َلْم ي ُ  ْؤَذْن لَُه، أَْو َخَطَب فَ َلْم يُ َزوَّْج، أَوي اْسَتْمَهَل الدَّ
َبَه َذليَك َلَْ يَ ْغَضْب، َوَلَْ يُ َعاقيْب، َوَلَْ يَ تَ َنكَّْر ميْن َحاليهي َحاٌل، َوَلَْ َيْسَتْشعيْر يفي اْستَ ن َْقَص فَ َلْم يُ ن َْقْص، َوَما َأشْ 

هي أَنَّهُ  إيَذا َمريَض َأُخوُه اْلُمْسليُم َعاَدُه، َوإيْن َجاَءُه يفي َشَفاَعٍة، َوإيني اْسَتْمَهَلُه يفي َقَضاءي ؛ بل    َقْد ُجفييَ   نَ ْفسي
ْنُه إيىَل َمُعونٍَة أََعانَُه، َوإيني اْسَتْسَمَحُه يفي بَ ْيٍع مَسََح َلُه، َواَل يَ ْنظُْر إيىَل َدْيٍن أَ   َأنَّ الَّذيي ْمَهَلُه، َوإيني اْحَتاَج مي

ُه فييَما َخاَل   َعاَمَلُه َكْيَف َكاَنْت ُمَعاَمَلُتُه إيايَّ

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  
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له عالقة قوية بواقعنا الشتماله على التواضع ولني اجلانب وحسن املعاملة،وعدم معاملة املسلمني ابملثل، 
رمك،والتواضع مع اخلدم والغرابء والضعفاء واملساكني،ومما ينايف فتحسن حىت ملن أساء وتعطي من ح

ابن الوزير..اخل فهذا من ضعف   حسن اخللق : أال تعامل به إال ابن الوطن أو ابن الغين أو ابن اْلمْي أو
 اإلميان ومن ضعف الشخصية ومن ضعف الثقة ابلنفس.

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 مثرات حسن اخللق:من  

ونشر السالم واملعروف وكف بشاشة الوجه  ،و ، وااللتزام بذلك يف السر والعلناْلب يف هللا والر ضا-1
الكرم   ،ودين وصلة الرحم واإلحسان والوفاءبر  الوال،و   لعفو عن الناسالغيظ والصِب واكظم  ،و   اْلذى

لنظافة يف التزام ا  ،وس باب والغيبة والنميمةاللعن والاالبتعاد عن    ،ووالصدق واْلمانة وحب اخلْي للناس
 .حسن الظن ابلن اس واحرتام االختالفات بينهم،و املنزل واجلسم والثياب

 

ن هللا سبحانه وتعاىل؛ فباخللق اْلسن نكسب عفو هللا ومُتحى السي ئات؛ فنحن بذلك منتثل التقر ب م-2
 ْلوامره مبا فيه صالحنا وصالح اجملتمع. 

ان ملا بينه وبني الن اس وكسب حمبتهم؛ ْلن ه عندما يت صف ابخللق اْلسن فذلك يدل إصالح اإلنس-3
 على أن  له نفس مسحة طي بة كرمية الطباع. 

 كسب حب النيب حممد صلى هللا عليه وسلم؛ ْلننا نقتدي فيه ابالت صاف حبسن اخللق. -4

 وجُتن ب صاحبها النار.   وم القيامة،حسن اخللق من أفضل اْلعمال اليت تثقل املوازين ي-5

 خلق جمتمع متعاون آمن ينبذ التفرق واخلالف. -6

 .حسن اخللق ينشر ثقافة العطاء بني أفراد اجملتمع، والت سامح وحب اخلْي-7

 :   اخلمسون   و   الثامنة   القيمة 

 اإلحسان إىل املماليك   -58



 مجع وإعداد /مرتضى األنصاري                                                       برنامج القيم احلميدة
 

 
139 

 

 تعريفه: 

ململوكني اْلرقاء وملك اليمني،ويدخل اخلْي،واملماليك: أي ااإلحسان : ضد اإلساءة،وهو خلق عام يف  
 يف حكم اإلحسان إليهم والرفق هبم : سائر اخلدم واْلجراء

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة

ْلَوالي قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }َوَقَضى َربَُّك َأالَّ   ُه َوابي [ َوقَاَل تَ َعاىَل: 23َدْيني إيْحَساَن { ]اإلسراء:  تَ ْعُبُدوا إيالَّ إيايَّ
ْلَواليَدْيني إيْحَساَن  َوبيذيي اْلُقْرََب َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساكينيي  ئ ا َوابي  َواجْلَاري ذيي اْلُقْرََب }َواْعُبُدوا هللَا َواَل ُتْشريُكوا بيهي َشي ْ

جْلَْنبي َوابْ َواجْلَاري ا بي ابي  [36ني السَّبييلي َوَما َمَلَكْت أمَْيَانُُكْم{ ]النساء:  جْلُُنبي َوالصَّاحي

عن املعرور بن سويد قال: مررَن أبِب ذر ابلربذة وعليه بُ ُرد وعلى غالمه مثله فقلنا اي أاب ذر لو مجعت و 
مه قائال  : " إنه كان بيين وبني رجل بينهما كانت ُحل ة ، فشرح هلم رضي هللا عنه السبب يف إكرامه لغال

ته أبمه ، فشكاّن إىل النيب صلى هللا عليه   –الصحابة    –إخواّن    من كالم ، وكانت أمه أعجمية فَ َعْيَّ
اي رسول هللا   :وسلم ، فلقيت النيب صلى هللا عليه وسلم فقال " اي أاب ذر إنك امرؤ فيك جاهلية" فقلت 

هلية، هم إخوانكم جعلهم هللا قال النيب : " اي أاب ذر إنك امرؤ فيك جامن سب الناس سبوا أابه وأمه،  
حتت أيديكم, فأطعموهم مما أتكلون ، وألبسوهم مما تلبسون, وال تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم 

وقال صلى هللا عليه وسلم : "ال يقل أحدكم عبدي وأميت وليقل رواه البخاري ومسلم،   . "فأعينوهم
 اِت" رواه البخاري وغْيهفتاي وفت

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   لقيمة ا ثالثًا : شرح   

َل تعرف البشرية أحدا  قبل اإلسالم ، حرص على وضع قواعد صارمة تكفل حقوق الرقيق، وأتمر 
اإلسالم ابإلحسان إليهم إىل أن جيعل هللا هلم سبيال  إىل اْلرية ابلوسائل العديدة واملتنوعة اليت وضعها  

 اتفقت اْلمم مجيعا ،ويف عصرَن لذنوب : عتق رقبة ، حترير رقبة..اخل،وعلى رأس سائر مكفرات ا  لذلك
إال َندرا جدا يف  على حترير العبيد، فأصبح اجلميع أحرارا ،وَل تعد هذه الفئة موجودة اليوم يف زماننا

 اخلفاء ،وبرضاهم.
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 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

ن تنطبق عليهم سمى املماليك لإلحسان إليهم؛ولكن يوجد عندَن مكما سبق ال يوجد يف عصرَن م
أحكام طلب اإلحسان إىل املماليك،وهم فئات اخلدم وسائر اْلجراء،ومن اإلحسان إليهم: الرفق هبم 
 وعدم تكليفهم ما ال يطيقون وإعطائهم حقوقهم كاملة غْي منقوصة،والتحذير من إهانتهم واستغالهلم.

 وتطبيقها   القيمة س املستفادة من  ذكر الدرو :    خامساً 

 ،والبشر مجيعااإلسالم أيمر حبسن معاملة العبيد -1

املسلمون يعاملون العبيد معاملة اْلبناء متاما،فيلبسون نفس املالبس وأيكلون نفس اْلكل،وحيصلون -2
اء واْلكام على نفس التعليم،وحيق هلم كل ما حيق لغْيهم ، فصار منهم العلماء والتجار والوزراء واْلمر 

لصحابة رضوان هللا عليهم كبالل اْلبشي وسلمان الفارسي وصهيب ..اخل ومنهم من أجالء ا
أِب وساَل موىل  :اْلسن البصري،وحممد بن سْيين،وَنفع موىل ابن عمر،الرومي،ومن العلماء اْلجالء

ذات املقولة قالتها و  ، حذيفة الذي قال عنه عمر رضي هللا عنه : لو كان حيا  الستخلفته على املسلمني
عن زيد بن حارثة ، أنه" لو كان حي ا  الستخلفه رسول هللا صلى هللا   رضي هللا عنها عائشة  أم املؤمنني

 ، أي جعله خليفة على املسلمني.عليه وسلم على املسلمني

 عتق العبيد من اْلمور اليت يدعو إليها اإلسالم-3

 وله اْلق يف اْلصول على قدر من دخل العمل  فيه ،للعبد اْلق يف شراء احملل الذي يعمل  -4

  قد قضى اإلسالم هنائيا  على الرق ، وتبوأ العبيد "أرفع" املراكز-5

ساوى اإلسالم بني العبيد وبني امللوك واْلغنياء والوزراء وجعل امليزان الوحيد للتفاضل بني البشر : -6
 التقوى

عرب" أن أوضاع الرقيق يف البالد اإلسالمية كانت رة اليؤكد العالمة جوستاف لوبون يف كتابه "حضا-7
كانوا يعتِبون من أفراد    -كما يالحظ لوبون    -أفضل مبا ال يقاس من خدم املنازل يف الغرب . فالرقيق  

اْلسرة ، ال فوارق بينهم وبني اْلبناء ، فهم يتناولون ذات الطعام ، ويلبسون مالبس مماثلة لسادهتم، 
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عبد من السيد يف شة اختالطا  اتم ا ، حىت يكاد الغريب عن املكان ال يعرف الاملعيوُيتلطون هبم يف  
 ..وقد رفض كثْي من الرقيق اْلرية وَفضَّلوا البقاء مع سادهتم العرب لنبلهم وكرمهم ،اْلسرة العربية  

 املماليك يفكثْي من اخلدم والعمال واْلجراء يف العاَل اليوم يتمنون اْلصول على عشر مكانة  -8
 اإلسالم!!

 :   اخلمسون   و   التاسعة   القيمة 

 حق السادة على املماليك  -59

 تعريفه: 

 ،وامللك وكل من افرتضت طاعته فهو سيد.املْوىَل ذو العبيد واخلدمي  : السهيِ دُ السادة : مجع سيد و 

واالحرتام واخلدمة يف واملقصود هنا: ذكر حقوق السادة املالك على مماليكهم من السمع والطاعة  
 ملعروف..ا

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة

َنٍة إيَذا َقَضى هللاُ َوَرُسولُُه أَْمر ا َأْن َيُكوَن هَلُمُ  هيْم{ اخلْيَْيَُة ميْن أَْمري   قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }َوَما َكاَن ليُمْؤميٍن َواَل ُمْؤمي
 [.36]اْلحزاب: 

َا َعْبٍد أََبَق فَ َقْد بَريَئْت بن عبدهللا رضي هللا عنهَعْن َجرييرٍ و  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم: " أميُّ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ
ْنُه الذ يمَُّة " َرَواُه ُمْسليمٌ  : قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم : ،وعنه أيضا قالمي

َع إىل موالييهي ( َبلُ تُ قْ  اَل  اآلبيقُ  العبدُ )  خرجه اْللباّن يف اجلامع الصحيحلَُه صالٌة ، حىت يَ ْرجي

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

أَيُْمرُُه بيهي، َوطَاَعُتُه َلُه اَبٌب يفي َحق ي السَّادَّةي َعَلى اْلَمَمالييكي َوُهَو لُُزوُم اْلَعْبدي َسي يديهي، َوإيقَاَمُتُه َحْيُث يَ رَاُه لَُه وَ 
ََجلي فييَما يُطييُقُه، َوَذليَك َأنَّ هللَا َعزَّ َوَجلَّ َقَطَع ميَن اْْلُُقوقي الَّذيي َيُكوُن اْْلَرُّ يفي  هي َكثيْي ا َعني اْلَعْبدي ْلي  نَ ْفسي
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هي يفي أُُموٍر كَ  ْنُه بينَ ْفسي ي َسي يديهي، َوَجَعَل َسي يَدُه َأَحقَّ بيهي مي َا َيْستَ ْعصي ثيْيٍَة، فَإيَذا اْستَ ْعَصى اْلَعْبُد َعَلى َسي يديهي فَإيمنَّ
ْلُمْلكي  َنَُّه ُهَو اْْلَاكيُم َعَلْيهي ابي َنٍة إيَذا   َعَلى هللاي، ْلي ليَسي يديهي، َوَقْد قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }َوَما َكاَن ليُمْؤميٍن َواَل ُمْؤمي

 [.36ْمر ا َأْن َيُكوَن هَلُُم اخلْيَْيَُة ميْن أَْمريهيْم{ ]اْلحزاب:  َقَضى هللاُ َوَرُسولُُه أَ 

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

م،والعمال واخلدم للمماليك حقوقا على أسيادهما جعل  كقوق متبادلة بني املسلمني ،فيف اإلسالم اْل
 .واخلدم والعمال لصاحل أسيادهم،وأصحاب العمل  على مستخدميهم، جعل كذلك حقوقا على املماليك

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

اْلعمال على عماهلم يف اجلملة هي نفس حقوق اآلابء على حقوق السادة على املماليك وأرابب  
عمل واخلدمة اْلبناء،وهي الِب واإلحسان،والنصح،والسمع والطاعة،وحفظ اْلمانة،وأداء الواجبات وال
 بصدق وإخالص وأمانة وتفان وتضحيات وابملعروف وعلى قاعدة: ال ضرر وال ضرار.

 :   الستون   القيمة 

وقِ   -60
ُ
ق
ُ
 ح

َ
لِي

ْ
ه اأْلَ

َ
اَلدِ و

ْ
و  اأْلَ

 تعريفه: 

الرعاية ا  واملقصود به شرعا: قيام الرجل والقيم والراعي مبا يتوجب عليه من اْلقوق حنو أبنائه وزوجاته،من
هلم من كل ما   والنصح والتوجيه واإلرشاد واْلفظ والصيانة  -خاصة أمور دينهم–والتعليم    والرتبية

 ينقصهم أو يؤذيهم.

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة
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ُكْم أَْزَواج ا َوَجعَ  ُكْم بَنينَي َوَحَفَدة { ]النحل: قَاَل هللاُ تَ َعاىَل: }َوهللاُ َجَعَل َلُكْم ميْن أَنْ ُفسي َل َلُكْم ميْن أَْزَواجي
َها  ﴿:  ،وقال تعاىل  [72 اَي أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا ُقوا أَنْ ُفَسُكْم َوأَْهلييُكْم ََنر ا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلْيَجارَُة َعَلي ْ

َداٌد اَل يَ ْعُصوَن اَّللََّ َما أََمَرُهمْ   [6التحرمي: ]﴾   َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُرونَ   َماَلئيَكٌة غياَلٌظ شي

النيب ي صلى هللا عليه وسلم: ))تُنكُح املرأُة ْلربٍع: ملاهلا، وْلسبها، وجلماهلا، ولدينها، فاظفْر بَذات وقول  
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد يه أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه ( رواه مسلم ، و   الد يين ترَبت يداك

اضريبوهم عليها وهم أبناُء عْشٍر، وفر يقوا بينهم  ُمروا أوالدَكم ابلصَّالة وهم أبناُء سبع سنني، و ل: )وسلم قا
ع  (، وأمحد يف 495أخرجه أبو داود، كتاب الصالة، ابب مىت يؤمر الغالم ابلصالة؟ ) )يف املضاجي

، كتاب (، واْلاكم يف املستدرك على الصحيحني6756( و)6689( )369، 284/   11مسنده )
 .(، وغْيهم197/   1الصالة )

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

د اْلقُّ سبحانه عباَده املؤمنني أن يُقوا أنفَسهم وأهليهم من النَّار، وقد رأيُت   الثانية السابقةيف اآليَة    يرشي
شيبة يف مصنَّفه،   الِبي ي، وقد أخرج اإلماُم ابن أِب  أنَّ من وسائل هذه الوقاية القياَم حبقوقهم، وإعانتهم على

يف ابب ما جاء يف حق ي الولد على والده، من طريق الشَّعيب، قال: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ا أعان ولَده على بر يه م هللاُ والد  ل وكان ابن عمر يقول: "إنَّ الواليد مسؤول عن الوَلد، وإنَّ الولد مسؤو ،  َرحي
اْلب لولده"، وساق   وقد َترجم البخاريُّ يف اْلدب املفرد: "ابب بر  ، عن الوالد"؛ يعين: يف اْلَدب والِبي ي 

م بَ رُّوا اآلابء واْلبناء، فكما أنَّ لوالدك عليك حق ا،   عن ابن عمر أنَّه قال: أمساهم هللاُ عزَّ وجل أبرار ا؛ ْلهنَّ
 .كذلك لولدك عليك حقٌّ 

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   ة القيم رابعا:ربط  

زلية ويومية يف كل اثنية ودقيقة وساعة ويوم وشهر وسنة عالقة هذه الشعبة بواقعنا وحياتنا اليومية عالقة أ
من حياة الناس،وقد يظن بعض الناس أن اْلبناء فقط عليهم حقوق آلابئهم،والصحيح كما قلنا سابقا 

كل مسلم منها ما جيب عليه حنو اآلخرين وما جيب هلم عليه،فإذا قام  أن اْلقوق يف اإلسالم متبادلة ل
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لزم من ذلك ابلضرورة أن أيتيه ما له منها،وحياة اْلوالد يف أحضان الوالدين  كل مسلم مبا عليه منها،
 وتبقى مستمر حىت بعد زواجهم واستقالهلم يف بيوهتم،وال أحد يسقط عليه ما عليه من تلك اْلقوق.

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 يلي :ومن حقوق اْلوالد واْلهلني على اآلابء ما  

 اختيار اْلم ي الصَّاْلة الطي يبة ذات اْلصل الطي يب واخلُُلق القومي-1
 ؛ ْلنَّه سيُنادى به بني النَّاس يف الدنيا، ويُنادى به يوم القيامةاختيار االسم اجلميل-2
 ية إميانيةتربيتهم ترب   -3

 إعانتهم على اخلْي،و   االهتمام بتعليمهم-4

 العطيةاملساواة بينهم يف  -5

، أو مبعيَّنة-6  تزوجيهم،و عوهنم على ُحسن االختيار يف الزَّواج، وعدم إجبارهم على الزَّواج مبعنيَّ

 راء  وب النَّفقة عليهم إن كانوا فقوج-7

 نة املبارَكة، وعدم الدعاء عليهمالدُّعاء هلم، وحتر يي ذلك يف اْلمكنة واْلزم-8

 :   الستون   اإلحدى   القيمة 

ة   -61
َ
ارِب

َ
ق
ُ
   م

ْ
م

ُ
ه

َ
ن
ْ
ي
َ
اَلمِ ب

َّ
اءِ الس

َ
ش

ْ
ِإف

َ
، و

ْ
تِهِم

َّ
اد

َ
و
ُ
م

َ
ينِ و

ِّ
لِ الد

ْ
 َأه

 تعريفه: 

وهو ضد البعد والنأي،واملودة: احملبة والوائم،واصطالحا: أي   مشتقة من قرب وتقرب وهو الدنواملقاربة: 
والتقوى،ومن أعظم قيم  لدين وحمبتهم ومواالهتم والوائم معهم والتعاون معهم على الِب  القرب من أهل ا

اإلسالم املعينة واملعززة هلذه الشعبة العظيمة: إفشاء السالم بني املسلمني سواء من عرفت ومن َل تعرف 
 منهم.
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من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   فةالشري 

ري يُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا آاَبَءُهْم أَْو اَل جتَيُد قَ ْوم ا  ﴿ :قال هللا تعاىل َّللَّي َواْليَ ْومي اآْلخي يُ ْؤميُنوَن ابي
ْيهََتُمْ   [22اجملادلة:  ]  ﴾   أَبْ َناَءُهْم َأْو إيْخَواهَنُْم أَْو َعشي

ذُ اَي أَي َُّها الَّذييَن آمَ  ﴿ َا َجاءَُكْم ميَن وا َعُدو يي َوَعُدوَّ ُنوا اَل تَ تَّخي ْلَمَودَّةي َوَقْد َكَفُروا مبي ُكْم أَْوليَياَء تُ ْلُقوَن إيلَْيهيْم ابي
 [1املمتحنة:  ]﴾   اْلَْق ي 

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم: "رضي هللا عنه  َعْن َأِبي ُهَريْ رَةَ و  ي بيَيديهي، اَل   ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ َوالَّذيي نَ ْفسي
ُتْم؟ أَْفُشوا  َتْدُخُلوا اجْلَنََّة َحىتَّ تُ ْؤميُنوا، َواَل تُ ْؤميُنوا َحىتَّ حَتَابُّوا، أََواَل أَُدلُُّكْم َعَلى َشْيٍء إيَذا فَ َعْلُتمُ  وُه حَتَابَ ب ْ

َنُكْم " َويفي ريَوايَةي َأِبي ُمَعاوييََة: " َوالَّذي  قَاَل َعلييٌّ: " إيْن أَنْ ُتْم فَ َعْلُتُموُه "، ي نَ ْفُس حُمَمٍَّد بيَيديهي "، وَ السَّاَلَم بَ ي ْ
ْلُت اي رسوَل هللاي إّن ي إذ رأيتك طابت نفسي وقرَّت عيين أنبيْئين عن كل ي ،وعنه أيضا: قال: قَرَواُه ُمْسليمٌ 

ّْن بشيٍء إذ  :ا علمت به دَخْلُت اجلنََّة قالشيٍء قال: ) كلُّ شيٍء ُخليق مين املاءي ( فُقْلُت: أخِبي
لي اْلرحاَم وقُْم ابللَّيلي والنَّاُس نياٌم تدُخلي اجلنََّة بسالمٍ  السَّالمَ  وأفشي  الطَّعامَ  أطعيمي ) (رواه ابن حبان يف  وصي

 2559صحيحه برقم  

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

التوحيد واإلميان، وجيب على كل مسلم أن يتعلمه ويعمل به، وهو   هذا الباب ابب عظيم من أبواب
واجب ديين ومطلب إمياّن من مقتضيات التوحيد ولوازمه، وأصل من أصول العقيدة اإلسالمية، والزم 

تعاون معهم على الِب القرب من أهل الدين وحمبتهم ومواالهتم والمن لوازم )ال إله إال هللا(، أال وهو ابب  
، وجيب على كل مسلم يدين هبذه العقيدة أن يوايل أهلها ويعادي وإفشاء السالم بني املسلمني  والتقوى

ى املسلم بل الواجب عل  من دون املؤمنني؛أعداءها، وأال يتخذ الكافرين أولياء حيبهم ويتوالهم ويصافيهم،
هلل وحب ْلعدائه يف  عز وجل، فال جيتمع إميان ابأن يُبغضهم ويتخذهم أعداء ؛ ْلهنم أعداء هلل  اْلق

 من أهل التوحيد.  ،كما الجيتمع إميان ابهلل عزوجل،وبغض ْلوليائهقلب العبد 

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  
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بالد  هذه الشعبة وثيقة العالقة حبياتنا وواقعنا اليومي فنقابل يوميا أصناف الناس والبشر من شىت 
واْلجناس واْللوان واْلداين واملذاهب،فيكون عندَن ميزان عادل لتصنيف    الدنيا،ومن شىت اْلعراق

وتقريب بعضهم وحمبتهم ومودهتم، والبعد عن بعضهم وبغضهم والنفور منهم،هلل عزوجل، فنحب هلل ما 
ل اإلسالم والتوحيد حيب ونبغض إليه ما يبغض، وربنا وضع لنا هذا امليزان العدل وهو : القرب من أه

ظر عن اجلنسية واللغة واجلنس واللون فنقرهبم إىل أنفسنا ونقرتب منهم ونتعاون معهم ونفشي بصرف الن
السالم بينهم،ونواليهم..اخل ونفعل عكس ذلك مع الكفار واملبتدعة واملشعوذين والسحرة،مع حفظ كافة 

أخالقنا،ورقي اإلسالم وندعوهم إليه حبسن   حقوقهم اليت منحها هلم النظام يف بلدَن،وأن حنبب إليهم
 معاملتنا وصدق حديثنا..اخل

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 الوالء والِباء من أعظم أبواب التوحيد والعقيدة النقية-1

 اْلب يف هللا والبغض فيه من أسس الوالء والِباء-2

 ى من لوازم الدينمنهم والتعاون معهم على الِب والتقو حمبة املؤمنني ومودهتم والقرب  -3

 إفشاء السالم بني املسلمني من أعظم أسباب انتشار احملبة واملودة بينهم-4

 إفشاء السالم بني املسلمني فيمن عرفت منهم ومن َل تعرف.-5

واجلنسية واللون أوثق عرى اإلميان رابطة اْلخوة اإلميانية بني املسلمني،وهي أقوى من رابطة النسب  -6
 واللغة..اخل
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 :   الستون و   الثانية   يمة الق 

 رد السالم   -62

 تعريفه: 

يٍَّة َفَحيُّوا    ومنه قوله تعاىل : ) قابل التحي ة ابلتحي ة  رد السالم أي : إجابته ،وإعادته،وأن   َوإيَذا ُحي ييُتْم بيَتحي
َها َأْو ُردُّوَها ن ْ ْحَسَن مي  ( أبَي

نة النبوية  من القرآن الكريم والس   القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة

ُتَسل يُموا َعَلى َأْهليَها{ قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }اَي أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا بُ ُيوات  َغْْيَ بُ ُيوتيُكْم َحىتَّ َتْسَتْأنيُسوا وَ 
ُكمْ }[ ، َوقَاَل:  27]النور:    {دي اَّللَّي ُمَبارََكة  طَي يَبة  حتَييَّة  م يْن عين  فَإيَذا َدَخْلُتم بُ ُيوات  َفَسل يُموا َعَلٰى أَنُفسي

َها َأْو ُردُّوَها{ ]النساء: وقال أيضا  ،[61]النور ن ْ ْحَسَن مي يٍَّة َفَحيُّوا أبَي  [86: }َوإيَذا ُحي ييُتْم بيَتحي

ُ َعَلْيهي َوَسلَّ اخلدري رضي هللا عنه  َعْن َأِبي َسعييدٍ و  ُكْم َواجْلُُلوَس َعَلى َم قَاَل: "  ، َأنَّ َرُسوَل هللاي َصلَّى اَّللَّ إيايَّ
ُتْم اَل بُدَّ فَاعيلينَي فَاْهُدوا السَّبييَل، َوأَعييُنوا اْلَمْظُلوَم، َوُردُّوا السَّاَلَم، َواْْلَ  ، َوإيْن ُكن ْ ، الطُّرُقَاتي ْلَمْعُروفي ْمُر ابي

 َوالن َّْهُي َعني اْلُمْنَكري " َأْخَرَجُه اْلُبَخارييُّ 

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم: " مَخٌْس جتَيُب ليْلُمْسليمي َعَلى رضي هللا عنه  ِبي ُهَريْ رَةَ َعْن أَ و  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ
، َوات يَباُع اجْلََنازَةي، َوإيَجابَُة الدََّعَواتي  ، َوعيَياَدُة اْلَمرييضي ، َوَتْشمييُت اْلَعاطيسي يهي: َردُّ السَّاَلمي  َواُه ُمْسليمٌ " رَ   َأخي

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

إفشاء السالم وإلقاؤه على من عرفت ومن َل تعرف من املسلمني واملبادرة به ،هو سنة عند مجهور علماء 
حصيل املسلمني وهو سنة عني على الفرد،وسنة كفاية على اجلماعة،واْلفضل  أن يلقوا السالم مجيعا لت

اْلجر، وأما رد السالم فهو فرض ابإلمجاع،قال اإلمام النووي يف كتابه اجملموع: وأما جواب السالم فهو 
فرض ابإلمجاع،فإن كان السالم على واحد،فالواجب فرض عني يف حقه،وإن على مجع ،فاجلواب فرض  



 مجع وإعداد /مرتضى األنصاري                                                       برنامج القيم احلميدة
 

 
148 

 

يعا فقد أدوا الفرض دوا مجكفاية ،وإذا أجاب واحد منهم أجزأ عن البقية وسقط عنهم اإلمث واْلرج،وإن ر 
 واستحقوا ثوابه،وإن َل يرد منهم أحد ،فقد أمثوا مجيعا.

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

عالقة هذه الشعبة بواقعنا وحياتنا اليومية واضحة وجلية، فاملسلم يقابل يف كل حني إخواَن له يف 
يف اْلجر،وحتقيق  اآلاثر النفسية واالجتماعية والدينية اْلميدة رغبة  اإلسالم،ومن السنة مبادرهتم ابلسالم،

 .إلفشاء السالم بني املسلمني

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 سبب لدخول اجلنة،و السالم اسم من أمساء هللا اْلسىن،وهو شعار املسلمني وحتيتهم فيما بينهم-1

 شاء السالم واْلمن والطمأنينة والسعادة والصفاء بني املسلمنياإلسالم،إلفالسالم شعار  -2

 .جيلب املغفرة والرمحاتالسيئات،و   وميحو  اْلسنات،  يزيد  ،فرض؛ورد ه سنة،  السالم  إلقاء-3
 .يورث احملبة بني اْلفرادو  السالم يورث حب هللا وحب رسوله-4

 أكمل فرض عنيابملثل أو أفضل و ،ورده  السالم حق املسلم على أخيه املسلم-5

 إلقاء السالم صدقة،و عدم السالم من عالمات البخل-6

 السالم سبب للسالمة من اْلقد وسبب لسالمة الصدر.-7

 .السالم يرفع شأن املسلم ويعز ه-8
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 :   الستون و   الثالثة   القيمة 

 عيادة املريض   -63

 تعريفه: 

صه الطبيب ليفحص فيه  مكان ُيص ي وعود،والعيادة:عيادة: مجعها : عيادات،وهي مصدر : عاد  
،واملقصود هنا: عيادة املريض : أي زايرته يف عيادة الطبيب والسالم عليه ووتسليته ومواساته وجِب َمرضاه

 خاطره،مما سينعكس إجيابيا ومعنواي على حتسن صحته وعافيته،ورفع معنوايته

القرآن الكريم والسنة النبوية  من    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   لشريفةا 

ُتْم َأْعَداء  تعاىل  قال   يع ا َواَل تَ َفرَُّقوا َواذُْكُروا نيْعَمَت اَّللَّي َعَلْيُكْم إيْذ ُكن ْ َْبلي اَّللَّي مجَي ُموا حبي فَأَلََّف َبنْيَ   : " َواْعَتصي
ُتْم َعلَ  ُ َلُكْم آاَيتيهي ى َشَفا ُحْفرٍَة ميَن النَّاري قُ ُلوبيُكْم فََأْصَبْحُتْم بينيْعَمتيهي إيْخَواَن  وَُكن ْ ُ اَّللَّ َها َكَذليَك يُ َبني ي ن ْ  فَأَنْ َقذَُكْم مي

 . ( سورة آل عمران 103لََعلَُّكْم هَتَْتُدوَن )

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم: "  رضي هللا عنه  َعْن َأِبي ُموَسى اْْلَْشَعريي ي و  َأْطعيُموا اجْلَائيَع، ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ
َ ". َرَواُه اْلُبَخارييُّ َوُعودُ  ُ و ،  وا اْلَمرييَض، َوُفكُّوا اْلَعاّني َعني اْلَِبَاءي ْبني َعازيٍب، قَاَل: أََمَرََن َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ

، َوَتْشمييتي ، َوات يَباعي اجْلََنائيزي، وَ َعَلْيهي َوَسلََّم بيَسْبٍع، َوهَنَاََن َعْن َسْبٍع: " أََمَرََن بيعيَياَدةي اْلَمرييضي  َرد ي السَّاَلمي
،الْ  ، َوإيبْ رَاري اْلَقَسمي ، َوإيَجابَةي الدَّاعيي، َوهَنَاََن َعْن َحْلَقةي الذََّهبي َعاطيسي َأْو قَاَل: َخامتَي   -َوَنْصري اْلَمْظُلومي

ْستَ ، َوآنيَيةي الذََّهبي َواْلفيضَّةي،  -الذََّهبي   ، َواإْلي ي ي  وغْيه ِْبَقي َواْْلَرييري َوالد ييَباجي " َرَواُه اْلُبَخارييُّ َواْلمييثَ رَةي، َواْلَقس ي

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

عيادة املريض وزايرته من اآلداب الرفيعة اليت حث اإلسالم املسلمني عليها وجعلها من أوىل حقوق 
شعر املريض عند مرضه توعيادة املريض   ،بني القلوب  ملسلم على أخيه املسلم , بل ومن سبل التأليفا

بروح اْلخوة اإلسالمية , فيكون ذلك سببا  يف ختفيف آالمه وأحزانه ، وتعوضه بعض ما حرمه من القوة 
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إخواهنم سألوا عنه، فإن كان لذا كان من أدب السلف   رضوان هللا عليهم   إذا فقدوا أحدا  من ؛ والصحة
 .فوه خْيا  يف أهله، وإن كان حاضرا  زاروه، وإن كان مريضا  عادوهغائبا  دعوا له، وخل

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

ذات عالقة وثيقة بواقعنا وحياتنا،لكثرة املرضى من إخواننا املسلمني يف كل املستشفيات فوجب علينا 
ِبا خلواطر إخواننا املرضى واستشعارا لقيمة سؤال عنه وزايرهتم قربة من هللا ،ورجاء ثوابه وجال

 الصحة،وتعزيزا ْلصدق معاّن اْلخوة بني املسلمني وترامحهم وتعاطفهم وشعورهم مبعاَنة بعضهم بعضا

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 حقوق املسلم على بقية إخوانه املسلمنيزايرة املريض حق من  -1

 ،وتصلي املالئكة عليه مادام يف الزايرة جللوس يف معية هللا عز وجلاملريض ينعم ابالقائم بزايره  -2

 ،ويشعر ابلسعادة والنعيمعلى الزائر مادام يف زايرة أخيه املريض  نزل الرمحة واملغفرةت-3

 ابلصحة والعافية فيقوم بواجب شكرهاتذكر الزائر بنعمة هللا عليه -4

ا: اختيار الوقت املناسب،وسؤال املريض عن حاله والدعاء له،ورقيته ، لزايرة املريض آداب من مجلته-5
أبجر الصِب على املرض وثوابه،وعدم إطالة اجللوس عند،وتقليل اْلسئلة،وعدم و  ه ابلدعاء لنفسه،وتذكْي 

 نفسه،وحسن الظن ابهلل والثقة يف وعده،وطلب من الدعاء من إزعاجه،وإفشاء روح اْلمل والتفاؤل يف
 ْلنه جماب الدعاء.املريض  

 :   والستون   الرابعة   القيمة 

اَلة   -64
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 تعريفه: 

بزمنها ووقتها عروفة واملخصوصة  الصالة: الدعاء،واملقصود هبا هنا: صالة اجلنازة،وهي العبادة امل
  ،وأهل القبلة : هم أمة حممد صلى هللا عليه وآله وسلم.ومكاهنا
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من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة

ن ُْهم مَّاَت أََبدا  َواَل تَ ُقْم َعَلَى َقِْبيهي  : ) قال هللا تعاىل َّلل ي َوَرُسوليهي َوَماتُواْ َواَل ُتَصل ي َعَلى َأَحٍد م ي ُْم َكَفُرواْ ابي إيهنَّ
ُقونَ  ُ ُغَرااًب يَ ْبَحُث يف اأْلَْرِض ِلُُيِيَُه َكْيَف يُ َواِري َسْوَءَة وقال تعاىل : )  ،84( التوبة   َوُهْم فَاسي فَ بَ َعَث اَّلله

َذا اْلُغرَ  ( اِب فَُأَواِرَي َسْوَءَة َأِخيۖ  فََأْصَبَح ِمَن النهاِدِمَي  َأِخيِهۚ  قَاَل ََي َويْ َلَتا َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل هََٰ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم: " مَخٌْس جتَيُب رضي هللا عنه  َعْن َأِبي ُهَريْ رَةَ و   ،  31املائدة   ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ

، َوات يَباُع اجْلََنازَةي، َوإيجَ  ، َوعيَياَدُة اْلَمرييضي ، َوَتْشمييُت اْلَعاطيسي يهي: َردُّ السَّاَلمي اتي " الدََّعوَ ابَُة ليْلُمْسليمي َعَلى َأخي
َنازٍَة فَ َلُه قيْيَاٌط، َوَمْن َعْن ثَ وْ و ،    َرَواُه ُمْسليمٌ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َصلَّى َعَلى جي َّ َصلَّى اَّللَّ اَبَن َأنَّ النَّيبي

 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ تَبيَعَها َحىتَّ يُ ْقَضى َقَضاُؤَها فَ َلُه قيْيَاطَاني " َويفي ريَوايَةي ُشْعَبَة قَاَل: قَاَل النَّيبي : " َمْن  َصلَّى اَّللَّ
ْثُل ُأُحٍد   َنازٍَة فَ َلُه قيْيَاٌط َوَمْن َشهيَد َدفْ نَ َها فَ َلُه قيْيَاطَاني مي  َأْخَرَجُه ُمْسليمٌ " َصلَّى َعَلى جي

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

مشروعة ابآلية السابق ذكرها، يصلوا عليه، لكون الصالة عليه   إذا مات املسلم فله على املسلمني أن
وأبنه صلى هللا عليه وسلم صلى على املسلمني الذين ماتوا يف زمانه ، وأبنه صلى هللا عليه وسلم صلى 

قال: "حق املسلم على املسلم مخس: رد السالم، وعيادة املريض، واتباع اجلنائز، وإجابة الدعوة، 
 على امليت املسلم فرض كفاية. و هلذا اتُّفيَق على أن  الصالة  ؛وتشميت العاطس

فمن صلى على أخيه املسلم عند موته فقد أد اه حق ه ، وحصل على قْياٍط من الثواب. فإن صل ى عليه 
واتبعه حىت يدفن حصل على قْياطني من الثواب. لقوله صلى هللا عليه وسلم: "من شهد اجلنازة حىت 

طان". قيل: وما القْياطان؟ قال: "مثل اجلبلني من شهدها حىت ُتدفن كان له قْيايصلي فله قْياط، و 
للميت، كما فهمناه من اآلية املذكورة   واالستغفاروالصالة على امليت نوع من الدعاء  "،العظيمني

 .  واْلحاديث السابقة، إال أهنا ُتؤد ى مجاعة

 ه بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط ب   القيمة رابعا:ربط  
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عض اجلوامع الكبار يف الرايض مثل جامع الراجحي حبي اجلزيرة،ومثل صالة اجلنازة يوميا تكون يف ب
جامع امللك خالد أبم اْلمام،ومثل مجع اْلمْي فهد بن حممد على طريق اْلاير وغْيهم واملسلم حيرص 

مليت على إخوانه على أن يكون مشاركا يف الصالة على أخيه املسلم إذا تويف،فهذا من حق املسلم ا
 ر العظيم املرتتب عليها.املسلمني،ولألج

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 صفة صالة اجلنازة:

 القيام للقادر، فال تصح من قاعد، وال ممن على راحلته، إال لعذر فيهما.  -1

للناس النجاشي يف اليوم   التكبُيات األربع، ملا روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه نعى  -2
 الذي مات فيه فخرج هبم إَل املصلى وكرب أربع تكبُيات

لقوله صلى هللا عليه وسلم: "ال صالة ملن مل   بعد التكبُية األوَل:قراءة الفاحتة لإلمام واملنفرد،  -3
السنة أو يقرأ أبم القرآن"، وَلذا اخلرب:"صلى ابن عباس على جنازة، فقرأ أبم القرآن وقال: ألنه من  

 وألهنا صالة مفروضة فوجبت فيها القراءة كاملكتوبة، ويسن إسرارها ولو ليال. من متام السنة"،

 الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم كما ُيصلى عليه يف التشهد.بعد التكبُية الثانية :    -4

ليتم على امليت الدعاء للميت، لقوله صلى هللا عليه وسلم: "إذا ص  بعد التكبُية الثالثة :-5
 ه الدعاء". ويكفي أدىن دعاء له.فأخلصوا ل

وجيوز له   لعموم حديث: "وحتليلها التسليم"عن ميينه فقط ،التسليم بعد التكبُية الرابعة :  -6
 الدعاء للميت أيضا بعد التكبُية الرابعة

 صلى هللا يف األوَل، والصالة على النيب الفاحتة  قراءةب يف األركان: فتتعي الرتتي  ويلزمه -6
الثانية، ولكن ال يتعي الدعاء للميت بعد التكبُية الثالثة، بل جيوز بعد عليه وسلم يف  

 التكبُية الرابعة أيضا.
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ويسن التعجيل بدفنه واملكوث عند قربه مقدار ما ينحر جزور ويفرق لمه،للدعاء للميت -8
عزى ثبيت عند سؤال امللكي، يفإنه يسأل بعد الدفن مباشرة، فيدعى له ابلرمحة واملغفرة والت

 فيه أهله أبية طريقة،وتفي ابلغرض ولو برسالة جوال .

 :   والستون   اخلامسة   القيمة 

 تشميت العاطس   -65

 تعريفه: 

 على العاطس : دعا له ابخلْي قائال  : يرمحك هللا مشهتأو   العاطسَ  مشهتمش ت تشميتا من  

الشَّْخُص : اندفع اهلواُء من أنفه وفمه بقو ٍة  عَطس،و  يَعطيس ، َعْطس ا وُعطاس ا ، فهو عاطيس عَطسَ 
قوي ة إجباريَّة َنجتة عن هتيُّج الغشاء املخاطي  عفوية و لعارٍض مصحواب  بصوت مسموع بطريقة  

  لشم يه رائحة  غريبة عَطس لألنف

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة

إينَّ اَّللََّ : "  قالصلى هللا عليه وآله وسلم   النيب عن رضي هللا عنه هريرة  أِب عن
َد اَّللََّ  ، فَإيَذا َعَطسَ  الت َّثَاُؤبَ  َوَيْكرَهُ  اْلُعطَاسَ  حيُيبُّ  َعُه َأنْ  َفَحمي َتهُ  َفَحقٌّ َعَلى ُكلي  ُمْسليٍم مسَي " رواه ُيَشمِ 

:   مَخْسٌ  َحقُّ اْلُمْسليمي َعَلى اْلُمْسليمي "     :قال وسلمصلى هللا عليه وآله   النيب عن هعنالبخاري ، و 
ْعَوةي وَ  اجْلََنائيزي  َوعيَياَدُة اْلَمرييضي َواتي َباعُ  السَّاَلمي  َردُّ   "رواه البخاري  َتْشِميُت اْلَعاِطسِ َوإيَجابَُة الدَّ

 أقوال العلماء باختصار  مع اإلشارة إىل    القيمة ثالثًا : شرح   

يهديكم هللا    :العاطس فيقول له،  يرمحك هللا:     فيقول املسلم،    اْلمد هلل:   فقال  إذا عطس الشخص
إذا  و   ،يرمحك هللا:   أي ال يقال له ،فال ُيَشم ت  ،  اْلمد هلل:     العاطس إذا َل يقل،  ويصلح ابلكم

 أنه قال أِب موسى فقد ُروي عن،    ابلكميهديكم هللا ويصلح    :غْي مسلم، فيقال له العاطس كان 
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يرمحكم هللا، فكان  رجاء أن يقول هلم صلى هللا عليه وسلم، النيب يتعاطسون عند  اليهود كان :
 .يهديكم هللا ويصلح ابلكم يقول

 

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

هللا يهديكم     :العاطس فيقول له،  يرمحك هللا:     املسلمفيقول  ،    اْلمد هلل:   إذا عطس الشخص فقال
 .ويصلح ابلكم

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 العطاس رمحة من هللا، حيبه هللا ، ويبغض التثاؤب ْلنه من الشيطان-1

 تشميت العاطس سنة ،ومن ضمن حقوق املسلم اخلمس على إخوانه املسلمني-2

 لعطاساليستحق العاطس أن يشمت إال إذا : اْلمد هلل ،مباشرة بعد ا-3

 رد السامع وتشميت العاطس أبن يرد عليه من جبواره: يرمحك هللا.-4

 رد العاطس على من مشته: يهديكم هللا ويصلح ابلكم-5

 :   والستون   السادسة   القيمة 
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 تعريفه: 

لبعد عن الكفار واملفسدين بعدم مواالهتم ومودهتم مباعدة: مصدر: ابعد ضد قارب،واصطالحا:ا
 ،والغلظة على اْلعداء واحملاربني منهم.وحمبتهم ْلن ذلك جيب فقط يف حق املسلمني فيما بينهم
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من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة

ُّ َجاهيدي اْلُكفَّاَر َواْلُمَنافيقينَي َواْغُلْظ َعَلْيهيْم{ ]التوبة:  قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }اَي أَي َُّها النَّ  [ , َوقَاَل: }اَي 73يبي
ُدوا فييُكْم غيْلظَة { ]التوبة:  أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا قَاتيُلوا الَّذييَن يَ ُلوَنُكمْ  [ َوقَاَل: }اَي أَي َُّها 123 ميَن اْلُكفَّاري َوْلَيجي

ُذوا َعُدو يي َوَعُدوَُّكْم َأْوليَياَء{ ]املمتحنة: الَّذييَن آَمُنو  ْلَمَودَّةي َوأَََن أَْعَلُم 1ا اَل تَ تَّخي رُّوَن إيلَْيهيْم ابي [ إيىَل قَ ْوليهي: }ُتسي
َا َأْخَفي ْ  { ]املمتحنة:  مبي ْنُكْم فَ َقْد َضلَّ َسَواَء السَّبييلي ُتْم َوَمْن يَ ْفَعْلُه مي اَل: }اَي أَي َُّها الَّذييَن [ , َوقَ 1ُتْم َوَما أَْعَلن ْ

ميَاني َوَمْن يَ تَ َوهلَُّ  ُذوا آاَبءَُكْم َوإيْخَواَنُكْم أَْوليَياَء إيني اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَلى اإْلي ْنُكْم َفُأولَئيَك ُهُم آَمُنوا اَل تَ تَّخي ْم مي
ذي اْلُمْؤميُنوَن ا23الظَّاليُموَن{ ]التوبة:   ْلَكافيرييَن أَْوليَياَء ميْن ُدوني اْلُمْؤمينينَي , َوَمْن يَ ْفَعْل [ , َوقَاَل: }اَل يَ تَّخي

ُهْم تُ َقاة  , َوحيَُ  ن ْ ُْي{ ]آل َذليَك فَ َلْيَس ميَن هللاي يفي َشْيٍء إيالَّ َأْن تَ ت َُّقوا مي ذ يرُُكُم هللاُ نَ ْفَسُه، َوإيىَل هللاي اْلَمصي
ى اإلميان املواالة يف هللا واملعاداة يف هللا، واْلب يف أوثق ُعر "قال صلى هللا عليه وسلم:  و  ،[28عمران: 

 998" صححه اْللباّن يف السلسلة الصحيحة   هللا والبغض يف هللا

"َمن أحب يف هللا وأبغض يف هللا، وواىل يف هللا وعادى يف هللا، عن ابن عباس رضي هللا عنهما، قال:  و 
ميان وإن كثرت صالته وصومه حىت يكون كذلك، وقد فإمنا تنال والية هللا بذلك، ولن جيد عبٌد طعم اإل

رواه ابن مبارك يف الزهد  "صارت مجيع مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك ال جيدي على أهله شيئ ا
 ال أعلم به أبسا   الفوائد العلمية والدروس اليومية،وقال عنه:  وابن ابز يف

 

 أقوال العلماء باختصار  مع اإلشارة إىل    القيمة ثالثًا : شرح   

َبغيي لَُه َأْن يُ َوادَّ َكافير ا ,َوإيْن َكاَن  السابقة َفَدلَّْت اآْلاَيُت   َأاَبُه َأوي ابْ َنُه أَْو َوَما يفي َمْعَناَها َعَلى َأنَّ اْلُمْسليَم اَل يَ ن ْ
ْنُه , َوإيْن بَ ُعدَ َأَخاُه , َواَل يُ َقاريبُُه َواَل جُيْرييهي يفي اخْلُْلطَةي َوالصُّْحَبةي جَمَْرى ُمْسلي  الوالء والِباء أصل من ؛ْلن  ٍم مي

لطَّاُغوتي َويُ ْؤميْن ابي  ﴿ :قال تعاىل:أصول العقيدة وجزء من معىن الشهادة َّللَّي فَ َقدي اْسَتْمَسَك َفَمْن َيْكُفْر ابي
يٌع َعلييمٌ  ُ مسَي ْلُعْرَوةي اْلُوثْ َقى اَل اْنفيَصاَم هَلَا َواَّللَّ ومين أعظم مقتضيات الكفر  [،256البقرة:  ]﴾   ابي
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ا، ويف نفس الوقت يكون  ابلطاغوت: الِباءة منه ومن أوليائه، فال ميكن أن يكون اإلنسان مؤمن ا موحد 
 .كني موالي ا هلم، معتقد ا صحة ما هم عليه من الباطل أو مسوغ ا لهحمب ا للكافرين واملشر 

 به بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط    القيمة رابعا:ربط  

يف معاملتنا اليومية مع الناس،يلزم أن نعرف أن حق املسلم غْي حق الكافر واملفسد،فيجب علينا أن 
والرمحة والعطف واإلحسان ، وأما الكافر خاصة العدو احملارب نفرق يف اْلمر فاملسلم له الوالء واحملبة  

شْيات رمسية من ويل اْلمر،للعمل فحقه: الِباء والبغض والبعد عنه ،ويوجد يف بالدَن كفار استقدموا بتأ
وبناء البلد وهؤالء ال يشملهم الكالم السابق ْلهنم مستأمنون ومعاهدون وبينهم وبني بعض مواطين 

جيب الوفاء هبا،وهؤالء جتب معاملتهم أبرقى وأحسن ما ميكن لرتغيبهم يف اإلسالم اململكة عقود  
 ،وأخالق املسلمني.

 وتطبيقها   القيمة من    ذكر الدروس املستفادة :    خامساً 

 الوالء والِباء من أعظم أبواب التوحيد والعقيدة النقية-1

 اْلب يف هللا والبغض فيه من أسس الوالء والِباء-2

 من لوازم اإلميانمودهتم الكفار واملفسدين وبغضهم وعدم   مباعدة-3

 الجتوز مودة الكافر مهما كانت درجة قرابته إىل اإلنسان-4

عملون يف البالد اإلسالمية بعقود وعهود ومواثيق رمسية بينهم وبني املسلمني وجاؤوا الكفار الذين ي-5
هم وعدم أذيتهم ومعاملتهم معاملة ححسنة بتأشْيات رمسية جيب على املسلمني الوفاء بعقودهم ومحايت

 ترغبهم يف اإلسالم وأخالق املسلمني

 :   والستون   السابعة   القيمة 

 إكرام اجلار  -67

 تعريفه: 
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 ،إذا أحسن ،وقدر ، وأنزله مكانته ،ضد: اإلهانةيُكرم ، إكرام ا ، فهو ُمكريم ، واملفعول ُمكَرم مَ أكر 

 والتحذير من إهانته أو إيذائهواصطالحا:اإلحسان إىل اجلار  

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة

ْلَواليَدْيني إيْحَساَن  َوبيذيي اْلُقْرََب َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساكينيي َواجْلَاري ذيي اْلُقْرََب قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }وَ  َواجْلَاري اجْلُُنبي ابي
{ ]النساء:  جْلَْنبي بي ابي ُ َعَليْ و ،  [36َوالصَّاحي َعْت َرُسوَل هللاي َصلَّى اَّللَّ َا مسَي هي َعْن َعائيَشَة أُم ي اْلُمْؤمينينَي، َأهنَّ

جْلَاري َحىتَّ ظَنَ ْنُت أَنَُّه لَيُ َور يثُُه " ييني ابي ِْبييُل يُوصي  رواه البخاري ومسلم.  َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َما زَاَل جي

هللي و  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم: " َمْن َكاَن يُ ْؤميُن ابي ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ ري  َواَعْن َأِبي ُشَرْيٍح اخْلُزَاعييُّ ْليَ ْومي اآْلخي
نْ  ري فَ ْلُيْحسي هللي َواْليَ ْومي اآْلخي َفُه، َوَمْن َكاَن يُ ْؤميُن ابي ري   فَ ْلُيْكريْم َضي ْ هللي َواْليَ ْومي اآْلخي إيىَل َجاريهي، َوَمْن َكاَن يُ ْؤميُن ابي

 فَ ْليَ ُقْل َخْْي ا أَْو ليَيْصُمْت "، َرَواُه ُمْسليمٌ 

 مع اإلشارة إىل أقوال العلماء باختصار     القيمة ثالثًا : شرح   

جلْيان هم أقرب الناس َسَكنا ، ولعل  اجلار بيسببي قُربه من جاره أكثر َمعرفة  به وبيظروفه وما حَيصل عنده ا
فور حدوثه، حىت إن  اجلار قد يَعلُم عن جاريه أمورا  خَتفى على أهليه وأقرب الن اس إليه؛ ولذلك كانت 

من أسباب َسعادة اإلنسان وراحته يف بيتيه.  ؛ فاجلاُر صاحُب اخللق والد ين للجْيان أمهي ٌة وفضٌل عظيم
كان الَعرب يَتفاخرون حُبسن اجلوار حىت قبل اإلسالم، وكانوا يتفاخرون إبكرام اجلار، واإلحسان إليه، و 

مراعاة حق والقيام بواجبهم حنوه خْي قيام، فلم ا جاَء اإلسالُم حرَص على استمرار هذا اخللق العظيم يف 
ْلَواليَدْيني إيْحَساَن  َوبيذيي اْلُقْرََبٰ َواْليَ َتاَمٰى َواْلَمَساكينيي اجلار، قال تعاىل: )ا ئ ا َوابي  ْعُبُدوا اَّللََّ َواَل ُتْشريُكوا بيهي َشي ْ

)... جْلَنبي بي ابي  ،َواجْلَاري ذيي اْلُقْرََبٰ َواجْلَاري اجْلُُنبي َوالصَّاحي
ُ
سلمني أن حُيسنوا إىل حيث أوَجَب هللا على امل

ريبا  أم بعيدا ، عربي ا  أم أعجميا ، دون متييٍز بني عرٍق وعرق، أو لوٍن ولون؛ فاجلار جاٌر له احرتاُمه، اجلار ق
 .وَمكانته، وله اعتيباره، وله حقوٌق، سواء  أكان ُمسلما  أم غْي مسلم

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  
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د يسكن يف فالة وليس حوله جْيان ، لطبيعة اإلنسان،وفطرته اليت د منا ُيلو من اجلْيان ، فال أحال أح
جبل عليها وهو اجتماعي بطبعه،ويكون االحتكاك ابجلْيان مستمرا وشبه يومي ؛وهلذا َنسب التذكْي 

 إصالحه  حبقوقهم،ويشتكي بعض الناس خاصة يف املدن من عدم معرفتهم جبْياهنم ، وهذا خلل جيب

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 من وسائل إكرام اجلار:

 محايته وأتمينه. و   إلحسان إىل اجلار َقوال  وفعال  ا-1

 مواساته يف مصائبه وأحزانه. و  مشاركته أفراحهو   حفظ سره،و  سرت عورته-2

 املرض.   عيادته يف حالةو  ،وته. زايرته يف الظروف الطبيعي ةتلبية دع-3

 تفق ده وتلبية احتياجاته عندما يفقدها مع الُقدرة على ذلك. -4

َميع ُصوره-5  ُمساعدته يف حل  مشاكله.  و  منع اْلذى عنه جبي

 إقراضه املال إن طلب مع القدرة على اإلقراض. -6

تخاصمني. -7
ُ
 السعي يف اإلصالح بني اجلْيان امل

 ُمصاحبته إىل جَمالس العلم. ،و سجد صاحبته إىل املمُ ،و تعليمه العلم الشرعي-8

تشييع جنازته عند ،و   ُمبادرته ابلس الم،و ردُّ الغيبةي عنه، و الص ِب على أذى اجلار،و   إحسان الظن  به-9
 .موته

 :   الثامنة والستون   القيمة 

 إكرام الضيف  -68

 تعريفه: 
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، أنزله مكانته ،ضد: اإلهانة،إذا أحسن ،وقدر ، و ُمكَرميُكرم ، إكرام ا ، فهو ُمكريم ، واملفعول  أكرمَ 
 الشَّخَص : شرَّفه ونزَّهه ، رَفع شأنَه وفض له ، أحسن معاملَته أكرمو 

َم التقصْي يف حقه مع القدرة،ويقال أكرم ضيوفه :أي  والتحذير من    الضيفواصطالحا:اإلحسان إىل   َقدَّ
 ، يُْكريُم اْلقْ َربنَي َواْلبْ َعديينَ عليهم بشيء،و  يَ ْبَخْل  َلَْ و أْحَسَن إيلَْيهيْم ،و َوالشُّْرَب َعْن َطَواعيَيٍة ،  هَلُُم اْلْكلَ 

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة

اَلم ا قَاَل َساَلٌم إيْذ َدَخُلوا َعَلْيهي فَ َقاُلوا سَ   إيبْ رَاهييَم اْلُمْكَرمينيَ َهْل أاََتَك َحدييُث َضْيفي  )     :قَاَل هللا تَ َعاىَل 
 -24الذارايت:]   فَ َقرَّبَُه إيلَْيهيْم قَاَل َأاَل أَتُْكُلونَ   فَ رَاَغ إيىَل أَْهليهي َفَجاَء بيعيْجٍل مسَينيٍ   قَ ْوٌم ُمْنَكُرونَ 

ي يَئاتي قَاَل اَي قَ ْومي َهُؤاَلءي بَ َناِتي ُه يُ ْهَرُعوَن إيلَْيهي َوميْن قَ ْبُل َكانُوا يَ ْعَمُلوَن السَّ َوَجاَءُه قَ ْومُ )    :وقال تَ َعاىَل [،27
يدٌ  ْنُكْم َرُجٌل َرشي  [78هود:]   )ُهنَّ َأْطَهُر َلُكْم فَات َُّقوا اَّللََّ َواَل خُتُْزوني يفي َضْيفيي أَلَْيَس مي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم:  رضي هللا عنه َعْن َأِبي ُهَريْ رَةَ  هللي َواْليَ ْومي ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ " َمْن َكاَن يُ ْؤميُن ابي
ْن إيىَل َجاريهي، َوَمْن َكاَن ي ُ  ري فَ ْلُيْحسي هللي َواْليَ ْومي اآْلخي َفُه، َوَمْن َكاَن يُ ْؤميُن ابي ري فَ ْلُيْكريْم َضي ْ هللي اآْلخي  َواْليَ ْومي ْؤميُن ابي

ري فَ ْليَ ُقْل َخْْي ا أَْو ليَيْسُكْت "، " َرَواُه ُمسْ   ليمٌ اآْلخي

َمْن َكاَن "  :قاَل: مسَيعُت َرُسوَل اَّللَّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول رضي هللا عنه وعن َأِب ُشَرْيٍح ُخَويليدي بن عمٍرو اخلُزَاعيي ي 
َفُه َجا ري فَ ْلُيْكريْم َضي ْ َّللَّي واليَ ْومي اآلخي ؟ قَالَ يُؤميُن ابي َلُتهُ  :ئيَزتَُه، قالوا: َوَما َجائيَزتُُه اَي رسول اَّللَّ ،  يَوُمه َولَي ْ

ٍم، َفَما َكاَن َورَاَء ذلَك فَ ُهَو َصَدَقٌة َعَلْيهي  َياَفُة َثالثَُة أايَّ  .متفٌق َعَلْيهي  "  والض ي
يهي َحىتَّ  :ويف روايٍة ليمسلمٍ  ُُه؟    ال حيَيلُّ ليُمْسلٍم َأْن يُقييَم عيْنَد َأخي ، وَكْيف يُ ْؤمثي َُه، قالوا: اَي رسول اَّللَّ يُ ْؤمثي

  .ُه َوال َشيَء لَُه يَ ْقرييهي بيهي يُقييُم عيْندَ  :قَالَ 

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح  

صال اخلْي، وُخلق أكيد من   أخالق اإلسالم، إكرام الضيف َمْكرَُمة من مكارم اْلخالق، وخصلة من خي
ة، وإميان مبا عند هللا تعاىل من َيدلُّ على مساحٍة يف النَّفس، وكرم يف الطبع، وإيثار للغْي، وشهامة ومروء
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وقد حكى هللا لنا يف كتابه قصََّة كرم إبراهيم اخلليل عليه السالم، عندما جاءته مالئكُة ،العيوض والفضل
فما كان منه عليه السالم إال أن أسرع إىل إكرامهم مع عدم   الرمحن بصورة بشرية، ونزلوا عليه ضيوف ا،

ين ا مشواي  مبالغة يف إكرامهم، مث قرَّب الطعاَم إليهم وَل يدعهم إليه؛ ليكون معرفته هلم، فقدَّم هلم عجال  مس
إيْذ َدَخُلوا َعَلْيهي  * َهْل أاََتَك َحدييُث َضْيفي إيبْ رَاهييَم اْلُمْكَرمينيَ  ﴿ :ذلك أدعى يف اإلكرام، فقال تعاىل

﴾  فَ َقرَّبَُه إيلَْيهيْم قَاَل َأاَل أَتُْكُلونَ  * إيىَل أَْهليهي َفَجاَء بيعيْجٍل مسَينيٍ فَ رَاَغ   * فَ َقاُلوا َساَلم ا قَاَل َساَلٌم قَ ْوٌم ُمْنَكُرونَ 
 "  إبراهيمُ كان أوََّل من أضاف الضيَف  "[، وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 27 - 24الذارايت: ]

من متام اإلميان ابهلل تعاىل  وحثَّ النيبُّ صلى هللا عليه وسلم أمََّته على إكرام الضيف، وبنيَّ أنَّ ذلك 
وأمَّا َمن يبخل " َمن كان يُ ْؤمن ابهلل واليوم اآلخر فْلُيكرم َضْيفه"واليومي اآلخر، فقال صلى هللا عليه وسلم:  

ر يف إكرامهم فال ش  ضيوفهعن     .كَّ أنَّ ذلك نقٌص يف إميانه ومروءتهويقص ي

َة ال يف أن يُكرم ضيَفه مدَّ ضي
ُ
ضيافة اليت حدَّدها رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم ومن الواجب على امل

بثالثة أايم؛ أمَّا اليوم اْلوَّل فيزيد يف بر يه وإكرامه، مثَّ يكرمه يف اليومني اآلخرين مبا حيضر عنده دون أن 
يف كان ذلك منه مبنزلة  ضي

ُ
يتكلَّف له، فإذا زاد بقاء الضيف وإقامُته على ثالثة أايم، فإْن أكرمه امل

لى مضيفه حىت حيريَجه َدقة على الضَّيف، يُؤجر ويُثاب عليها، ولكن ال ينبغي للضيف أن يثقل عالصَّ 
 .ويضيق عليه

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

يافة وإكرام الضيف من القيم اليت ُيتص هبا العرب حىت يف اجلاهلية،وجاء اإلسالم فأبقاها وعززها الض
لقيم العظيمة يف اإلسالم،فاْلضارة اإلسالمية َل تعرف الفنادق والشقق املفروشة ونزل الغرابء وهي من ا

 هتم والضيوف ابإلجيار ، إال يف العهود املتأخرة وبعد ضعف املسلمني وتفكك وحد 

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 ومن وسائل إكرام الضيف :

، وتشكرَه على تفضله وجميئه، اْلديث تظهر له البشر، وأن تالطَفُه حبسن، و ضيفك مبقدم الفرح-1
 خْي من القرى الوجه يف البشاشة :قد قيل،و  الوجه وبشاشة وتقوم خبدمته، وتظهر له الغيىن
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إال  الشيطان : العجلة من ، ْلن ذلك من إكرام الضيف ، قال حامت اْلصم الطعام تعجيل -2
، وتزويج  امليت طعام الضيف ، وجتهيزإ"   صلى هللا عليه وسلم  حممدمخسة فإهنا من سنة النيب 

 . " البكر ، وقضاء الدين ، والتوبة من الذنب

، كان   ةوكأنه ختلص من ورط  االعتذار مبجردفاعتذر فأمسك عنه   ابلطعام ضيفه إذا عزم على-3
؟ فإن ذلك  طعاما هل أقدم لك : لضيفه وسوء تصرفه , بل ال يقول خبله ذلك عالمة على

 . الطعام أيضا ، بل عليه أن يقدم البخل عالمة

: إذا زارك أخوك فال تقل له أأتكل ؟ أو أأقدم إليك ؟ ولكن قدم فإن أكل وإال  وكما قال الثورى
 .فارفع 

 . الطعام بعضعنه  ، أو يوارى    على ضيفه بشيء من طعامهأال يبخل  -4

 .الطعام من  كفايته الضيف أال يرفع املائدة قبل أن أيخذ -5

أن فعليه ال يشبع قبله مث ينصرف ويرتكه ْلن ذلك حيرج الضيف ، بل حىت لو كان شبعاَن  -6
 .يل إليه نفسهمتو حمادثة الضيف مبا    ةيشاركه أو حىت يومهه ابملشارك

 وال يشكو الزمان حبضوره،وال ينام قبله-7

 .وتوديعه  الدار  من السنة تشييع الضيف إىل ابب،و   ال يكلف نفسه فوق ما يطيق  -8

 :   والستون   التاسعة   القيمة 

 السرت على أصحاب القروف   -69

 تعريفه: 

،   يَء : غط اه ، حَجَبه ، أخفاهالشَّ  سرَت ،و  َيسرُت وَيسرتي ، َسرْت ا ، فهو ساتير ، واملفعول َمْستور سرَتَ 
:   سرته ، أي  قوهلم : هتك هللامنه:و ،  ما ُيفي الذي خلفهوالسرت :ضد اهلتك والفضيحة والكشف،وهو  

 ومنه اْلديث: والسرت اصطالحا : التغطية على عيوب املسلم غْي اجملاهر واملعلن ،    كشف للناس مساوئه
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نْ َيا َسرَتَ  َمنْ  رَةي  َسرَتَ  َعْورََة ُمْسليٍم يفي الدُّ ،والقروف : اسم من اقرتف يفرتق فهو مقرتف : هللاُ َعْوَرتَُه يفي اآلخي
صطالحا:السرت على املسلم الذي اقرتف ذنيا أو معصية أو ْي أو للشر،واأي مكتسب،ومرتكب سواء خل

إينَّ الَّذييَن خطأ دون اجملاهرة واإلعالن بل يف ساعة الضعف واستحواذ الشيطان عليه ومنه قوله تعاىل : )
َا َكانُوا يَ ْقرَتيُفوَن   مْثَ َسُيْجَزْوَن مبي ُبوَن اإلي  {. ْد لَُه فييَها ُحْسن اَحَسَنة  نَزي } َوَمْن يَ ْقرَتيْف    وقوله:  (َيْكسي

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة

َشُة يفي الَّذييَن آَمُنوا هَلُْم َعَذاٌب أَلييمٌ  يَع اْلَفاحي نْ َيا قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }إينَّ الَّذييَن حيُيبُّوَن َأْن َتشي  يفي الدُّ
رَةي{ ]النور:   نْ َيا ):  وقال تعاىل     [19َواآْلخي إينَّ الَّذييَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناتي اْلَغافياَلتي اْلُمْؤميَناتي لُعيُنوا يفي الدُّ

رَةي َوهَلُْم َعَذاٌب َعظييٌم  نَ تُ ُهْم َوأَْيدييهيْم  *  َواآْلخي َا َكانُ يَ ْوَم َتْشَهُد َعَلْيهيْم أَْلسي يَ ْوَمئيٍذ *  وا يَ ْعَمُلونَ َوأَْرُجُلُهم مبي
ُ ديينَ ُهُم اْلَْقَّ َويَ ْعَلُموَن َأنَّ اَّللََّ ُهَو اْلَْقُّ اْلُمبينيُ  ۖ  *    يُ َوف ييهيُم اَّللَّ اخْلَبييثَاُت ليْلَخبييثينَي َواخْلَبييثُوَن ليْلَخبييثَاتي

ۚ  أُولَٰ   َوالطَّي يَباُت ليلطَّي يبينَي َوالطَّي يُبونَ  اَي أَي َُّها الَّذييَن *   ئيَك ُمَِبَُّءوَن مميَّا يَ ُقوُلوَنۖ  هَلُم مَّْغفيرٌَة َوريْزٌق َكريميٌ ليلطَّي يَباتي
ليُكْم َخْْيٌ لَّ   (  َعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ ُكْم لَ آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا بُ ُيوات  َغْْيَ بُ ُيوتيُكْم َحىتَّٰ َتْسَتْأنيُسوا َوُتَسل يُموا َعَلٰى أَْهليَهاۚ  ذَٰ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: " رضي هللا عنهما  َعني اْبني ُعَمرَ و ،  27-24 سورة النور ، َأنَّ َرُسوَل هللاي َصلَّى اَّللَّ
يهي َكاَن هللاُ يفي َحا ْن َجتيهي، َوَمْن فَ رََّج عَ اْلُمْسليُم َأُخو اْلُمْسليمي اَل َيْظليُمُه َواَل ُيْسليُمُه، َوَمْن َكاَن يفي َحاَجةي َأخي

أخرجه  اْلقيَياَمةي "  ُمْسليٍم ُكْربَة  فَ رََّج هللاُ َعْنُه ُكْربَة  ميْن ُكَربي يَ ْومي اْلقيَياَمةي، َوَمْن َسرَتَ ُمْسليم ا َسرَتَُه هللاُ يَ ْومَ 
اَل َيْسرُتُ َعْبٌد َعْبد ا يفي "    َعَلْيهي َوَسلََّم:َعْن َأِبي ُهَريْ رََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَُّ  و،  البخاري ومسلم

نْ َيا إيالَّ َسرَتَُه هللاُ يَ ْوَم اْلقيَياَمةي "  رواه مسلمالدُّ
 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

لسُّوءي ميَن اْلَقْولي  ﴿ :قال تعاىل ُ اجلَْْهَر ابي ئ ا من القول، [، فكلُّ ما كان سي ي 148النساء:  ]﴾  اَل حيُيبُّ اَّللَّ
فاجلهر به ال حيبُّه هللا عزَّ وجلَّ؛ ْلن هذا فيه نشٌر للرذيلة بني العباد، فإذا أَذَنب شخٌص ذنب ا أو ارتَكَب  

كبْية ؛ كأْن قَتل نفس ا بغْي حق، أو زَن أو سرق، فباُب التوبة مفتوح للعبد؛ لقول النيب صلَّى هللا علْيه 
ابلليل ليتوب مسيُء النهار، ويبُسط يَده ابلنهار ليتوب مسيُء الليل، حىت إنَّ هللا يبُسط يَده  "سلَّم:  و 

من صفات هللا تعاىل أنه ستْي حيب السرت على عباده , وهذا من كمال "، و تطُلع الشمُس مين َمغرهبا
يَ ْعُفو َعني السَّي يَئاتي  الت َّْوبََة َعْن عيَباديهي وَ َوُهَو الَّذيي يَ ْقَبُل  )رمحته سبحانه ومن متام فضله , قال تعاىل :  
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يَبٍة فَبيَما َكَسَبْت أَْيدييُكْم َويَ ْعُفو )( سورة الشورى , وقال :  25)  (َويَ ْعَلُم َما تَ ْفَعُلونَ  َوَما َأَصاَبُكْم ميْن ُمصي
ن صفات املؤمنني السرت على أهل املعاصي وعدم تتبع سقطاهتم مو ،( سورة الشورى30)  (َعْن َكثيْيٍ 

َا اْلُمْؤميُنوَن إيْخَوٌة فََأْصليُحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم )ن حقوق اْلخوة اإلسالمية , قال تعاىل :  الصاْلني , وم إيمنَّ
السرت على العصاة يف اإلسالم له حدوده وضوابطه , و ، ( سورة اْلجرات10)  (َوات َُّقوا اَّللََّ لََعلَُّكْم تُ ْرمَحُونَ 

هبا على هللا وحياول إفساد اجملتمع هبا , فإنه يعذر , َعْن َأِبي جياهر العاصي ابملعصية ويتجرأ  فلطاملا َل 
 َيْسريُق ُهَريْ رََة ، قَاَل : َواَل أَْعَلُمُه إيالَّ َعني النَّيبي صلى هللا عليه وسلم ، قَاَل: رََأى عييَسى َعَلْيهي السَّاَلُم َرُجال  

ْبُت َبَصريي. أخرجه  َأَسَرْقَت ؟ قَاَل : اَل وَ ، فَ َقاَل َلُه : اَي ُفاَلنُ  هللي ، وََكذَّ هللاي َما َسَرْقُت ، قَاَل : آَمْنُت ابي
 . النصيحة اخلالصة اليت ال تفضح وال جترح  للعاصيتقدم    أمحد ،والواجب بني املسلمني التناصح،وأن

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

بتلي مسلم مبعصية َل يعلنها وَل جياهر هبا وَل يسع هبا إلفساد خطاء وخْي اخلطائني التوابون،فإذا اكلنا 
 اجملتمع فالواجب هو السرت عليه ومناصحته سرا والدعاء له

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

  .بني العباد  هذا فيه نشٌر للرذيلةكلُّ ما كان سي يئ ا من القول، فاجلهر به ال حيبُّه هللا عزَّ وجلَّ؛ ْلن -1

إذا أَذَنب شخٌص ذنب ا أو ارتَكَب كبْية ؛ كأْن قَتل نفس ا بغْي حق، أو زَن أو سرق، فباُب التوبة -2
 مفتوح للعبد

-4عباده , وهذا من كمال رمحته سبحانه ومن متام  من صفات هللا تعاىل أنه ستْي حيب السرت على-3
ات املؤمنني الصاْلني , ومن حقوق اْلخوة السرت على أهل املعاصي وعدم تتبع سقطاهتم من صف

 اإلسالمية 

السرت على العصاة يف اإلسالم له حدوده وضوابطه , فلطاملا َل جياهر العاصي ابملعصية ويتجرأ هبا -4
 اجملتمع هبا , فإنه يعذر على هللا وحياول إفساد  

 . ال تفضح وال جترح  النصيحة اخلالصة اليت  للعاصيتقدم    الواجب بني املسلمني التناصح،وأن-5
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 تعريفه: 

نبات ينتمي إىل الفصيلة   وهو، الصب ار نبات مأخوذ من،  التجلُّد وحسن االحتمالو   اْلبس:  الصَِّْبُ 
تعيش يف الظروف والبيئات الصحراوية ، هلذا يضرب املثل هبذه  بارالص معظم أنواع والصبارية  

وينتج بعضه مثارا  مثل التني   ،النبااتت يف حتمل العطش واجلفاف الذي قد ميتد لسنوات طويلة  
للمصاعب   التجلُّد وحسن االحتمال : الصهرْبُ   ه،واصطالحا:وتنمو أزهار لبعض أنواع ،الشوكي  

َنا َصِْب ا َوثَ ب يْت   ومنه قوله تعاىل: وشر شياطني اإلنس واجلن  اداتوالفنت واالبتالء والعب ) َرب ََّنا أَْفريْغ َعَلي ْ
جْلََلدي ، َأْي الَ يُْظهيُر َشْكوى  ميْن والشخص الصبور أي الذي     البقرة ﴾  250أَْقَداَمَنا ( ﴿  يَ َتَحلَّى ابي

 أو جزع .  أَلٍَ أَْو بَ ْلوى  

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة عن    ا ورد مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة

عينَي{]البقرة َا َلَكبيْيٌَة إيالَّ َعَلى اخْلَاشي لصَِّْبي َوالصَّاَلةي َوإيهنَّ  [45: قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }َواْسَتعييُنوا ابي

لصَِّْبي َوالصَّ }اَي أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا اْسَتعييُنوا  وقال تعاىل:  [153اَلةي إينَّ هللَا َمَع الصَّابيرييَن{ ]البقرة: ابي

صلَّى هللاُ   -قال: )إن َنس ا من اْلنصاري، سألوا رسول هللا   -رضي هللا عنه   -سعيد اخلدري    وعن أِب
ن خٍْي فلن فأْعطَاهم، مث سأُلوُه فأْعطاهم، حىت نَفيَد ما عندُه، فقال: )ما يكون عينَدي م  -عليه وسلَّم 

ُْه هللاُ، وما أُعطَي أحدٌ أدَّخي  ُ، وَمن يَتَصِبَّْ ُيَصِبي  ُ، وَمن َيسَتغني يُغنيهي اَّللَّ  رَُه عنكم، ومن يستْعفيْف يُعيفَُّه اَّللَّ
أنه قال:  -رضي هللا عنه    -عن سعد بن أِب وقاص  و ( رواه البخاري،    عطاء  خْي ا وأوسَع ميَن الصَِّبي 

أشدُّ بالء  قاَل اْلَنبياُء مثَّ اَْلمثُل فاَْلمثُل ؛ يُبتَلى الرَّجُل عَلى حَسبي دينيهي ،  أيُّ النَّاسي  )قلُت اي رسوَل هللاي 
فإن كاَن يف دينيهي صلب ا اشتدَّ بالُؤُه، وإن كاَن يف دينيهي رقٌَّة ابتلَي عَلى قدري دينيهي، فما يِبُح البالُء ابلعبدي 

 2398رقم:  ب  رواه الرتمذي، يف سنن الرتمذي    (ةٌ  وما عَليهي خطيئحىتَّ يرتَُكُه ميشي عَلى اْلرضي 
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 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

إن  الصِب على املصائب والشدائد من أبرز الص فات اليت دعا اإلسالم لاللتزام هبا، وقد جاءت يف ذلك 
ا يدل  ذلك على أمهية الصِب ولزومه الكثْي من النصوص من اآلايت الكرمية واْلحاديث الشريفة، وإمن

َصِب وقت نزول املصيبة وقت اْلزمات؛ حيث إن  للصِب العديد من الثمار اليت جينيها صاحبها إذا ما  
صطفى  

ُ
أن  الصِب إمنا يكون يف ابتداء املصيبة ال بعد حدوثها  -عليه الصالة والسالم   -عليه. بني  امل

َتلييهي   وانتهاء أتثْيها بفرتة، ويقول هللا ْنَساَن ميْن نُْطَفٍة أَْمَشاٍج نَ ب ْ عز وجل يف ذلك أيضا : )إيَنَّ َخَلْقَنا اإْلي
ْي ا * إيَنَّ َهَديْ َناُه السَّبييَل إيمَّا َشاكير ا َوإيمَّا َكُفور ا(؛]َفَجَعْلَناُه مسَي  [ فالبالء ُسنَّة هللا يف 3-2اإلنسان يع ا َبصي

تبدل، ولكن العاقل من َيصِب وينتظر الفرج من هللا وال يطلبه من غْيه، خلقه وهذه السنة ال تتغْي  وال ت
ا أراده هللا سبحانه وتعاىل له   واجلاحد لنعم هللا لن َيصِب على البالء؛ ْلن ه ال يعي أن أصل البالء إمن 
 .ليختِب صِبه وشكره من جحوده وكفره

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

ِب هو سر اْلياة كلها،فحياتنا مليئة ابملواقف اليومية اليت لوال اإلميان ابهلل،وعبادة الصِب ملا استطعنا الص
زها،قال تعاىل : )والعصر إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا وعملوا الصاْلات وتواصوا ابْلق جتاو 

 وتواصوا ابلصِب (

 قها وتطبي   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 فنت واملصائب واالبتالءات اليت تصيب املسلم وتستدعي عبادة الصِب هي امتحان للمسلمال-1

 لتكفْي السيئاتالصِب ابب -2

 البالء للصابر دليل على حب هللا للعبد ورضاه عنه وتوفيقه للخْي-3

 ابلصِب يزداد املسلم قراب من هللا ونواال لثوابه-4

 وصدقه مع هللاسلم  إميان امل الصِب دليل على قوة-5

 والتصِب والتدرب عليهالصِب أفضل ما يعطى املسلم، ويكتسب ابلتقوى واإلميان والصدق واإلخالص  -6
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 :   السبعون اإلحدى و   القيمة 

 الزهد وقصر األمل   -71

 تعريفه: 

راَف إىَل العيباَدةي َوتَ ْركَ  :،واصطالحا:عن الشيء أوفيه : مال عنه زهد  مصدرالزُّهد :  َمَلذَّاتي  االْنصي
نْيا ،   ْعراَض َعْنها اْحتيقارا  هَلاو الدُّ الرجاء ، وأكثر استعماله فيما   :أَلَملُ  ،وابتغاء ملا عند هللا، واإلي

 ُيْستَ ب َْعُد حصولُه واجلمع : آَمالٌ 

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة

،وقال [18َجاَء َأْشرَاطَُها{ ]حممد: لَّ: }فَ َهْل يَ ْنظُُروَن إيالَّ السَّاَعَة َأْن أَتْتييَ ُهْم بَ ْغَتة  فَ َقْد قَاَل هللاُ َعزَّ َوجَ 
: ﴿ وابتغ فيما آاتك هللا الدار اآلخرة وال تنَس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن هللا إليك وال تعاىل  

وعن عمرو بن شعيب عن جده ،77 سورة القصص ﴾ .تبغ الفساد يف اْلرض إن هللا ال حيب املفسدين
يف غْيي خَميَلٍة وال َسَرٍف  والَبسوا  وَتَصدَّقوا  واشَربوا ُكلوا ه وسلم : "قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وآل
 "رواه اإلمام يف املسند وغْيه وإسناده صحيح.إنَّ هللَا حيُيبُّ أن تُ َرى نيعَمُته على َعبديهي 

ُ رضي هللا عنه :ُهَريْ رََة  َعْن َأِبي  و  َعَلْيهي َوَسلََّم: " بُعيْثُت َأََن َوالسَّاَعُة َكَهاَتنْيي قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ
، رواه البخاري،وعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال :  " أَخَذ َرسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم مبَْنكييبي

نْ َيا يف ُكنْ " :فَ َقالَ  َمَر، يقوُل: إَذا أْمَسْيَت فال تَ ن َْتظيري  وكاَن ابُن عُ  " َسبييلٍ  َعابيرُ  أوْ  َغرييبٌ  َكأنَّكَ  الدُّ
َك، وميْن َحَياتيَك ليَمْوتيكَ  حَّتيَك ليَمَرضي َساَء، وُخْذ مين صي

َ
رواه البخاري .الصََّباَح، وإَذا أْصَبْحَت فال تَ ن َْتظيري امل

 وغْيه.

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة   ثالثًا : شرح  

من اْلمور اليت يثمرها اليقني يف سلوك اإلنسان: أنه يورثه الزهد يف الدنيا وقصر اْلمل: فال تتعلق نفسه 
هبا، وال يتشبث حُبطامها، وإمنا يكون زاهدا  فيها؛ ْلنه يعلم أهنا ليست موطنا  له، وْلنه يعلم أهنا دار 
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عد ذلك جيتاز ويعِب إىل دار املقام، فهو حباجة ه فيها كاملسافر حيتاج إىل مثل زاد الراكب، مث بابتالء، وأن
 .إىل أن يشمر إليها، وأن يعمل هلا

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

واملؤمن يستحق حنن اليوم يف زمن كثر فيه تعلق الناس ابلدنيا،والغفلة عن اآلخرة،والدنيا حلوة خضرة  
ذكر دائما أهنا معِب لآلخرة وليست دار خلود فمهما مجع من الدنيا فإنه التنعم مبلذاهتا وخْياهتا ولكن يت

 سيرتكها ال حمالة يوما ما .

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 تاعها،وال يستمتع بهالزهد يف الدنيا هو قصر اْلمل فيها وليس معناه:أن ال ميلك شيئا من م-1

 صفات املؤمننيالزهد يف الدنيا من  -2

 ليس من الزهد املندوب لبس املرقع وأكل اخلشن،واختيار الفقر..فهذا جهل حمض-3

،واجلمع بني طلب نصيبك من الدنيا وعما زاد عن اْلاجة املعصية اْلقيقي هو الكف عن الزهد  -4
 وسط.للرحيل من الدينا،وأمة اإلسالم أمة    وبني استحضار اآلخرة وقرب الرحيل واالستعداد

 :   والسبعون   الثانية   القيمة 

 الغرية واملذاء   -72

 تعريفه: 

 ،والغْية اصطالحا:يف التودد إىل من حيب هغْي   مشاركةن مصدر غار يغار ، كراهية بفتح فسكو الغْية :
الغْية تغْي  و   ،ة الغيور لبعلهااْلمية واْلنفة، والعرب تقول أغْي من اْلم ى؛ أي أهنا تالزم احملموم مالزم

القلب وهيجان الغضب بسبب اإلحساس مبشاركة الغْي فيما هو حق لك، و أشد ما يكون ذلك بني 
 .الزوجني، وهذه غريزة يشرتك فيها الرجال والنساء بل قد تكون يف النساء أكثر و أشد 
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َ
أهله،ويسمونه يف زماننا : ال يغار على  ،والديوث هو الذي هنا ضد الغْية ، أي النفاق والدايثةاء :  ذَ وامل

  القو اد عياذا ابهلل.

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم: " إينَّ هللَا َعزَّ َوَجلَّ   رضي هللا عنه ُهَريْ رَةَ عن أِب   يَ َغاُر، َوإينَّ   قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ
َ اْلُمْؤميُن َما َحرََّم هللاُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلْيهي " َرَواُه اْلُبَخاري   يُّ اْلُمْؤميَن يَ َغاُر، َوَغْْيَُة هللاي َأْن أَيِْتي

رٍ َعمَّاري ْبني ايَ وعن   ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: " َثاَلثَةٌ رضي هللا عنهسي  اَل َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة ، َعْن َرُسولي هللاي َصلَّى اَّللَّ
، َوالرَُّجَلُة ميَن الن يَساءي، َوُمْدميُن اخْلَْمري ". فَ َقاُلوا: اَي َرُسوَل هللاي أَمَّ  ا: الدَّيُّوُث ميَن الر يَجالي اخْلَْمري   ا ُمْدمينُ أََبد 

؟، قَاَل: " الَّذيي اَل ي ُ  َبايلي َمْن َدَخَل َعَلى أَْهليهي ". قُ ْلَنا: فَالرَُّجَلُة ميَن فَ َقْد َعَرفْ َناُه، َفَما الدَّيُّوُث ميَن الر يَجالي
لر يَجالي "  3062أخرجه اْللباّن يف اجلامع الصحيح  الن يَساءي؟، قَاَل: " الَّيتي َتَشبَُّه ابي

رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »اي أمة حممد ما أحد أغْي من هللا عن عائشة  و 
 عبده أو أمته تزّن« رواه البخاري أن يرى

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

انتشار اْلخالق السيئة من حثت شريعتنا الغراء على مكارم اْلخالق وهنت عن مساوئها ملا يرتتب على  
 أضرار على اْلفراد واجملتمعات.

ما يدنسها أو يعدو عليها فشرعت أقسى العقوابت  وقد جاءت الشريعة حبفظ النسل واْلعراض من كل
) الزانية والزاّن فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة  ملن سولت له نفسه االعتداء على أعراض اآلخرين:

سورة النور( وهذه العقوبة ملن كان غْي حمصن أما الزاّن   2ة يف دين هللا...(اآلية )وال أتخذكم هبما رأف
)الزاّن ال ينكح  رع الرجم حىت املوت، كما حرمت الشريعة الزواج ممن عرف ابلزَن:احملصن فحده يف الش

ة النور(، ليس سور   3) إال زانية أو مشركة والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك وحرم ذلك على املؤمنني(
ىل ذلك فحسب بل أعلت الشريعة شأن احملافظة على اْلعراض حىت رفعت منزلة َمن مات دون عرضه إ
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ورب ت هذه الشريعة أبناءها على الغْية ، فقد جاء  "ومن مات دون عرضه فهو شهيد". درجة الشهداء :
ْلَن أغْي منه، وهللا أغْي "تعجبون من غْية سعد؟! وهللا   عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:

بنفسه عن اجلنة، بل جيعل مين...".أما الذي ال يغار فال خْي فيه؛ إنه يسلك سبيال  إىل النار ويبتعد  
، وهذا هو الديوث، إنه الذي ال يغار على عرضه أو يعلم بفحشهم  عرضه مباح ا لكل من هب  ودبَّ

ل واهلوان، فما زال العرب واملسلمون وسوء سلوكهم ويغض الطرف عن ذلك، إنه يعرض نفسه للذ
بذل يف سبيل ذلك ماله   ولو  يعظمون شأن اْلعراض واْلرمات فيعظمون من يدفع عن عرضه وحرميه

 ال ابرك هللا بعد العرض يف املال       أصون عرضي مبايل ال أدنسه            :وروحه

يف اآلخرة بعيد عن هللا وعن اجلنة، ففي ساقط يف الدنيا ساقط  ديوث  أما من يتهاون يف هذا الباب فإنه   
ظر هللا عز وجل إليهم يوم القيامة: "ثالثة ال ين اْلديث الصحيح أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:

وال يصاب هبذا الداء العضال إال عدمي املروءة ضعيف الغْية ،ديه، واملرأة املرتجلة، والديوث"العاق لوال
 بدخول اْلجانب على حمارمه وال يبايل ابختالطهنَّ ابلرجال أو تكشفهنَّ.رقيق الدين، فرتاه ال يبايل  

ن أشباه الرجال يشرتون لنسائهم الثياب اليت تكشف أكثر مما تسرت، بل يعجب املرء حني يرى هؤالء م
وتشف وتصف مفاتن اجلسد وهو فرٌح ابطالع الناس على عورات نسائه ومن واله هللا أمرهن، مفاخر 

 .من العفة والفضيلة وسْيهنَّ يف طريق الفاحشة والرذيلة، ومثل هذا ميت يف لباس اْلحياءبتحررهنَّ  

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   مة القيرابعا:ربط  

ما خال رجل ابمرأة ال حتل له إال واثلثهما الشيطان،وما ترك رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم فتنة  
فتنة النساء،وهلذا وضع الشرع حدودا للعالقة بني الرجال والنساء ابلزواج الشرعي أضر على الرجال من  

الط ابلنساء سدا لذريعة انتهاك اْلعراض واحملارم،فمن جيمع بني الذئب فقط،مث منع بعد اخللوة واالخت
فها،هو والشتاة حتما سجين اخلسارة ابعتداء الذئب على شاته بقتلها وأكلها،واملساس بعرض املرأة وشر 

والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس،وال ميكن أن جيتمع الرجال والنساء دون أن ينظر بعضهم قتلها..
وهلذا أمرهم مجيعا بغض البصر وأمر النساء ابْلجاب الشرعي،وأن يكون حديثهن للرجال من  إىل بعض

 وراء حجاب وبدون تِبج بزينة ..

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 
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 الغْية من صفات هللا-1

 ك الفطرةوصف هللا النساء احملصنات ابلغافالت،وحرم اخللوة واالختالط لبقائهن على تل-2

التحذير من اْلمو وهو قريب الزوج واخلدم والسائقني وطبيب العائلة واملدرس اخلصوصي وابن  -3
 م واطالعهم على عورات النساءاجلْيان وصديق العائلة إخل فخطورة هؤالء تكمن يف سهولة دخوهل

 الديوث من اْلصناف اليت ال تدخل اجلنة كما ورد يف اْلحاديث-4

 تغار وال تقبل أن يشاركها فحل آخرحىت اْليواَنت  -5

 هناك غْية حممودة وغْية مذمومة-6

 :   والسبعون   الثالثة   القيمة 

 اإلعراض عن اللغو   -73

 تعريفه: 

واصطالحا : هو ضد اإلقبال أي : الصد والتويل واإلشاحة ابلوجه ،:مصدر أعرض مبعىن :  اإلعراض
 ائد أو احملرد أو بال فائدة أو القبيح أو الذي أيمث به،الصد والتويل عن اللغو وهو الكالم غْي الالئق أو الز 

 انيبيهي {.  } َوإيَذا أَنْ َعْمَنا َعَلى اإلنسان أَْعَرَض َوأَنَى جبيَ   قوله تعاىل  ومنه

 َواللَّْغوُ ،ما ال يُعتد  به من كالم وغْيه ، وال حُيَصل منه على فائدة وال نفع  واللغو: من لغا لغوا:وهو
َا َيُكوُن َواَبال  َعَلْيهي : اْلَباطي اصطالحا يٍح، َواَل َيُكوُن ليَقائيليهي فييهي فَائيَدٌة، َوُرمبَّ ُل بيَقْيٍد َصحي  نهوم،  ُل الَّذيي اَل يَ تَّصي

للَّْغوي يفي ،ومنه قوله تعاىل : }ما جيري على اللسان دون قصد اليمنيلغو اليمني : ُ ابي ذُُكُم اَّللَّ اَل يُ َؤاخي
 {. } ال َيْسَمُعوَن فييَها َلْغو ا َوال كيذَّااب    وصف هللا ْلهل اجلنة قال تعاىل:    هومن{، أمَْيَانيُكمْ 

القرآن الكريم والسنة النبوية  من    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة
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عُ  وَن َوالَّذييَن ُهْم َعني اللَّْغوي ُمْعريُضوَن{ قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }َقْد أَفْ َلَح اْلُمْؤميُنوَن الَّذييَن ُهْم يفي َصاَلهتييْم َخاشي
للَّْغوي َمرُّوا كيرَام ا{ ]الفرقان: [. قَاَل: }َوالَّذييَن اَل َيْشَهُدوَن الزُّوَر َوإيَذا َمرُّو 2]املؤمنون:  [. قَاَل: 72ا ابي

 [55}َوإيَذا مسَيُعوا اللَّْغَو َأْعَرُضوا َعْنُه{ ]القصص: 

اي معشر التجار! إن هذا البيع حيضره اللغو واْللف، " :-صلى هللا عليه وسلم-ال ويف البيع والتجارة ق
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم: " ميْن ُحْسني و   ،أخرجه أبو داود وصحَّحه اْللباّن "فشوبوه ابلصدقة قَاَل َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ

 رواه الرتمذيإيْساَلمي اْلَمْرءي تَ رَُكُه َما اَل يَ ْعنييهي "

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

ُل بيَقْيٍد   َا َيُكوُن َواَبال  َعَلْيهي، مُثَّ اللَّْغُو: اْلَباطيُل الَّذيي اَل يَ تَّصي يٍح، َواَل َيُكوُن ليَقائيليهي فييهي فَائيَدٌة، َوُرمبَّ َصحي
ْنُه: َأْن يَ َتَكلََّم الرَّ  ُم فَ َيُكوُن مي ي َسرَائيَرُهْم، َويَ ْهتيُك َأْسَتاَرُهْم،  يَ ن َْقسي َا اَل يَ ْعنييهي ميْن أُُموري النَّاسي فَ يُ ْفشي ُجُل مبي

َها، أَْمَواهَلُْم َوَأْحَواهَلُْم ميْن َغْْيي َحاَجٍة بيهي إيىَل َشْيٍء ميْن َذليَك َعاَدَة َسْوٍء أَليَفَها، َفاَل يُرييُد الن ُّ َوَيْذُكُر  ُزوَح َعن ْ
ْنُه:  َوَيكُ  ْنُه اخلَْْوُض فييَما اَل حيَيلُّ ميْن ذيْكري اْلُفجَّاري َواْلُفُجوري َواْلَماَلهيي، َوَيُكوُن مي آْلاَبءي وُن مي ْفتيَخاُر ابي االي

ْستيطَالَةي، َوَيُكوُن فييهي   َخْوُض اْلُمْبطيلينَي يفي اجْلَاهيلينَي، َوالتََّمدُُّح هبييْم، َوالذ يْكُر ليْلُمَعاَماَلتي اْلَمْبنييَّةي َعَلى االي
ُه َعَلى َما عيْنَد َغْْييهيمْ  يُلُهْم إيايَّ لدََّعاويي، َوالت ََّوسُُّع يفي اْلَمَقالي يفي َغْْيي َحاَجٍة، اْلَقَصائيدي فييَما عيْنَدُهْم، َوتَ َفضي  ابي
ْنُه: إيْنَشاُد اْْلَْشَعاري اْلَمُقوَلةي يفي ُضُروبي اْْلََكاذييبي  ، ُفُصولي اْلْيَسابي َوَيُكوُن مي ْنُه: ديرَاَسُة اْلْيَسابي ، َوَيُكوُن مي

لي َواَل يفي الَّيتي َوَضُعوَها يفي اْلُمثَ لَّثَاتي َواْلُمَرب َّ  َعاتي َواْلُمَخمََّساتي فييَما اَل جُيْديي َعَلى َأْهليَها نَ ْفع ا يفي اْلَعاجي
َا َتْضيييٌع ليلزََّماني  ْشتيَغاُل هبي لي َواالي ُ اآْلجي َبغيي َأْن اَل ُيْشتَ َغَل بيهي " قَاَل َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ ، وَُكلُّ َما َكاَن َلْغو ا فَ يَ ن ْ

 رواه الرتمذيَوَسلََّم: " ميْن ُحْسني إيْساَلمي اْلَمْرءي تَ رَُكُه َما اَل يَ ْعنييهي "  َعَلْيهي 

 

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

ْلديث ،والكالم مطلب شرعي ،ْلن الكالم هو وسيلة التعبْي اْلوىل بني البشر، فمن اْلمهية حسن ا
مبكان استحضار املفيد واهلادف والنافع من هذا الكالم وانتقاء أفضل عباراته،واْلذر كل اْلذر من لغو 

ال يكون كالم املسلم رى، فاْلديث واالشتغال به ْلنه وابل على اإلنسان وال فائدة منه ال دنيوية وال أخ
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 إال هادفا ومفيدا وفيما يرضي هللا عزوجل وال يغضبه.

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 .ميْن ُحْسني إيْساَلمي اْلَمْرءي تَ رَُكُه َما اَل يَ ْعنييهي   على املسلم أال يتحدث إال خبْي و-1

 بابلباطل والكذ على املسلم أن يتجنب الكالم    -2

من اللغو:كل ما يعود على املسلم ابلضرر وحياسب عليه أمام رب العزة واجالل و يكون عليه وال -3
 يكون له.

 على املسلم السرت على املسلمني وحفظ أسرارهم وأعراضهم واْلذر من تناوهلا بسوء-4

العصبيات اجلاهلية من    املسلم يعف لسانه عن ذكر أخبار الفجار وأهل الفجور،واالفتخار أبمور-5
 واآلابء واْلجداد،واملدح والذم على أساس أعراف اجلاهلية

 الشعر كالكالم حسنه حسن وقبيحه قبيح خاصة ما يذم به املسلمون أو ينتقصهم أو حيتقرهم -6

 :   والسبعون   الرابعة   القيمة 

 اجلود والسخاء   -74

 تعريفه: 

عىن أتقن وأحسن وفاق غْيه يف اجلود أي ،مبجَيود ، ُجْد ، ُجود ا ، فهو َجواد ، واملفعول جمود   جادَ 
 صفة حتمل صاحبها على بذل ما ينبغي من اخلْي ليَغْْي عيَوضالعطاء،واصطالحا: اجلود هو الكرم،وهو 

 لوا :السخاء:مصدر سخا فهو سخي : وهو من اجلود والكرم، وفرقوا بني اجلود والسخاء فقا

 :اجلود، و كه، وال ينقصه ذلكأال يصُعَب على اإلنسان البذُل مما ميلالسخاء :  

، أو يبقي مثل ما أعطى  .أن يعطي اإلنسان كثْي ا مما ميليك ويُبقي لنفسه شيئ ا قليال 
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من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة

َْهلي اْْلَاَجةي إيلَي َْها: }َوَساريُعوا إيىَل َمْغفيرٍَة ميْن َعزَّ َوَجلَّ فييَما يُ ْثيني بيهي َعَلى الَّذييَن َيْسَمُحو قَاَل هللاُ   َْمَواهلييْم ْلي َن أبي
رَّاءي َوالضَّرَّاءي َواْلَكاظيمينَي{. َرب يُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّمَواُت َواْْلَْرُض أُعيدَّْت ليْلُمتَّقينَي، الَّذييَن يُ ْنفيُقوَن يفي السَّ 

ْلَغْيبي َويُقييُموَن الصَّاَلَة َومميَّا َرَزقْ َناُهْم يُ ْنفيُقوَن{ ]البقرة:  َوقَاَل: }ُهد ى ليلْ  [ إيىَل َغْْيي 3ُمتَّقينَي الَّذييَن يُ ْؤميُنوَن ابي
، َوَذم ي اْلُبَخاَلءي يفي َغْْيي آيٍَة، فَ َقا ْلُبخْ َذليَك ميَن اآْلاَيتي لي َوَيْكُتُموَن َما َل: }الَّذييَن يَ ْبَخُلوَن َوأَيُْمُروَن النَّاَس ابي

ْنُكْم َمْن يَ ْبَخُل َوَمْن 37آاَتُهُم هللاُ ميْن َفْضليهي، َوَأْعَتْدََن ليْلَكافيرييَن َعَذااب  ُمهيين ا{ ]النساء:   [، َوقَاَل: }َفمي
هي  َا يَ ْبَخُل َعْن نَ ْفسي َفُخوٍر، الَّذييَن يَ ْبَخُلوَن   [. َوقَاَل: }َوهللاُ اَل حيُيبُّ ُكلَّ خُمَْتالٍ 38{ ]حممد: يَ ْبَخْل فَإيمنَّ

ُّ اْْلَمييُد{ ]اْلديد:  ْلُبْخلي َوَمْن يَ تَ َولَّ فَإينَّ هللَا ُهَو اْلَغيني [. َوقَاَل: }َوَمْن يُوَق ُشحَّ 23َوأَيُْمُروَن النَّاَس ابي
هي، فَُأولَئيَك ُهُم ا  [9ْلُمْفليُحوَن{ ]اْلشر:  نَ ْفسي

يلي َكَمَثلي َرُجٍل  نه،رضي هللا ع  َعْن َأِبي ُهَريْ رَةَ و  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: " َمَثُل اْلُمْنفيقي َواْلَبخي َّ َصلَّى اَّللَّ ُلُغ بيهي النَّيبي يَ ب ْ
بَ َغْت َعَلْيهي سَ   ْن يُ ْنفيقَ َعَلْيهي ُجب ََّتاني َأْو ُجن ََّتاني ميْن َحدييٍد ميْن َلُدْن ثُديي يهيَما إيىَل تَ رَاقييهيَما، فَإيَذا أَرَاَد اْلُمْنفيُق أَ 

يُل َأْن يُ ْنفيَق قَ َلَصْت َعنْ  َر ثيَيابَُه، َويَ ْقُفَو أَثَ رُُه، َوإيَذا أَرَاَد اْلَبخي : الد يرَْع   -ُه  الد يرُْع، َأْو َمرَّْت َحىتَّ حَتَسي  -يَ ْعيني
َعَها َحىتَّ َأَخَذْت بيُعُنقيهي َأْو بيرَتْقُ َوتيهي، ُعَها َوهيَي اَل ف َ   َوَلزيَمْت ُكلُّ َحْلَقٍة َمْوضي ُع، فَ ُهَو يُ َوس ي ُعَها َواَل تَ تَّسي ُهَو يُ َوس ي

ُع ". َرَواُه ُمْسليمٌ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم: " َما ميْن يَ ْوٍم ُيْصبيُح اْلعيَباُد فييهي وعنه أيضا  ،تَ تَّسي قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ
، فَ يَ ُقوُل أَ  ك ا تَ َلف ا ". حَ إيالَّ َمَلَكاني يَ ْنزياَلني ُدمُهَا: اللُهمَّ أَْعطي ُمْنفيق ا َخَلف ا، َويَ ُقوُل اآْلَخُر: اللُهمَّ أَْعطي ممُْسي

 َرَواُه ُمْسليمٌ 

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

ْسىَن{ ]الليل:  قَ َعني اْبني َعبَّاٍس يفي قَ ْوليهي َعزَّ َوَجلَّ: }فَأَمَّا َمْن أَْعَطى َوات َّ  ْلُْ [. قَاَل: " أَْعَطى 5ى، َوَصدََّق ابي
ْسىَن{ ]الليل:  ْلُْ رُُه 6ميْن َماليهي َوات ََّقى َربَُّه ". }َوَصدََّق ابي خْلََلفي ميَن هللاي َعزَّ َوَجلَّ ". }َفَسنُ َيس ي [ " ابي

ْسىَن{   ".  [ قَاَل: " ليْلَخْْيي ميَن هللاي َعزَّ َوَجلَّ 7ليْلُيْسَرى{ ]الليل:  ْلُْ }َوأَمَّا َمْن خبَيَل َواْستَ ْغىَن وََكذََّب ابي
رُُه ليْلُعْسَرى{ 8]الليل:   خْلََلفي ميَن هللاي ". }َفَسنُ َيس ي َاليهي، َواْستَ ْغىَن َعْن َرب يهي، وََكذََّب ابي [، قَاَل: " خبَيَل مبي
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َمييعي َما ذََكْرََنُه َأنَّ اجْلُوَد ميْن َمَكاريمي مَ [: " ليلشَّر ي ميَن هللاي َعزَّ َوَجلَّ " قَاَل اإْلي 10]الليل:   اُم َأمْحَُد: " فَ ثَ َبَت جبي
عي اْلَعطَاءي، َواَل اْلَبخي  َا، َولَْيَس اجْلََواُد الَّذيي يُ ْعطيي يفي َغْْيي َمْوضي ، َواْلُبْخَل ميْن أَرَاذيهلي يُل الَّذيي مَيَْنُع يفي اْْلَْخاَلقي

  ، عي اْلَمْنعي عي اْلَعطَاءي، َفُكلُّ َمني َلكُ َمْوضي يُل الَّذيي مَيَْنُع يفي َمْوضي ، َواْلَبخي عي اْلَمْنعي نَّ اجْلََواَد َمْن يُ ْعطيي يفي َمْوضي
ْلُبْخلي َذم ا أَْو عيَقااب  فَ ُهَو الْ  ا فَ ُهَو اجْلََواُد، َوَمني اْسَتَحقَّ ابي َا يُ ْعطيي َأْجر ا َأْو مَحْد  يلُ اْستَ َفاَد مبي  َبخي

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة ابعا:ربط  ر 

اجلود والسخاء والكرم من صفات العرب يف اجلاهلية اليت يفتخرون هبا، وعندما جاء اإلسالم جعلها من 
ن املعاّن اجلاهلية ملعاّن اإلسالمية اْلمجل،ونزهها عقيم اإلسالم اْلميدة وأبقاها وشرعها وأضفى عليها ا

 ا فيها الرايء وطلب ثناء الناس ومرضاهتم ومكافأهتم ..مل  الشركية

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 اجلود والسخاء من القيم اْلميدة يف ديننا ومن عادات املسلمني اليت ينفردون هبا-1

 وعد هللا اجلواد والسخي والكرمي ابخللف منه أبفضل مما أنفق-2

 ممسك مبا يتلف ماله وحيول بينه وبني منائه وكثرته ورمبا أ لفه هللا بسبب خبله  وعد هللا كل خبيل-3

 الكرمي واجلواد والسخي ميسرون لكل خْي،وموعودون ابخللف،والبخيل ميسر للضيق،وموعود ابملنع.!-4

 :   والسبعون   اخلامسة   القيمة 

 رحم الصغري وتوقري الكبري   -75

 تعريفه: 

 الحا: الرقة والشفقة واللطف يف التعامل مع اْلطفالالرقة والشفقة،واصطالرمحة :  

التوقْي: مصدر وق ر يوقر توقْيا :التعظيم والتبجيل واالحرتام،واصطالحا تعظيم من هو أكِب منك سنا من 
 واحرتامه.املسلمني وليس من أقاربك أو بين قبيلتك أو أبناء وطنك؛ بل عام لكل مسلم،وتقدميه  
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من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة د عن  ا ورمناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة

 وقال :   آل عمران﴾ 8﴿ (  َرمْحَة   َلُدْنكَ  مينْ  لََنا َوَهبْ  َهَديْ تَ َنا إيذْ  بَ ْعدَ  قُ ُلوبَ َنا تُزيغْ  اَل  َرب ََّناقال تعاىل : )

 آل عمران﴾ 159﴿ (    هَلُمْ  ليْنتَ  اَّللَّي  مينَ  َرمْحَةٍ  فَبيَما)  

ليس منا من َل يرحْم الك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم : "وعن أنس بن م
 .  5445"أخرجه اْللباّن يف اجلامع الصحيحصغْيَن ، ويُ َوق يْر كبْيَن

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، يَ ُقوُل:، قَاَل: مسَيْعُت  رضي هللا عنه  ُهَريْ رَةَ   وعن أِب " َجَعَل هللاُ الرَّمْحََة   َرُسوَل هللاي َصلَّى اَّللَّ
ا، َفميْن َذليَك اجْلُْزءي  د  َيرَتَاَحُم اخْلَْلُق،   ميائََة ُجْزٍء، فَأَْمَسَك عيْنَدُه تيْسَعة  َوتيْسعينَي َوأَنْ َزَل َعَلى اْْلَْرضي ُجْزء ا َواحي

يَبُه " رَ َحىتَّ تَ ْرَفَع اْلَفرَ   ومسلم.  َواُه اْلُبَخارييُّ ُس َحافيَرَها َعْن َوَلديَها َخْشَيَة َأْن ُتصي

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح   

َنَّ  الصغْي وتوقْي الكبْي قال اإلمام البيهقي  ةرمح ٍد ْلي َا ذََكْرهُتَا يفي اَبٍب َواحي اْلَمْعىَن ُمَعاَمَلُة ُكل ي َأَحٍد : فَإيمنَّ
ن يهي َوَقْدري قُ وَّتيهي وَ  يُه َحاُل حبيَْسبي سي يهي َحاُل الصَّغيُْي َأْن يُ ْرَحَم َوالَّذيي تَ ْقَتضي َْنزيلَتيهي، فَالَّذيي يَ ْقَتضي َا يَلييُق مبي مبي

 .اْلَكبيْيي َأْن يُ َوق َّرَ 

 رابط به بالواقع املعاصر إن وجد هلا    القيمة رابعا:ربط  

وضعه لنا رسولنا صلى هللا عليه مع الناس نستحضر دائما هذا املعيار وامليزان الذي   يف تعاملنا اليومي
وآله وسلم يف تعاملنا مع اآلخرين من إخواننا املسلمني وهو النظر إليهم مبعيارين وميزانني فقط : الصغْي 

ائنا، والكبْي ننظر إليه نظرة توقْي واحرتام نرمحه ونعطف عليه ونعامله ابلرقة والشفقة وكأنه أحد أبن
 معاملة والدية.  ،ونعاملهوإجالل وكأنه أحد آابئنا

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 الدين اإلسالمي يدعو أتباعه إىل رمحة كل صغْي والشفقة عليه ومعاملته ابللطف والرقة-1
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معاملة كل من هو أكِب منك سنا معاملة والدية وكأنه أحد الدين اإلسالمي يدعو أتباعه إىل -2
 ْي واإلجالل والتقدميوالديك،ابالحرتام والتوق

 الدين اإلسالمي يدعو أتباعه إىل إنزال الناس منازهلم -3

 :   والسبعون   السادسة   القيمة 
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 تعريفه: 

ي سبب من اإلصالح : ضد اإلفساد،واصطالحا: اإلصالح بني الناس إذا فسدت ذات بينهم، ْل
 إيالَّ َمْن الَّ َخْْيَ يفي َكثيٍْي م ين جنََّْواُهمْ اْلسباب وهو من اْلمور اليت أوالها اإلسالم عناية فائقة قال تعاىل : )

ليَك ابْتيَغاَء َمْرَضاتي اَّللَّي َفَسْوفَ  ۚ  َوَمن يَ ْفَعْل ذَٰ  نُ ْؤتييهي َأْجر ا أََمَر بيَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف َأْو إيْصاَلٍح َبنْيَ النَّاسي
 (114)  (َعظييم ا

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة

ۚ  َوَمنقال تعاىل : ) َعْل يَ فْ   الَّ َخْْيَ يفي َكثيٍْي م ين جنََّْواُهْم إيالَّ َمْن أََمَر بيَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو إيْصاَلٍح َبنْيَ النَّاسي
ليَك ابْتيَغاَء َمْرَضاتي اَّللَّي َفَسْوَف نُ ْؤتييهي َأْجر ا َعظييم ا  (114)  (ذَٰ

َا    [10اْلُمْؤميُنوَن إيْخَوٌة َفَأْصليُحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم{ ]اْلجرات:  َوقَاَل: }إيمنَّ

ُ َعلَ رضي هللا عنه  ُهَريْ رَةَ   وعن أِب ْيهي َوَسلََّم: " ُكلُّ ُساَلَمى ميَن النَّاسي َعَلْيهي ، قَاَل: َوقَاَل َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ
ُلُه َصَدَقٌة ُكلَّ يَ ْوٍم َتْطُلُع َعَلْيهي   الشَّْمُس " قَاَل: " َما يَ ْعديُل َبنْيَ اثْ َننْيي َصَدَقٌة، َويُعينُي الرَُّجَل يفي َدابَّتيهي َوحَيْمي

َها َصَدَقٌة، وَ  َها َأْو يَ ْرَفُع َلُه َعَلي ْ يَها إيىَل الصَّاَلةي َصَدَقٌة، َوميُي َعَلي ْ يُط اْلَكليَمُة الطَّي يَبُة َصَدَقٌة، وَُكلُّ ُخْطَوٍة مَيْشي
، وعن أِب الدرداء رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا يقي َصَدَقٌة " َرَواُه ُمْسليمٌ اْْلََذى َعني الطَّري 

 جةي الصيامي والصالةي والصدقةي ؟ قالوا : بلى . قالأال أُخِبيُكم أبفضَل من در عليه وآله وسلم "  
 : رواه الرتمذي وقال صحيح.هي اْلالقةُ  الَبنْيي  ذاتي  ، فإنَّ فسادَ  الَبنْيي  ذاتي  صالحُ  :
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 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح  

ميَاني   اسي إيَذا َمَرُجوا َوَفَسَدْت َذاُت بَ ْينيهيْم إيمَّا ليَدٍم أُرييَق فييهيْم َوإيمَّا اَبٌب يفي اإْليْصاَلحي َبنْيَ النَّ :  ميْن ُشَعبي اإْلي
نَ ُهْم أَْو َغْْيي َذليَك ميَن اْْلَْسَبابي الَّيتي تُ فْ  ْم َوإيمَّا ليتَ َناُفٍس َوَقَع بَ ي ْ هي يَب ليبَ ْعضي ُد َبنْيَ ليَماٍل َحظيٍْي ُأصي ْخَوةي سي  اإْلي

 َة. قَاَل هللاُ تَ َعاىَل: }اَل َخْْيَ يفي َكثيٍْي ميْن جَنَْواُهْم إيالَّ َمْن أََمَر بيَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف َأْو إيْصاَلحٍ َوتَ ْقَطُع اْلَمَودَّ 
{ ]النساء:  َا اْلُمْؤميُنوَن إيْخَوٌة فََأْصليُحوا َبنْيَ  114َبنْيَ النَّاسي [ َأْي: 10َأَخَوْيُكْم{ ]اْلجرات:  [ َوقَاَل: }إيمنَّ

نَ ُهمْ بَ  ْنُكْم، َوميْن قَ رَابينَي إيْخَوتيُكْم فَاْلَمْعىَن: َبنْيَ مَجَاَعتيهيْم إيَذا َفَسَد َما بَ ي ْ ، َوقَاَل: }َوإيني اْمَرأٌَة نْيَ ُكل ي اثْ َننْيي مي
نَ ُهَما  َخاَفْت ميْن بَ ْعليَها ُنُشوز ا أَْو إيْعرَاض ا، َفاَل ُجَناَح َعلَ  ُصْلح ا َوالصُّْلُح َخْْيٌ{ ]النساء: ْيهيَما َأْن ُيْصليَحا بَ ي ْ

ا ميْن أَْهليهي َوَحَكم ا ميْن أَْهليَها إيْن يُري 128 َقاَق بَ ْينيهيَما فَابْ َعثُوا َحَكم  ْفُتْم شي يَدا [ َوقَاَل تَ َعاىَل: }َوإيْن خي
نَ ُهَما{ ]النساء:    َعَلْيهي َوَسلََّم ليَمْن حَتَمََّل مَحَاَلة  يفي [ َوأاََبَح َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَُّ 35إيْصاَلح ا يُ َوف يقي هللاُ بَ ي ْ

ٌع   دينهإيْصاَلحي َذاتي َبنْيٍ َأْن أَيُْخَذ ميَن الصََّدقَاتي َما َيْسَتعينُي بيهي َعَلى َقَضاءي   َوإيْن َلَْ َيُكْن َفقيْي ا، َوَذليَك رَاجي
ْغييبي يفي ا َعث ا َلُه َعَلى الدُُّخولي فييهي إْليْصاَلحي َوخَتْفييفي اْْلَْمري عَ إيىَل الرتَّ  َلى اْلَقائيمينَي بيهي ليَيُكوَن خَتْفييُفُه َعَلْيهيْم َمب ْ

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

 رلسنن الكونية وأمتكثر اخلالفات واملشاحنات بني اْلقارب واجلْيان واْلصدقاء والطالب ،وذلك من ا
بعض هؤالء حدود املخاصمة واملخالفة واملشاحنة إىل اخلصومة الشخصية واهلجر طبيعي،وقد يتجاوز  

ورتب هللا على القائمني به أجرا عظيما ومنزلة كبْية يف الدنيا واآلخرة   ..اخل فشرع إصالح ذات البني
اْلخوية بني املسلمني ومنع حدوثه مرة حتفيزا هلم على إصالح ما عكر صفو الود واْلخوة والعالقة  

 أخرى أو تكراره..

   وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 أواله اإلسالم عناية فائقة  اإْليْصاَلحي َبنْيَ النَّاسي إيَذا َمَرُجوا َوَفَسَدْت َذاُت بَ ْينيهيمْ -1

 املال أو العرض أو النفس ..مما يفسد ذات البني بني الناس إما االعتداء على    -2

 ت البني بني الناس : اْلسد والغْية والتنافسمما يفسد ذا-3
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 دور املصلح االجتماعي الذي يقوم إبصالح ذات البني بني الناس دور عظيم ومهم-4

أابح اإلسالم ملن يتصدى ملهمة اإلصالح بني الناس أن أيخذ من الزكاة والصدقات من يستخدمه -5
ون بسبب إصالحه بني الناس،كما أابح له وتسهيل أدائها،وتسديد ما غرم وحتمل من دي  إلجناز مهامه

 شيئا من الكذب من أجل حتقيق هذا اهلدف النبيل وهو إصالح ذات البني

 :   ة والسبعون السابع   القيمة 
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 تعريفه: 

 معناه واضح

من القرآن الكريم والسنة النبوية    القيمة ا ورد عن  مناذج مل ذكر  :  ثانيا  
   الشريفة

فصلت :  ) { إنين من املسلمنيومن أحسن قوال ممن دعا إىل هللا وعمل صاْلا وقال  قال تعاىل : ) 
33} . 

يَ و    تُّوَن، أَْو   َعْن َأِبي ُهَريْ رََة َرضي ميَاُن بيْضٌع َوسي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: " اإْلي هللاُ َعْنُه، َعْن َرُسولي هللاي َصلَّى اَّللَّ
، َواْْلََياُء ُشْعَبٌة ميَن اَسب ُْعوَن ُشْعَبة ، َفَأْرفَ ُعَها قَ ْوُل اَل إيَلَه إيالَّ هللاُ، َوأَْدََنَها   ميَاني " إيَماَطُة اْْلََذى َعني الطَّرييقي إْلي

 َرَواُه ُمْسليمٌ 

رضي هللا عنه خادم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن النيب صلى هللا عليه  أنس بن مالك عنو 
 . ومسلم البخاري ، رواه( ال يؤمن أحدكم حىت حيب ْلخيه ما حيب لنفسه)  : قال وسلم  

 باختصار  مع اإلشارة إىل أقوال العلماء   القيمة ثالثًا : شرح  
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اإلسالم بتعاليمه وشرائعه على تنظيم عالقة الناس برهبم تبارك وتعاىل ، حىت ينالوا السعادة يف   حرص
بة يف الدنيا واآلخرة ، ويف الوقت ذاته شرع هلم ما ينظم عالقتهم بعضهم ببعض ؛ حىت تسود اْللفة واحمل

غْيه حرصه على   اجملتمع املسلم ، وال يتحقق ذلك إال إذا حرص كل فرد من أفراده على مصلحة
 . مصلحته الشخصية ، وبذلك ينشأ اجملتمع اإلسالمي قوي  الروابط ، متني اْلساس

:  قالومن أجل هذا اهلدف ، أرشد النيب صلى هللا عليه وسلم أمته إىل حتقيق مبدأ التكافل واإليثار ، ف
اإلميان يف القلب ، ، فبني  أن من أهم عوامل رسوخ  ( اليؤمن أحدكم حىت حيب ْلخيه ما حيب لنفسه)

أن حيب اإلنسان لآلخرين حصول اخلْي الذي حيبه لنفسه ، من حلول النعم وزوال النقم ، وبذلك 
 . يكمل اإلميان يف القلب

أن حتقيق هذا الكمال اإلمياّن يف النفس ، يتطلب منها مسوا يف التعامل ،  جند وإذا أتملنا اْلديث ، 
قا من رغبتها يف أن تُعامل ابملثل ، وهذا حيت م على صاحبها أن يصِب ورفعة يف اْلخالق مع الغْي ، انطال

على أذى الناس ، ويتغاضى عن هفواهتم ، ويعفو عمن أساء إليه ، وليس ذلك فحسب ، بل إنه يشارك 
إخوانه يف أفراحهم وأتراحهم ، ويعود املريض منهم ، ويواسي احملتاج ، ويكفل اليتيم ، ويعيل اْلرملة ، وال 

 . لو جهدا يف تقدمي صنائع املعروف لآلخرين ، ببشاشةي وجه ، وسعة قلب ، وسالمة صدرأي
لقيامة ، هلذا فهو وكما حيب للناس السعادة يف دنياهم ، فإنه حيب هلم أن يكونوا من السعداء يوم ا

ومن ) :ىليسعى دائما إىل هداية البشرية ، وإرشادهم إىل طريق اهلدى ، واضعا نصب عينيه قول هللا تعا
 .{  33فصلت :  ) { أحسن قوال ممن دعا إىل هللا وعمل صاْلا وقال إنين من املسلمني

ن  هللا عليهم بنعمة اإلميان ، ويتسع معىن اْلديث ، ليشمل حمبة اخلْي لغْي املسلمني ، فيحب هلم أن مي
هلذا  الرتمذي وايةوأن ينقذهم هللا من ظلمات الشرك والعصيان ، ويدل على هذا املعىن ما جاء يف ر 

 .(  وأحب للناس ما حتب لنفسك تكن مسلما)    : اْلديث ، قال صلى هللا عليه وسلم
ْي ، فهو عليه الصالة والسالم َل يكن ولنا يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خْي أسوة يف حب اخلْي للغ

أن النيب  اإلمام مسلم ، روى  يد خر جهدا يف نصح اآلخرين ، وإرشادهم إىل ما فيه صالح الدنيا واآلخرة
اي أاب ذر إّن أراك ضعيفا ، وإّن أحب لك ما أحب : )   رضي هللا عنه ْلِب ذر صلى هللا عليه وسلم قال

 (ال تولني مال يتيملنفسي ، ال أتمرن  على اثنني ، و 
يف أدائها على خْي أما سلفنا الصاحل رمحهم هللا ، فحملوا على عواتقهم هذه الوصية النبوي ة ، وكانوا أمناء 
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رضي هللا عنهما يقول : " إّن ْلمر على اآلية من كتاب هللا ، فأود أن الناس   ابن عباس وجه ، فها هو
رمحه هللا أن يبيع محارا له ، قال له رجل : "  مد بن واسع حم كلهم يعلمون منها ما أعلم " ، وملا أراد

ه " ، وهذه اْلمثلة وغْيها مؤشر على السمو اإلمياّن أترضاه يل ؟ ، فرد  عليه : لو َل أرضه لك ، َل أبع
 .الذي وصلوا إليه ، والذي بدوره أمثر لنا هذه املواقف املشرفة

يه ما يبغضه لنفسه ، وهذا يقوده إىل ترك مجلة من ومن مقتضيات هذا اْلديث ، أن يبغض املسلم ْلخ
نية و اجلشع ، وغْيها من الصفات الصفات الذميمة ، كاْلسد واْلقد ، والبغض لآلخرين ، واْلَن

،ومن مقتضياته أيضا : أن مينع عنهم كل ما يؤذيهم،ولو كان الذميمة ، اليت يكره أن يعامله الناس هبا
 ته ورفعه لئال يتأذى املسلمون واملارون به.شوكا أو حجرا يف طريقهم إبزال

 بالواقع املعاصر إن وجد هلا رابط به   القيمة رابعا:ربط  

العمل هبذا اْلديث العظيم أن ينشأ يف اْلمة جمتمع فاضل ، ينعم أفراده فيه أبواصر احملبة ، من مثرات  
الذي ال تقهره اْلوادث ، وال تغلبه وترتبط لبناته حىت تغدو قوية متماسكة ، كاجلسد الواحد القوي ،  

 قع النوائب ، فتتحقق لألمة سعادهتا ، وهذا هو غاية ما نتمىن أن نراه على أرض الوا

 وتطبيقها   القيمة ذكر الدروس املستفادة من  :    خامساً 

 الوا السعادة يفحرص اإلسالم بتعاليمه وشرائعه على تنظيم عالقة الناس برهبم تبارك وتعاىل ، حىت ين-1
 .الدنيا واآلخرة  

ما ينظم عالقتهم بعضهم ببعض ؛ حىت تسود اْللفة واحملبة يف اجملتمع  للمسلمنيشرع  اإلسالم  -2  
 .سلم  امل

 .أرشد النيب صلى هللا عليه وسلم أمته إىل حتقيق مبدأ التكافل واإليثار  -3

أن من أهم عوامل رسوخ اإلميان يف القلب ، أن حيب اإلنسان   صلى هللا عليه وآله وسلم  بني  -4
 لآلخرين حصول اخلْي الذي حيبه لنفسه ، من حلول النعم وزوال النقم ، وبذلك يكمل اإلميان يف القلب

 ْييتطلب منها مسوا يف التعامل ، ورفعة يف اْلخالق مع الغ  حتقيق النفس املسلمة لإلميان الكامل-5
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 ابملثل   املعاملةيف    انطالقا من رغبتهاملسلم يعامل إخوانه مبا حيب أن يعاملوه به  -6

  حيب هلم أن يكونوا من السعداء يوم القيامة  كماحيب للناس السعادة يف دنياهم ،    املسلم-7

ميان ، يتسع معىن اْلديث ، ليشمل حمبة اخلْي لغْي املسلمني ، فيحب هلم أن مين  هللا عليهم بنعمة اإل-8
 وأن ينقذهم هللا من ظلمات الشرك والعصيان 

قدوة املسلم يف هذا الباب ومجيع شعب اإلميان هو الرسول صلى هللا عليه وسلم وصحابته وسلف -9
 مثلة يف تطبيق قيم اإلسالم على الواقع قوال وعمال.هذه اْلمة فقد ضربوا أروع اْل

خيه ما يبغضه لنفسه ، وهذا يقوده إىل ترك مجلة من مقتضيات هذا اْلديث ، أن يبغض املسلم ْل-10
من الصفات الذميمة ، كاْلسد واْلقد ، والبغض لآلخرين ، واْلَننية و اجلشع ، وغْيها من الصفات 

 .ه الناس هباالذميمة ، اليت يكره أن يعامل

كل ما يؤذيهم،ولو كان شوكا أو حجرا يف   عن إخوانه املسلمنيمن مقتضياته أيضا : أن مينع  -11
 طريقهم إبزالته ورفعه لئال يتأذى املسلمون واملارون به.

وابهلل التوفيق والسداد نسأله القبول والرضا وأن يعم بنفع هذا املختصر املفيد أبناءَن الطالب وأولياء 
  .م ومعلميهم واجملتمع أبسره،وآخر دعواَن أن اْلمد هلل رب العاملنيأموره

 


