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  متن الحديث وسنده -1
  
   

 وعن العالء عن أبيه جعفر وهو ابن لما عياس حدثنا :قاالحدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر    
أتدرون من المفلس ؟  ”  :  أًن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال –رضي اهللا عنه -عن أبي هريرة 

إًن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصالة وصيام :  فقال  قالوا المفلس فينا من ال درهم له وال متاع،
 وهذا  هذا، وأكل مال هذا ؛ وسفك دم هذا، فيعطي هذا من حسناته، وزكاة ويأتي قد شتم هذا، وقذف

  خطاياهم فطرحت عليه ثم   أن يقضي ما عليه أخذ من من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل
  ”. طرح في النار           

  

 
 
  

   الحديث الشريف-2
  

كذلك من مصادر  من قول وفعل وتقرير وهو –صلى اهللا عليه وسلم – كل ما أثر عن الرسول 
التشريع النقلية وقد أصبح علما مستقال له أصوله ومنهجه واليستغي أي مسلم عنه فبه يتم له الفهم 
والتوفيق  في قراءة القرآن الكريم ومنه  تستقى الفصاحة والبيان الى غير ذلك من أمور األخالق 

 .والمعامالت والفكر السياسي والتربوي والتمدن اإلنساني 
 
  

تحليلال -3 
  

  من المفلس؟) الدين المعاملة (باب الصلة والمعامالت 
   أرساها اإلسالميهنياتهم بالمفاهيم الجديدة التذاتصال بالصحابة لتنوير / ه المساءلة الوجيهة ذ   ه

  )  أمتي(اإلسالمي من      وفي المفهوم )فينا ( في المفهوم الجاهلي؟سهوا لمفل   من 
  

( لدعوة المحمدية  اوجيهة في إطارالفنيات المساءلة / لحديث الشريف  في متن االموقف اللغوي
   )اإلسالميةدعوة منتظمة واتصال متواصل لبناء فكر مدني طبق المفاهيم 
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 على األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأشد - صلى اهللا عليه وسلم–حرص الرسول .
 سفك دم(   )أكل مال هذا(  قوال وفعال المنكرات هي التي تبرزها المعامالت المادية والمعنوية

 فالمال هو عصب الحياة وأداة في المعامالت أرسى له اإلسالم تشريعا )قذف هذا (   )هذا 
خاصا بكسبه وبإنفاقه وبتنميته حتى تحمى الحقوق ودم اإلنسان من كرامته أهدرا ضربا أوقتال 

  فذلك من أعظم المنكرات 
 ؟ بالتاجر ولماذا ؟ ألنه قائم في عمله اإلنسان –هللا عليه وسلم  صلى ا– بمن شبه الرسول  - 1 س

على الربح أو الخسارة وهكذا المسلم هو في هده الدنيا تاجر ناجح وسر نجاحه إخالصه في عقيدته 
  .في معامالته وتعامالته بلغ حد اإلفالس ضال أو هو تاجر قوال وعمال

؟ إذا لم تتحقق المقاصد  في سلوكيات  ما مصداقية إقامة الصالة وصوم رمضان وأداء الزكاة -2س 
  .. المؤمن في أدائه لحقوق اآلخرين

 
  

   تطبيق -4 
   

 
   -صلى اهللا عليه وسلم - -قال رسول اهللا  

  تعلموا العلم، فإن تعلمه هللا خشية،  وطلبه عبادة،  ومذاكرته تسبيح،"  
  " وبذله ألهله قربة    صدقة،ههاد، وتعليمه  لمن ال يعلم  والبحث عنه ج

  -رضي اهللا عنهما–                                 رواه ابن عبد البر عن معاذ 
 
 
  

األسئلة  -5 
  
           تضمن متن الحديث دعوة صريحة إلى تحصيل العلم ونشره توسع في المقاصد التي ذكرها -1س
   العقلي من مميزات الحديث الشريف وضح ذلك ؟نز والتلوي اإليجاز والتركي-2س
بين العبارتين عالقة جدلية معنوية و بالغية :  تعلموا العلم                 فإن  تعلمه هللا خشية -3س

 بين ذلك ؟

  :الفنيات اللغوية  
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قا مستحقا صيغة األمر من األساليب القوية في الدعوة الصريحة وإذا كان الحكم عاما  ومبدأ وح
  وواجبا عمم

  )إنشاء طلبي األمر  والغرض منه النصح والتوجيه : ( تًعلموا   
واالستقبال بداللته الزمنية ال ) خصائص الحملة الفعلية ( دعوة مباشرة إلى طلب العلم وتحصيله فعال 
  يراد به التأجيل إنما الحقيقة المطلقة واألبدية

  ) مع التعميم  والتفخيم والتخصيصجناس اشتقاق للتعظيم ( تعلموا العلم 
   كل ما يتعلمه اإلنسان علما فقد يكون ضاللة  وال نفع يرجى منه ليس

 المعروف الذي جاء به اإلسالم ودعا إليه وهو كل ما فيه العلم أي لعهدية هنا هي االتعريف" أل     " 
  )ل المادية والمعنوية أخذ  العدة والوسائ( بالتعلم وال سبيل إلى العلم إالً . نفع لإلنسان

التأكيد واإلقناع باألساليب الخبرية اإلنكارية وتوظيف وثواب تعليمه لآلخرين /   ثواب طالب العلم
 :فإًن تعلًمه هللا خشية / المقصد من طلب العلم والغاية ...  خشية تسبيح  المصادر بداللتها القوية تعلم

فإًن (تقديم لفظ الجاللة /  صلى اهللا عليه وسلم – الرسول تأكيد الفعل بإًن التى هي أشبه بالقسم في كالم
  على خبرإًن تخصيصا وتعظيما للوازع الدينى الباعث على طلب العلم)خشية  هللاتعلمه 

  ثم نشره بتعليمه لآلخرين...الطلب أي السعي إلى مصادره :  تحصيل العلم يستلزم جهودا ومراحل 
  )مصدر+ مصدر+ المشتقات  فعل(  هللا خشية مهتعل            فإن  العلم تعلموا * 

إًن + مؤكدين  فاء الجزاء + جملة  اسمية منسوخة ) ( ترغيب حثً  ثم ثواب (جملة فعلية طلبية أمر 
  .)لتقوية التوكيد 

  
  

 


