
 

0 

 املهيزع/ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رة ــــاضـــحـــم
 

 الـجـسـد الـواحـد
 

 االبتدائية والمتوسطة للمرحلتين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التربية والتعليم

اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة 
 الرياض

 إدارة التوعية اإلسالمية
 



 

1 

 املهيزع/ن

 

 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 

 مقدمةال :أواًل

: قال تعالى  . ُمشيد صرح األخوة في مجتمع المؤمنين على الخير والهدى والحق المبين رب العالمينالحمد هلل 

 .(36)سورة األنفال آية  ( )

 .رسوله األمين الذي اتصف بكل الود والعطف والرحمة واللينوالصالة والسالم على  

.  (951)سورة آل عمران آية  (: ) قال تعالى

والرضا عن الصحابة أجمعين الذين هاجروا وآووا ونصروا وكانوا بحق إخوة متحابين فمنحهم اهلل العز والنصر 

  .(8)سورة المنافقون آية  (: ) والتمكين، قال تعالى

، تداَعى له سائُر إذا اشتَكى منه عضٌو. الجسِد َمثُل ،وتعاُطِفهم وتراُحِمهم تواِدهم في المؤمنين َمثُل : )قال 

 .رواه البخاري ومسلم وأحمد ( الجسِد بالَسهِر والُحَمى

إيمانها الراسخ إن شعور أمة اإليمان بأنها جسد واحد بكل أفرادها وجماعاتها هو الشعور األصيل انطالًقا من 

إنها أمة اإليمان أمة الجسد الواحد فهي .  الذي تمكن فيها فجعل منها أمة متآلفة عزيزة الجانب موفورة الكرامة

تصونه وترعاه وتسهر على حمايته كي يبقى دائم الصحة متوًجا بالعافية لتنعم من خالله باألمن والسالمة والعزة 

 .والكرامة

، من هنا كانت األخوة تشمل جانًبا عظيًما في حياة (91)سورة الحجرات آية  ( : )قال تعالى

 .المسلمين فهي رمز عزهم ووحدتهم وسر نجاحهم ونهضتهم

فما أجمل أن تبقى هذه األخوة في مجتمع المسلمين أفراًدا وجماعات، وما أعظم أن تقوم األخوة اليوم على ذات 

ًفا متعاوًنا مجتمعه المثالي عليها فكان جسًدا واحًدا متآل امت عليها يوم أن أسس رسول الهدى األسس التي ق

 .ور وتغمره السعادة إذا شعر بدفء العافية وبرد السالمة وتعم العافية كل البدنمتماسًكا يلفه السر

بقائه ونمائه كضرورة الماء ومن هنا كانت األخوة ضرورة من ضرورات قيام مجتمع اإليمان وركًنا من أركان 

 .والهواء للحياة والنماء

 فما األسس التي قامت عليها معاني األخوة العظيمة ونهض عليها ذلك البنيان الشامخ لمجتمع اإليمان؟

الذي مّثل فيه مجتمع اإليمان  إنها أسس ثالث من الحب والعطف والرحمة كما تجلت في حديث رسول اهلل 

 .بالجسد

وهو ُيمثل المؤمنين بالجسد ما دام يرسم معالم األخوة ويرسي  ذن أن نقف طوياًل عند حديثه فال غرابة إ

نتأمله ونقلب النظر فيما يثيره عسى أن ينفع هذا التأمل وُيثمر هذا التدبر في إثارة العواطف، .  قواعدها ويبين آثارها

ُيعتبر بلسًما  لذا فإن وقوفنا عند حديثه .  المسلم وتنقية القلوب، وصفاء النفوس، وعودة األخوة إلى رحاب المجتمع

شافًيا ألدوائنا لما فيه من دروس وِعبر ُنِحسها في لمسات رحيمة ولفتات كريمة تجلي معالم األخوة وتعمق جذورها 

 .بين كل المؤمنين
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سورة القصص آية  (: )قال تعالى

(86) 

 

 مفهوم األخوة الشرعي :اثانًي

األخوة هي قوة إيمانية نفسية تورث الشعور العميق بالعاطفة والمحبة واالحترام والثقة المتبادلة مع كل من 

اإليمان والتقوى، فهذا الشعور األخوي الصادق يوّلد في نفس المؤمن تربطه وإياه أواصر العقيدة اإلسالمية ووشائج 

أصدق العواطف النبيلة وأخلص األحاسيس الصادقة في اتخاذ مواقف إيجابية من التعاون واإليثار والرحمة والعفو 

في أنفسهم  والتنفيس وقت الشدة والتكافل عند العجز وفي اتخاذ مواقف سلبية من االبتعاد عن كل ما يضر بالناس

.. كانت األخوة في اهلل صفة مالزمة لإليمان وخصلة مرافقة للتقوى وأموالهم وأعراضهم وكرامتهم اإلنسانية، ولذا

أما من لم . فأخوة اإليمان هبة يمتن اهلل بها على عباده المؤمنين بنعمته وفضله ممن سمت أرواحهم وزكت أنفسهم

لعطية حرمه اهلل منها وسلبه لذة التنعم فيها، فلم يهنأ بحب إخوانه ولم يسعد يكن أهاًل لهذه النعمة وال حماًل لتلك ا

 .باألنس بقربهم

: ) قال عز وجل

 .  (916)سورة آل عمران آية  ( 

العبادات ترتفع بصاحبها وتقربه من مواله كلما أخلص إلخوانه الحب في اهلل دون عظم أأخوة اإليمان عبادة من 

فاألخوة ضرورة اجتماعية ال غنى ألي فرد عنها كي تنتظم حياته ويهنأ عيشه .  به ويكسب رضاهسواه فيجني ثوا

 : )قال .  ويجد إلى جانبه من يواسيه في ساعة العسرة ويؤنسه وقت المسرة

اإليمان تمتع بأرقى أنواع فأخوة .  رواه اإلمام أحمد في صحيح الجامع الصغير ( ُيْؤَلُف وال يألُف ال فيمن خيَر وال َمْأَلٌف المؤمُن

 : )الحصانة وأعلى درجاتها وهي تنتقل فوق أرض اإليمان متمثلة قوله تعالى

 .(58)سورة األحزاب آية  (

رواه  ( المسلم أن يحقر أخاه، حرام ماله وعرضه ودمه، حسب امرئ من الشر المسلم على المسلم كل ): وقال 

حراٌم،  المسِلِم على المسِلِم كُل المسِلَم، ِبحْسِب اْمِرٍئ من الَشِر أْن َيحِقَر أخاُه) وفي رواية لمسلم   .الترمذي وابن ماجه وأحمد

ئًنا عزيز الجانب تحققت فيه تقوى اهلل عز وجل أقام ضمن هذه الحدود آمًنا مطم فمن(.   ، وِعرُضُهدُمُه، وماُلُه

 .موفور الكرامة

 األخوة واإليمان توأمان :اثالًث

رحاب اإليمان واسعة وشعبه متعددة وإنما ينمو اإليمان ويكمل إذا اكتملت أركانه وتمت شعبه ولما كان اإليمان 

 كانت األخوة في اهلل بتوادها( إماطة األذى عن الطريق ) وأدناها ( إال اهلل ال إله ) بضًعا وسبعين شعبة أعالها 

 عن أنس  .وتراحمها وتعاطفها إحدى شعبه الهامة ودعائمه القوية وكانت دلياًل واضًحا على صدق اإليمان وكماله

 . بخاري ومسلمال رواه ( حتى ُيِحَب ألخيه ما ُيِحُب لَنْفِسه أحُدكم ُيؤِمُن ال : )قال  عن النبي

فبين المراد باألخوة وعين جهة .. ما يحب لنفسه من الخيرحتى يحب ألخيه المسلم : ) رحمه اهللقال ابن حجر 

أن يكوَن اهلُل ورسوُله أحَب : حالَوَة اإليماِن  وَجد فيِه ُكَن َمن ثالٌث: ) وقال . ( الحب والمراد بالنفي كمال اإليمان

 . بخاريرواه ال( ...المرَء ال ُيِحُبه إال هلِل، وأن ُيِحَبإليه مما ِسواهما، 
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وعلى قدر اإليمان تكون المواساة؛ فكلما ضعف : ) بعد أن عدد جوانب المواساة رحمه اهللوقال اإلمام ابن القيم 

ألتباعه أعظم الناس مواساة ألصحابه بذلك كله ف وكان رسول اهلل .  اإليمان ضعفت المواساة، وكلما قوي قويت

واألخوة اإليمانية تقوم على األخالق الفاضلة والقيم النبيلة في مجتمع اإليمان    .9( من المواساة بحسب إتباعهم له

أن اإليمان القوي يلد الخلق  ولقد وضح رسول اهلل   .وهي ثمرة من ثمرات هذا اإليمان القوي وأثر من آثاره

القوي حتًما، وأن انهيار األخالق مرده إلى ضعف اإليمان أو فقدانه بحسب تفاقم الشر أو تفاهته فالرجل الذي ينكب 

؟ من يا رسوَل اهلِل: قيل ،يؤمُن ال واهلل يؤمُن، ال واهلل يؤمُن، ال واهلِل: )  جيرانه ويرميهم بالسوء يقول فيه الرسول 

 .بخاري ومسلمال متفق عليه ( شُره: يا رسوَل اهلِل وما بوائُقه؟ قال  :قالوا . يأمُن جاُره بوائَقه ال الذي: قال

في غرس الفضائل وتعهدها حتى تؤتي ثمارها معتمًدا على صدق اإليمان وكماله،  وهكذا يمضي رسول اهلل 

 شجرة اإليمان هي تلك وإذا كانت . فاإليمان إنما ينمو بنمو األخوة تنمو في ظالل اإليمان فهما صنوان متالزمان

)  :الشجرة الباسقة التي وصفها اهلل عز شأنه في كتابه بقوله

سورة ( 

رة األخوة هي تلك الشجرة التي نمت وترعرعت جنًبا إلى جنب مع شجرة اإليمان فأوى شجفإن   .(45-42)آية  براهيمإ

إليها المسلمون وتفيئوا ظاللها وقطفوا من ثمارها وقد ُسقيت بماء الود حتى ارتوت وُمدت بأشعة العطف حتى نمت 

ها المورقة وامتدت وُحرست بعين الرحمة حتى أثمرت، ثم ما لبثت أن ترسخت جذورها العميقة وترامت أغصان

 .ظاللها الوارفة وانتشرت ثمارها اليانعة تحمل األمن والخير والسالم والمحبة ألمة اإليمان بل وللعالم أجمع

 

 أخوة اإليمان ال تختص بفئة دون أخرى :رابًعا

إن األخوة اإليمانية التي أوجبها اهلل على عباده المؤمنين وأرسى قواعدها رسول رب العالمين عليه أفضل 

لم تكن لتقتصر على جماعة أو لتنحصر في طائفة إنما كانت أخوة قائمة على أساس اإليمان الصالة وأزكى التسليم 

يجب أن تكون موفورة بين كل المؤمنين، والرحمة فاألخوة .  ليس غير، فهي تشمل المؤمنين جميًعا وتعمهم قاطبة

قائمة بينهم بسبب إيمانهم وليس من أجل ما بينهم من روابط وعالئق أو بفضل ما ينتظرونه من منافع أو ما يتوقعونه 

 . من مصالح

 األخوة ال تنحصر في خمسة حقوق أو ستة :خامًسا

إن حقوق األخوة اإلسالمية عديدة ومتنوعة وإن ما يقصر بعضهم نفسه عليه من الحقوق استناًدا إلى ما صح 

رُد السالِم، وعيادُة المريِض، : خمٌس  المسلِم على المسلِم َحُق: )قال  أن رسول اهلل  عن أبي هريرة ،عنه 

فإنه ال يقوم حجة على هذا القصر ألن .  بخاري ومسلم وابن ماجهرواه ال ( تباُع الجنائِز، وإجابُة الدعوِة، وَتشميُت العاطِسإو

 .سٌت المسلِم على المسلِم حُق : )يس على سبيل الحصر لحقوق األخوة بين المسلمين إذ في رواية لمسلمهذا العدد ل

وإذا عِطس  . وإذا استنصَحك فانصْح له . وإذا دعاك فَأِجْبه  .إذا لِقيَته فسِلْم عليه: قال  !ما هَن ؟ يا رسوَل اهلِل: قيل

فدل هذا  ، هاتان الروايتان صحيحتان عنه أخرجه مسلم وأحمد ( وإذا مات فاَتِبْعُه . فَشِمْتُه وإذا مِرَض فُعْدُه فحِمَد اهلَل

فيما رواه  ال يقصد منه كل حقوق المسلم على أخيه المسلم إضافة إلى ذلك فإننا نجد أمره " كل"على أن العدد في 

ِبعياَدِة الَمريِض، واِتباِع الِجناَزِة،  أَمَرنا : َسبٍع َعن وَنهانا بَسبٍع رسوُل اهلِل  أَمَرنا) :قال البراء بن عازب 

هذا .  في صحيحه البخاريرواه  (  ... وَتشميِت العاِطِس، وإجاَبِة الَداعي، وإْفشاِء السالِم، وَنصِر الَمظلوِم، وإْبراِر الُمقِسِم

وبهذا تصل الحقوق إلى " نصر المظلوم وإبرار المقسم " األمر يضيف حقيقة إلى ما سبق من الحقوق الستة وهما 

                                                 
كتاب الفوائد البن القيم .  
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ومن خالل هذه األحاديث وغيرها يتضح أن حقوق المسلم عديدة ال تقف عند حد معين، .   ثمانية فيما صح عنه 

 .معنى الجسد الواحدوالبد من أدائها جميًعا بروح األلفة والمحبة ليتحقق 

 :حديث تمثيل المؤمنين بالجسد الواحد والفوائد المنتقاة منه

حدثنا محمد بن عبداهلل بن نمير حدثنا أبي " البّر والصلة واآلداب " مسلم في صحيحه في كتاب وأخرج اإلمام 

وتراُحِمهم  تواِدهم في المؤمنين َمثُل: )  قال رسول اهلل : حدثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال

 (.  إذا اشتَكى منه عضٌو ، تداَعى له سائُر الجسِد بالَسهِر والُحَمى. الجسِد  َمثُل وتعاُطِفهم ،

في مسند اإلمام أحمد؛ عن سهل بن " باب الترغيب في شد أزر المؤمن ووده والعطف عليه والتألم أللمه " وفي 

الجَسِد،  من بَمنزَلِة الرأِس اإليماِن أهِل من المؤمَن إَن )  :أنه قال سعد الساعدي يحدث عن النبي 

 (.  كَما يْأَلُم الجسُد ِلَما في الرأِس اإليماِن ألْهِل المؤمُن يْألُم

وعنايته باإليمان على مر العصور ليكونوا دائًما وأبًدا مجتمًعا فريًدا  هذا التمثيل للمؤمنين يبين مدى حرصه 

يبعث على التأمل واإلعجاب فهن تارة جسًدا واحد، وأخرى رجل، وثالثه بناء يشد بعضه بعًضا يكون المسلم لبنة فيه 

فما أعظم .   عدو أو طامعتشد من أزره وتقوية كما تسد ثغره فيه فال ينفذ من خاللها ضر أو مكروه وال يرقى إليها 

 .هذا االهتمام وما أشد هذا الحرص وما أروع هذا التصوير

األحاديث صريحة في تعظيم  هذه: ) في تعليقه على هذا الحديث وأشباهه ما نصه رحمه اهللقال اإلمام النووي 

جواز وفيه .  مكروهحقوق المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والمالطفة والتعاضد في غير إثم وال 

 .( التشبيه وضرب األمثال لتقريب المعاني إلى األفهام

يجمل بنا أن نقف وقفة تأمل وتدبر في اآليات واألحاديث في الحث على حسن معاملة المسلم ألخيه المسلم 

 ...بصفة عامة

 :اآليات الكريمة من كتاب اهلل تعالى: أواًل

 .  (91)سورة الحجرات آية  ( : ) قال تعالى

 ( : ) والمؤمنين وقال تعالى في وصف النبي 

 .  (41)الفتح آية سورة 

: بعد أن ذكر المهاجرين وفي وصف المؤمنين من بعدهم وقال تعالى في وصف األنصار من أصحاب النبي 

 (

.  (91-1)سورة الحشر آية (  

حذر .  (12)سورة النساء آية  (  : )وقال تعالى

 .اهلل تعالى من اتهام المسلم ألخيه المسلم في عقيدته ونيته

 :األحاديث الشريفة من السنة النبوية: ثانًيا
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أخيَك لك صدقٌة، وأمُرَك بالمعروِف وَنْهُيَك عن المنكِر صدقٌة، وإرشاُدك  وجِه في َتَبُسُمَك : )قال النبي 

وَبَصُرَك للرجِل الِرِديِء البصِر لك صدقٌة، وإماطُتَك الَحَجَر والَشْوَك والَعْظَم أرِض الضالِل لك صدقٌة،  في الرجَل

الشيخ األلباني في الترمذي وقال حسن غريب، وقد ذكره  أخرجه ( َدْلِو أخيك لك صدقٌة في عن الطريِق لك صدقٌة، وإفراُغَك من َدْلِوَك

    .صحيح الترمذي

تحاُبوا أال أدُلكم على شيٍء إذا فعلتموه  حتى تؤمنوا ، وال تؤمنوا حتى الجنَة تدخلوا ال بيِده نفِسي والذي : )قال 

    .رواه مسلم ( تحاببتم أفشوا السالَم بيَنكم

يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق  وال ،تدابروا، وكونوا عباد اهلل إخوانا وال تحاسدوا، وال تباغضوا، ال : )قال 

    .يالبخاررواه  ( ثالث أيام

    .رواه البخاري ( كقتِلِه َفهَو ِبُكفٍر مؤِمًنا كقتِلِه، وَمن قذَف َفهَو مؤِمًنا لعَن من: )قال 

، فال الذي له ذمُة اهلِل وذمُة رسوِله، ، وأكل ذبيحَتنا، فذلك المسلُمقبلَتنا واستقبل صالَتنا، صلى من : )قال 

    .رواه البخاري ( ُتْخِفروا اهلَل في ذمِته

 ( ُخُلٍق حسٍن؛ فإن اهلَل تعالى َلُيْبِغُض الفاحَش البذيَء ِمن يوَم القيامِة المؤمِن ميزاِن في أثقُل شيٌء ما : )قال 

   .وذكره الشيخ األلباني في صحيح الترمذي رواه الترمذي

والحق .  على ما سبق بيانه عند الحديث عنهاويصعب أن نحصر األحاديث في هذا المعنى شأنها شأن اآليات 

في هذا الباب وشمولها واستغراقها لكل صور التعامل ومجاالته  إننا لنعجب ونندهش من كثر أحاديث الرسول 

وحسبنا نحن المسلمون أن نتأمل هذه المعاني الجميلة وهذه النصوص .  وكلها عدل ورحمة وإحسان وهدى واستقامة

وإلى كل فطرة سوية وأن نستسلم لها بقلب سليم متمسكين بكل ما جاءنا عن اهلل عز وجل وعن  المحببة إلى النفس

 ...رسوله الكريم الذي ال ينطق عن الهوى

 

 " مواقف إيمانية في صدق األخوة بين المسلمين" 

 :أجمعين   موقف األنصار مع المهاجرين*  

 : )فقال تعالىوقد مدح اهلل عز وجل األنصار باإليمان واإليثار 

أي من كرمهم وشرف (  : ) رحمه اهللقال ابن كثير   .(1)سورة الحشر آية  ( 

 .أنفسهم يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم

اإليثار هو تقديم الغير على النفس (  : ) وقال القرطبي  رحمه اهلل

وحظوظها الدنيوية؛ وذلك ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة والصبر على المشقة، أي يؤثرون على أنفسهم بأموالهم 

 .ومنازلهم ال غنى بل مع احتياجاتهم إليه

 

 :موقف سعد بن الربيع األنصاري مع عبدالرحمن بن عوف *  
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بينه وبين سعد بن الربيع األنصاري، فعرض عليه  قدم عبدالرحمن بن عوف فآخى النبي : قال عن أنس 

    .مناقب األنصار( 7/697) رواه البخاري ( بارك اهلل لك في أهلك ومالك : )أن يناصفه أهله وماله فقال عبدالرحمن

 :آثر أخاه بطعامه وطعام أبنائه موقف رجل من أصحاب النبي *  

َمن : ) فقال رسوُل اهلِل  الماُء، إال مَعنا ما :، فبَعث إلى نساِئه فُقْلَنأَتى النبَي  أن رجاًل عن أبي هريرة 

، أكِرمي ضيَف رسوِل اهلِل : ا، فانطَلق به إلى امرأِته، فقالأن :فقال رجٌل من األنصاِر . (يُضَم أو ُيَضِيَف هذا ؟ 

 . ِومي صبياَنك إذا أرادوا َعشاًءهِيئي طعاَمِك، وَأصِبحي ِسراَجِك، ون: صبياني، فقالقوُت  إال ِعنَدنا ما  :فقالت

فهَيأْت طعاَمها، وأصَبَحْت ِسراَجها، ونَومْت صبياَنها، ثم قامْت كأنها ُتصِلُح ِسراَجها فأطفأْته، فجعال ُيِرياِنه أنهما 

فأنَزل (.  يلَة، أو َعِجَب، من ِفعاِلكما َضِحَك اهلُل الل: ) فقال اهلِل  يأكالِن، فباتا طاِوَييِن، فلما أصَبح َغدا إلى رسوِل

رواه البخاري )  َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشَح َنْفِسِه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن)       : اهلُل

  .مناقب األنصار( 7/921)

 :جميعها تدل على األخوة والمحبة لرسول اهلل   مع رسول اهلل واقف أبو بكر الصديق م*  

وفي الختام إن على المسلم أن يتعود أن ال يعيش لنفسه فقط، وإنما يفكر في غيره ويضحي بشيء من مصالحه 

لمصالح غيره فإذا تذكر أن له حاجات تذكر أن لغيره حاجات، وإذا أحس بأن له مشاعر تذكر أن لسواه من الناس 

حتى  أحُدكم ُيؤِمُن ال ):  وليتذكر قوله .  لهممشاعر وال يمكن عديم اإلحساس والشعور بآالم الناس من حوله وآما

 .بخاري ومسلمرواه ال ( ُيِحَب ألخيه ما ُيِحُب لَنْفِسه

 

 ..اللهم آت نفوسنا تقواها أنت وليها وموالها وأنت خير من زكاها

والصديقين اللهم طهر قلوبنا من الغل والحسد، واجعلنا مهتدين متحابين فيك واحشرنا في زمرة النبيين 

 ..والشهداء وحسن أولئك رفيقا وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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