
 االسالم دین التضامن والتسامح

 : الشرح اللغوي

  .فرج أزال عنھ الضیق والشدة: نفس 
  .حزن وغم وھم:كربة 
  .من الیسر أي جعل الشيء سھال: یسر 
  .من أصابتھ عسرة وھي الفقر وذات الید:معسر
  .نھج ، سار ، مشى:سلك 

  .یطلب ، یرید: یلتمس 
  .تناجش القوم في البیع، تزایدوافي تقدیر األشیاء إغراء وتمویھا: تناجشوا

  .ال تتنافروا: التدابروا 
  .الیتخلى عنھ في وقت الشدة: الیخذلھ 
  .اللین والرقة في المعاملة: الرفق 

  .من حرمھ من ذلك ومنعھ : من یحرم

  :السئلةا

  بم یجزي هللا من یزیل الحزن والغم عن أخیھ المؤمن؟
  .وعد هللا المؤمن الذي یزیل عن أخیھ الھم وینفس عنھ الكرب واألحزان، بإزالة كرب یوم القیامة عنھ لھولھا وشدتھا

  من وعده هللا بالتیسیرعلیھ في الدنیا واآلخرة؟
ار أخبر الرسول علیھ السالم المؤمن الذي ییسر على أخیھ المعسر االواقع في ضیق وشدة ، بالتیسیر علیھ في الدنیا د

  .الفناء وفي اآلخرة دار البقاء
  متى یكون هللا عونا لعباده؟

  .هللا في عون العبد مادام العبد في عون أخیھ
  لھ طریقا إلى الجنة؟ من العبد الذي یمھد هللا 

  .العبد الذي یطلب العلم ویبحث عنھ في مظانھ
  عم نھانا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؟

  .لحسد والتناجش والتباغض والتدابرنھا نا الرسول علیھ السالم عن ا
  بم أمرنا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ؟

  .أمرنا الرسول صلوات هللا علیھ وسالمھ باإلخاء في ما بیننا
  ما نوع المعاملة التي ینبغي أن یعامل بھا المسلم أخاه المسلم؟

  .بعدم ظلمھ واحتقاره والتخلي عنھ في وقت الشدة
  ما أشد الشرور التي یحذرنا منھا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؟

  .أشد الشرور كما أخبر بذلك الرسول علیھ السالم ھو احتقار المسلم

  :مالحظة النص واستكشافھ

من الناحیة التركیبیة عبار ةعن جملة إسمیة،ومن حیث الداللة یدل على أن اإلسالم دین تمیز بدعوتھ إلى قیم :  العنوان
  .التضامن والتسامح ونبذ قیم العداوة والظلم والكراھیة

  ".صحیح مسلم"األحادیث النبویة الشریفة مأخوذة من كتاب :   مصدر النص
  .اإلسالمیةیندرج النص ضمن مجال القیم : مجال النص

  .النص عبارة عن أحادیث نبویة شریفة رواھا مسلم ذات طابع توجیھي وأخالقي: نوعیة النص

  :تحلیل النص

  .دعوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إلى قیم التضامن والتسامح والتآزر،ونبذ قیم الظلم والكراھیة واالحتقار والحسد :المضمون العام
  :المضامین األساسیة

  .ل ملسو هيلع هللا ىلص جزاء المؤمن الذي یبادر إلى التیسیر عن أخیھ والتضامن معھ ویسلك الطریق في طلب العلمیبین الرسو*



  .یأمر الرسول علیھ السالم باإلخاء والمحبة بین المسلمین ،وینھى عن الحسدوالبغض واالختالف واالحتقار* 
  .الجزاء األوفى الرفق من األخالق الكریمة التي یحبھا هللا ویجازي علیھ* 
  .المحروم من الرفق محروم من الخیر كلھ* 

  :التركیب

إن القاسم المشترك بین ھذه األحادیث النبویة الشریفة ، ھو الدعوة إلى قیم التضامن والتسامح واإلخاء والمحبة 
. على حرمات المسلمواالحترام والحفاظ على كرامة المسلم ،ونبذ قیم البغض والكراھیة والحسد واالحتقار واالعتداء 

القیم النبیلة التي تنشر المحبة بین المسلم وأخیھ ، وتكون   وقد رغب الرسول علیھ السالم من خالل ھذه األحادیث إلى 
إن اإلسالم دین الرحمة والرفق والخیر والمحبة . من أسباب تخفیف أھوال القیامة عنھ ونیل رضى هللا سبحانھ وتعالى 

  لكراھیة،الدین العنف والبغض وا
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