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َ َر�ُس�ُل  99 َعْن َعاِئ�َسَة  اأَنََّها َقاَلْت: )َما ُخريِّ

اإِْثًما َيُكْن  َلْ  َما  اأَْي�َسَرُهَما  اأََخَذ  اإِلَّ  اأَْمَرْيِن  َبْيَ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل 

ْبَعَد النَّا�ِص ِمْنُه, َوَما اْنَتَقَم َر�ُس�ُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َفاإِْن َكاَن اإِْثًما َكاَن اأَ

 
)1(

ِلَنْف�ِسِه اإِلَّ اأَْن ُتْنَتَهَك ُحْرَمُة اهلِل َفَيْنَتِقَم هلِلِ ِبَها(.

)1( اأخرجه البخاري برقم: )35٦٠(، وم�سلم برقم: )2327(.

الدر�س ال�سابعالدر�س ال�سابع

تمهيدتمهيد

اأم���ام���ك  ���س��ف��رك  اأث����ن����اء   يف 

مق�سدك،  اإىل  لت�سل  ط��ري��ق��ان 

والآخ��ر  وط��وي��ل،  �ساق  اأحدهما 

�سه��ل وخم�ت�س�ر، فاأيهما ت�سلك؟

اأمامك  وم��ب��داأ،  بفكرة  زميلك  اإق��ن��اع  اأردت 

طريقان لت�سل اإىل مق�سدك اأحدهما باللني 

ال�سوت،  ورف���ع  بالعنف  والآخ����ر  وال��رف��ق، 

فاأيهما ت�سلك؟

بع�س  تف�سله  قد  والغلظة  العنف  م�سلك  اإن 

الطباع الب�سرية، ولكن ماذا كان يف�سل نبينا 

لتتعرف  الآت���ي  اق���راأ احل��دي��ث  ملسو هيلع هللا ىلص،  حممد 

على ذلك :

الُي�سر وال�َسماَحةالُي�سر وال�َسماَحة

السهل والمختصر

اللين والرفق
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عائ�شة بنت اأبي بكر عائ�شة بنت اأبي بكر 
، ولدت بعد البعثة، كانت من اأحب الن�ساء اإىل  هي اأم املوؤمنني عائ�سة بنت اأبي بكر ال�سديق 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص، متيزت بالعلم والذكاء وقوة احلفظ، وكانت من اأفقه النا�س واأعلمهم، حتى كان كبار 

اأحاديثها عن  بلغ عدد  للحديث  ال�سحابيات رواية  اأكرث  العلم، وهي  ي�ساألونها عن    ال�سحابة 

ملسو هيلع هللا ىلص تويف يف حجرتها ودفن فيها، كانت حمبة  اأن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص )221٠( حديًثا، ومن ف�سلها  النبي 

لالإنفاق يف �سبيل اهلل، بعث لها معاوية  مرة ) 1٠٠،٠٠٠ ( درهم فما اأم�ست اإل وقد ت�سدقت 

بها، توفيت  باملدينة �سنة ) 57 ( من الهجرة.

11   من �سفات نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، ال�سماحة وحب الي�سر وال�سهولة يف الأمر، وكراهة الت�سديد على النف�س، فلنا فيه اأ�سوة 

ح�سنة، فاحر�س على انتهاج منهجه يف اختيار اأ�سهل الأمور ما مل يكن اإثمًا.

22   من اأمثلة الأخذ بالأي�سر: حتمل اأذى النا�س وعدم النت�سار للنف�س، والر�سا بالربح القليل عند البيع وال�سراء، والأخذ 

باملتي�سر يف املاأكل وامل�سرب وامللب�س واملركب، و ...............................................

٣٣  الت�سديد على النف�س، وق�سد امل�سقة، لي�س من اأخالق الإ�سالم، فقد دعا النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالهالك على املت�سددين.

٤٤   من اأمثلة الت�سدد وعدم الأخذ بالأ�سهل: ال�سيام يف ال�سفر ال�ساق، ..............................................، ........................

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

معناهاالكلمة

بني اأمرين من اأمور الدنيا.بي اأمرين

هما.اأي�سرهما َخفَّ
َ
اأ

ما عاقب اأحدًا انت�سارًا لنف�سه.وما انتقم لنف�سه

ما حرم اهلل فعله.حرمة اهلل

باإقامة حدوده.فينتقم هلل بها

التعريفالتعريف

بالراويبالراوي

من معاين احلديثمن معاين احلديث

األخذ بالرخص في العبادات

يصلي الليل كله وال ينام
يصوم دائماً وال يفطر
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�سل�كية �سل�كيةتطبيقات  تطبيقات 

اأختار الأي�سر من الأم�ر ما ل يكن اإثماً.

اأبتعد عما فيه اإثم ول� َرِغَبْتُه نف�سي.

دلَّ احلديث على بع�ص اأخالق النبي ملسو هيلع هللا ىلص و�سفاته, اذكر ثالثاً منها.  

ا�ستنبط من احلديث حكماً فقهيًّا.

كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص ل ينت�سر لنف�سه, مثِّل مبثال من م�اقفه ملسو هيلع هللا ىلص يدل على ذلك.

هل ي�سح و�سف اأحكام الإ�سالم بالت�سدد؟ وملاذا؟ 

�س�س11

�س�س33

�س�س44

�س�س22

٥٥

66

77

الإ�سالم دين ُي�سر، واأحكامه فيها تي�سري وتلبية حلاجات النا�س، فالعمل بها وتطبيقها اأخذ بالتي�سري.

لي�س من التي�سري التهاون يف اإقامة احلدود، و ترك النت�سار حلرمات اهلل اإذا انتهكت، لأن ذلك يف�سي اإىل الوقوع 

يف الإثم وانت�سار الف�ساد.

النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان اأبعد النا�س عن الإثم، فال ي�سح التهاون بالوقوع يف الإثم بحجة التي�سري وعدم الت�سدد.

التقـويـم
التقـويـم

 حدد مع مجموعتك متى يكون ترك �لنت�سار للنف�س �سماحة ورفعة؟ ومتى نشاط

يكون ذلة ومهانة؟
١

يكون رفعة: عندما يكون ألمر دنيوي مع القدرة لكن يتركه تواضعاً لله وتسامحاً للمسلمين
يكون ذلة ومهانة: عند انتهاك حرمات هللا أو الوقوع في اإلثم وانتشار الفساد

 السماحة
حب اليسر والسهولة في األمر
كراهة التشديد على اللنفس

ال يصح التهاون بالوقوع في اإلثم بحجة التيسير وعدم التشدد

 ج3: ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي هللا عنه
 قال: "كنت أمشي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 وعليه برد نجراني غليظ الحاشية؛ فأدركه أعرابي فجبذه

 بردائه جبذة شديدة؛ حتى نظرت إلى صفحة عاتق
 رسول هللا ل قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته؛

 ثم قال: يا محمد مر لي من مال هللا الذي عندك؛
 فالتفت إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم ضحك

ثم أمر له بعطاء

 ال يصح، ألن اإلسالم دين يسر وأحكامه فيها تيسير وتلبية
لحاجات الناس؛ فالعمل بها وتطبيقها أخذ بالتيسير
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