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ُق بالعفو والصبر َأتخلَّ

الدرس السادس التهذيب

تمهيد:
أرشد اإلسالم المسلمين إلى طريق معالجة الخالف، قال تعالى : ﴿ ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ ﴾)1).

ُف معنى الصبر والعفو والعالقة بينهما. 1- َأتعرَّ

: معناهما. أولاً
العفو:الصرب:

ترك العقاب مع القدرة عليه.حبس النفس عن املكروه.

ثانياًا: العالقة بينهما.
العفو عن اإلساءة فيه تحّمٌل لألذى وكظم للغيظ وكبح للنفس عن مقابلة السيئة بالسيئة

 

أو الشر بالشر مع القدرة عليه، وهذا يتطلب صبًرا، فالعفو أثر من آثار الصبر ودليل عليه.

)1( سورة األعراف: 201-199
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َأستخرُج من القصة اآلتية مواضع الصبر والعفو.  نشاط 1
مهارة القراءة و االستنتاج

روى اإلمام الغزالي  : عن » ميمون بن مهران « جاءته جارية له بطعام ساخن، 
فوقع إناء الطعام من يدها، فأصاب سيدها شيء منه، فقال لها غاضًبا أحرقتني، فأجابته: 
تعالى.  اهلل  قال  وما  فقال:   ، اهلل   قال  ما  إلى  ارجع  الناس.  الخير ومؤدب  معلم  يا 

قالت : لقد قال: ﴿ ٿ  ٿ ﴾ فقال: كظمت غيظي، قالت: ﴿ ٿ   
ڤ   ٹ      ﴿ يقول:  تعالى  اهلل  فإن  زد  فقالت:  عنك،  عفوت  قد  قال:   ﴾ ٹ  ٹ  

ڤ ﴾ قال: أنت حرة لوجه اهلل تعالى.
................................................................................................................................................................................................

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

ُد أنواع الصبر. 2- ُأعدِّ
للصبر أنواع ثالثة:

1- الصبر على الطاعات.
2- الصبر عن الشهوات.

3- الصبر على قضاء اهلل وقدره.                                                               

َأكتُب مواقف من حياتي َأحتاُج فيها للصبر والعفو،   نشاط 2
مهارة التخطيطوأضع خطوات تساعدني على االلتزام بهما.

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

................................................................................................................................................................................................
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3- ُأبيُِّن أثَر صفتي العفو والصبر على الفرد والمجتمع.
ُيحفظ المجتمع من الضياع بالعفو والصبر.

أثر العفو والصبر على:

أ - الثقة باهلل والعتماد عليه.

ب - يقابل السيئة بالحسنة.

ج- يتجنب الظلم والحيف.

ة اإلرادة. د - قوَّ

ا ومحبوباًا. هـ - يجعله صالحاً

الفرد

ة في مواجهة األعداء. أ - القوَّ

ب - نشر المحبة والعدل.

لة بين األفراد. ج- تقوية الصِّ

د - يقي النشء من الفتن والزلل.

املجتمع

أ - أَ تَخيَُّل أن المنطقة التي َأسكن فيها ُفِقَد فيها ُخُلُق   نشاط 3
مهارة التوقعالعفو وُخُلُق الصبر، فما اآلثار المترتبة على ذلك ؟

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

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

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

................................................................................................................................................................................................
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ب -  أقرأ مع زمالئي القصة اآلتية، ونستنتج أثر ونتيجة   نشاط 3
مهارة االستماع النشطالعفو والصبر.

واالستنتاج

 قال تعالى: ﴿ ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ائ﴾)1).
إيذائه للمسلمين،  بالعفو عن عكرمة بن أبي جهل على شدة   � النبي  لم يكتف 
وا أباه فإن  ه أصحابه قائاًل: » سيأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمًنا مهاجًرا فال تسبُّ بل وجَّ

َسبَّ الميت يؤذي الحي، وال يبلغ الميت «)2).
فلما أسلم عاهد رسول اهلل � قائاًل: ال َأَدُع نفقة كنت أنفقتها في الصدِّ عن سبيل 
اهلل إال أنفقت ضعفها في سبيل اهلل، وال قتااًل قاتلته صّداً عن سبيل اهلل إال قاتلُت ضعفه 

في سبيل اهلل. 
اليرموك لما اشتدَّ الكرب على المسلمين نزل عن جواده، وكسَر غمد سيفه،  في 
فإن  عكرمة  يا  تفعل  ال  وقال:  الوليد،  بن  خالد  إليه  فبادر  الروم،  صفوف  في  وأوغل 
قتلك سيكون شديًدا على المسلمين، فقال: إليك عني يا خالد، لقد كان لك مع رسول 
ا  ُر َعمَّ ا من أشد الناس على رسول اهلل � فدعني ُأَكفِّ اهلل � سابقة، أما أنا وأبي فقد كنَّ
سلف مني.. لقد قاتلت رسول اهلل � في مواطن كثيرة وأفرُّ من الروم اليوم؟ إن هذا 

لن يكون أبًدا.
................................................................................................................................................................................................

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

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

)1( سورة المائدة: 13
)2( المستدرك على الصحيحين للحاكم  كتاب: معرفة الصحابة    باب: ذكر مناقب عكرمة بن أبي جهل.
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ُح األجر الذي يناله صاحب العفو والصبر. 4- ُأوضِّ
  أ  - أجر عظيم، قال تعالى: ﴿  ىث   يث   حج  مج  جح  مح ﴾)1(.

ب - دخول الجنة.
عن أبي هريرة  قال: » بينما رسول اهلل � ذات يوم جالس، إذ رأيناه ضحك، حتى بدت 
ثناياه، فقيل له: مم تضحك يا رسول اهلل ؟ قال: رجالن من أمتي جثيا بين يدي ربي  فقال 
أحدهما: خذ مظلمتي من أخي. قال اهلل تعالى: أعط أخاك مظلمته.. فقال: يا رب إنه لم يبَق من 
حسناتي شيء، فقال صاحبه: يا رب فليحمل من أوزاري. ففاضت عينا رسول اهلل � بالدموع، 
ثم قال: إن ذلك اليوم ليوم عظيم، يوم يحتاج الناس فيه إلى أن ُيحمل عنهم أوزارهم. ثم قال 
ه: ارفع بصرك فانظر إلى الجنان، فيرفع رأسه فيرى ما أعجبه من الخير  اهلل تعالى للطالب حقَّ
والنعمة. فقال: لمن هذا يا رب ؟ فقال اهلل تعالى: لَِمْن أعطاني ثمنه. قال: ومن يملك ذلك

 

يا رب ؟ قال: أنت، قال: بماذا ؟ قال: بعفوك عن أخيك، قال: أُشهُدَك يا رب أني قد عفوت 
عنه، فقال اهلل تعالى: ُخذ بيد أخيك، ثم أدِخله الجنة «)2(.

جزاء   نشاط 4 عن  نَّة  والسُّ القرآن  من  شواهد  وَأجمُع  َأبحُث 
ابرين والعافين عن الناس. مهارة البحث النشطالصَّ

 واالستنتاج

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

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

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

)1( سورة الزمر: 10
)2( مسند اإلمام أحمد  مسند أنس بن مالك.

iPad


iPad


https://school-kw.com


154

5 - َأْقتدي بالرسل الكرام  والصالحين في اللتزام بالعفو والصبر.
بر عند األنبياء. : ِمْن مواقف العفو والصَّ أولاً

أ - يوسف الصديق  :
* صبره على أمور كثيرة جرت عليه بغير اختياره ومنها:

1- إلقاء إخوته له في الجب.            2- بيعه في السوق.            3- فراقه ألبيه وأسرته.
* صبره على أمور جرت باختياره ورضاه ومنها : 

جُن. 1- اجتناب الفاحشة مع امرأة العزيز   2- السِّ
*  عفوه عن إِخوته، فكان مثااًل رائًعا، قال اهلل  : ﴿ے  ے  ۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  

ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇ   ﴾)1).
ب- أيوب  :

كان قد ما  عنه  فأزال  والولد،  والمال  الصحة  فقد  الشديد على  لصبره  عليه  اهلل    أثنى 
نزل به ، ورد له أهله وماله وأوالده.

ج- محمد � :
أمية  بن  فقد كان صفوان  أمية مع شدة عداوته ومحاربته،  بن  � عن صفوان  النبي  عفو 
فشّد  األرض  � ضاقت على صفوان  فتحها  فلما  فتح مكة،  قبل   � للرسول  العداء  شديد 
رحاله صوب جدة، ليبحر منها إلى اليمن، واشتد إشفاق عمير بن وهب عليه، فذهب مسرًعا 
إلى النبي � ، وقال له: يا نبي اهلل إن صفوان بن أمية سيد قومه قد خرج هارًبا منك ليقذف 
نه يا رسول اهلل ؟ فقال � : هو آمن، ثم قال: يا رسول اهلل أعطني آيًة يعرف  بنفسه إلى البحر، فأمِّ

بها أمانك؟ فأعطاه النبي � عمامته التي دخل بها مكة. 
نك  � قد أمَّ فخرج بها عمير حتى أدركه وهو يريد أن يركب البحر، قال: إن رسول اهلل 

وأعطاه عمامة الرسول � فرجع معه حتى دخل به على رسول اهلل �. 

)1( سورة يوسف: 92
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ثانياًا: موقف لبعض الصالحين:
أ - صبر اإلمام أحمد على محنة خلق القرآن:

َصبَر اإلمام أحمد بن حنبل في محنته أيام المأمون والمعتصم والمتوكل ، َفُضِرَب بالّسياط 
توّلى  أن  إلى  المحنة  واستمرت  عنه،  الدفاع  في  والحق  اهلل  دين  على  فصبر  َب  وُعذِّ وُحبس 

الخالفة المتوكل.

َأبحُث في سيرة األنبياء أو الصالحين عن موقف تجلى فيه   نشاط 5
عفو عظيم وصبر وتحمل الشداد.

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

مهارة البحث

6- َأستنتُج الوسائل التي تعينني على العفو والصبر.
قال تعالى: ﴿ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ    ۈ ۈٴۇ﴾)1(.

استحضار
الثواب الجزيل 

1
القراءة في كتب
السلف الصالح

2
مصاحبة

الصالحين

3

)1( سورة الشورى: 40
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نشاط
ُل أثر   ال صفي بر مع اآلخرين وُأسجِّ ُألِزُم نفسي بخلق العفو والصَّ

ذلك على نفسي ومن حولي.

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

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

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

مهارة التسجيل والمتابعة

: مُت مع إِخواني من الدرس أنَّ َتعلَّ
1- الصبر هو حبس النفس عن المكروه، والعفو هو ترك العقاب مع القدرة عليه.

2- العفو والصبر لهما أثر كبير على الفرد والمجتمع.
3- الصبر أنواع ثالثة: صبر على الطاعات وعن الشهوات وعلى قضاء اهلل وقدره.

4- قوة اإليمان واستحضار الثواب الجزيل تعين المسلم على التخلق بالصبر والعفو.
5 - القيمة المستفادة: ..................................................................................................................

6 - المظاهرالسلوكية: 
  أ  - ..........................................................................................................................................
ب - .........................................................................................................................................
جـ - .........................................................................................................................................
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السؤال األول : أكمل ما يأتي:
  أ - العفو هو: .................................................................................................................................................................. .
ب- الصبر هو: ................................................................................................................................................................ .

بر مع التمثيل لكلِّ نوع منها. السؤال الثاني: اكتب أنواع الصَّ
مثالأنواع الصبر

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

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

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

ة - اكتب أربعة منها. السؤال الثالث: المجتمع الذي يتَّصُف أهله بالعفو ينتج عنه آثار عدَّ
............................................................................................ *   ............................................................................................. *
............................................................................................ *   ............................................................................................. *

السؤال الرابع: ماذا أعدَّ اهلل  للصابرين والعافين عن الناس يوم القيامة ؟
. ............................................................................................................................................................................................

بر مع اهلل وفاء، وعن اهلل جفاء ). السؤال الخامس: َنمِّ معلوماتك، يقول أحد العلماء: ) الصَّ
 اكتب مقااًل حول هذه العبارة في ضوء دراستك لموضوع الصبر - ال يزيد عن خمسة أسطر.
. ............................................................................................................................................................................................

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

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

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

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