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  :مدخل متهيدي

 .الناس لكل عام ممر الطريق

 الطريق؟ حق حفظ على اإلسالم حرص فكيف 

  وما هي هذه احلقوق؟ 

 احرتامها؟ وما سبل 

  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

I - دراسة النصوص وقراء8ا: 

 :النصوص توثيق -  1

 :حزاباألالتعريف بسورة  -أ 

السميف املصحف الشريف، نزلت بعد سورة آل عمران، مسيت  33آية، ترتيبها  73مدنية، عدد آ8Hا  :األحزابسورة  ألن  Xذا ا

لكن هللا ردهم  ،فاجتمع كفار مكة مع غطفان وبين قريظة وأو_ش العرب على حرب املسلمني ،املشركني حتزبوا على املسلمني من كل جهة

وقد تناولت حياة املسلمني اخلاصة  ،تتناول اجلانب التشريعي حلياة األمة اإلسالمية شأن سائر السور املدنية ،مدحورين وكفى املؤمنني القتال

وثة اليت كانت وأبطلت بعض التقاليد والعادات املور  ،فشرعت األحكام مبا يكفل للمجتمع السعادة واهلناء ،والعامة و_ألخص أمر األسرة

  .متفشية يف ذلك الزمان

  :سعيد اخلدريالتعريف wيب  –ب 

قبل اهلجرة _ملدينة، أسلم وهو صغري، شهد غزوة  10سعد بن مالك بن سنان اخلزرجي األنصاري، ولد سنة هو  :أبو سعيد اخلدري

  .حديثا 1170يف رواية احلديث، روى هـ _ملدينة، كان من كبار علماء الصحابة، ومن املكثرين  55، تويف سنة "اخلندق"

II  - فهم النصوص:  

الت األلفاظ والعبارات -  1   :مدلو

o تا�X :افرتاء. 

o  ّمناص ومهرب :بد.  

o لس�ال ا  .اضطررمت إىل اجللوس :أبيتم إ
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o خفضه :غض البصر. 

o إزال  األذى ومنعه :كف األذى.  

 :للنصوصاملعاين األساسية  -  2

 .الضرر _ملؤمنني واملؤمنات مبينا جزاء من يقوم بذلك�ا� هللا تعاىل عن إحلاق  �

ال �عطائها حقها ملسو هيلع هللا ىلص �ي النيب �   .عن اجللوس يف الطرقات إ

  :احتليل حماور الدرس ومناقشته

I – حرص اإلسالم على حفظ حق الطريق:  

 ،اإلسالمية لتحقيق مقاصد مخسةجاءت الشريعة ، وقد ... الناس كالشوارع واألزقة كهاكل املمرات العمومية اليت يسل  هي :الطريق

، ضهموأعرا هلموأموا سهماإلطار حذر هللا عز وجل من إحلاق األذى _لناس يف أنف  هذاويف. حفظ الدين والنفس والعقل واملال والعرض: وهي

ال وفعال حيثما وجدوا ال  �ىوسدا لذريعة األذى  ،البيت أو السوق أو الطريق سواء يف ،قو الرسول عليه السالم عن اجللوس يف الطرقات إ

  .ئها حقها�عطا

II  - حق الطريق يف اإلسالم:  

 ... وذلك حبفظه عما حرم هللا تعاىل من النظر اليه، كتتبع عورات الناس  :غض البصر �

الذى � الذى عن الطريق :كف ا ط الطريق ( ويقصد به اماطة ا  ...).إ�رة الفوضى، رمي األز_ل، التبول يف وس

 . بذلك، وهو مبادلة السالم ملن ألقاه إليكملسو هيلع هللا ىلص حيث أمر رسول هللا  :رد السالم �

 . حسنأو_ليت هي  ،مر _ملعروف _للنياألويكون  ،دعوة الناس إىل خري تركوه كإجابة نداء الصالة وغريه :مر _ملعروفاأل  �

الستطاعةتغيالعمل على  :النهي عن املنكر � و اللسان أمر _ملعروف والنهي عن املنكر _ليد األويكون  ،ري كل خمالفة شرعية حسب ا

 . و القلبأ

 .التواضع والوقار يف املشي �

 . عدم التكرب على أحد �

المين من الطريق  �  . السري على اجلانب ا

 . احرتام قواعد السري وعالمات املرور  �

  ...ارشاد الضال عن الطريق   �

III - آ�ر احرتام حق الطريق:  

 . خلق جمتمع متكافل ومتحضر �

 . خلق عالقات طيبة بني افراد ا�تمع �

 . نظافة الطرقات �

 . املسامهة يف التقليل من حوادث السري �

IV  - نتائج إمهال حق الطريق:  

 .إفساد مجالية الشارع �

 .املس بكرامة وعفة اآلخرين �

 .عرقلة املرور وحوادث السري �
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