
 

  سلم  توجيهات الرسول صلى اهللا عليه و الحديث الرابع
   باألبناءاآلباءفي صلة 

 
   :الكفاءات المستهدفة

  .القدرة على تحديد أسس صلة اآلباء  باألبناء و أثرها على استقرار األسرة
  
 :الدرس  الخاصة بهذا المراجع

 .ابن حجر العسقالني. فتح الباري 

  .   محمد بن عالن الصديقي. يندليل الفالحين شرح رياض الصالح 
  

   الدرستصميم
  
  تمهيد  ـ
  التّعريف بالّصحابي راوي الحديث * 
  معاني الكلمات* 
  اإليضاح  و التّحليل* 
  و اإلرشاداتالفوائد * 
  أسئلة التصحيح الذاتي* 
  أجوبة التصحيح الذاتي* 
  
  



 

  :تمهيد 
 

أن يحذروا   مهات  القيام  بها على أحسن وجه و        األ  و اآلباءجب على    إن تربية األبناء مهمة جسيمة و     
هذا الحديث يحذرنا من واحـدة        و سوء األخالق، و       من تجسيد طبائع سيئة تعود على األبناء بالسلب       
  .هي تفضيل البعض على اآلخر من هذه السلبيات التي يقع فيها بعض األولياء و

  
  : الحفظ  ـ للقراءة و

  
َأْعطَاِني َأِبي َعِطيَّـةً    (( بشير رضي اهللا عنهما،وهو على المنبر يقول         قال سمعت النعمان بن    عن عامر 

فَقَالَتْ َعْمَرةُ ِبنْتُ َرَواَحةَ لَا َأْرَضى َحتَّى تُشِْهَد َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََأتَى َرُسوَل اللَِّه َصـلَّى       
 َأْعطَْيتُ اْبِني ِمْن َعْمَرةَ ِبنِْت َرَواَحةَ َعِطيَّةً فََأَمَرتِْني َأْن ُأشِْهَدَك َيا َرُسوَل اللَّـِه               اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَل ِإنِّي    

ـ                    )) ُهقَاَل َأْعطَْيتَ َساِئَر َولَِدَك ِمثَْل َهذَا قَاَل لَا قَاَل فَاتَّقُوا اللََّه َواْعِدلُوا َبْيَن َأْوالَِدكُْم قَاَل فََرَجَع فَـَردَّ َعِطيَّتَ
 ].رواه البخاري[

  
 

  : التعريف بالصحابي راوي الحديث -
  

 أول مولود   وأمه أيضا رضي اهللا عنهم، وه      هو النعمان بن بشير األنصاري الخزرجي أبوه صحابي و        
شهر من الهجرة، سكن النعمان الشام و ولي إمرة الكوفة من قبل معاوية ثم نقله               أ 04لألنصار، ولد بعد    

 ). حديثا114( هـ  روي له من األحاديث 64ها سنة  بتوفيإلى حمص و 

  
 

  :ـ شرح الكلمات
   
  

  شرحها  الكلمة
  هبة  عطية
  تحوز موافقة الرسول صلى اهللا عليه وسلم  تشهد

  خافوا اهللا  اتقوا اهللا
  اقسطوا وال تظلموا  اعدلوا



 

  :ـ اإليضاح و التحليل
 
  : أبويه  قعت هذه القصة لسيدنا النعمان و و
  
سلم، فقد وهب بشيٌر ابنَه النعماَن هبـةً، فطلبـت منـه     عمرة  مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و ر و بشي

سلم على عقد الهبـة، فـسأله        أن ُيشِْهَد رسول صلى اهللا عليه و      ) أم النعمان (زوجتُه عمرةُ بنتُ رواحةَ     
ه بشير بأنه خص النعمـاَن      هل قام بنفس العمل مع بقية أبنائه؟ فأخبر       : سلم   و    النبي صلى اهللا عليه     

سلم الشهادة على ذلك، لما اشتمل عليـه مـن       بالعطية دون بقية أوالده، فرفض النبي صلى اهللا عليه و         
العدل بين األبناء في العطايا، ألن تفضيل بعضهم على بعض           الظلم، ثم أمر بشيرا بخشية اهللا وتقواه و       

يكـون   البغضاء يتعديان إلى الوالدين بسبب ذلك، و        بل إن الحقد و    الحسد، و  البغضاء   ُيَولِّد العداوة و  
كل ذلك يتنافى مع مبادئ الشريعة اإلسالمية        من نتائجه قطٌع لصلة األرحام التي أمر اهللا أن توصل، و          

  .السمحة
  
  

  : ـ الهبة لألوالد مشروعة 
  

هذا إضـافة    التحبب و  و       عطايا قصد التودد إليهم      بين الحديث مشروعية إعطاء األبناء هدايا و      
  .فق شروط بينها على النفقة الواجبة عليهم، فبين الحديث مشروعية ذلك و

  
  :ـ مشروعية اإلشهاد في الهبات 

   
 شرع الحديث جواز اإلشهاد في تقديم العطايا فهذه عمرة بنت رواحة أرادت أن تشهده صلى اهللا عليه و                 

عليه وسلم أبا النعمان هل أعط سائر ولده فأجاب بالرفض فلـم            سلم  على تقديم الهبات فسأل صلى اهللا         
  .أمره أن يعطي سائر ولده و   يشهد على هذا العطاء 

  
  :ـ وجوب العدل بين األوالد في الهدايا 

  



 

أمره أن يسوي  ذكره بتقوى اهللا تعالى و سلم البشير أن يعدل بين أبنائه و أمر الرسول صلى اهللا عليه و     
بين األوالد   الهبة و ذلك لكي ال تنشأ العداوة والبغضاء بين األوالد فيما بينهم من جهة و              بين أوالده في    

  .وأبيهم من جهة أخرى
  

   :ـ مخاطر التفريق بين األبناء 
  

الهبات و التمييز بينهم له مخاطر جسيمة تعود بالـسلب علـيهم،             إن التفريق بين األبناء في العطايا و      
البغـضاء    الشحناء و  زرعقطع األرحام و   و    مام مما يؤدي إلى العقوق      كالشعور بالظلم وعدم االهت   

  . مشاكل في حياتهم الواقعية بين األبناء، و ما يترب عنه من أزمات نفسية و
  
  

  : الفوائد واإلرشادات
  
  .  دل الحديث على مشروعية الهبة-
  .  جواز رجوع اآلباء في عطاياهم لبعض األبناء-
  الهبات    في العطايا و مشروعية اإلشهاد-
   وجوب الرجوع للصواب حين يتضح لإلنسان خطؤه -
 . حث اإلسالم  اآلباء على تقديم  الهدايا ألبنائهم في مختلف المناسبات-

  
 

   :أسئلة التصحيح الذاتي* 
  

   اذكر ثالثة أحكام أشار إليها الحديث ؟- 1
  ي البنه؟ لماذا رفض الرسول صلى اهللا عليه وسلم هبة الصحاب- 2
 ؟ ) والدكماتقوا اهللا واعدلوا   بين أ(سلم   ما هو مدلول كلمة الرسول صلى اهللا عليه و-  3
 
 
 
 
 



 

   :أجوبة التصحيح الذاتي* 
 

  :  ثالثة أحكام أشار إليها الحديث - 1
  .جواز الهبة في اإلسالم/ أ
  . وجوب العدل بين األبناء في الهبة/ ب
  . تشريع اإلشهاد في الهبة/ د
   : سلم هبة الصحابي البنه  رفض الرسول صلى اهللا عليه و- 2

و هذا من شأنه أن ينشر      . ألنه لم يعدل بين أوالده، حينما استأثر أحد أبنائه بالهبة، و لم يعط البقية شيئا              
  . العداوة و البغضاء بين اإلخوة

أي أن الـذي ال      : )ن أبنـائكم  اعدلوا بي  اتقوا اهللا و    (: مدلول كلمة الرسول صلى اهللا عليه وسلم       -  3
يعدل بين أبنائه لم يتق اهللا، فمن مستلزمات التقوى أن ال يفرق المرء بين أوالده سواء فـي الهبـة أو                     

  . غيرها
  


