
من مكارم األخالق النبوية  « النصوص القرائية - الدورة األولى  « »  اللغة العربية: الثانية إعدادي  

 من مكارم األخالق النبوية



النصوص االستداللية

عن جابر بن عبد ا�، رضي ا� عنه، قال: رسول ا� صلى ا� عليه وسلم:

ْبَعَدكُْم ِمن�ي َمْجِلًسا َيْوَم اْلِقَياَمِة لَي� َوا� ْبَغَضكُْم ا� ن� من ا� ْخَالًقا ، َوا� َحِسَنكُْم ا� ْقَرِبكُْم ِمن�ي َمْجِلًسا َيْوَم اْلِقَياَمِة ا� لَي� َوا� كُْم ا� َحب� ن� ِمْن ا� "ا�

ُقوَن ، َواْلُمَتَفْيِهُقوَن" قالوا: يا رسول ا� ما المتفيهقون؟ قال: "الٌمتكبرون". ْرَثاُروَن ، َواْلُمَتَشد� الث�

[رواه الترمذي]

عن أنس بن مالك رضي ا� عنه عن النبي صلى ا� عليه وسلم قال:

"كُل ابن آدم خطاء وخيُر الخٌطائين التواُبون"

[رواه الترمذي وأحمد]

عن أبي هريرة، قال: قال رسول ا� صلى ا� عليه وسلم:

ِريقِ، َواْلَحَياُء ُشْعَبٌة ِمْن َماَطُة اْال�َذى َعْن الط� ْدَناَها ا� ، َوا� ُ ال� ا�� لََه ا� ْفَضُلَها َقْوُل: َال ا� وَن ُشْعَبًة، َفا� ْو ِبْضٌع َوِست� يَماُن ِبْضٌع َوَسْبُعوَن ا� "اْال�

يَمانِ” اْال�

[رواه البخاري ومسلم]

عن عبد ا� بن عمر رضي ا� عنه، عن ا لنبي صلى ا� عليه وسلم قال:

َماِء" ْهُل الس� ْهَل اْال�ْرِض َيْرَحْمكُْم ا� ْحَمُن ، اْرَحُموا ا� اِحُموَن َيْرَحُمُهْم الر� "الر�

[رواه الترمذي]

عن النعمان بن بشير رضي ا� عنه أن رسول ا� صلى ا� عليه وسلم قال:

ى" َهِر َواْلُحم� َذا اْشَتكَى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى لَُه َساِئُر اْلَجَسِد ِبالس� ِهْم َوَتَراُحِمِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل اْلَجَسِد ا� "َمَثُل اْلُمْؤِمِنيَن ِفي َتَواد�

[رواه الشيخان]

عن أبي هريرة رضي ا� عنه أنه قال:

ْو ريُقوا َعلَى َبْوِلِه َسْجًال ِمْن َماٍء، ا� ِبى� صلى ا� عليه وسلم: "َدُعوُه ِوا� اُس إليه ليَقعوا فيه، َفَقاَل الن� ْعَراِبى� ِفى اْلَمْسِجد فقام الن� "َباَل ا�

ِريَن" َما ُبِعْثُتْم ُمبِشِريَن، َولَْم ُتْبَعُثوا ُمَعس� ن� َذُنوبًا ِمْن َماٍء، َفا�

[رواه البخاري]

التاج الجامع لألصول في أحاديث الرسول، للشيخ منصور علي ناصف
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التعريف بالحديث النبوي الشريف

ما هو أضيف إلى الرسول محمد صلى ا� عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة. فالقول: كقوله صلى ا� عليه وسلم: "إنما

األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ..."، وكقوله صلى ا� عليه وسلم: "أن الحالل بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات ..."،

والفعل: كتعليمه صلى ا� عليه وسلم ألصحابه كيفية الصالة، وكيفية الحج، فقد ثبت عنه صلى ا� عليه وسلم أنه قال: "صلوا كما

رأيتموني أصلي"، وقال: "خذوا عني مناسككم"، واإلقرار: كإقراره صلى ا� عليه وسلم لما فعله بعض أصحابه من قول أو فعل، سواء

أكان ذلك في حضرته صلى ا� عليه وسلم، أم في غيبته ثم بلغه ذلك، ومن أمثلة هذا اللون من اإلقرار: ما ثبت من أن بعض الصحابة

أكل ضبا بحضرته صلى ا� عليه وسلم فلم يعترض على ذلك، وعندما سئل صلى ا� عليه وسلم لماذا لم يأكل منه؟ قال: "أنه ليس

من طعام أهلي فأراني أعافه"، وما ثبت من أنه صلى ا� عليه وسلم بعث رجال على سرية، وكان يقرأ ألصحابه في صالته وهو إمام

بهم، فيختتم قراءته بسورة "قل هو ا� أحد" فلما رجع السرية ذكروا ذلك للنبي صلى ا� عليه وسلم، فقال لهم: سلوه لماذا كان يصنع

ذلك؟ فسألوه فقال: ألنها صفة الرحمن وأنا أحب أن اقرأ بها. فقال صلى ا� عليه وسلم: فأخبروه بأن ا� تعالى يحبه"، والصفة:

كوصف السيدة عائشة له صلى ا� عليه وسلم بأنه كان خلقه القرآن وكوصف أصحابه له صلى ا� عليه وسلم بأنه كان دائم البشر،

سهل الخلق، لين الجانب، إلى غير ذلك من صفاته الخلقية والخُلقية صلى ا� عليه وسلم.

مالحظة النص واستكشافه

العنوان

يتكون من أربع كلمات متصدرة ب “من“ التبعيضية التي تشير إلى بعض من مكارم األخالق النبوية. وبعدها مركبان: األول منهما

إضافي (مكارم األخالق) والثاني وصفي (األخالق النبوية).

بداية النص

تبتدئ كل األحاديث بلفظة ”عن“ التي تشير إلى األشخاص الذين نقلوا الحديث عن الرسول صلى ا� عليه وسلم.

نهاية النص

تنتهي األحاديث بعبارات وضعت بين معقوفتين، وتشير إلى مصادر األحاديث والرواة الذين رووا الحديث عن الرسول صلى ا� عليه

وسلم.

نوعية النص

أحاديث نبوية شريفة.

فهم النص

اإليضاح اللغوي

أبغضكم: اسم تفضيل من بغض الشخص: كرهه، والمراد: الذين  ييحبهم الرسول صلى ا� عليه.

الثرثارون: جمع مذكر سالم مفرده: الثرثار، وهو كثير الكالم بال فائدة.

خطاء: صيغة مبالغة من أخطأ والمقصود: المرتكب لذنوب كثيرة.

المضمون العام

دعوته صلى ا� عليه وسلم إلى التحلي بمكارم األخالق.

تحليل النص

المضامين األساسية

حسن الخلق وعدم التكبر على الناس وسيلة اإلنسان لنيل قرب رسول ا� صلى ا� عليه وسلم.

بيانه صلى ا� عليه وسلم أن اإلنسان ليس معصوما من الخطأ، وخير الناس من يرجع عن خطئه.

اإليمان خصال وسلوكات منها: التوحيد وإماطة األذى عن الطريق والحياء.
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دعوته صلى ا� عليه وسلم إلى الرحمة والتراحم.

اإلسالم دين يسر وليس دين عسر.

مكارم األخالق النبوية الواردة في األحاديث

ما ينظم عالقة اإلنسان بربه: التوبة والرجوع عن الخطأ – قول ال إله إال ا�.

ما ينظم عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان: حسن الخلق – التواضع – إماطة األذى عن الطريق – الحياء – الرحمة – التراحم –

معاملة الناس بيسر.

التركيب والتقويم

يدعونا الرسول صلى ا� عليه وسلم في هذه األحاديث إلى التخلق بمكارم األخالق وااللتزام بحسن الخلق من خالل االبتعاد عن

الثرثرة والتكبر، والمبادرة إلى التوبة وتوحيد ا� تعالى، والتخلق بالحياء والرحمة والتراحم، ومعاملة الناس بيسر ومحبة، وذلك من

أجل تنظيم عالقة اإلنسان بربه وعالقته بأخيه اإلنسان.

على مستوى األسلوب تتميز األحاديث النبوية بغناها اللغوي واألسلوبي، حيث نجد األساليب التالية:

أسلوب التشبيه وضرب المثل: ”مثل المؤمنين في توادهم…“.

أسلوب األمر: ”أريقوا… – ارحموا…“.

أسلوب االستفهام: "ما المتفيهقون؟…“.

أسلوب الطباق: أحب ≠ أبغض – أقرب ≠ أبعد
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