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االستعداد لقراءة
 َمْضرِب الَمَثل ، وَمْوِضع الد�هش ، وَمَحل اإلعجاب من كُل َمن َسِمعه�كانت بَالغة الرسول الك�يم النص

، وأنصت إ� ألفاظه تَْقُطر رِّقة ، وتَِفيض ُعُذوبة ، وأصغى إ� معانيه تَُطل منها أروع الحكم ،
وتَْنَبِجس ِخاللها أصدق األمثال ، حتى لقد عجب من ذلك الَبلِيغ الِمْنِطيق:

 َعلِيّ بن أ� طالب -رَِضي هللا عنه- فقال: يا رسوَل هللا ، نحُن بنو أٍب واحد ، ونراك ُتكل�م ُوفود
�محمدسيدناالك�يمرسولناكالم�مؤثراًيكونأنيمكنماأقوىمنإّنالعرب بما ال نَْعرِفه ، فَمن َعل�مك؟

الكلمات�الكبارالمعا�اجتماعوهي،الكلمجوامععليهنطلقماهو
اللفظبسهولةومواعظهوكلماتهخطبه��النبيأسلوبتميز،وقدالقصار
األلفاظدائًمايتركوكانسلسة،سهلةألفاظهفكانتالمعنى،وبالغة

�كانمنوليحفظسامع،كل�كالَمهليفهماللغة؛�والغ�يبةالمهجورة
المعا�تلكمنحوىلماالعرببيناألمثالمضربيجريكالمهكانولهذاحفظه صعوبة.

الكبيرة، � كلمات معجزات قليلة
أصحابه،خاصةفيخاطبالناس؛كلبحديثهيخاطب�محمدكانولهذا

والصغاراألعراب،ويخاطبالعامة،ويخاطبوالحكماء،الشعراءويخاطب
والكبير، والجميع يفهمون حديثه ويعونه ويقع من أنفسهم موقًعا.

تعرف بعض سمات لغة
الحديث الش�يف
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المفردات والمعجم :

ابحث � معنى كل كلمة من الكلمات اآلتية � المعجم الور� أو الرقمي
وسجل المعنى الذي تراه مناسباً

للسياق الوارد � نص الحديث الش�يف :
[األسماء]

نََفر :•

األمة :•

الِوْزر :•
•                                                           [

أفعال ]

: ط خ

َفُر : المجمُع من الن�اس ، النفر من ثالثة إ� عشرة من الر�جال ، َفُر : الَفْرُد من الن� الن�
  الر�جال والجمع : أَْنَفارٌ

ةٌ ُمْشَتَركَةٌ ، َقْد يَكُوُن ِفيَها َما ُهَو َجَماَعةٌ ِمَن الن�اِس تَْجَمُعُهْم َرَوابُِط تَا�ِيِخي�
ُلَغِوي� أْو ِديِني�

ُة َياَسِة أَِو االْقِتَصاِد األُم�  أِو اْقِتَصاِدي� َوَلُهْم أْهَداٌف ُمْشَتَركَةٌ �ِ الَعِقيَدِة أَِو الس�
ُة ُة اإلْسالَِمي� ُة األُم� بِي� َوَزَر الر�ُجُل : حمل ثقيل مرهق وشاّق ، ما يصعب حمله والقيام به،الَعَ�

أَثَِم ، اِْرتَكََب إِْثماً.  

يََتَحر�ُك ُدوَن َعْقٍل َوالَ َضابٍِط ، 
أ عبد هللا الزعبيكَْيَفَما ات�َفَق. 
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ٍَ رجٌل آتاُه هللاُ ماًال وعلًماقال رسول هللا  ِة كمثِل أ�بعِة نَفر : " مثُل هذه األُم�
ِه ورجٌل آتاه هللاُ علًما ولم ُيْؤتِه ماًال فهو فهو يعمُل بعلِمه � مالِه ُينفُقه � حق�

 فهمايقوُل لو كان � مثَل هذا عملُت فيه مثَل الذي يعمُل قال رسوُل هللاِ 
ِ � األجرِ سواءٌ ورجٌل آتاه هللاُ ماًال ولم ُيْؤتِه علًما فهو يخبُط � مالِه ُينفُقه � غير

ِه ورجٌل لم ُيْؤتِه هللاُ علًما وال ماًال فهو يقوُل لو كان � مثَل هذا عملُت فيه حق�
].مثَل الذي يعمُل قال رسوُل هللاِ صل�ى هللاُ علْيِه وسل�َم فهما � الِوْزرِ سواءٌ 

الترمذي وابن ماجة]

أثناء قراءة النص

اقرأ الحديث الش�يف ، واحفظه واستعد لمناقشته
مع معلمك وزمالئك :

أ عبد هللا الزعبي
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أنشطة ما بعد
النص

حول النص

صنف كل واحد من أ�بعة النفر❶
بكلمتين فقط :

 األول : عالٌم ثري� .√
الثا� :√
الثالث :√
الرابع :√

عالٌم
ثري�فقيرٌ.

فقيرٌجاهٌل.

جاهٌل. تحد�ث ، من وحي معنى❷
الحديث ، حول :

 إنفاق المال � حقه .⏎

النية الحسنة وثوابها .⏎
وعقابها⏎ السيئة النية

أي يكسبه من ط�يق مشروع، وينفقه � الوجه 
المشروع، هو عالم وغني

 ينفق المال وفق ما أراد هللا، ويكسبه من الطرق
التي سمح هللا بها.

كماله : " من نوى الخير وعمل منه مقدوره ، وعجز عن إ
يتمنى أن يعمل كما يعمل الفاسق وإذا تمنيتكان له أجر عامل "

معصية كتبت لك معصية
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❸ً لو أردت أن تقدم ملخصاً لسائل سألك عن الحديث مستخدما
ر ؛ الفعلين : يحث� ، ويحذ�

     فماذا تقول ؟

 الحديث الش�يف ويرغب � طلب العلم واإلنفاق � أوجه الخير((عن َعْبَد هللا�ِ ْبَنيحث
َمْسُعوٍد َقاَل َقاَل الن�ِبي�

rاْثَنَتْيِن رَُجٌل آتَاُه هللا�ُ َماًال َفُسل�َط َعَلى َهَلكَِتِه �ِ اْلَحق� َورَُجٌل آتَاُه هللا�ُ اْلِحْكَمَة ِ�  ال حسد إِال�
َفُهَو يَْقِضي بَِها َوُيَعل�ُمَها))

 « إنما األعمال بالنيات» واستحضار النية عند كل عمل لقوله 
 الحديث الش�يف  من اإلنفاق � األوجه غير المشروعة التي حرمها هللا قال النبيويحذر

:
((إن هللا يرضى لكم ثالثاً، ويكره لكم ثالثاً... ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة

المال)) كما حذر الحديث
الش�يف من سوء النية وتمني فعل المعاصي فأخطر شيء � حياة كل إنسان هو

التمني.
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عد إ� كتاب ( أمثال الحديث ) لإلمام الرامهرمزي ، أو كتاب ( األمثال �❹
الحديث ) أل� الشيخ

كتبهما ثم اشرحهما .      األصبها� واختر من أي� منهما حديثين ش�يفين وا
عن كَْعب بن مالك رضي هللا عنهمن هذه األحاديث الحديث الذي رواه اإلمام مسلم � "صحيحه" ❶

َقال َ: َقاَل َرُسوُل هللا�ِ َصل�ى هللا�ُ َعَلْيِه َوَسل�م : ( مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها ال�يح
تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج ، ومثل الكافر كمثل األرزة المجذية على أصلها ال يفيئها شيء

حتى يكون انجعافها مرة واحدة )

ففي هذا الحديث مث�ل النبي صلى هللا عليه وسلم المؤمن والكافر � تعرضهم ألنواع البالء � هذه
الحياة , فشبه المؤمن بالنبتة الرطبة اللينة التي تؤثر فيها ال�يح ,فتحركها يمنة ويسرة , وتخفضها تارة

وترفعها أخرى , وتظل على هذه الحال حتى تيبس وتنتهي, وهي الخامة من الزرع , ومّثل الكافر أو
المنافق ـ كما � بعض الروايات ـ بالشجرة العظيمة التي ال تحركها ال�يح وال تزحزحها وال تؤثر فيها ما
دامت ثابتة منتصبة ,حتى إذا أذن هللا بانتهائها وفنائها أرسل عليها �يحا عاصفة قوية ,فتقلعها من

األرض دفعة واحدة , وهي شجرة الصنوبر التي تتميز بعظمها وقوتها وتحملها للظروف المناخية
السيئة , كما ذكر ذلك ُشر�اح الحديث .

ومعنى الحديث أن المؤمن معرض دائما ألنواع البالء � هذه الدنيا ,� بدنه وأهله وماله , كما قال هللا
تعا� :»ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات وبشر الصاب�ين
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وقد ضرب النبي صلى هللا عليه وسلم األمثال على كمال هذه الرسالة ,❷

روى البخاري عن أ� ه�يرة رضي هللاوكيف أن هللا ختم بها جميع الرساالت , 
عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :( إن مثلي ومثل األنبياء من
قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إال موضع لبنة من زاوية فجعل

الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هال وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا
اللبنة وأنا خاتم النبيين ) .

ففي هذا الحديث مثل النبي صلى هللا عليه وسلم هذا الموكب الك�يم
موكب األنبياء عليهم الصالة والسالم وتعاقب إرسالهم إ� الناس بالبيت الذي

أسست قواعده ، ورفع بنيانه , وقد اعتنى صاحبه عناية شديدة بعمارته
وت�يينه حتى بلغ الغاية � الحسن والجمال , ولم يبق له إال موضع حجر �
زاوية به يتم هذا البناء ويكتمل حسنه وجماله , فشبه النبي صلى هللا عليه

كتمل به هذا وسلم نفسه وما بعث به من الرسالة الخاتمة , بهذا الحجر الذي ا
البنيان , فبمبعثه عليه الصالة والسالم ختمت الرساالت , وتمت الشرائع ,

وقامت الحجة على العباد ,وجمع هللا عز وجل � هذه الش�يعة ما تفرق �
الشرائع السابقة من الخير والهدى , فجاءت بجميع مصالح العباد الدنيوية
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حول لغة النص

المعجم : تأمل معا� كلمتي ( الِمثل ) والحرف ( لو ) ثم أجب عن
األسئلة ، مستأنساً بما عرفته :

 ( الِمثل ): المساواة � المقدار ، الشبه والنظير ، الصورة والشكل ،✦
العبرة واالتعاظ .

كرمتك ) ، والتمني مثل : ( لو✦ ( لو ) : تفيد الشرط مثل : ( لو زرتني أ
زرتني البارحة )

 : « لواختر لكلمة ( مثل ) المعنى المناسب لسياقها � قول الرسول◘      والتقليل مثل : ( زر� ولو ساعة )
كان � مثل هذا عملت فيه

     مثل الذي يعمل :
ِمثل األو� :◘
ِمثل الثانية :◘

المساواة
الشبه� المقدار

.والنظير 
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أفادت كلمة ( لو ) � الحديث◘
الش�يف معنى :

الشرط والتمني .√
التمني ال غير.√
الشرط ال غير .√
القليل اليسير .√

استخدم كلمة ( لو ) � جمل تحقق◀
المعا� اآلتية :

التمني :√

الشرط :√

التقليل :√

«لو أن� لنا كَر�ًة فنكوَن
من المؤمنيَن»

«ولو بسط هللا الرزق لعباده
 لبغوا � األرض»

«تصدْق ولو
بشق تمرة»

لو درستم منذ بداية العام لحصلتم
على نسب عالية .

لو درست
لنجحت .

اقرأ ولو ساعة �
اليوم .
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حول قارئ النص

من أي أ�بعة النفر تسعى أن❶
تكون؟ ولماذا؟

هل مررت بموقف يشبه الموقف الذي يعبر عنه حال الرجل الثا� �❷
الحديث الش�يف ؟ اشرحه .

كيف تتصرف ، لو سلمك أبوك مبلغاً من أموال❸
الصدقة لتو�يعه ؟

الحوار
والمناقشة

الحوار
والمناقشة

الحوار
والمناقشة


