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I - عتبة القراءة:  

  :إضاءات معرفية  -  1  
  :التعريف بالحديث النبوي الشريف –أ 

، »...َوى ِإنَما اَألْعَماُل بالنـياِت وِإنَما ِلُكل اْمِرٍئ ما نَـ «: ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصمن قول كقوله  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصهو ما صدر عن الرسول محمد : الحديث النبوي
نَـُهَما أُُموٌر ُمَتَشاِبَهاٌت ال يـَْعَلُمَها َكِثيٌر ِمَن الناِس «: ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصوكقوله  ألصحابه كيفية  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصكتعليمه   ، أو فعل»...اْلَحالُل بـَيٌن َواْلَحَراُم بـَيٌن، َوبـَيـْ

 ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصكإقراره   ، أو تقرير»ُذوا َعني َمَناِسَكُكمْ خُ «: ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص، وقال »صلوا كما رأيُتموني أصل «: أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصالصالة، وكيفية الحج، فقد ثبت عنه 
ما  ومن أمثلة هذا اللون من اإلقرار. ، أم في غيبته ثم بلغه ذلكملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصلما فعله بعض أصحابه من قول أو فعل، سواء أكان ذلك في حضرته 

أنه ليس من طعام «: ؟ قالأكل منهيلماذا لم  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصفلم يعترض على ذلك، وعندما سئل  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصثبت من أن بعض الصحابة أكل ضبا بحضرته 
قل هو ﴿ بعث رجال على سرية، وكان يقرأ ألصحابه في صالته وهو إمام بهم، فيختتم قراءته بسورة ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصوما ثبت من أنه ، »أهلي فأراني أعافه

 المسلم خصال

َ�  رَُسولِ  قال َ�  َصَ�ّ  اهللا مَ  َعلَيْهِ  اهللا
  :قد� حديث � وََسلَّ

َل «
َ
َها َفُظنُّ  َ.نَ  ِخَصاٍل، ِسِتّ  َقنْ  َرَبّهُ  ُموَ#  َسأ َغّ

َ
ُ  ك

َ
ابَِعةُ  َخالَِصًة، 4 بَُّها، ُموَ#  يَُكنْ  لَمْ  َوالَسّ ، يَا: قَاَل  ُ=ِ ُيّ  رَِبّ

َ
 ِعبَاِدكَ  أ

ْيDَ؟،
َ
ِي: قَاَل  أ

َّ
Fَوال يَْذُكرُ  ا ،Kَُْيّ : قَاَل  يَن

َ
ْهَدى؟، ِعبَاِدكَ  فَأ

َ
ِ : قَاَل  أ

َّ
Fُهَدى، يَتْبَعُ  يا

ْ
ُيّ : قَاَل  ال

َ
ْحُكُم؟، ِعبَاِدكَ  فَأ

َ
ِي: قَاَل  أ

َّ
Fا 

ُيّ : قَاَل  Vَِْفِسِه، َ=ُْكمُ  َكَما لِلنَّاِس  َ=ُْكمُ 
َ
ْعلَُم؟، ِعبَاِدكَ  فَأ

َ
ِم، ِمنَ  يَْشبَعُ  ال Xَلِمٌ : قَاَل  أ

ْ
ِعل

ْ
مَ  َ[َْمعُ  ال

ْ
  اVَّاِس  ِعل

َ
ِمِه، إِ^

ْ
ُيّ : قَاَل  ِعل

َ
 فَأ

؟، بَاِدكَ عِ  َعُزّ
َ
ِي: قَاَل  أ

َّ
Fُيّ : قَاَل  َلَفَر، قََدرَ  إَِذا ا

َ
ْلcَ؟، ِعبَاِدكَ  فَأ

َ
ِي: قَاَل  أ

َّ
Fا  dَبَِما يَْر ،

َ
eُيّ : قَاَل  يُْؤ

َ
ْفَقُر؟، ِعبَاِدكَ  فَأ

َ
 َصاِحٌب : قَاَل  أ

َ�  رَُسوُل  قَاَل  ،»َمنُْقوٌص  َ�  َصَ�ّ  اهللا مَ  َعلَيْهِ  اهللا
يَْس «: وََسلَّ

َ
ِغcَ  ل

ْ
َما َظْهٍر، َقنْ  ال ِغcَ  إَِغّ

ْ
َرادَ  َوqَِذا اVَّْفِس، ِغcَ  ال

َ
َ�  أ  َجَعَل  َخrًْا، بَِعبْدٍ   اهللا

ِبِه، ِ�  َوُيَقاهُ  َغْفِسِه، ِ�  ِغنَاهُ 
ْ
َرادَ  َوqَِذا قَل

َ
َ�  أ ا، بَِعبْدٍ   اهللا ًّvَ  َفْقَرهُ  َجَعَل  َwَْقيْنَيْهِ  َن«.  

  )رواه ابن حبان في صحيحه(

َ�  رَُسولِ  قال َ�  َصَ�ّ  اهللا مَ  َعلَيْهِ  اهللا
  :وََسلَّ

» zَُْخاكَ  ان
َ
وْ  َظالًِما أ

َ
َ�  رَُسوَل  يَا رَُجٌل  َفَقاَل . »َمْظلُوًما أ هُ   اهللا ُzُْن

َ
يَْت  َمْظلُوًما، َ.نَ  إَِذا أ

َ
فََرأ

َ
ُه؟ َكيَْف  َظالًِما َ.نَ  إِن أ ُzُْن

َ
 أ

ْجزهُ «: قَاَل 
َ

وْ  ~
َ
هُ  َذلَِك  فَإِنَّ  ، الظلم عنْ  َيْمنَُعهُ  أ ُzَْن«.  

  )أخرجه البخاري والترمذي(

ِ�  َقنْ 
َ
َ�  رَُسولِ  قال: قال عنه اهللا ر�ُهَريَْرَة  أ َ�  َصَ�ّ  اهللا مَ  َعلَيْهِ   اهللا

ُخذُ  َمنْ « :ألصحابه يوما وََسلَّ
ْ
ِ�  ِمنْ  يَأ م�

ُ
 ِخَصاٍل، َ�َْس  أ

، َفيَْعَمُل  وْ  بِِهن�
َ
ُمُهن�  أ

�
؟ َفْعَمُل  نْ مَ  ُفَعل ُت : قَاَل  بِِهن�

ْ
نَا: قُل

َ
َخذَ : قَاَل  اِهللا، رَُسوَل  يَا أ

َ
ُهن�  نِيَِدي فَأ َمَحاِرمَ  ات�ِق : قَاَل  ُعم�  ِفيَها، َفَعد�

ْ
 تَُكنْ  ال

ْقبَدَ 
َ
ْلcَ  تَُكنْ  لََك  اهللاُ  قََسمَ  بَِما َوارَْض  ا�Vاِس، أ

َ
ْحِسنْ  ا�Vاِس، أ

َ
  َوأ

َ
ِحب�  ْؤِمنًا،مُ  تَُكنْ  َجارِكَ  إِ^

َ
ِب�  َما لِلن�اِس  َوأ

ُ
 Vَِْفِسَك  ~

  ُمْسِلًما، تَُكنْ 
َ
ِحَك، تُْكِ�ِ  َوال ةَ  فَإِن�  الض� ِحِك  َكْ�َ َب  تُِميُت  الض�

ْ
َقل

ْ
  .»ال

  )أخرجه الترمذي(

َ�  رَُسوُل  قَاَل  َ�  َصَ�ّ  اهللا مَ  َعلَيْهِ  اهللا
 والقصد والرd، الغضب � العدل و�مة نية،والعال ال� � اهللا خشية: بتسع ر� أمر�«: وََسلَّ

 ونظري ذكرا، ونط� فكرا، صم� يكون وأن ظلم�، عمن وأعفو حرم�، من وأعطي قطع�، من أصل وأن والغc، الفقر �
  .»با�عروف وآمر ع�ة،

 )من حديث أبي ھريرة(
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لرحمن وأنا أحب ألنها صفة ا": فسألوه فقال .»سلوه لماذا كان يصنع ذلك؟«: ، فقال لهمملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصفلما رجع السرية ذكروا ذلك للنبي  ﴾اهللا أحد
بأنه كان خلقه القرآن وكوصف أصحابه له  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص، أو صفة كوصف السيدة عائشة له »فأخبروه بأن اهللا تعالى يحبه«: ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصفقال . "أن اقرأ بها

  .ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص، إلى غير ذلك من صفاته الخلقية والخُلقية ... بأنه كان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص
  :التعريف بالحديث القدسي –ب 

  .ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصهو ما كان معناه من اهللا ولفظه من الرسول : لحديث القدسيا
  :مالحظة مؤشرات النص -  2

  :مجال النص - أ
  .النص ينتمي لمجال القيم اإلسالمية

  :نوعية النص - ب
  :أحاديث قدسية ونبوية شريفة بدليل المؤشرات اآلتية

  ."قال َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ "عبارة  �
  .عن أبي هريرة رضي اهللا عنه: السند �
  .أبو هريرة –ابن حبان : الراوي �
  .الترمذي –البخاري : اإلخراج �

  :)خصال المسلم( العنوان - ج
، يمكن أن يصير مركبا })المسلم(مضاف إليه ) + خصال(مضاف {: يتكون من كلمتين تكونان فيما بينهما مركبا إضافيا :تركيبيا �

  .أي جملة اسمية من مبتدإ وخبر) هذه خصال المسلم: (المحذوف بقولنا إسناديا بتقدير المبتدإ
 .بصيغة الجمع، مما يدل على أن المسلم يتحلى بخصال عديدة" خصال"وردت كلمة  :دالليا �

  :ونهاية النصبداية  -  د
 .مما يدل على أنها نصوص حديثية» ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا «تبتدىء جل فقرات النصوص بعبارة  :النص بداية �
 .أو أخرجه ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصتنتهي األحاديث بعبارات وضعت بين معقوفتين، وتشير إلى الراوي الذي روى الحديث عن الرسول  :النص نهاية �

  :بناء فرضية القراءة -  3
والقيم اإلسالمية النبيلة التي يدعو  بعد قراءة أولية للنص القرآني نفترض أن موضوعه يتناول الخصال التي يتصف بها  المسلم،

  .اإلسالمإليها 
II  - القراءة التوجيهية:  

  :اإليضاح اللغوي -  1
o أشد خشية هللا :أتقى.  
o كل ما حرم اهللا  :المحارم.  
o عظة وموعظة :عبرة.  

  : للنصالمضمون العام  -  2
  .تقوى اهللا، وغنى النفس، واألمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والسعي إلى طلب العلم، بعض من صفات المسلم الحقيقي

III - لقراءة التحليلية للنصا:  
  :المستوى الدالي -  1  

 :تضمن النص مجموعة من خصال المسلم -أ 
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  خصال المسلم  الحديث
  ...غنى النفس  –القناعة  –العز  –العلم  -العدل  –الهدى  –التقوى   1
  .نصرة الخ ظالما أو مظلوما  2
  .تجنب كثرة الضحك - ير للناس حب الخ -اإلحسان إلى الجار  -الرضى بالقسمة  -اتاء المحارم   3
  .األمر بالمعروف –الكلمة الطيبة  –العفو  –الجود  –صلة الرحم  –العدل  –خشية اهللا   4

  :مالحظة
، وبعضها ينظم عالقة اإلنسان ...)خشية اهللا  –الهدى  –التقوى (ن من جرد هذه الخصال أن بعضها ينظم عالقة اإلنسان بربه ييتب
  ...).صلة الرحم  - الكلمة الطيبة   -غنى النفس  –القناعة  –العز  –لعلم ا - العدل (بالمجتمع 

 :المستوى الداللي -  2
  :مضامين النصوص األساسية -أ 

  .التقوى، الهدى، العدل، العلم، العز، القناعة، وكان عليه السالم يكره الطمع: الخصال التي كان موسى عليه السالم يحبها هي �
  .لم إلى نصرة األخ بمساندته إن كان مظلوما ومنعه عن التمادي في ظلمه إن كان ظالمادعوته صلى اهللا عليه وس �
اتقاء المحارم، والرضى بما قسم اهللا، واإلحسان إلى الجار، وحب الخير للناس، وعدم : بخمس خصال، وهي ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصيوصي الرسول  �

 .اإلكثار من الضحك
 ...خشية اهللا، العدل، صلة الرحم : بتسع خصال، منها ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصأمر اهللا سبحانه وتعالى نبيه محمدا  �

  :صنفا خصال المسلم الواردة في األحاديث -ب 
  ما ينظم عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان  ما ينظم عالقة اإلنسان بربه

  ...العفو  –االعتدال في النفقة  –الصدقة  –اإلحسان إلى الجار  –العدل  –صلة الرحم   الهدى –التقوى  –خشية اهللا 
  :يب النصوص الحديثيةأسال – ج

  يا رسول اهللا –يا رب   النداء
َأي ِعَباِدَك  -َأي ِعَباِدَك َأْغَنى؟  - َأي ِعَباِدَك َأْعَلُم؟  -َأي ِعَباِدَك َأْحُكُم؟  - أي ِعَباِدَك َأْهَدى؟  -َأي ِعَباِدَك أَتْـَقى؟   االستفهام

  من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يُعلم من يعمل بهن؟ -َكْيَف أَْنُصُرُه؟ َأفـََرأَْيَت ِإن َكاَن ظَاِلًما   -َأفْـَقُر؟ 
  أحسن إلى جارك –ارض بما قسم اهللا لك  –اتق المحارم  –انصر أخاك   األمر
  ال تكثر الضحك  النهي

  :الخصائص الفنية -  د
  :تزخر النصوص الحديثية بمجموعة من الخصائص الفنية، منها

  " ...وأن يكون صمتي فكرا، ونطقي ذكرا" –" أنصر أخاك ظالما أو مظلوما" –" قدر غفر إذا"  اإليجاز
 ≠الغضب   –العالنية  ≠السر  –مظلوما  ≠ظالما  –شر  ≠خير  - الفقر  ≠الغنى  –أفقر  ≠أغنى  –ينسى  ≠يذكر   الطباق

  .نطقي ≠صمتي  - الرضى 
  :ثنائية المقدمة والخاتمة -  هـ

  النتيجة  المقدمة
  تكن أعبد الناس  ّتق المحارما

  تكن أغنى الناس  ارض بما قسم اهللا لك
  تكن مؤمناً   أحسن إلى جارك
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  تكن مسلماً   أحب للناس ما ُتحّب لنفسك
  السلم االجتماعي و سيادة االحترام  ال تكثر الضحك

  :المستوى التداولي -  3
  :القيم اإلسالمية وأهميتها - أ

باالمتثال لها، والحفاظ عليها، لما لها  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصوسة مجموعة من القيم اإلسالمية التي أوصى الرسول تتضمن النصوص الحديثية المدر 
والجدول التالي يوضح بعضا من مالمح . من دور في إبراز المكانة اإليجابية والعظيمة لإلنسان المسلم وتحقيق سعادته في الدنيا واآلخرة

 :هذه القيم
  أهميتها  معناها  القيمة

تمنح المرء سعادة الدنيا واآلخرة، وتخلق مواطنا صالحا لنفسه   .خشية اهللا ومحبته والسعي إلى مرضاته  تقوى اهللا
  .ولمجتمعه

  .تساهم في تطور الفرد والمجتمع ورفع شأنه بين األمم  .السعي إلى التعلم والمعرفة والبحث  طلب العلم
  .ة المساواة واألمن والطمأنينة في المجتمعتساهم في سياد  .الحرص على تحقيق التوازن وتجنب الظلم  العدل

  .تساهم في السلم االجتماعي، وتعزز االنتماء الوطني واإلنساني  .التعامل مع اآلخر بمحبة واحترام  حسن الجوار
VI  - القراءة التركيبية:  

م عالقته بغيره أفرادا وجماعات، تتناول األحاديث مجموعة من الصفات والخصال التي تنظم عالقة اإلنسان بربه، وعالقته بنفسه، ث
ل وإن التأمل في هذه الخصال يوحي بالقيم النبيلة التي تقوم عليها الدعوة اإلسالمية وتتوخى تمثلها في سلوكات الناس سرا وعالنية وفي ك

  .مناحي حياتهم الخاصة والعامة

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي




