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أُحافُظ على أسرار اآلخرين

الدرس السابع التهذيب

تمهيد:
حفظ السر من أعظم األمانات التي توثق العالقات االجتماعية بين الناس وتعززها، وقد 

قيل : » قلوب العقالء، حصون األسرار «.
ُف على معنى إفشاء السر. 1- أتعرَّ

 إفشاء السر: نشر السر وإذاعته بين الناس بالكتابة أو اإلشارة أو الكالم)1(.

أ - أمثل لصور إفشاء السر بـ :  نشاط 1
مهارة ضرب األمثلة

* الكتابة : ......................................................................................................................................... .

* اإلشارة : ....................................................................................................................................... .

* الكالم : ......................................................................................................................................... .

ر  ج9  ص3946 )1( نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم  باب: حكم إفشاء السِّ
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على   نشاط 1 الدالة  الكلمات  اآلتية  الشواهد  من  ب-  َأستنتُج 
مهارة االستنتاجكتمان السر وأكتبها.

الكلمة الدالة على كتمان السرالشواهدم

1
ٻ   ٻ   ٻ    ٱ    ﴿ تعالى:  قال  يوسف،  البنه  يعقوب  قصة 
ٺ ٺ   ڀ   ڀ      ڀڀ    پ   پ   پ   پ    ٻ  

  ٺ  ٺ ﴾)1).
..........................................................

2

﴿ڄ    : إيمانه  كتم  الذي  فرعون  آل  مؤمن  في  سبحانه  قال 
چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ  
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   
ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ       گگ  گ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ         ڱ ﴾)2).

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

3

فيفشونه  الحديث   � النبي  من  يسمعون  المنافقون  كان 
ٹ    ٹ   ٿ    ﴿ تعالى:  اهلل  فقال  المشركين،  يبلغ  حتى 
ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  

ڃ ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ  

چ چ﴾)3).

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

2- َأقتدي بالسلف الصالح  في كتمان السر.
أواًل: من الرجال )عبدالرحمن بن جحش األسدي (:

َأرسَل الرسول � سرية بقيادة عبد الرحمن بن جحش وكتب له كتاًبا وأمره أال ينظر فيه 
حتى يسير يومين، ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به � وال َيْسَتْكِرُه من أصحابه أحًدا، فلما سار 
بهم يومين فتح الكتاب فإذا فيه: » إذا نظرت في كتابي فامِض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف

 

)1( سورة يوسف: 5
)2( سورة غافر: 28

)3( سورة األنفال: 28-27
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وترصد بها قريًشا وتعلم لنا من أخبارهم، فلما نظر في الكتاب قال سمًعا وطاعة، وأخبر أصحابه 
بما في الكتاب وقال: قد نهاني أن َأْسَتْكِرَه أحًدا منكم، َفَمْن كان منكم يريد الشهادة ويرغب 
فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماٍض ألمر رسول اهلل � ، فمضى ومضى معه 

أصحابه لم يتخلف منهم أحد)1(.
ثانًيا: من النساء فاطمة  :

عن عائشة قالت: » ُكنَّ أزواج النبي � عنده لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي 
بابنتي. ثم  َب بها فقال: مرحًبا  � شيًئا، فلما رآها رحَّ ما تخطئ مشيتها من مشية رسول اهلل 
أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاًء شديًدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية 
َراِر ثم أنت تبكين؟ فلما قام  ِك رسول اهلل � من بين نسائه بالسِّ فضحكت، فقلت لها: َخصَّ
رسول اهلل � سألتها ما قال لك رسول اهلل � ؟ قالت: ما كنت ُأفشي على رسول اهلل � سره. 
قالت : فلما توفي رسول اهلل � قلت : عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال 
لك رسول اهلل � فقالت : أما اآلن فنعم، أما حين سارني في المرة األولى فأخبرني: أن جبريل 
كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وإنه عارضه اآلن مرتين وإني ال أرى األجل إال 
قد اقترب فاتقي اهلل واصبري فإنه نعم السلف أنا لك، قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما 
رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة أما ترَضْيَن أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة 

نساء هذه األمة، قالت: فضحكت ضحكي الذي رأيت «)2(.
ثالًثا: من الصبيان أنس  :

م  عن ثابت عن أنس  قال: » أتى َعليَّ رسول اهلل �  وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلَّ
علينا، فبعثني إلى حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلُت: بعثني رسول 
ثن بسرِّ رسول اهلل � أحًدا.  . قالت: ال ُتحدِّ اهلل � لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سرٌّ

قال أنس: واهلل لو حدثت به أحًدا لحدثتك يا ثابت «)3(.

)1( سيرة ابن هشام  باب: سرية عبداهلل بن جحش ونزول ﴿ ۉ ﴾  ج1  ص601.
)2( صحيح مسلم  كتاب: فضائل الصحابة   باب: فضائل فاطمة بنت النبي �.

)3( صحيح مسلم  كتاب: فضائل الصحابة   باب: من فضائل أنس بن مالك  .
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نشاط 2
   َأبحُث عن سبب تسمية الصحابي حذيفة بن اليمان    

مهارة البحثبصاحب أمين سر رسول �.

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

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

. ا من أقوال السلف والعلماء في كتمان السرِّ  3- َأْقَرُأ بعضاً
عن الحسن البصري  ، قال: ) إن من الخيانة أن تحدث بسرِّ أخيك ()1(.

فإذا ظهر،  إفشاء سرهم،  يتمالكون من  الناس ال  أكثر  رأيت   (  : الجوزي   ابن  وقال 
عاتبوا من أخبروا به. فواعجًبا! كيف ضاقوا بحبسه ذرًعا، ثم الموا من أفشاه؟!()2(.

)1( الصمت  باب: حفظ السر  ج1  ص214.
)2( صيد الخاطر  باب: فصل في حفظ السر  ج1  ص86.
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  نشاط 3
وإفشاؤه  أمانة  السرُّ   « ُمعبِّر  برسم  اآلتية  المقولة  ُأَعبُِّرعن 
بما يودع  له وعاء، فمن األوعية ما يضيق  خيانة والقلب 

مهارة التعبير بالرسمومنها ما يتسع لما استودع «)1(.

)1( روضة العقالء ونزهة الفضالء  باب: أخبرني ج1  ص 189.
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ُح حكم إفشاء السرِّ وضرره. 4- ُأَوضِّ
* يختلف حكم إفشاء السرِّ باختالف صوره:

م إذا كان فيه ضرر على صاحبه. 1- محرَّ
2- مستحب إذا كان فيه مصلحة أو دفع ضرر. 

* من أضراره:
1- فساد المروءة.

2- فقدان الثقة.
3- التعرض لسخط اهلل  وغضبه.

:  نشاط 4 َأكتُب مثااًل للحاالت التي يستحب فيها إفشاء السرِّ
مهارة ضرب األمثلة

- مصلحة : .............................................................................................................................................................. .

- دفع ضرر: ............................................................................................................................................................ .

د الوسائل المعينة لحفظ األسرار. 5- ُأَعدِّ

محاسبة 
النفس

المطالعة في كتب 
السلف الصالح 

واالقتداء بهم

مصاحبة
الصالحين

تجنب
الفضول
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ُأناِقُش زمالئي في صفات من يحفظ السرِّ وَأكتبها:  نشاط 5
مهارة المناقشة

..................................... -4  ..................................... -3  ..................................... -2  ..................................... -1

: مُت مع إِخواني من الدرس أنَّ َتعلَّ
1- إفشاء السرِّ يكون بنشره وإذاعته بين الناس بالكتابة أو اإلشارة أو الكالم.

2- االقتداء بالسلف الصالح  في كتمان السرِّ واِجٌب.
3- إفشاء السرِّ محرم بالكتاب والسنة إال لمصلحة مقدرة.

4- الوسائل المعينة لحفظ السرِّ كثيرة، منها مصاحبة الصالحين.
5 - القيمة المستفادة: ..................................................................................................................

6 - المظاهرالسلوكية: 
  أ  - ..........................................................................................................................................
ب - .........................................................................................................................................
جـ - .........................................................................................................................................
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السؤال األول: َأكمل العبارات في الجمل اآلتية بما يناسبها.
  أ - من أضرار إفشاء السرِّ ................................................................................................................................. .
ب- إفشاء السرِّ من صفات المـ  ..................................................................................................................... .
ج – إفشاء السرِّ جائز إذا كان فيه .................................................................................................................... .
د – َمْن يلتزم المحافظَة على السرِّ يتصُف بـ  .......................................................................................... .

ْل سبب اإلخبار أو الكتمان في الموقفين اآلتيين: السؤال الثاني: حلِّ
سارها  بما  تحدثها  أن  فاطمة   من  عائشة   نا  أمُّ طلبت   � اهلل  رسول  وفاة  أ -  بعد 

الرسول � قبل وفاته، فأخبرتها عن سبب بكائها وسبب ضحكها.
سبب اإلخبار: .................................................................................................................................................................. .

ب- كتمان وجهة مسيرالرسول � والصحابة الكرام في بعض الغزوات.
         سبب الكتمان : .................................................................................................................................................... .

السؤال الثالث: أجْب عن األسئلة اآلتية:
.  أ - عّرف معنى السرِّ

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

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

؟ ب- لماذا نهى اإلسالم عن إفشاء السرِّ
. .....................................................................................................................................................................................................

. .....................................................................................................................................................................................................
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. ج- بين الحكم الشرعي إلفشاء السرِّ
. .....................................................................................................................................................................................................

د- إفشاء السرِّ صفة من صفات المنافقين – اشرح هذه العبارة على ضوء فهمك للدرس.

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

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

هـ - متى يكون إفشاء السرِّ محرًما ؟ ومتى يكون مباًحا ؟
. .....................................................................................................................................................................................................

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

السؤال الرابع: َنمِّ معلوماتك:
يقول الشاعر:

 ال تكشفن مساوي الناس ما ستروا    ***    فيهتك اهلل ستًرا عن مساويكا *
اكتب ما فهمته من هذا البيت في ثالثة أسطر:

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

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

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

* بهجة المجالِس وُأنُس الُمجالِس  ابن عبدالبر  ج1  ص229.

iPad


iPad


iPad


iPad


iPad


iPad



