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ُق بالعدل والشجاعة َأتخلَّ

الدرس السابع التهذيب

تمهيد:
العدل والشجاعة  خلقان من األخالق اإلسالمية، التي تحفظ العباد والبالد، وتضمن لهم 

العزة واألمن، قال تعالى: ﴿ چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ﴾)1).
ورايته  العدل  وجداره  الحق  بابه  متين،  بنيان  على  إال  القائمة  اإلسالم  قوة  انتشرت  فما 

الشجاعة.
ُف معنى العدل وصوره. 1- َأتعرَّ

  أ - معنى العدل: أخذ الحقوق وأداء الواجبات.
ب- صور العدل:  

وأولى  آكد  األمور  في حق والة  لكنه  في كلِّ شيء،  فالعدل واجب   « العلماء:  أحد  قال 
لم حيث  لهم،  والكراهة  الفوضى  حصلت  األمــور  والة  من  وقع  إذا  الظلم  ألنَّ  وأعظم؛ 

 

يعدلوا «)2(.
1- عدل والة األمور: الحاكم،  القاضي، كل صاحب سلطة.

2-  العدل مع الزوجة أو بين الزوجات: سواء في النفقة والسكنى والمبيت.
3- العدل بين األبناء: في العطايا والهبة والوقف والتسوية بينهم.

ا، وال يشهد بالباطل. 4- العدل في القول: فال يقول إال حّقً
5- العدل في الكيل والميزان.

)1( سورة النحل: 90
)2( شرح رياض الصالحين  ابن عثيمين  ج3  ص 643
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بأنَّه واإليمان  فيه،  بالدخول  اإلســالم  أعــداء  لترغيب   ( المسلمين  غير  مع   6-  العدل 
ين الحقُّ (. هو الدِّ

أ - َأكتُب فضل اإلمام العادل من خالل النصين اآلتيين.  نشاط 1

عن أبي هريرة  قال: قال رسول اهلل �: » ثالثة ال ترد دعوتهم: اإلمام العادل، 
والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها اهلل فوق الغمام وُتفتَُّح لها أبواب السماء 

تي ألنصرنَّك ولو بعد حين «)1(. ويقول الرب  : بعزَّ
..............................................................................................................................................................................................

عن أبي هريرة  قال: قال رسول اهلل �: » سبعة يظلهم اهلل تعالى في ظله يوم 
ال ظل إال ظله، وذكر منهم » إمام عادل «)2(.

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

مهارة االستدالل

ب - َأكتُب أمثلة لصور العدل:  نشاط 1
مهارة التوسع

.................................................................................................. عدل اإلنسان مع َمْن دونه   1

.................................................................................................. عدل اإلنسان مع َمْن فوقه  2

.................................................................................................. عدل اإلنسان مع أكفائه وأقرانه 3

)1( سنن الترمذي  كتاب: صفة الجنة عن رسول اهلل �   باب: ما جاء في صفة الجنة ونعيمها.
)2( صحيح مسلم  كتاب: الزكاة  باب: فضل إخفاء الصدقة.
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ُف جوانب من العدل في حياة الرسول �. 2- َأتعرَّ
مه األمة من بعده، ومن ذلك: العدل منهج رباني، طبقه  النبي � في حياته، وعلَّ

أ - على نفسه.
ل به القوم، فمرَّ بسواد  ل صفوف أصحابه يوم بدر، وفي يده قدح ُيعدِّ  » أنَّ رسول اهلل � عدَّ
بالقدح،  بطنه  في  الصف، فطعن  النجار - وهو مستنتل من  بن  بني عدي  بن غزيَّة - حليف 
فأقدني.  بالحق والعدل،  يا رسول اهلل، أوجعتني، وقد بعثك اهلل  يا سواد. فقال:  وقال: استِو 
قال: فكشف رسول اهلل � عن بطنه، وقال: استقد، قال: فاعتنقه، فقبَّل بطنه، فقال: ما حملك 
على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول اهلل، حضر ما ترى،  فأردت أن يكون آخر العهد بك: أن يمس 

جلدي جلدك. فدعا له رسول اهلل �  بخير«)1(.
ب – على اآلخرين.

هم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي �  عن عائشة زوج النبي � : » أنَّ قريًشا أهمَّ
م فيها رسول اهلل � ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إال أسامة بن  في غزوة الفتح، فقالوا: َمْن يكلِّ
ن وجه رسول  زيد ِحبُّ رسول اهلل �. فأتى بها رسول اهلل �، فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلوَّ
اهلل �، فقال: أتشفع في حدٍّ من حدود اهلل؟فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول اهلل. فلما كان 
العشي قام رسول اهلل � فاختطب، فأثنى على اهلل بما هو أهله، ثم قال أما بعد: فإنما أهلك 
الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. » ثم أمر بتلك 

المرأة التي سرقت فُقطعت يدها «)2(.

)1( السلسلة الصحيحة، األلباني ، ج6 ، ص334.
)2( صحيح مسلم  كتاب: الحدود  باب: قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود.
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الصالحين،   نشاط 2 أو  الصحابة  أحد  عدل  ُتبيُِّن  قصة  عن  َأبحُث 
وَأَضُع لها ِعنواًنا.

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

مهارة البحث

ا من أثر العدل في حياتنا. 3- َأستنتُج بعضاً

انتشار المحبة
بين الناس

األمن
والطمأنينة

الخير
والبركة

التعاون
والتماسك

طريق
موصل للجنة

» َحكمت فعدلت فنمت يا .... «  نشاط 3
   َأبحُث من خالل المصادر المتاحة عن اآلتي:

- القائل : ........................................................................................................................................................... .

- لمن قيلت : .................................................................................................................................................. .

- داللتها : ......................................................................................................................................................... .

مهارة البحث والربط
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ُح  معنى الشجاعة. 4- ُأوضِّ
أ - معنى الشجاعة: الثَّبات واإلقدام على األمور النَّافعة لتحصيلها أو دفعها.

  نشاط 4

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

َأكتُب موقًفا شاهدته تحقق فيه الثَّبات واإلقدام.
مهارة التوسع

ا من صور الشجاعة. 5- ُأبيُِّن بعضاً
شجاعة الرسول � :

» عن أنس   قال: كان النبي � أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، 
ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قِبََل الصوت فتلقاهم رسول اهلل � راجًعا وقد 
سبقهم إلى الصوت وهو على فرس ألبي طلحة ُعْرٍي في عنقه السيف وهو يقول: َلْم تراعوا َلْم 

تراعوا، قال: وجدناه بحًرا «)1(.
شجاعة الصحابة في معركة مؤتة:

عت في يدي تسعة أسياف، وصبرت  خالد بن الوليد  قال: » لقد رأيتني يوم مؤتة تقطَّ
في يدي صفيحة لي يمانية « ولما احتضر قال: » لقد طلبت القتل مظانه، فلم يقدر لي إال أن 
ها وأنا متترس  أموت على فراشي، وما من عملي شيٌء أرجى عندي بعد ال إله إال اهلل من ليلة بتُّ
فانظروا  مت  أنا  إذا  قال:  ُثمَّ  الكفار،  على  نغير  حتى  الصبح  ننتظر  تهلبني،  والسماء  بترسي، 

ة في سبيل اهلل  «)2(. سالحي وفرسي فاجعلوها عدَّ

)1( صحيح البخاري  كتاب: الفضائل  باب: فن شجاعة النبي � وتقدمه للحرب.
)2( التبويب الموضوعي لألحاديث  كتاب: المناقب والمثالب وحياة الصحابة  باب: سيرة الصحابة.
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شجاعة الصبيان  في غزوة بدر:
المسلمون  انهزم  حينما  وثباته  بشجاعته  استطاع  عشرة  السابعة  دون  وهو  زيد  بن  أسامة 
في يوم حنين أن يحيط بالنبي � مع عمه وابن عمه أبي سفيان وستة نفر آخرين من الصحابة 

الكرماء، وبهذه الشجاعة استطاع أن يحول هزيمة المسلمين إلى نصر.
شجاعة النساء في غزوة أحد:

ظهرت شجاعة صفية بنت عبد المطلب في غزوة أحد عندما خرجت لسقاية المجاهدين 
المسلمين بسبب  المجاهدين بعد هزيمة  به  الذي تسقي  الماء  ومداواتهم، حيث ألقت وعاء 
الفارين  في  وتصرخ  اهلل،  سبيل  في  برمحها  تجاهد  فانطلقت   � النبي  ألمر  الرماة  مخالفة 

المتخاذلين: » ويحكم.. انهزمتم عن رسول اهلل � ؟.
وهنا تقدمت الصفوف تدافع عن رسول اهلل � ، وتفاجأت وهي تقاتل بالسيف في مقدمة 
أجساد  وسط  المطلب(  عبد  بن  )حمزة  أخيها  جسد  برؤية  اهلل،  رسول  جوار  إلى  الصفوف 
المجاهدين الطاهرة، ولما همت باإلسراع إليه لفحصه وإلقاء نظرة الوداع عليه رآها الرسول 
أن  يأمرك  اهلل  إن رسول  أماه،  يا  الزبير ألمه:  قال  » ردها عن رؤيته«.  الزبير:  فقال البنها   �
ترجعي، فدفعته في صدره وقالت: ولم؟ وغضبت للتمثيل بجثة شقيقها في أول األمر غضبًا 
شديدًا، ثم عادت وصبرت واحتسبته عند اهلل الذي ال تضيع ودائعه، وقالت: ال حول وال قوة 
إال باهلل العلي العظيم، ودعت دعاء الصابرين: » إنا هلل وإنا إليه راجعون «.  ثم أمر الرسول � 

بدفنه مع عبداهلل بن جحش ابن أخته وأخيه في الرضاعة.
من شجاعة السلف الصالح:

الرحمن  عبد  الخليفة  على  التجار  بعض  رفعها  قضية  في  قرطبة  قاضي  بشير  ابن  نظر 
الناصر، فقضى للتاجر على الخليفة، وذهب إلى الخليفة يخبره بالحكم، ويهدده باالستقالة 

من القضاء إن لم يقرن الحكم بالتنفيذ، قال اهلل تعالى: ﴿ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  
چ  چ﴾)1).

)1( سورة المائدة: 47



164

نشاط 5

  

تي بايعن الرسول � قبل هجرته بيعة العقبة خفية  سيدة من بني الخزرج من الالَّ
ويبلغوا  نفسه  أحدهم  � ودعوته كما يحمي  اهلل  يحموا رسول  أن  قريش على  من 
ت  رسالته، سعيدة فخورة بعهدها، وقدرت ما يكلفها هذا العهد من الجهاد، و قد أعدَّ
لذلك ولديها »حبيًبا وعبداهلل« شهدت غزوة أحد، وبيدها السقاء والضماد في بداية 
المعركة، حيث كان النصر حليف المسلمين، فما إِن نالتهم الهزيمة حتى ألقت السقاء 
والضماد وأخذت السيف وقاتلت الكفار لتحمي الرسول اهلل � من أن يصيبه أذى، 
عنه  سألت  َمْن  أول  مصروعة، فكان  األرض  على  وارتمت  وخارت  جرحت  حتى 
المشركون به؟ فلم تسأل عن زوجها وال عن  أفاقت رسول اهلل؟ وماذا صنع  حينما 

ولديها.
وقد أحسنت  تربية ولديها » حبيًبا وعبداهلل « ومألت قلبيهما إيماًنا وصدرهما 
بن  معاذِ  مع  اليمن  إلى  عبداهلل  ابنها   � الرسول  فأرسل  قوًة،  وسواعدهما  شجاعًة 
اب،  فما  كان من مسيلمة إال أن سأله: »  جبل، وأرسل حبيًبا رسواًل إلى مسيلمة الكذَّ
تشهد أن محمًدا رسول اهلل؟  » فيقول حبيب: نعم،  فيسأله: » تشهد أني رسول اهلل « 
يقول: ال، فيقطع عضًوا من جسده، حتى قّطعه عضًوا عضًوا، وبعد موت النَّبي قاتل 
المسلمون مسيلمة بقيادة خالد بن الوليد، فكانت من بين المقاتلين هي وابنها عبداهلل، 
َأدرَك مسيلمة  ابنها عبداهلل فصمد حتى  ا  وأمَّ ِذَراُعها،  ُبتَِر  بالسيف حتى  معه  فقاتلت 

وقتله بسيفه فأرداُه قتياًل، ومات مسيلمة وماتت فتنته.

ُف على شخصية شجاعة: َأتعرَّ

َفَمْن هي هذه الصحابية الشجاعة ؟ ) ...................................................................................................... (.

مهارة البحث
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ا من أثر الشجاعة في حياتنا.  6- َأستنتُج بعضاً
للشجاعة فوائد كثيرة منها:

تحمل المكاره

فوائد
الشجاعة

رد الحقوق ألصحابها

إقامة
العدل

مواجهة
الظلم

ُأقارن بين الشجاعة والتهور.  نشاط 6
مهارة المقارنة

أوجه الختالفوجه التشابه
التهورالشجاعة
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: مُت مع إِخواني من الدرس أنَّ َتعلَّ
1- العدل أخذ الحق الذي لي، وأداء الواجب الذي علي.

2- الشجاعة ثبات وإقدام على األمور النافعة.
3- العدل يحفظ األمم ويبني الحضارات.
4- تحمل النتائج المترتبة على الشجاعة. 

5- مواجهة الظلم وتحمل المكاره من الشجاعة.
6- الشجاعة تحقق العزة للفرد والمجتمع. 

7 - القيمة المستفادة: ..................................................................................................................
8 - المظاهرالسلوكية: 

  أ  - ..........................................................................................................................................
ب - .........................................................................................................................................
جـ - .........................................................................................................................................
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السؤال األول: َأجب عن األسئلة اآلتية: 
ف معنى كل من: 1- عرِّ

- العدل: .................................................................................................................................................................... .

- الشجاعة: ............................................................................................................................................................. .

َق الرسول � العدل في أعظم صوره، اكتْب مثااًل على ذلك. 2- طبَّ
. ...............................................................................................................................................................................................    

3- ما الثمرات التي يجنيها اإلمام العادل عند اهلل  ؟
. ...............................................................................................................................................................................................    

السؤال الثاني: أكمل الجمل اآلتية بما يناسبها.
 أ  - العدل  أن تأخذ الحق الذي ........................................................................................................................... .
ب- الواجب أن تعطي الحق الذي ..................................................................................................................... .
ج - اإلمام العادل يضمن طاعة ............................................................................................................................. .
 د - العدل أساس ............................................................ وبدونه يشقى .............................................................. .
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السؤال الثالث: اقرأ القصة اآلتية، ثم أجب:
ى ) طعمة بن أبيرق ( وهو مسلم سرق ِدرًعا من جاره وخبأه عند يهودي،  كان هناك رجل ُيسمَّ
وحامت الشبهات حول طعمة، فحلف باهلل ما أخذها، وظهرت الدرع عند اليهودي، ولما سئل 
أن  طعمة  وأراد  اليهود،  من  ناس  بذلك  له  وشهد  إياها،  واستحفظني  طعمة  إلي  دفعها  قال: 
ُيبّرئ نفسه ويلصق التهمة باليهودي دفًعا للعار، وأثار طعمة النبي � على اليهودي الختالف 

أ اليهودي)1(. الدين، ولكن الرسول الكريم حكم بما أوحى اهلل  إليه من األمر وبرَّ
  ما الذي أعجبك في قصة الرجل المسلم ) طعمة ( مع اليهودي ؟ وما الذي لم يعجبك

فيها ؟
. ....................................................................................................................................................................................................

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

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

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

)1( رواه أبو داود 3582  أحمد شاكر في المسند  صحيح )666( وقال األلباني: صحيح.
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