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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 
أمـا بعد: 

بخطته  الثانوي  للنظام  للطالب  الحديث )1(  ـ كتاب  الطالب  أخي  ـ  يديك  فبين   
الجديدة، وهو يتضمن ثالثة محاور:

أوًل: السنة النبوية، وتدرس فيه شيًئا مما يتعلق بالسنة النبوية وحجيتها، والتعريف 
بأهم مصادرها.

أهم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع ذكر  أحاديث مختارة عن  فيه  النبوي، وتدرس  الحديث  ثانًيا: 
الفوائد واإلرشادات المتعلقة بها.

المختارة  إقراره من األحاديث  تّم  ما  تتم مراجعة  العملية، وفيها  التطبيقات  ثالًثا: 
للحفظ، مع بعض التطبيقات التي تدعم حفظك وفهمك لنص الحديث.

وبقدر علمك وعملك بما تضمنته األحاديث النبوية التي تدرسها، تكون بإذن اهلل 
الكريم ملسو هيلع هللا ىلص أن:  الدارين؛ حيث أخبرنا رسولنا  الخير وسعادة  تعالى ممن أراد اهلل بهم 
ر من بلَّغ شريعته، ودعا له ملسو هيلع هللا ىلص بأن يرزقه  ين«)1(، وبشَّ هُه ِفي الدِّ »َمْن ُيِرد اهلُل ِبِه َخْيًرا ُيَفقِّ
اَها ِإَلى َمْن َلْم َيْسَمْعَها،  ا َسِمَع َمَقاَلِتي َفَوَعاَها، ُثمَّ أدَّ َر اهلُل اْمَرًءً اهلل البهجة بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َنضَّ

َفُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه اَل ِفْقَه َلُه، َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه ِإَلى َمْن ُهَو َأْفَقُه ِمْنُه«)2(.

منك  ُيتوخى  تربوية  أهداًفا  لكل درس  متوالية، ووضع  إلى دروس  المقرر  َم  ُقِسّ وقد 

المقدمة

)1( أخرجه البخاري 39/1)71(، ومسلم.
أحمد  اإلمــام  مسند  ينظر:  متقاربة،  بألفاظ   ، وأنس  ثابت،  بن  وزيد  مسعود،  وابن  مطعم،  بن  جبير  منهم:    الصحابة  من  عن جمع  مروي  احلديث   )2(
43٦/80،1/4، 225/3، 183/5، وسنن أبي داود 322/3 )3٦٦0(، والترمذي 33/5)2٦5٦( - )2٦58(، وابن ماجه 84/1 - 8٦ )230( - 

)23٦(، وغيرهم، وقد ذكره الكتاني في )نظم املتناثر في احلديث املتواتر ص33(.



-أخي الطالب- أن تحرص عليها وتتمثلها في حياتك، وقد ضمن كل درس في هذا 
المقرر نشاطات متنوعة تزيدك علًما وفهًما واستيعاًبا للدرس، وتساعدك لتكون طالًبا 
المتنوعة؛  المهارات  لديك  وتنمي  بفاعلية،  الدرس  في  تشارك  الصف؛  داخل  نشًطا 
كما  عنها؛  البحث  في  مساعدتك  مع  بنفسك؛  المعلومة  عن  البحث  على  وتعينك 
تعينك على التعاون مع زمالئك في إثراء المادة، وقبل ذلك وبعده تعينك -إن شاء اهلل 
تعالى- في التعرف على كثير من األحكام الشرعية واألصول العلمية التي تستفيدها في 
حياتك، وتكون عوًنا لك -بإذن اهلل تعالى- على تحصين نفسك من التيارات الفكرية 
المنحرفة، كما إنها تقربك إلى ربك وخالقك؛ مما يقودك بإذن اهلل لسعادة الدنيا ونعيم 

اآلخرة.

والذي يؤمل أن يكون الكتاب دافًعا لك لالرتقاء في علمك وأخالقك وخدمة دينك 
اهلل-  السعودية -يحفظه  العربية  المملكة  ملك  الشريفين  الحرمين  أمرك -خادم  وولي 

ووطنك. نفع اهلل بك، وجعلك ُقرة عين لوالديك،  وحفظك من كل مكروه.





أوالً:
السنة النبوية



١٠

يتوقع منك بعد الدر�س اأن:
اأهداف الدر�س

ي َكِرَب  قاَل: قاَل رسوُل اهلِل : »أاَل إني ُأوِتيُت اْلُقْرآَن َوِمْثَلُه َمَعُه«.)1( َعِن اْلِمْقَداِم بن َمْعِدِ
 ما مثيل القرآن الذي ُأوِتَيُه النبيُّ ؟

 وهل منزلته في التشريع كمنزلة القرآن؟
 وما الفرق بينه وبي القرآن؟

السنة النبوية هي َمثيُل القرآن الذي ُأوِتَيُه النبيُّ ، وهي مبنزلة القرآن في التشريع، وهَي وحٌي من اهلل تعالى؛ إال 
ُد بتالوتها. أن لفَظها من النبيِّ  وال ُيَتَعبَّ

نة تعريف ال�سُّ

ثني: ما ُأضيَف إلى النبيِّ  من قوٍل أو فعٍل أو َتقريٍر أو صفٍة خلقيٍة أو ُخُلقيٍة. السنة في اصطالح احملدِّ

)1( أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان.

ف ال�صنة ا�صطالًحا.   تعرِّ
  تبني منزلة ال�صنة.

  تبني حجية ال�صنة النبوية.
  ت�صتدل من القراآن وال�صنة على حجية ال�صنة النبوية.

يَّتها( ــُة )تعريُفها - َمْنِزلُتها - ُحجِّ َبــِويَّ ُة النَّ ــنَّ ال�شُّ



١١

نة النبوية منزلة ال�سُّ

نة النبوية مكانة عظيمة في اإلسالم، ميكن تلخيصها في النقاط اآلتية: للسُّ
نة هي املصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكرمي. 1 السُّ

؛ فإن الوحَي وحياِن: وحٌي َمْتُلوٌّ وهو: القرآن  نة النبوية وحٌي من اهلل تعالى لرسوله ، ولكنها وحٌي غيُر َمْتُلوٍّ 2 السُّ
الكرمي، َوَوْحٌي غيُر َمْتُلوٍّ وهو: السنة النبوية.

نة النبوية تأتي من القرآن الكرمي على ثالثة أنواع: 3 السُّ
اأ بياًنا للقرآن الكرمي، وتوضيًحا ِلَما ُأجمل ِمن أحكامه؛ كتفصيل أحكام الصالة والزكاة واحلج.

ب تأكيًدا وتقريًرا ألحكام القرآن الكرمي؛ كإيجاب صلة األرحام وحترمي السرقة.

تها أوخالتها. ج تأتي بأحكاٍم سكَت عنها القرآُن الكرمي؛ كتحرمي اجلمع بي املرأة وَعمَّ

ِة نَِّة النََّبِويَّ ُة ال�سُّ يَّ ُحجِّ
 

ٌة في األحكام الشرعية االعتقادية والعملية، فهي واجبة االتِّباع كالقرآن الكرمي، وقد دلَّ على ذلك  َبِويَُّة ُحجَّ ُة النَّ نَّ السُّ
الكتاب والسنة في نصوص كثيرة؛ منها:

اأ قوله تعالى:  زب    رب . )1(      
رب   )2(  ب قوله تعالى: زب      

ِكًئا على َأِريَكِتِه،  ُجُل ُمتَّ ْقَداِم بن َمْعِدي َكِرَب الكندي  قاَل: قاَل رسوُل اهلِل : »ُيوِشُك الرَّ ج حديث اْلِمِ     
، َفَما َوَجْدَنا فيه ِمن َحالٍل اْسَتْحَلْلَناُه، َوَما  ُث ِبَحِديٍث ِمْن َحِديِثي فيقول: َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم ِكَتاُب اهلِل عزَّ وجلَّ ُيَحدَّ

َم اهلل«.)3(  َم رسوُل اهلِل  ِمْثُل ما َحرَّ ْمَناُه، َأاَل َوِإنَّ ما َحرَّ َوَجْدَنا فيه ِمن َحَراٍم َحرَّ
نة النبوية. د إجماع علماء اإلسالم املعتبرين كافة على حجية السُّ     

)3( أخرجه أبو داود، وصححه ابن حبان. )2(  سورة احلشر: 7.  )1( سورة التغابن: 12.  



١٢

. نَة وحٌي من اهلل لنبيه بالرجوع إلى سورة النجم: استخرج اآلية التي تدل على أن السُّ
.......................................................................
.......................................................................

صدَر أمٌر ملكٌي بتاريخ 27 / 3 / 1439هـ  بإنشاِء مجمِع خادِم احلرمي الشريفي امللك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود للحديث النبوي الشريف.

أكتب تقريراً عن املجمع يشمل: موقعه، مبررات إنشائه، وأهدافه.

نة اصطالًحا.  �س1: عرِّف السُّ

نة النبوية.  �س٢: بيِّ مكانة السُّ

نة النبوية مع القرآن الكرمي ثالث حاالت؛ اذكرها ممثاًل لكل منها مبثال.  �س٣: للسُّ



١٣

اأهداف الدر�س

ا كان رسول اهلل  هو املبلغ عن اهلل تعالى فقد أمر اهلل تعالى نبيه محمًدا  ببيان كتابه للناس، فقال: زب      َلمَّ
رب    )1(.

فكانت السنة النبوية بيانًا للقرآن الكرمي، وقد تكفل سبحانه بحفظ هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد ، وهذا 
يتضمن حفظ السنة املبينة له، قال تعالى: زب    رب    )2(.

َر اهلُل اْمرًءا َسِمَع  ملا للسنة النبوية من املنزلة العظيمة فقد أمر النبي  بحفظها وتبليغها للناس، فقال : »َنضَّ
اَها ِإَلى َمْن َلْم َيْسَمْعَها؛ َفُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه اَل ِفْقَه َلُه، َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه ِإَلى َمْن ُهَو َأْفَقُه ِمْنه«)3(. َمَقاَلِتي َفَوَعاَها، ُثمَّ َأدَّ

وقال  لوفِد عبِد القيِس: »ِاْحَفُظوُهنَّ وَأْخِبروا ِبِهنَّ َمن َوَراَءُكْم«  )4(.

)1( سورة النحل: 44.
)2( سورة احلجر: 9.

)3( احلديث مروي عن جمع من الصحابة  منهم: جبير بن مطعم، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأنس  بألفاظ متقاربة، ينظر: مسند اإلمام 
أحمد، وسنن أبي داود، والترمذي، وقد ذكره الكتاني في األحاديث املتواترة )نظم املتناثر في احلديث املتواتر ص33(.

)4( رواه البخاري.

يتوقع منك اأخي الطالب بعد الدر�س اأن:
  تربهن على حفظ اهلل لل�صنة النبوية.

  تبني احلكمة من الأمر بكتابة ال�صنة.

  تبني مراحل تدوين ال�صنة.

  تقارن بني مراحل تدوين ال�صنة.

  تقدر جهود العلماء يف حفظ ال�صنة.

ِة َبِويَّ نِة النَّ حفُظ اهلِل تعالى ِلل�شُّ

حفظ اهلل لل�سنة النبوية

حثُّ النبي  على حفظ ال�سنة النبوية وتبليغها للنا�س



١٤

مراحل كتابة السنة وتدوينها ))) 

ِة مراحل، ميكن إجمالها فيما يأتي: َمرَّت كتابُة احلديث النبوي وتدوينه بِعدَّ
املرحلة األولى: الكتابة في عهد النبي  وأصحابه ، وذلك في القرن األول الهجري، نهى النبي  عن 
كتابة أحاديثه في أول اإلسالم خشية اختالطها بالقرآن، فعن أبي سعيد اخلدري  أن رسول اهلل  قال: »ال 

تكتبوا عني، ومن َكَتَب عني غيَر القرآِن َفْلَيْمُحُه«)2( وكان الصحابة  يحفظون األحاديث حفظًا متقنًا.
ثم َأِذَن  لبعض الصحابة ، قال أبو هريرة : »ما من أصحاب النبي  أحد أكثر حديثًا عنه مني؛ إال 

ما كان من عبد اهلل بن عمرو؛ فإنه يكتب وال أكتب«  )3(.
وقال عبد اهلل بن عمرو بن العاص  :كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول اهلل  أريد حفظه، فنهتني 
قريش، وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه من رسول اهلل ، ورسول اهلل بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت 
  فقال: »اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إال حق« )4(، وكتب  عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول اهلل

صحيفة كان يسميها: )الصادقة( )5(.
وأمر النبي  بالكتابة لبعض أصحابه ، فعن أبي هريرة  أن النبي  خطب في عام فتح مكة خطبة، 
»اكتبوا ألبي   : اهلل  فقال رسول  اهلل،  يا رسول  لي  اكتب  فقال:  أبو شاه،  له:  يقال  اليمن  أهل  فقام رجل من 

شاه«)٦(، وكتب النبي  كتابًا في الصدقات )7(.
سمرة،  بن  وجابر  طالب،  أبي  بن  علي  منهم:  عندهم صحف،  وكانت    الصحابة  من  جمع  وكتب 

. وغيرهم

)1(  ينظر: تدوين السنة نشأته وتطوره ؛للدكتور محمد بن مطر الزهراني.
)2(  رواه مسلم.

)3(  رواه البخاري.
)4(  رواه أحمد، والدارمي، واحلاكم.

)5(  جامع بيان العلم البن عبد البر 72/1، ومعرفة النسخ والصحف احلديثية للشيخ بكر أبو زيد  )ص178(.
)٦(  رواه البخاري، ومسلم.

)7(  رواه أبو داود.

مراحل كتابة ال�سنة النبوية وتدوينها )١(
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املرحلة الثانية: تدوين احلديث في أواخر عهد التابعني، في القرن الثاني الهجري، ومتيزت هذه الكتابة 
املؤمني عمر  أمير  بذلك  اهتم  من  أول  وكان  د،  ترتيب محدَّ له  يكن  لم  ولكنه  النبوية؛  للسنة  العامِّ  بالتدوين 
إلى اآلفاق:  نة، وكتب  السُّ الزهريَّ وأبا بكر بن حزم بجمع  ؛ فأمر اإلماَم محمد بن شهاب  ابن عبدالعزيز 
»انظروا حديث رسول اهلل  فاجمعوه واحفظوه؛ فإني أخاف دروس العلم وذهاب العلماء« )1(؛ فكان أول من 

. ن احلديث بأمره – تدويًنا عاًما – اإلمام الزهري  دوَّ

املرحلة الثالثة: تأليف السنة على هيئة كتب مصنفة مرتبة، على املوضوعات كاإلميان والعلم والطهارة 
، ومتيزت هذه املرحلة بالترتيب، ومزج  والصالة وغيرها، وفي هذه املرحلة ُصنِّف: موطأ اإلمام مالك بن أنس 

أقوال النبي  بأقوال الصحابة والتابعي وفتاويهم.

أقوال  بغيره من  وترتيبه دون مزجه  بالتصنيف، وجمعه    النبي  إفراد حديث  الرابعة: مرحلة  املرحلة 
الصحابة والتابعي – إال بالقدر اليسير الذي قد يحتاج إليه – وهذه املرحلة بدأت مع بداية القرن الثالث الهجري، 
وفيها ظهر التأليف على طريقة املسانيد فيذكرون أحاديث أبي بكر، ثم عمر، وهكذا إلى ما رواه بقية الصحابة 

، ومن أشهر ما ُألَِّف فيها: مسند اإلمام أحمد، ومسند احُلميدي، وغيرهما، ثم بلغ تدوين احلديث غايته في 
منتصف القرن الثالث الهجري؛ حيث ألف اإلمام البخاري صحيح البخاري، واإلمام مسلم صحيح مسلم، وُكتبت 

السنن: سنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وسنن الدارمي، وغيرها من كتب احلديث املشهورة.

ن أسماء أربعة  حث اإلسالم على العلم، ومن ذلك:جهود العلماء في تدوين السنة، من خالل قراءتك للدرس دوِّ
من الكتب التي ُذكرت مرتبًة حسب األسبق في التأليف.

........................... 2                    ........................... 1

........................... 4                    ........................... 3

)1(  أخرجه أبونعيم في أخبار أصبهان )1183( وعلقه البخاري.
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كانت وسائل حفظ السنة في السابق هي: احلفظ في الصدور أو بتدوين السنة وكتابتها، واليوم وجدت وسائل 
حديثة ميكن االستفادة منها في ذلك، باحلوار مع زمالئك اذكر ثالًثا من هذه الوسائل احلديثة مبيًنا محاسن كل 

طريقة وعيوبها. 

مساوئهامحاسنهاالوسيلة م
(
2
3

 

 �س1: ما احلكمة من األمر بكتابة السنة؟

 �س٢: اذكر ثالثة من أصحاب النبي  كتبوا أحاديث النبي  في حياته.

�س٣: كان للخليفة عمر بن عبدالعزيز  دور بارز في تدوين السنة، وضح ذلك.
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أساليب  فيها  تنوعت  النبوية  السنة  في  كثيرة  مؤلفات  السنة ظهرت  تدوين  مراحل  من  الرابعة  املرحلة  خالل 
املؤلفي ومناهجهم، ومن بي تلك املؤلفات برزت كتب سبعة حظيت باهتمام العلماء بها، وقبول األمة لها، فكثرت 
شروحها ومختصراتها، وعكف طالب العلم على حفظها، واستنباط األحكام منها، فما تلك الكتب السبعة؟ ومن 

مؤلفوها؟ ومب متيز كلُّ واحد منها؟ 

يتوقع منك اأخي الطالب بعد الدر�س اأن:

  تبني املراد بالكتب ال�صبعة.

ف مبوؤلفي الكتب ال�صبعة.   تعرِّ

  تبني اأثر الكتب ال�صبعة يف حفظ ال�صنة.

  تقارن بني الكتب ال�صبعة من حيث: منهج املوؤلف - عدد الأحاديث - ترتيب الكتاب.

  متيز اأبرز �صروح الكتب ال�صبعة وخمت�صراتها.

تعريف بالكتب ال�شبعة، وموؤلِّفيها

اأهداف الدر�س
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  اهلل  أمور رسول  املختصر من  الصحيح  املسند  الكتاب: »اجلامع  اسم هذا 
وسننه وأيامه«.

ُفُه: أبو عبد اهلل، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم اجُلعفي، البخاري، ولد  ُمَصنِّ
سنة 194هـ، وتوفي سنة 25٦هـ .

منزلته: هو أصح الكتب بعد كتاب اهلل تعالى، قال احلافظ الذهبي: »هو  أجلُّ 
كتب اإلسالم وأفضلها بعد كتاب اهلل« )1(.

د عن  مما متيز به الكتاب أيًضا: أنه أول كتاب ُصنَِّف في احلديث الصحيح املجرَّ
الضعيف واملوضوع، ومتيز بدقة تبويبه، حتى قيل: ِفْقُه البخاري في تراجمه )2(.

عدد أحاديثه بغير املكرر: )2٦02( ألفان وست مئة واثنان.
حجر  البن  الباري(  )فتح  شروحه:  أفضل  ومن  واختصاًرا،  وشرًحا  روايًة  به  العلماء  اعتنى  به:  العلماء  عناية 

العسقالني، ومن أجود مختصراته: )مختصر صحيح البخاري( للزبيدي )893هـ(.

ُفُه: أبو احلسي، مسلم بن احلجاج الُقشيري النيسابوري، ولد سنة 204هـ  ُمَصنِّ
وتوفي سنة 2٦1هـ .

منزلته: يأتي بعد صحيح البخاري من حيُث الصحة.
أنه يذكر طرق احلديث، وألفاظه مرتبًة على األبواب في مكان  ومما متيز به: 
ومن  شراحه،  من  جماعة  تراجمه  وضع  قد  التراجم،  يذكر  ال  لكنه  واحد، 

أحسنها تراجم اإلمام النووي رحمه اهلل تعالى.
وعدد أحاديثه بغير املكرر: )3033( ثالثة آالف وثالثة وثالثون حديًثا )3(.

شروحه: ُشرح عدة شروح، أشهرها: شرح النووي، املسمى باملنهاج في شرح صحيح مسلم بن احلجاج .

)1(  سير أعالم النبالء 391/12.
)2(  املراد: عناوين الكتب واألبواب.

)3(  كما في الطبعة التي حققها محمد فؤاد عبد الباقي.

١-�سحيح البخاري

٢-�سحيح م�سلم
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ُفُه: هو أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني، ولد سنة 202هـ وتوفي  ُمَصنِّ
سنة 275هـ .

ُفُه: من خمس مئة ألف حديث. انتقاه ُمَصنِّ
ُفُه في وصفه إذ يقول: »َذَكرُت فيه الصحيح  ومما امتاز به الكتاب: ما ذكره ُمَصنِّ
وما يشبهه وما يقاربه، وما كان في كتابي من حديث فيه َوَهٌن شديد فقد بينُته، 

وليس فيه عن رجل متروك احلديث شيء، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح«.
وقد اعتنى بزيادات املتون، وألفاظ احلديث التي يعتني بها الفقهاء.

عدد أحاديثه: )5274( خمسة آالف ومئتان وأربعة وسبعون حديًثا.

وله شروح كثيرة أقدمها: معالم السنن، لإلمام اخلطابي )ت388هـ(.

 

ُفُه: هو أبو عيسى، محمد بن عيسى بن َسورة الترمذي ولد سنة 209هـ  ُمَصنِّ
وتوفي سنة 279هـ .

كل  درجة  مبيًنا  وغيره،  الصحيح  فيه  ذكر  مصنفه  أن  الكتاب:  به  امتاز  ومما 
في  بعدهم  ومن  الصحابة  من  العلماء  أقوال  ذكر  ذلك  إلى  وأضاف  حديث، 

املسائل التي يتضمنها الباب، ذاكراً ما أجمعوا عليه، وما اختلفوا فيه.
احلجاز،  علماء  على  فعرضته  الكتاب،  هذا  »صنفت  هذا:  كتابه  عن  قال  وقد 
والعراق، وخراسان، فرضوا به، ومن كان في بيته فكأمنا النبي  في بيته يتكلم«.

وعدد أحاديثه: )395٦( ثالثة آالف وتسع مئة وستة وخمسون حديًثا .

٣-�سنن اأبي داود

٤-جامع الترمذي
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اسمه: »املُجتبى«.
ُفُه: هو أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب النسائي، نسبًة إلى )َنسا(  بلدة  ُمَصنِّ

مشهورة بخراسان ولد سنة 215هـ وتوفي سنة 303هـ .
ومما امتاز به الكتاب: أن غالب أحاديثه صحيحة، وبعض العلماء يقدم كتابه 
هذا على سنن أبي داود والترمذي؛ لشدة حتري مؤلفه في الرجال، وفي الكتاب 

تراجم دقيقة، ُتنبئ عن فقه مؤلفه.
وستون  وواحد  مئة  وسبع  آالف  خمسة   )57٦1( باملكرر:  أحاديثه  وعدد 

حديًثا . 

 

ُفُه: أبو عبد اهلل، محمد بن يزيد ابن ماجه، الَقْزويني، ولد سنة 209هـ،  ُمَصنِّ
وتوفي سنة 273هـ .

واطالعه،  وتبحره،  وعمله،  علمه،  على  دالة  »وهي  سننه:  كثير عن  ابن  قال 
واتباعه السنة«.

وهو أقل مرتبة من باقي السنن املذكورة، وغالب ما ينفرد به عنها يكون ضعيًفا.
وعدد أحاديثه: )4341( أربعة آالف وثالث مئة وواحد وأربعون حديًثا.

٥-�سنن الن�سائي

٦-�سنن ابن ماجه
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ُفُه: هو إمام أهل السنة، أبو عبد اهلل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني،  ُمَصنِّ
توفي سنة 241هـ.

 قال عنه علي بن املديني: إن اهلل أيد هذا الدين بـ )أبي بكر الصديق( يوم الردة،
وبـ )أحمد بن حنبل( يوم احملنة .

مسَنُده: يعد من أجمع وأكبر كتب احلديث.
وسبعة  مئة  وست  ألفا  وعشرون  سبعة   )27٦47( باملكرر:  أحاديثه  وعدد 

وأربعون حديًثا.

  
ارجع إلى أحد الكتب السبعة، ثم انقل ثالث فوائد منه:

اسم الكتاب: ………………………. 
.................................................................... 1
.................................................................... 2
.................................................................... 3

٧-م�سند الإمام اأحمد
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 �س1: ما الكتب السبعة؟ وَمْن مؤلفوها؟

 �س٢: مب متيز صحيحا البخاري ومسلم عن بقية الكتب السبعة؟



ثانيًا:
األحاديث
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يتوقع منك بعد �لدر�س �أن:
�أهد�ف �لدر�س

الحديث الأول: )..................(  

)1( رواه البخاري، ومسلم.

عن أبي ُموَسى األشعريِّ  أنَّ النبيَّ  قال: »َمَثُل ما َبَعَثِني اهلُل ِبِه من املطر
ٌة َقِبَلْت  اْلُهَدى َواْلِعْلِم َكَمَثِل اْلَغْيِث اْلَكِثيِر َأَصاَب َأْرًضا؛ َفَكاَن ِمْنَها َنِقيَّ
اْلَاَء َفَأْنَبَتْت اْلَكأَل َواْلُعْشَب اْلَكِثيَر، َوَكاَنْت ِمْنَها َأَجاِدُب َأْمَسَكْت اْلَاَء 
َفَنَفَع اهلُل ِبَها الناَس َفَشِرُبوا َوَسَقْوا َوَزَرُعوا، َوَأَصاَبْت ِمْنَها َطاِئَفًة ُأْخَرى 
إمنا ِهَي ِقيَعاٌن اَل ُتِْسُك َماًء وال ُتْنِبُت َكأًل؛ َفَذِلَك َمَثُل من َفُقَه في ِديِن اهلِل 
َم، َوَمَثُل َمن َلْم َيْرَفْع ِبَذِلَك َرْأًسا، ولم  َوَنَفَعُه ما َبَعَثِني اهلل ِبِه َفَعِلَم َوَعلَّ

َيْقَبْل ُهَدى اهلِل الذي ُأْرِسْلُت ِبِه«.)1(  

َبٌة طيِّ

النبات الرَّطُب 
واليابُس

طُب،  النبات الرَّ
وهذا من ذكر 
اخلاص بعد العام

 بالتعاون مع زمالئك: اقترح عنواًنا للحديث واكتبه في أعلى الصفحة.

األرض املستوية 
امللساُء التي ال 
ُتسك ماًء وال 

ُتنبت

لبة التي تسك  الصُّ
املاء وال ُتنبت 

الُعشب

  تبيِّ فوائد �ضرب الأمثال.
ح معانى مفردات احلديث.   تو�ضِّ

  ت�ضتنتج ال�ضورة التعبريية يف املثل الوارد يف احلديث.
  تقارن بي فئات النا�س يف موقفها من العلم.

  ت�ضتدل لف�ضل العلم ال�ضرعي.
ا من فوائد احلديث.   ت�ضتنتج بع�ضً
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ترجمة راوي الحديث

اسمه ونسبه
 . َعْبُداهلل بُن َقْيِس األشعريُّ اليمانيُّ

مناقبه
ا، وكان النبي  يستمع إليه، وقال له يوًما: »لو َرَأْيَتِني وأنا َأْسَتِمُع ِلِقَراَءِتَك  ١ كان حسن الصوت بالقرآن جّدً

اْلَباِرَحَة، لقد ُأوِتيَت ِمْزَماًرا من َمَزاِميِر آِل َداُوَد«. 
2 دعا له النبيُّ  فَقاَل: »اللَّهمَّ اْغِفْر ِلَعْبِداهلِل بن َقْيٍس َذْنَبُه، َوَأْدِخْلُه َيوَم اْلِقَياَمِة ُمْدَخاًل َكِريًما«. 

اِئهم. 3 أَحُد كباِر فقهاِء الصحابة وُقرَّ

. ١ في الحديث بيان فضل الدين االسالمي والرسالة التي ُبعث بها نبينا محمد

نة لمن أراد التربيَة والتعليَم: أن يضرب األمثال، وال ُيؤِتي اْلَمَثُل المضروُب َثَمَرَتُه حتى يكون واضًحا  2 من السُّ
للمتعلمين، متناسًبا مع أفهامهم ومداركهم، ومن واقع البيئة التي يعرفونها. 

3 لضرب األمثال فوائد كثيرة منها:
ب تيسير الَفهم عليهم.    اأ تقريب المعلومة للمتعلمين.       

٤ شبَّه النبيُّ  الوحي الذي أنزله اهلل عليه بما فيه من العلم والهداية بالغيث الكثير، وذلك ألن كاّلً منهما سبب 
للحياة؛ فالغيُث َسَبُب حياِة األبدان، والِعْلُم َسَبُب حياِة القلوب.

�إر�شـاد�ت �لحـديـث
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النقيُة، واألجادُب،  الثالثة:  األرض  بأنواع  َهُهم  َوَشبَّ أقسام،  ِلْلِعْلِم ثالثُة  يِهْم  َتَلقِّ في  الناَس  أن    النبيُّ  َن  بيَّ  ٥
والِقيعان كما في الجدول اآلتي:

ه   وجه الشبه )استنتج وجه الشبه واكتبه في هذه اخلانة( الشبَّه بهالشبَّ
األرض النقيةاملنتفعون بالعلم املبلغون له

األرض األجادباملبلغون للعلم دون أن ينتفعوا به

األرض القيعاناملعرضون عن العلم

٦ َفْقُد الِعلم الشرعيِّ له آثاٌر سيئٌة منها: 
ب الُبعد عن شريعة اهلل. اأ انتشاُر البدع.    

٧ الحث على أن يتعلم المسلم ما تسلم به عقيدته، وما تصحُّ به عباداته ومعامالته.
  ما جاء به بأنه ُهدى، فالهدى كله في الوحي المنزل من اهلل تعالى في كتابه أو سنة رسوله  ُّ٨ َوَصَف النبي

فمن أعرض عنه والتمس الهدى في غيره أضله اهلل، قال تعالى: زب ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ     رب )1(  . 

٩ االنصراف عن العلم له أسباب متعددة أشار الحديث إلى أهمها وهو: الكبر والتعالي، واإلعراض عن العلم 

رغبة عنه وزهًدا فيه وجهاًل بأهميته، وذلك في قوله : »َمن َلْم َيْرَفْع ِبَذِلَك َرْأًسا، ولم َيْقَبْل ُهَدى اهلِل الذي 
ُأْرِسْلُت ِبِه«.

١٠ في قوله : »ما َبَعَثِني اهلُل ِبِه من اْلُهَدى َواْلِعْلِم« داللة على أن كلَّ ما جاء به النبيُّ  فهو من عند اهلل تعالى، 

وهذا موافق لقوله تعالى: زب    رب  ))(  .

)1( سورة البقرة: ٠)1.
))( سورة النجم: ٣-٤.
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نة، بالرجوع إلى القرآن الكريم وكتب السنة أو التطبيقات اإللكترونية  كثر ضرب المثل في الكتاب والسُّ

نة: للحديث النبوي: اكتب مثال من أمثال القرآن وآخر من أمثال السُّ

نةمن أمثال القرآن من أمثال السُّ

................................................................................................

بالتعاون مع زمالئك: اكتب فوائَد العلم الشرعي وآثاَره الحسنَة على الناس:

................................................................... ١

................................................................... 2

.................................................................. 3

�س١: بيِّن معنى مفردات الحديث اآلتية: ) نقية – الكأل – العشب – أجادب – قيعان (.

ح الصورة التعبيرية في المثل الوارد في الحديث. �س٢: وضِّ

 �س٣: قارن بين فئات الناس في موقفها من العلم.

نة.  �س٤: استدل لفضل العلم الشرعي بدليل من القرآن وآخر من السُّ
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يتوقع منك بعد �لدر�س �أن:
�أهد�ف �لدر�س

ًة  عن َجِريِر بِن َعْبِد اهللِ  قاَل: قاَل رسوُل اهللِ : »َمْن َسنَّ ِفي اإلْساَلِم ُسنَّ
َحَسَنًة َفَلُه َأْجُرَها، َوَأْجُر َمْن َعِمَل ِبَها - َبْعَدُه - ِمْن َغْيِر َأْن َيْنُقَص ِمْن 
َئًة َكاَن َعَلْيِه ِوْزُرَها، َوِوْزُر  ًة َسيِّ ُأُجوِرِهْم َشْيٌء، َوَمْن َسنَّ ِفي اإلْساَلِم ُسنَّ

َمْن َعِمَل ِبَها - ِمْن َبْعِدِه - ِمْن َغْيِر َأْن َيْنُقـَص ِمْن َأْوَزاِرِهـْم َشْيٌء«.)1( 

موافقة للشريعة

إثمهامخالفة للشريعة

المبادرة بالعمل الصالح عنوان مناسب للدرس، تعاون مع زمالئك في اختيار عنوان ترونه أكثر مناسبة.

)1( أخرجه مسلم.

الطريقة املتبعة في 
اخلير أو الشر

  تبيِّ معاين مفردات احلديث.
نة احل�ضنة.   متثِّل على ال�ضُّ
نة ال�ضيئة.   متثِّل على ال�ضُّ

ا من فوائد احلديث.   ت�ضتنتج بع�ضً
  حفظ ن�ّس احلديث.

الحديث الـثـانـي: )..................(  
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١ في الحديث حث على سلوك الطريقة الحسنة التي يقتدي بها الناس، وأن من فعل ذلك فله أجر فعله، وأجر 
من اقتدى به إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أجر من عمل بهذا العمل شيًئا، وهذا فضل عظيم ال 

ينقطع إلى يوم القيامة؛ فينبغي على المسلم أن يسلك هذا الطريق ِلَيُعمَّ نفُعه، ويعظَم أجُره.

ًة َحَسَنًة« يتضمن ثالثة أنواع من األعمال: 2 قول النبي : »َمْن َسنَّ ِفي اإلْساَلِم ُسنَّ
اأ المبادرة إلى العمل بالسنة الثابتة إذا سمع اإلنسان الحثَّ عليها، فيكون أول من يفعلها في مكانه أو 

زمانه َفَيْقَتِدي به الناس في ذلك.
ب إحياء السنة إذا أميتت وُترك العمل بها؛ فمن أحياها وأظهرها بالعمل بها والدعوة إليها كان له أجر 

إحيائها، وأجر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة.
ج ابتكار وسيلة نافعة لعمٍل مشروع؛ مثل: جمِع الصحابة  للقرآن الكريم في ُمصحٍف واحٍد، وابتكاِر 

ٍة للبحث عن األحاديث، ونحو ذلك. طريقٍة لتخريج الحديث النبوي، أو برمجٍة َحاُسوبيَّ
                 ) أضف مثااًل آخر ( ............................................................

)1( رواه البخاري، ومسلم.

ترجمة راوي الحديث

اسمه ونسبه
. َجِريُر بُن عبِداهلِل اْلَبَجِليُّ الَيَماِنيُّ

مناقبه
١ كان النبي  يكرمه، قال َجِريُر: »َما َحَجَبِني َرُسوُل اهلِل  ُمْنُذ َأْسَلْمُت، وال َرآِني إال َضِحَك«.)1( 

�إر�شـاد�ت �لحـديـث
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3  في الحديث تحذير من سلوك الطريقة السيئة التي َيقتدي بها الناس، وأن من فعل ذلك فعليه إثم فعله، وإثم 
من اقتدى به إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من إثم من عمل بهذا العمل شيًئا.

٤  دلَّ الحديُث على عدم مشروعية إهداء ثواب األعمال الصالحة للنبي ، وذلك ألن جميع حسنات المسلمين 

ِتِه. في صحيفته  فإن َلُه ِمثَل أجوِر جميِع ُأمَّ

بالتعاون مع زمالئك: اكتب بعض الوسائل لنشر الخير:

.............................. 2  .............................. ١

.............................. ٤  .............................. 3

أوجد العالقة بين حديث الدرس وحديث أبي هريرة  أن رسوَل اهلِل  قال: »َمْن َدَعا إلى ُهًدى كان َلُه 
من اأَلْجِر ِمْثُل ُأُجوِر من َتِبَعُه، اَل َيْنُقُص ذلك من ُأُجوِرِهْم َشْيًئا«.)1(

........ .......................................................................

................ ...............................................................

................ ...............................................................

)1( أخرجه مسلم.
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ْن معنى مفردات الحديث اآلتية: ) سنة حسنة – سنة سيئة – وزرها(.  �س١: َبيِّ

 �س٢:  اضرب أمثلة على األعمال التي تندرج تحت اسم:

نة الحسنة. اأ السُّ

نة السيئة. ب السُّ

 �س٣:  مثِّل البتكار وسيلة ُمِعينة على عمل مشروع:

اأ إحياء سنة قد أميتت.

 �س٤: استنبط فائدتين من الحديث.
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  ت�ضتنتج مو�ضوع الحديث.
ح معانى مفردات الحديث.   تو�ضِّ

  ت�ضتنتج ال�ضورة التعبيرية في المثل الوارد في الحديث.
  تقارن بين فئات النا�س في موقفها من ال�ضبهات.

  ت�ضتدل للموقف ال�ضرعي من ال�ضبهات.
د فوائد البعد عن ال�ضبهات.   تعدِّ

ن اأثر �ضالح القلب في البعد عن ال�ضبهات.   تبيِّ
  ت�ضتنتج ثالثًا من فوائد الحديث.

يتوقع منك بعد �لدر�س �أن:
�أهد�ف �لدر�س

الحديث الـثـالـث: )..................(  

 

واضح
املعاصي 

التي منع من 
ارتكابها

يقول:    اهلِل  َرُسوَل  سمعت  قال:    َبِشير  بن  ْعَماِن  النُّ عن 
َيْعَلُمُهنَّ ال  ُمْشَتِبَهاٌت  َوَبْيَنُهَما   ، ٌ َبيِّ َراَم  اْلَ َوِإنَّ   ٌ َبيِّ اْلَالَل   »ِإنَّ 

ُبَهاِت اْسَتْبَرَأ ِلِديِنِه َوِعْرِضِه، َوَمْن  َكِثيٌر من الناس، َفَمْن اتََّقى الشُّ
اْلَِمى  َحْوَل  َيْرَعى  اِعي  َكالرَّ َراِم؛  اْلَ في  َوَقَع  ُبَهاِت  الشُّ في  َوَقَع 
اهلِل  ِحَمى  َوِإنَّ  أال  ِحًمى،  َمِلٍك  ِلُكلِّ  َوِإنَّ  أال  فيه،  َيْرَتَع  َأْن  ُيوِشُك 
ُه،  َسُد ُكلُّ َسِد ُمْضَغًة إذا َصَلَحْت َصَلَح اْلَ َمَحاِرُمُه، أال َوِإنَّ في اْلَ

ُه، أال َوِهَي اْلَقْلُب«.)1(   َسُد ُكلُّ وإذا َفَسَدْت َفَسَد اْلَ

يشكل حكمها 
ويخفى

املرعى الذي 
يحجزه امللك عن 

الناس

يقع فيه

محارم اهلل - البعد عن الشبهات - صالح القلب
الجمل السابقة تناسب أن تكون عناوين للدرس، اختر أكثرها مناسبة وسجله في أعلى الصفحة.

)1( رواه البخاري، ومسلم.
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تان  ١ هذا الحديث العظيم تحدث عن قضيَّتين أساسيَّتين، هما: »تصحيح العمل، وسالمة القلب«، وهاتان القضيَّ
من األهمية بمكان؛ فصالح الظاهر والباطن له أكبر األثر في استقامة حياة الناس وفق دين اهلل القويم.

2 دلَّ الحديُث على أن األشياء من حيُث الحكم ثالثة أقسام:
اأ حالل بيِّن ظاهر ال شبهة فيه، وهو: كلُّ ما َأِذَن الشرع في فعله، مثل أكل الطيبات من الزروع والثمار وغير 

ذلك، ويشمل أيًضا ما أمر الشرع بفعله أو استحبه. 
على  الشرع  مما نص  ونحوها  اليتيم  مال  وأكل  الربا  وأكل  الخمر  فيه كشرب  ظاهر ال شبهة  بيِّن  ب حرام 

تحريمه، فيجب على المسلم أن يتجنَّبه، وال َيحلُّ له أن يتساهل فيه. 
ج مشتبه بين الحالل والحرام، والشبهة هي كل أمر تردد حكمه بين الحالل والحرام، بحيث يشتبه أمره على 

المكلف أحالل هو أم حرام كالمعامالت والمطاعم التي يتردد في حكمها. 

؛ فقد يكون الحكم ُمْشَتِبًها عند شخص واضًحا عند آخر، وقد  3 ااِلْشِتَباُه في معرفة األحكام الشرعية أمٌر ِنْسِبيٌّ
يكون ُمْشَتِبًها في وقت واضًحا في وقت آخر؛ وذلك ألن ااِلْشِتَباَه غيُر واقع في أحكام الشريعة نفِسها؛ إنما هو 
واقع في حقِّ من لم يعلم الحكَم وأشكل عليه َفهمه، وهو غير ُمشَتِبٍه عند َمن عِلمه وتبيَّن له، ولذلك قال  في 

المشَتِبهاِت: »ال َيْعَلُمُهنَّ َكِثيٌر من الناس«.

٤ المسلم مأمور بحفظ ِديِنِه وِعرضِه عن كلِّ ما ُيَدنُِّسُه، وال يكون ذلك إال باتباع الشرع بفعل الواجبات وترك 
المنهيات، والحذر من الوقوع في المشَتِبهاِت.

ترجمة راوي الديث
اسمه ونسبه

النعمان بن َبِشير بِن سعٍد األنصاري اخلزرجي.

مناقبه
١ هو وأبوه صحابيان.

2 أول مولود ولد في األنصار بعد قدوم النبي ، ولد في السنة الثانية من الهجرة.

�إر�شـاد�ت �لحـديـث
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٥ قد بيَّن النبيُّ  فائدتين عظيمتين تحصل لمن اتقى الشبهات:
ين، ومعناه: صيانة المسلم ِلِديِنِه من وقوعه في النقص أو الخلل لتساهله في هذه الشبهات. اأ االْسِتْبَراُء للدِّ  

ب االْسِتْبَراُء ِلْلِعْرِض، ومعناه: صيانة المسلم نفسه من كالم الناس فيه لتساهله في هذه الشبهات.  

٦ بيَّن النبيُّ  األَثَر المترتَب على الوقوع في اْلُمْشَتِبهات، وهو الوقوع في الحرام، وذلك يحتمل معنيين:
ماِت البيِّنة. د فعل المتشابهات ويتساهل فيها سوف يتجرأ على الوقوع في اْلُمَحرَّ اأ أن الذي يتعوَّ  

ب أن الُمشتَبه قد يكون محّرما في نفسه، فيقع في الحرام وهو ال يعلم.  

٧ للقلب أهمية عظيمة؛ فهو المحرك لسائر األعضاء، وبصالحه يصلح جميع البدن، وبفساده يفسد جميع 
البدن، فواجٌب على المسلم أن يهتم بصالح قلبه، ويحذر من فساده، وِذْكُر النبي  للقلب في ختام الحديث 

إشارة إلى أن اتقاء الشبهات سببه صالح القلب، والوقوع فيها سببه ضعف القلب أو فساده.

�س١: تنقسم األحكام بالنظر إلى دخول االشتباه فيها وعدمه إلى ثالثة أقسام؛ فما هي؟

�س٢: ما الموقف الشرعي من األمور المشتبهة؟ مع االستدالل لما تذكر.

�س٣: ما فوائد البعد عن المشتبهات؟
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يتوقع منك بعد �لدر�س �أن:
�أهد�ف �لدر�س

الحديث الـرابـع: )..................(  

)1( رواه البخاري، ومسلم.

ُه: ِإَماٌم  ِه يوم ال ِظلَّ إال ِظلُّ ُهم اهلُل َتَعاَلى في ِظلِّ عن أبي ُهَرْيَرَة  أن النبيَّ  قال: »َسْبَعٌة ُيِظلُّ
ابَّا في اهلِل اْجَتَمَعا  ٌق في اْلََساِجِد، َوَرُجالِن َتَ َعْدٌل، َوَشابٌّ َنَشَأ في ِعَباَدِة اهلِل، َوَرُجٌل َقْلُبُه ُمَعلَّ
َوَرُجٌل  اهلَل،  َأَخاُف  إني  فقال:  َوَجَماٍل  َمْنِصٍب  َذاُت  اْمَرَأٌة  َدَعْتُه  َوَرُجٌل  عليه،  َقا  َوَتَفرَّ عليه 
َفَفاَضْت  َذَكَر اهلَل َخاِلًيا  َوَرُجٌل  َيِيُنُه،  ُتْنِفُق  َتْعَلَم ِشَماُلُه ما  َفَأْخَفاَها حتى ال  ِبَصَدَقٍة  َق  َتَصدَّ

َعْيَناُه«.)1(.

تعاون مع زمالئك في اختيار عنوان مناسب للدرس واكتبه في أعلى الصفحة.

د ال�ضبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله.   تعدِّ
  ت�ضتنتج من احلديث بع�س اأهوال القيامة.

  تبيِّ ف�ضيلة الأعمال ال�ضبعة التي وردت يف احلديث.
  ت�ضتدل لعدم اخت�ضا�س ال�ضبعة بال�ضتظالل يف ظل الرحمن يوم القيامة.

. ترتجم لأبي هريرة  
  حفظ ن�ّس احلديث.
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)1( اإلصابة في تييز الصحابة 5/7)٤، تأريخ مدينة دمشق 95/67).
))( رواه الترمذي، وقال: هذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب.

)٣( رواه النسائي واحلاكم وقال: صحيح اإلسناد، والطبراني في األوسط.

ترجمة راوي الديث )1(

اسمه ونسبه
ْوِسي. ١ عبد الرحمن بن صخر الدَّ

2 سئل أبو ُهَرْيَرَة: ِلَم ُكنِّيَت َأَبا ُهَرْيَرَة؟ فقال: ُكْنُت َأْرَعى َغَنَم َأْهِلي فكانت لي ُهَرْيَرٌة َصِغيَرٌة، َفُكْنُت َأَضُعَها 
ْوِني َأَبا ُهَرْيَرَة.))(  َهاُر َذَهْبُت بها َمِعي َفَلِعْبُت بها، َفَكنَّ ْيِل في َشَجَرٍة، فإذا كان النَّ ِباللَّ

مناقبه
: جاَء َرُجٌل إلى َزْيِد بِن ثابٍت  َفَسألُه  ن النبيُّ  على دعائه. قال قيٌس املدِنيُّ دعا اهلَل أن يرزقه ِعْلًما ال ُيْنَسى، فأمَّ
َبْيَنَما أنا وأبو ُهَرْيَرَة وفالٌن في املسجد ذاَت يوٍم َندعو اهلل ونذكُر  عن شيٍء، فقاَل لُه َزْيٌد: عليَك أَبا ُهَرْيَرَة؛ فِإنِّي 
ربََّنا، َخَرَج َعَلْيَنا رسوُل اهلل  حتَّى جلس ِإَلْيَنا، َفَسَكْتَنا، فقال: »ُعوُدوا ِللَِّذي ُكْنُتْم َفيِه«، قال َزْيٌد: َفَدَعْوُت أنا 
ُن َعلى ُدَعاِئَنا، ُثمَّ َدَعا أبو ُهَرْيَرَة فقال: اللَّهمَّ إني َأسألَُك ِمْثَل ما  وصاِحِبي َقبَل أبي ُهَرْيَرَة، َوَجَعَل رسوُل اهلِل  يؤمِّ
َسَأَلَك صاِحباَي َهذاِن، وأسألَك ِعْلًما ال ُيْنَسى، فقال رسول اهلل : »َآِمنَي«، َفُقْلَنا: يا رسوَل اهلِل، َوَنْحُن نسأُل اهلَل 

 )٣(.» ْوِسيُّ ِعْلًما ال ُيْنَسى، فقاَل: »َسَبَقُكْم ِبَها اْلُغاَلُم الدَّ

١ دلَّ الحديُث على فضل السبعة الوارِد ِذكُرهم، وأن أعمالهم سبب لحصول االستظالل بظل الرحمن يوم القيامة 
حين تدنو الشمس من الخالئق قدر ِميٍل.

م أمورهم، وال تستقيم أحوالهم حتى يحكم بينهم  2 ال تصلح حياة الناس بغير ولي أمر يحكم بينهم، وينظِّ
بالعدل الذي أنزله اهلل تعالى في كتابه، وبيَّنه رسول اهلل  في سنته، فإن فعل ذلك؛ استحق أن يظله اهلل تعالى 

في ظله يوم ال ظل إال ظله.

�إر�شـاد�ت �لحـديـث

من ف�ضل اهلل علينا في بالدنا الغالية، اأن الحكم بيننا يقوم على العدل الذي اأنزله اهلل تعالى في كتابه وبينه 
ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، بقيادة ولي اأمرنا خادم الحرمين ال�ضريفين ملك المملكة العربية ال�ضعودية -يحفظه اهلل-.
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3 من نشأ في طاعة اهلل تعالى استحق الفضَل الموعوَد به في هذا الحديث، وتتحقق النشأة في طاعة اهلل بأمرين:
اأ  فعل الواجبات من التوحيد والحفاِظ على الصلوات المفروضات في أوقاتها، وِبرِّ الوالدين وصلِة األرحام 

وغيِرها.
والخيانِة  والكذِب  الوالدين  وعقوِق  المفروضات،  الصلوات  والتكاسِل عن  الشرِك  من  المحرمات  ب  ترك 

وغيِر ذلك.

ِق بالمساجد: ٤ المساجد بيوت اهلل تعالى، وهي أطهر البقاع وأفضلها، وأحبها إلى اهلل تعالى، ومن صور التعلُّ
اأ الحرص على التردد عليها ألداء الصلوات المفروضات وغيرها. 

ب كلما خرج منها أحب الرجوع إليها لتعلق قلبه بها.  

يوم  النافعُة  المحبة  تعالى، وهي  والطاعة هلل  الخير  فيه من خصال  لما  المسلم  به: محبُة  ُيراد  اهلل  اْلُحبُّ في   ٥
ا صادًقا هلل تعالى وليس  القيامة؛ فإذا اجتمع اثنان فأكثر على المحبة في اهلل، فأحبَّ كلُّ واحٍد منهما صاحبه حّبً
ا على ذلك حتى تفرقا وهما عليه؛ فقد استحقا من اهلل تعالى أن  لغرٍض من الدنيا كالمال، أو النسب، واستمرَّ

يظلهما في ظله يوم ال ظل إال ظله.

٦ ِإعفاُف النفس من فعل الفاحشة َوَوسائِلها واجٌب عظيم، قال تعالى: زب
رب  )1(، فإذا ابُتِلَي المؤمن بامرأٍة ذاِت منصٍب وجمال تدعوه إلى الفاحشة، فامتنع خوًفا من اهلل تعالى، 

ه. كان ممن ُيرجى أن يظلهم اهلل في ظله في ظلِّه يوم ال ظل إال ظلُّ

ق  ق، والمتصدَّ دَقُة بالمال من األعمال التي يحبها اهلل تعالى؛ وذلك لما فيه من المنافع العظيمة للمتصدِّ ٧ الصَّ
عليه، ولما ُتِشيُعُه الصدقُة من المحبة والتكافل بين أبناء المجتمع، وإذا كانت الصدقة في الخفاء فهي أحب إلى 
زبٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦرب   ))(،  اهلل تعالى كما قال تعالى: 
وذلك لما تشعر به من اإلخالص والصدق مع اهلل تعالى؛ كما إنها أرفق بالفقير وأستر له، وإذا أخفى المرُء صدقَته 

فلم يخبر بها أحًدا؛ كان حرّيًا أن يكون في ظل اهلل يوم القيامة. 

)1( سورة النور: ٣٣.
))( سورة البقرة: 71).
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٨ الُبكاء من خشية اهلل تعالى دليل على حياة القلب، وقال ابن عباس  سمعت النبي ، يقول: »عينان ال تمسهما 
النار: عين بكت من خشية اهلل، وعين باتت تحرس في سبيل اهلل«)1(، والبكاء في حال الخلوة دليل على اإلخالص 
والصدق الذي يستحق به العبد عظيم األجر وجليل الثواب، ومنه ما وعد به النبي  في هذا الحديث، فينبغي 

للمسلم أن يحرص على خشوع قلبه، ويتطلب البكاء من خشية ربه، ويحرص على أسبابه، مثل:
ب أكل الحالل.  اأ قراءة القرآن.   

٩ ِذْكُر السبعة في هذا الحديث ال يدل على الحصر؛ ألنه قد ثبت في أحاديث أخرى غيُر هؤالء ممن يظلهم 
ن ورد ذكره غيُرهم: َمن أنظر ُمعسًرا بما  مه على عباده المؤمنين، َفِممَّ اهلل في ظله، وهذا ِمن مزيد فضله وَتَكرُّ
َلِمي األنصاري  قال: قال َرُسوُل اهلِل : »َمْن َأْنَظَر ُمْعِسًرا  ين أو أسقط عنه، فعن أبي اْلَيَسِر السَّ عليه من الدَّ

ِه«.))( ُه اهلل في ِظلِّ أو َوَضَع عنه؛ َأَظلَّ

بالنظر إلى السبعة الذين يظلهم اهلل في ظله تالحظ أن صفة اإلخالص كانت دافعًا ألعمالهم، بالتعاون مع 
زمالئك: بيِّن عالقة اإلخالص بكل عمل من أعمالهم:

وجه وجود اإلخالص العملم

ِإَماٌم َعْدٌل 1

َشابٌّ َنَشَأ في ِعَباَدِة اهلِل2

ٌق في اْلَمَساِجِد3 َرُجٌل َقْلُبُه ُمَعلَّ

َقا عليه4 ابَّا في اهلِل اْجَتَمَعا عليه َوَتَفرَّ َرُجالِن َتَ

َرُجٌل َدَعْتُه اْمَرَأٌة َذاُت َمْنِصٍب َوَجَماٍل فقال: إني َأَخاُف اهلَل5

َق ِبَصَدَقٍة َفَأْخَفاَها حتى ال َتْعَلَم ِشَمالُُه ما ُتْنِفُق َيِيُنُه6 َرُجٌل َتَصدَّ

َرُجٌل َذَكَر اهلَل َخاِلًيا َفَفاَضْت َعْيَناُه7

)1( أخرجه الترمذي.
))( رواه مسلم.
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د السبعة الذين يظلهم اهلل في ظله يوم القيامة. �س١: عدِّ

�س٢: هل االستظالل بظل الرحمن خاص بالسبعة فقط؟ استدل لما تذكر.

�س٣: اذكر ثالثة من األسباب المعينة على الخشوع والبكاء من خشية اهلل.
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أعلنت عليه 
احلرب

َفَقْد  ا  َوِلّيً ِلي  َعاَدى  َمْن  اهلَل قال:  »ِإنَّ     قال: قال رسول اهلل  َأبي هريرَة  عن 
َب ِإَليَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبَّ ِإَليَّ ِمَّا اْفَتَرْضُت عليه، وَما َيَزاُل  ْرِب، وَما َتَقرَّ آَذْنُتُه ِباْلَ
ُه، فإذا َأْحَبْبُتُه كنُت َسْمَعُه الَّذي َيْسَمُع ِبِه،  َواِفِل حتى ُأِحبَّ ُب ِإَليَّ ِبالنَّ َعْبِدي َيَتَقرَّ
َوَبَصَرُه الَّذي ُيْبِصُر ِبِه، َوَيَدُه الَّتي َيْبِطُش بها، َوِرْجَلُه الَّتي َيِْشي بها، َوِإْن َسَأَلِني 
ِدي عن  َتَردُّ َفاِعُلُه  أنا  َشْيٍء  َعن  ْدُت  َتَردَّ وَما  أُلِعيَذنَُّه،  اْسَتَعاَذِني  َوَلِئْن  ُه،  أُلْعِطَينَّ

َنْفِس اْلُْؤِمِن؛ َيْكَرُه اْلَْوَت وأنا َأْكَرُه َمَساَءَتُه«.)2(

تعاون مع زمالئك في اختيار عنوان مناسب للدرس واكتبه في أعلى الصفحة.

يتوقع منك بعد �لدر�س �أن:
�أهد�ف �لدر�س

  تبيِّ املراد بالويل.
  ت�ضتنتج طريق حتقيق ولية اهلل.

   حتر�س على الفرائ�س وت�ضتكرث من نوافل العبادات.
  ت�ضتنتج اآثار ولية اهلل للعبد.

ا من فوائد احلديث.   ت�ضتنتج بع�ضً

الحديث الـخـامـ�س: )..................(  
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�إر�شـاد�ت �لحـديـث

؛ كما قال اهلل تعالى: زب ١ َوِليُّ اهلِل تعالى الَوالية الحقيقية هو المؤمن التَّقيُّ
ا كان     رب)1( ، قال شيخ اإلسالم ابن تيميَّة: كلُّ من كان مؤمًنا تقّيً

َمهم اهلل تعالى.))( بون، وأصحاُب اليمين المقتصدون؛ كما قسَّ ا، وهم على درجتين: السابقون المقرَّ هلل ولّيً

2 بيَّن الحديُث الطريَق الصحيَح إلى َوالية اهلل تعالى، وهو يتلخص في أمرين:
اأ التقرب إلى اهلل تعالى بالفرائض، ويدخل في هذا الواجبات بأنواعها االعتقادية والعملية فعاًل وترًكا؛ مثل: 

إخالص التوحيد في جميع األعمال ونبذ الشرك بأنواعه، وأداء الصلوات المفروضات في أوقاتها، والزكاة 
والصيام والحج وبر الوالدين، وترك المحرمات مثل الكذب والغش والخيانة وغير ذلك.
ب التقرب إلى اهلل تعالى بالنوافل، مثل: التطوع بالصالة والصدقة والصيام والحج والعمرة. 

3  دلَّ الحديُث على مشروعية اإلكثار من النوافل، والمداومة على فعلها بجميع أنواعها.

ٌم على التقرب بالنوافل؛ وذلك ألن الفرائَض أهمُّ وأحبُّ إلى اهلل تعالى،  ب إلى اهلل تعالى بالفرائض مقدَّ ٤  التقرُّ
ولذلك ألزم عباده بها فهي في المرتبة العليا.

٥  إذا أحب اهلل العبد المحبة الكاملة فإنه يوفقه في جميع أعماله؛ في سمعه وبصره ويده ورجله؛ فال يسمع إال 
ما أباح اهلل له، وال ينظر إال إلى ما أباح اهلل له، وال يمشي إال إلى ما أباح اهلل له، ومع هذا فإنه يجيب دعوته، 

فإن سأله أعطاه، وإن استعان به أعانه، وإن استعاذ به أعاذه.

٦  في الحديث تهديٌد شديٌد ِلَمن يعادي أولياَء اهلل تعالى بأيِّ نوع من المعاداة، وأن ذلك كبيرٌة من كبائر الذنوب.

٧  في الحديث إثبات صفة المحبة هلل تعالى على الوجه الالئق به؛ كما قال تعالى:  )٣(، 
وأن محبته لألشياء متفاوتة؛ فهو يحب بعض األعمال أكثر من بعض؛ فالفرائض يحبها أكثَر من النوافل، كما 

إنه تتفاضل محبته لألشخاص؛ فهو يحب َمن حافظ على الفرائض واستمرَّ على النوافل أكثر من غيره.

)1(  سورة يونس: 6)-٣6.
))( مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )/٤)).

)٣( سورة آل عمران: ٣1.
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٨   كراهيُة الموِت َطْبٌع في بني آدم ال ُيعاب عليه، ففي هذا الحديث أن »اْلُمْؤِمن َيْكَرُه اْلَمْوَت«، وقالت عائشة 
َنا َنْكَرُه اْلَمْوَت«)1(، وقد جاء الشرع بتأكيد هذا الطبع حيث نهى عن تمنِّي الموت، فعن   للنبي : »ُكلُّ

َينَّ َأَحُدُكم اْلَمْوَت ِلُضرٍّ َنَزَل ِبِه«))(.  َأَنٍس  قاَل: قاَل رسوُل اهلِل : »اَل َيَتَمنَّ

المحافظة على الفرائض واإلكثار من النوافل سبيل محبة اهلل للعبد كما بين ذلك الحديث، ضع برنامًجا 
ا لما تريد القيام به من النوافل لتنال هذه المحبة العظيمة:  يومّيً

وقتهالعملم

1

2

3

4

5

�س١: ما الطريق إلى والية اهلل تعالى؟ 

�س٢: )التقرب إلى اهلل بالفرائض مقدم على التقرب إليه بالنوافل(، استدل من الحديث على

        صحة ذلك.

�س٣: ما آثار محبة اهلل للعبد؟

�س٤: استنتج ثالثًا من فوائد الحديث.

)1( رواه مسلم.
))( رواه مسلم.
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يتوقع منك بعد �لدر�س �أن:
�أهد�ف �لدر�س

الحديث الـ�سـاد�س: )..................(  

 

 

َي َأَحًدا  عن أبي ُهَرْيَرَة  قال: قال رسول اهلِل : »َلْن ُيَنجِّ
َرُسوَل اهلِل؟ قال:»وال  يا  َعَمُلُه«، قالوا: وال أنت  ِمْنُكْم 
ُدوا َوَقاِرُبوا، َواْغُدوا  َدِني اهلل ِبَرْحَمٍة، َسدِّ أنا؛ إال َأْن َيَتَغمَّ
ِة، َواْلَقْصَد اْلَقْصَد َتْبُلُغوا« )3(.  ْلَ  َوُروُحوا، َوَشْيٌء من الدُّ

 

 من العناوين المناسبة للدرس: رحمة اهلل، تعاون مع زمالئك في اختيار عنوان آخر مناسب للدرس واكتبه في 
أعلى الصفحة.

)1( سورة النحل: )٣.
))( رواه مسلم.

)٣( رواه البخاري، ومسلم.

الَغدوة: السير أول النهار

الزموا السداد وهو 
الصواب والتوسط 
في العمل من غير 

إفراط وال تفريط
جلة: سير الليل الدُّ

إذا لم تستطيعوا عمل األكمل 
فاعملوا ما يقرب منه

الزموا الطريق الوسط املعتدل الروحة: السير بعد الزوال
تبلغوا اجلنة

  تبيِّ معنى: �ضددوا - قاربوا - اغدوا - روحوا - الدجلة - الق�ضد.
  ت�ضتنتج اأثر العمل يف النجاة من النار.

  ت�ضتنتج الأ�ضباب املو�ضلة اإلى رحمة اهلل.
  تبيِّ العبادات التي ت�ضرع يف اأوقات: الغدو - الرواح - الدجلة.

  جتمع بي قوله تعالى: زب      رب   )١(، وحديث:  »لن ينجي اأحًدا منكم عمله « )٢(.
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�إر�شـاد�ت �لحـديـث

١  المراد بالنجاة في الحديث: النجاُة ِمن النار ودخوُل الجنة.

2  ليس ألحد ِمن الِعَباِد أن َيُمنَّ على اهلل تعالى بعمل صالٍح عمله؛  وقد َعَتَب اهلُل تعالى على قوم من األعراب 
امتناَنهم على رسوله  بإسالمهم، وبّين لهم أن المنة هلل تعالى عليهم في ذلك، قال تعالى:زبۆئ ۈئ ۈئ 

ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبرب  )١(.
ًدا ال ُينجيه ِمن النار وال ُيدخله الجنة، وإنما يحصل له ذلك برحمة اهلل تعالى، وذلك ألن  3  عمل اإلنسان مجرَّ
إنما  تعالى عليه، ومهما شكر فهو  نعم اهلل  بموافاِة شيٍء من  َفَلْن يقوم  الصالحات  ِمن  اإلنسان مهما عمل 
يشكر بفضل اهلل عليه؛ فلهذا كان عاجًزا عن تماِم القياِم بحقِّ اهلل عليه؛ وكان محتاًجا إلى رحمة ربه ليدخل 

بها جنته.

٤  على المسلم أن يفعل األسباب الموّصلة إلى رحمة اهلل تعالى ومغفرته، َوأفضل األعمال عند اهلل تعالى ما كان 
على وجه السداد واالقتصاد والتيسير؛ دون ما يكون على وجه التكلف والتعسير.

ا على العمل الصالح فيهن: ٥  َذَكَر النبيُّ  في هذا الحديث ثالثَة أوقات حاّثً
اأ »َواْغُدوا« ِمن الَغدوة، والمراُد: َسْيُر أوِل النهاِر، ومما ُيشرع في هذا الوقت: صالُة الفجر، وِذكر اهلل تعالى 

بأذكاِر الصباح.
وحِة، والمراُد: َسْيُر آخِر النهار، ومما ُيشرع في هذا الوقت: صالُة العصر، وِذكر اهلل تعالى  ب »َوُروُحوا« ِمن الرَّ

بأذكاِر المساء.
لجة: َسْيُر الليِل، ومما يشرُع في هذا الوقت: قياُم الليل والدعاُء فيه، واالستغفاُر  ْلَجِة« والمراُد بالدُّ ج »َوَشْيٌء ِمن الدُّ

باألسحار، وقال: »َوَشْيٌء« لكي ال يشق المؤمن على نفسه في ذلك؛ فيكفيه لو تزود ِمن قيام الليل باليسيِر.
ا على العمل الصالح فيهن، فقال تعالى: زب       وهذه األوقات الثالثة قد ذكرها اهلل تعالى في آيات عديدة حاّثً
  رب)٢(، وهذا من مطابقة السنة للقرآن.

)1( سورة احلجرات: 17.
))( سورة اإلنسان: 5)-6).
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ره للتأكيد، وإشارة إلى أنه ينبغي المداومة على  ُط واالعتداُل، وكرَّ ٦ َأَمَر النبيُّ  بالقصد في العبادة وهو التوسُّ
ذلك في جميع األوقات واألحوال، وقد بيَّن النبي  أن َمن التزم القصَد فهو بالٌغ بإذن اهلل تعالى لنهاية الطريق، 

وواصٌل إلى السعادة األبدية.

٧  هذا الحديث ال يتعارض مع اآلياِت الدالِة على أن األعمال ُتدخُل صاحَبها الجنَة، مثُل قوِلِه تعالى: زب  
  رب     )1(، وذلك أن معنى هذه اآليات: أن دخوَل الجنة بسبب األعمال الصالحة، 

لكن التوفيُق لهذه األعمال، والهدايُة لإلخالص فيها وَقبولها إنما كان برحمة اهلل تعالى وفضله.

 
ا ُأْخِبُروا َكَأنَُّهْم َتَقالُّوَها َفَقالُوا: َوَأْيَن َنْحُن  ِبيِّ  َفَلمَّ ِبيِّ  َيْسَألُوَن َعْن ِعَباَدِة النَّ َجاَء َثاَلَثُة َرْهٍط ِإَلى ُبُيوِت َأْزَواِج النَّ
ْيَل َأَبًدا، َوَقاَل آَخُر: َأَنا َأُصوُم  ا َأَنا َفإنِّي ُأَصلِّي اللَّ َر؟ َقاَل َأَحُدُهْم: َأمَّ َم ِمْن َذْنِبِه َوَما َتَأخَّ ِبيِّ  َقْد ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ ِمَن النَّ

ُج َأَبًدا.))( َساَء َفاَل َأَتَزوَّ ْهَر َواَل ُأْفِطُر، َوَقاَل آَخُر: َأَنا َأْعَتِزُل النِّ الدَّ
أصاب هؤالء الصحابة  في شيء، وأخطؤوا في شيء.

ما الذي أصابوا فيه؟ ........................................................
ما الذي أخطؤوا فيه؟.......................................................

َح النبي  لهؤالء الصحابة  ما أخطؤوا فيه بقوله: » .......................... صحَّ
  .».................................................................

�س١: ما أثر العمل في الفوز بالجنة والنجاة من النار؟ 

�س٢: ما العبادات المشروعة في أوقات: الغدو - الرواح - الدلجة؟

�س٣: ما أثر الغلو في العبادة على استمرار العمل وسالمته؟

)1( سورة النحل: )٣.
))( أخرجه البخاري، ومسلم.
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يتوقع منك بعد �لدر�س �أن:
�أهد�ف �لدر�س

  

املُْؤِمِن   قال: »َمَثُل  النبي  أبيه عن  عن عبداهلل بن كعب عن 
وَمَثُل  ًة،  َمرَّ وَتْعِدُلَها  ًة،  َمرَّ يُح  الرِّ ُئَها  ُتَفيِّ ْرِع،  الزَّ ِمَن  َكاخَلاَمِة 

ًة واِحَدًة«.)1(   املَُناِفِق َكاألْرَزِة، ال َتَزاُل حتَّى َيكوَن اْنَِعاُفَها َمرَّ

)1( رواه البخاري )٥٦٤٣(.

  تبيِّ معنى: خامة الزرع - الأرزة.
  ت�ستنتج مفهوم البتالء.

د �سور البتالء.    تعدِّ
  ت�ستنتج ال�سورة الت�سبيهية الواردة يف احلديث.

  تبيِّ موقف كل من: املوؤمن واملنافق من البتالء.
  ت�ستنتج فوائد البتالء للموؤمن.

الحديث الـ�سـابـع: )..................(  

اكتب عنواًنا مناسًبا للحديث.

ترجمة راوي احلديث
اسمه ونسبه

كعب بن مالك بن عمر اخلزرجي، شاعر رسول اهلل  وصاحبه، وأحد الثالثة الذين خلفوا، فتاب اهلل عليهم.

النبت
 الصغير الرطب

شجرة كبيرة
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�إر�شـاد�ت �لحـديـث

َه النبيُّ  املؤمَن الصادَق في كثرة ما يصيبه من البالء، وموِقِفِه منه بالنبات الصغير الرَّطب الذي تصيبه الرياح  ١   شبَّ
فُتِميله مييًنا ويساًرا، وتقلبه على عدة جهات فهي تؤثر فيه وحتركه لكنها ال حتطمه وال تكسره بل مييل هنا وهنا 
وسرعان ما يعود قائًما في موضعه كأن لم يكن به شيء، وهكذا املؤمن تصيبه احملن واالبتالءات الكثيرة في نفسه 

وولده وأهله وماله فتؤثر فيه ولكنها ال تبعده عن دينه، وسرعان ما تزول عنه ويعود كما كان.

ِة ما يصيبه من البالء بالشجرة الكبيرة التي ال تؤثر فيها الرياح، ولكنها يأتي عليها  َه النبيُّ  املنافق في ِقلَّ ٢   شبَّ
يوم فتنكسر وتتحطم.

٣   احلياة كلها مبا فيها ابتالٌء واختباٌر من اهلل تعالى للناس؛ حيث ابتالهم بالتكاليف الشرعية فأمرهم ونهاهم لينظر 
طاعتهم له ِمن َعدمها، فيثيب َمن أطاعه ويعاقب َمن عصاه، كما قال تعالى: زب    

رب      )1(.

٤   قد يكون االبتالء باألقدار الكونية املؤملة؛ حيث يبتلي اهلل عباده املؤمنني باملصائب واألمراض ليختبر صدق إميانهم 
ر اهلل عنه خطاياه وأعظم أجره، ومن جزع وسخط فله من اهلل تعالى السخط،  وثباتهم عليه، فمن صبر ورضي كفَّ

زب    ــى:  ــ ــال ــ ــع ــ ت قــــــال 
  رب       ))(. 

اِء لينظر شكَرهم وأداَءهم حلق اهلل تعالى في هذه النِّعم،  رَّ ٥   قد يكون االبتالء بالنِّعم؛ حيث يبتلي اهلل عباده املؤمنني بالسَّ
وهل َينسبونها إليه أو يجحدون نعمته فينسبونها لغيره؛ كما قال تعالى: زب          رب      )٣(   .

6   َدلَّ احلديُث على أن كلَّ مؤمٍن يبتلى، ولكنهم ُيبتلون على قدر إميانهم، فمن كان في دينه صالبة ِزيَد في 
بالئه، جاء في حديث َسْعِد بن أبي وقاص  قال: قلت: يا َرُسوَل اهلِل، أي الناس َأَشدُّ َباَلًء؟ قال: »اأَلْنِبَياُء، 
ُجُل على َحَسِب ِديِنِه؛ َفِإْن كان في ِديِنِه َصاَلَبٌة ِزيَد  احِلُوَن، ُثمَّ اأَلْمَثُل َفاأَلْمَثُل ِمَن الناس، ُيْبَتَلى الرَّ ُثمَّ الصَّ
َف عنه، وما َيَزاُل اْلَباَلُء ِباْلَعْبِد حتى مَيِْشَى على َظْهِر اأَلْرِض ليس عليه  في َباَلِئِه، وإن كان في ِديِنِه ِرقٌَّة ُخفِّ

َخِطيَئٌة«.)٤(

)1( سورة امللك: ).
))( سورة العنكبوت: )-٣.

)٣( سورة األنبياء: ٣٥.
)٤( رواه أحمد، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة.
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7   اِلْبِتاَلِء اهلِل لعبادِه املؤمنني فوائُد منها:
اأ ااِلْختباُر ليتبني صدُق اإلميان من عدمه.

ب التطهيُر من الذنوب واخلطايا.

ج ليلجَأ املؤمنون إلى ربِّهم وُيظهروا افتقارهم إليه.

٨   مهما أصاب اهلُل العبَد ِمن البالء في الدنيا فإن ما أعطاه ِمن النِّعم وما َصَرَف عنه ِمن أنواع البالء األخرى أكثر 
وأعظم.

٩   ِمن عالمة اخلير: حصول البالء للمؤمن فال ينبغي له أن يجزَع منه.  

ح معنى: خامة الزرع، وبنيِّ وجه الشبه بينها وَبنْيَ املؤمن عند االبتالء.  �س١: وضِّ

�س٢: ما فوائد االبتالء الذي يقع على املؤمن؟
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يتوقع منك بعد �لدر�س �أن:
�أهد�ف �لدر�س

الحديث الثامن: )..................(  

)1( رواه البخاري، ومسلم.

 

عن أبي هريرة  قاَل: قاَل َرُسوُل اهلل : »ِإنَّ َأْثَقَل َصالٍة على امْلَُناِفِقنَي َصالُة اْلِعَشاِء َوَصالُة 
الِة َفُتَقاَم، ُثمَّ  اْلَفْجِر، َوَلْو َيْعَلُموَن ما ِفيِهَما أَلَتْوُهَما َوَلْو َحْبًوا، َوَلَقْد َهَمْمُت َأْن آُمَر ِبالصَّ
اِس، ُثمَّ َأْنَطِلَق َمِعي ِبِرَجاٍل َمَعُهْم ُحَزٌم من َحَطٍب إلى َقْوٍم ال َيْشَهُدوَن  َي ِبالنَّ آُمَر َرُجاًل َفُيَصلِّ

اِر«)1(. َق عليهم ُبُيوَتُهْم ِبالنَّ الَة، َفُأَحرِّ الصَّ

 من العناوين املناسبة للدرس: )من صفات املنافقني(، تعاون مع زمالئك في اختيار عنوان آخر مناسب للدرس 
واكتبه في أعلى الصفحة.

   ت�سرح قوله : »لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو َحْبًوا«.
   تبيِّ ال�سبب يف تثاقل املنافقي عن �سالتي الفجر والع�ساء.

   تبيِّ اأهمية �سالة اجلماعة.
   تبيِّ حكم التكا�سل والتثاقل عن اأداء ال�سالة وخا�سة �سالتي الفجر والع�ساء.

ر من الت�سبه باملنافقي يف التاأخر عن ال�سالة.    حتذِّ
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هلل  ُمْخِلًصا  يها  ويؤدِّ عليها،  ويحرص  يحبها  الصادق  واملؤمن  اإلسالم،  أركان  من  الثاني  الركن  هي  ١  الصالة 
تعالى؛ بخالف املنافق الذي إمنا يعبد اهلل تعالى ليراه الناس، ولذلك تثقل عليه جميع العبادات ألنه ال يرجو 

ثواَبها، وَتْثُقُل أكثَر إذا كانت بحيُث ال يراه الناس.
  أن النبي  ٍة ِلَصاَلَتي العشاِء والفجِر، ومما ثبت في ذلك حديث عثمان ٢  دلَّ احلديُث على فضيلٍة خاصَّ
يَل  بَح في جماعٍة، فكأمّنا صلَّى اللَّ يِل، وَمْن صلَّى الصُّ ا قاَم ِنْصَف اللَّ قال: »َمْن صلَّى الِعشاَء في َجماَعٍة َفَكأمنَّّ

ُه«)1(. كلَّ
٣ املؤمن الصادق يحب الصالة مع اجلماعة في بيوت اهلل تعالى وال يستثقلها، وذلك ألمور منها:

اأ أن اهلل تعالى يحب ِمن عبده أن يصلَي مع اجلماعة.

َوِعْشِريَن  ِبَسْبٍع  اْلَفذِّ  َصالِة  من  َأْفَضُل  َماَعِة  اجْلَ »َصالُة   : قاَل  الفرد،  َصالة  ِمن  أفضُل  اجلماعة  َصالة  أن  ب 
َدَرَجًة«.))(

٤  كان الصحابُة  أحرَص الناس على صالة اجلماعة؛ فلم يكونوا يتخلفون عنها إال ِمن ُعْذٍر، قاَل عبُداهلِل بن 
اهلَل  ، فإن  ِبِهنَّ ُيَناَدى  َلَواِت َحْيُث  َفْلُيَحاِفْظ على َهُؤالِء الصَّ ُمْسِلًما  اهلَل َغًدا  َيْلَقى  َأْن  ُه  مسعود : »َمْن َسرَّ
ْيُتْم في ُبُيوِتُكْم كما ُيَصلِّي هذا امْلَُتَخلُِّف  ُكْم  ُسَنَ اْلُهَدى، َوِإنَُّهنَّ ِمن ُسَنِ اْلُهَدى، َوَلْو َأنَُّكْم َصلَّ َشَرَع ِلَنِبيِّ
ُكْم َلَضَلْلُتْم...َوَلَقْد َرَأْيُتَنا وما َيَتَخلَُّف عنها إال ُمَناِفٌق َمْعُلوُم  َة َنِبيِّ ُكْم، َوَلْو َتَرْكُتْم ُسنَّ َة َنِبيِّ في َبْيِتِه َلَتَرْكُتْم ُسنَّ

 )٣(.» فِّ ُجَلنْيِ حتى ُيَقاَم في الصَّ ُجُل يؤتى ِبِه ُيَهاَدى بني الرَّ َفاِق ]أو َمِريٌض[، َوَلَقْد كان الرَّ النِّ
ُف عن صالة اجلماعة: املرِض الذي يشق معه احلضور إلى الصالة، واملطِر  ٥  من األعذار التي ميكن معها التخلُّ

الشديِد الذي يشق معه اخلروج إلى املسجد.
6  ِمن صفات املنافقني: أنهم لِثَقل الصالة عليهم ال يقومون إليها إال ُكَسالى، وَيْنُقرونها َنْقًرا، وال يذكرون اهلل 
فيها إال قليال، ويؤخرونها عن وقتها، قال أنُس بُن مالٍك : سمعُت رسوَل اهلل  يقوُل: »ِتْلَك َصالُة امْلَُناِفِق، 

ْيَطاِن َقاَم َفَنَقَرَها َأْرَبًعا، ال َيْذُكُر اهلَل فيها إال َقِليال«)٤(. ْمَس؛ حتى ِإَذا َكاَنْت َبنْيَ َقْرَنْي الشَّ َيْجِلُس َيْرُقُب الشَّ

)1( رواه مسلم.
))( رواه البخاري، ومسلم.

)٣( رواه مسلم.

)٤( رواه مسلم.
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قال تعالى: زب    رب     )1(.
ضع لك خطة عمل تساعدك على احملافظة على الصالة لكي تبتعد عن صفات املنافقني وتضبط بها أفعالك 

وسلوكك وفق ما طلب منك شرًعا.

 

�س١: ملاذا كانت العشاء والفجر أثقل الصالة على املنافق؟
�س٢: »ولو يعلمون ما فيهما« يعني: من األجر،  وردت أحاديث أخرى تبني األجر العظيم الذي

        يحصل ملن صلى العشاء والفجر في جماعة؛ اذكر احدها.

)1( سورة التوبة: ٥٤.
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يتوقع منك بعد �لدر�س �أن:

الحديث التا�سع: )..................(  

)1( رواه البخاري، ومسلم.

أخذ شعر العانة 
بالحديدة وهي الموَس

 

َتاُن،  ِبيَّ  يقوُل: »اْلِفْطَرُة َخْمٌس: اخْلِ عن أبي ُهَرْيَرَة  قال: سمعُت النَّ
اآلَبــاِط«.)1(  َوَنْتُف  اأَلْظَفاِر،  َوَتْقِليُم  اِرِب،  الشَّ َوَقصُّ   َوااِلْسِتْحَداُد، 

 تعاون مع زمالئك في اختيار عنوان مناسب للدرس واكتبه في أعلى الصفحة.

نة السُّ

  تبيِّ معنى: الفطرة - ال�ستحداد.
د خ�سال الفطرة.   تعدِّ

  ت�سنِّف خ�سال الفطرة ح�سب ما يخت�س به الرجال وما هو م�سرتك.
  تبيِّ اأهم الأحكام املتعلقة بخ�سال الفطرة. 

  ت�ستنتج الفوائد ال�سحية للمحافظة على خ�سال الفطرة.
  حفظ ن�ّس احلديث.

�أهد�ف �لدر�س
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�إر�شـاد�ت �لحـديـث

نة، واملعنى أن هذه اخلصال ِمن سن األنبياء واملرسلني ، وطريَقِتهم التي ُأمرنا أن نقتدَي بهم  ١  الِفطرُة هي السُّ
َيْت هذه اخلصال ِبخصال الِفطرة للداللة على أنها موافقة ِللِفطرة الصحيحة.  فيها، وُسمِّ

كوِر،  ومن فوائده اتباع السنة والنظافة. َتاُن واجٌب في حقِّ الذُّ ٢  اخْلِ

َجال والنساء، وهو إزالة شعر العانة.  ٌة ِللرِّ ٣  ااِلْسِتْحَداُد ُسنَّ

ِه املبالغُة فيه حتى يشبَه احللَق، وهذا معنى اإلحفاء الوارد في قول  َجال، واألفضل في َقصِّ ٌة ِللرِّ اِرِب ُسنَّ ٤  َقصُّ الشَّ
َفِة فهذا  َواِرَب« )1(، وإن قصَّ أطرافه التي تنزل على َشَفِتِه الُعليا حتى يبدَو إطار الشَّ النبي : »َأْحُفوا الشَّ

ُة.  نَّ َحَسٌن جاءت به السُّ

َجال والنساء، والسنة تقليمها جميًعا، وال ينبغي تقليم بعضها وترُك  ٌة ِللرِّ ٥  َتْقِليُم َأْظَفاِر اليديِن والقدمنِي ُسنَّ
بعضها.

نَّة باحللق، وما يفعله بعض الناس  َجال والنساء، والنتف أفضل ملن َقِوي عليه، وحتصل السُّ ٌة ِللرِّ 6  َنْتُف اآلَباِط ُسنَّ
من ترك حلق اآلباط مدًة طويلًة عمٌل مخالٌف للفطرة، وهو يجلب مزيًدا ِمن القذارة والرائحة الكريهة لهذا 

املوضع، كما إنه قد يتسبب في احلساسية وبعض األمراض. 

الَبدن، واالحتياُط للطهارتني، واإلحساُن  اْلَهْيَئِة، وتنظيُف  اْلِفْطَرِة عموًما فوائُد كثيرٌة منها: حتسنُي  7  خِلِصاِل 
ى به من رائحة كريهة، وامتثاُل أمِر دينه، واحملافظُة على ما أشار إليه قوله تعالى:  إلى األخرين بكفِّ ما يتأذَّ
به  ما يستمر  هوها، وحافظوا على  فال تشوِّ ُصوَركم  نُت  قد حسَّ قال:  َفَكَأنَّه   ،)((

زب     رب      

ُحسنها.

)1( رواه البخاري، ومسلم في كتاب الطهارة، َباب ِخَصاِل اْلِفْطَرِة 1/))) )٥9)(.
))( سورة غافر: ٦٤.
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تعاون مع زمالئك في جمع الفوائد الطبية لاللتزام مبا جاءت به الفطرة.

................................................................................

................................................................................

................................................................................

�س١: بنيِّ معنى: الفطرة.

�س٢: بنيِّ احلكم فيما يأتي: 

اأ اخلتان للمولود الذكر.

ب تقليم األظافر.

�س3: ما فوائد القيام بخصال الفطرة واحملافظة عليها؟
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يتوقع منك بعد �لدر�س �أن:
�أهد�ف �لدر�س

وَياني في مسنده، والبيهقي، قال النووي )رياض الصاحلني ص17٤(: حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح،  )1(  رواه أبوداود، والطبراني، والرُّ
وقال ابن مفلح )الفروع 9/٣)٣، واآلداب الشرعية )/)19(: َحِديٌث َحَسٌن.

اجلدال

ضامن

أسفُلها عن أبي ُأَماَمَة  قال: قاَل رسوُل اهلِل : »َأَنا َزِعيٌم ِبَبْيٍت في َرَبِض 
َتَرَك  مِلَْن  ِة  نَّ اْلَ َوِبَبْيٍت في َوَسِط  ا،  ُمِحّقً َوِإْن كان  امْلَِراَء  َتَرَك  مِلَْن  ِة  نَّ اْلَ
ِة مِلَْن َحُسَن ُخُلُقُه«.)1(   نَّ اْلَكِذَب َوِإْن كان َماِزًحا، َوِبَبْيٍت في َأْعَلى اْلَ

)تفاوت منازل النة(  عنوان مناسب للحديث، تعاون مع زمالئك في استنتاج عنوان آخر واكتبه في أعلى 
الصفحة. 

  ت�ستدل من احلديث على تفاوت منازل اجلنة.
ق بي اجلدال املحمود واجلدال املذموم.   تفرِّ

  تبيِّ اآداب اجلدال املحمود.
  ت�ستنتج خطورة الكذب وعلو منزلة ال�سدق.

  تبيِّ ف�سل ح�سن اخللق.
  تبيِّ معنى: زعيم - رب�س - املراء.

   حفظ ن�س احلديث.

الحديث العا�سر: )..................(  



56

ترجمة راوي احلديث
اسمه ونسبه

. أبو ُأَماَمَة: ُصَدّي بن َعْجاَلن الَباِهِليُّ
مناقبه

َم، فَقالُوا: َتَعاَل َفُكْل، فقال: ِجْئُت أَلْنَهاُكْم عن هذا   َبَعَثُه النبيُّ  إلى َقْوِمه َباِهَلَة، َفَأَتاهم َوُهْم يأكلوَن الدَّ
ُبوه. َفاْنَطَلق وهو َجاِئٌع َظْمآُن، فناَم، َفُأِتي في َمَناِمه ِبَلَبٍ َفَشِرب  َعاِم، وأَنا رسوُل النبيِّ  ِلُتْؤِمُنوا ِبِه. َفَكذَّ الطَّ
َأْطَعَمِني  َقْد  اهلَل  فإن  َوَشَراِبُكْم؛  َطَعاِمُكْم  في  لي  َحاَجَة  ال  فقاَل:  لُيْطِعُموُه؛  القوم  فأتاه  َبْطنه.  َعُظَم  حتَّى 

اِل التي هو عليها، فأسلموا َعْن َآِخِرِهْم)1(   َوَسَقاِني، فاْنُظروا، َفَنَظروا إلى احْلَ

�إر�شـاد�ت �لحـديـث

١   دلَّ احلديُث على أن اجلنة درجات متفاوتة، وأن هذه الدرجات ينالها العباد بحسب أعمالهم.
٢   يستحب ترك اجلدال إذا كان مما ال يترتب عليه فائدة، حتى وان كان اإلنسان على حق، ألن كثرته توغر 

الصدور، وُتسبُِّب األحقاد، وتورث العداوة بني املسلمني. 
٣   مَلَّا كان الناُس قد يتساهلون في الكذب حاَل املزاح ووقَت الدعابة؛ بنيَّ النبيُّ  أن الكذب ال يجوز في هذه 
األحوال، وَضِمَن ملن التزم الصدَق في هذه احلالة منزاًل في وسط اجلنة، وقد ورد التهديد اخلاص ملن َكَذَب 
ُث باحلديث  إلضحاك اآلخرين؛ فعن معاوية بن َحْيَدَة  قال: سمعُت رسول اهلل  يقول: »َوْيٌل ِللَّذي ُيَحدِّ
ِلُيضحَك به القوَم َفَيكِذب، َوْيٌل له، َوْيٌل له«))(، وقد كان ِمن ُخلق النبي القدوِة  أنه ميزح باحلق؛ فعن أبي 

ا«)٣(. هريرة  قال: قالوا: يا رسول اهلل، إنك ُتداعبنا؟! قال: »ِإنِّي ال أُقوُل إال حّقً
ُلِق مع الناس كافَّة، ومع املؤمنني خاصة، وأولى الناس ِبُحسِن ُخُلِقِه:  ٤   ينبغي للمسلم أن يحرَص على ُحسن اخْلُ

والداُه وإخواُنه، وأقارُبه، وجيراُنه.
ُلِق فوائُد ومصاِلُح كثيرٌة على األفراد واملجتمع، وقد كان النبيُّ  أحسَن الناس ُخُلًقا، قال َأَنِس  ٥   حِلُسن اخْلُ
ى اهلل تعالى أخالق رسوِلِه  فقال:  بن َماِلٍك : »كاَن رسوُل اهلِل  َأْحَسَن الناس ُخُلًقا«)٤(، وقد زكَّ

زب  رب)٥(.  

)1( مختصر من رواية الطبراني في املعجم الكبير ٨٦/٨)، وأبي يعلى )املطالب العالية 1٦/٤٠٨ )٤٠٤1((.  
))(  رواه أحمد، وأبو داود بنحوه، والترمذي، والبخاري في األدب املفرد.

)٣(  أخرجه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن.
)٤(  رواه البخاري، ومسلم.

)٥(  سورة القلم: ٤.
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لِق من األعمال الفاضلة، وكان  ِمن أحسن الناس ُخلًقا، اذكر موقًفا من حياته  يظهر فيه ذلك. ُحسن اخْلُ
...................................................................................
...................................................................................

 
�س١:  )زعيم، ربض، املراء(  استخدم الكلمات السابقة في جمل من إنشائك.

�س٢:  )اجلنة منزلة واحدة(  استفد من احلديث في الرد على من زعم ذلك.
�س3:  دل احلديث على فضل حسن اخللق، بنيِّ كيف ميكن حتصيل األخالق احلسنة.
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  تبيِّ اأ�ضباب الغ�ضب وبواعثه.
ق بي الغ�ضب املحمود والغ�ضب املذموم.   تفرِّ

ْب«.   ت�ضرح قوله : »ال َتْغ�ضَ
  ت�ضتنتج خطورة الغ�ضب واآثاره على الفرد واملجتمع.

  تبي ف�ضل احللم وكيفية اكت�ضابه.
  ت�ضتنتج ثالثًا من فوائد احلديث.

(1) رواه البخاري.

 

 تعاون مع زمالئك في اختيار عنوان مناسب للدرس واكتبه في أعلى الصفحة. 

َد  َفَردَّ َتْغَضْب«،  »ال  قال:  َأْوِصِني،   : ِبيِّ  ِللنَّ قاَل  َرُجاًل  َأنَّ    ُهَرْيَرَة  أبي  عن 
عليه ِمَراًرا، قال: »اَل َتْغَضْب«.)1( كرر 

طـــــلـــــب 
الوصية

يتوقع منك بعد �لدر�س �أن:
�أهد�ف �لدر�س

  تبيِّ معنى: الغ�ضب.
د اأنواع الغ�ضب.    تعدِّ

  ت�ضتنتج اآثار الغ�ضب.
  ت�ضتنتج ال�ضورة الت�ضبيهية الواردة يف احلديث.

  تبيِّ موقف املوؤمن يف دفع الغ�ضب.
  ت�ضتنتج مفهوم احللم.
   حفظ ن�ص احلديث.

الحديث الحادي عـ�شـر: )..................(  

اجــتــنــب أســبــاب 
الغضب ونتائجه
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�إر�شـاد�ت �لحـديـث

١ الغضب َغِريَزٌة ِمن الغرائز، وقد جاء اإلسالم بتوجيه هذه الغريزة وتهذيبها، ووضعها في مكانها املناسب.
٢ الغضُب نوعان: 

اأ  غضٌب محموٌد: وهو الغضب هلل تعالى غيرة على انتهاك حرمات الشريعة، مثل: الغضب عند الهجوم 

الغضب يجب  ، وهذا  أو رسوله  أو كتابه  تعالى  اهلل  اجلرأة على  أو  الشريعة،  أو أحكام  العقيدة  على 
أن يكون مضبوًطا باألحكام الشرعية بحيث ال يتصرف اإلنسان إال وفق ما يعتمده ولي األمر من أنظمة 

وتشريعات تضمن حتقيق املصالح وإزالة املفاسد.
ر  ب غضٌب مذموٌم: وهو الغضب للنفس ألي سبب من األسباب، مثل: غضب أحد الزوجني من اآلخر إذا قصَّ

في بعض حقه، وغضب األب على ولده إذا أفسَد شيًئا في املنزل، وهكذا... . 
يه ويأمر به؛ فإن  ٣ دلَّت األدلة الشرعية على أن الغضب غير احملمود يكون من الشيطان الرجيم؛ فهو يثيره وُيَغذِّ
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ فينبغي للمسلم أن ال يستسلم للشيطان الرجيم ويجري في هواه؛ ففي 
حديث ُسَلْيَماَن بِن ُصَرٍد  َقاَل: اْسَتبَّ َرُجالِن ِعْنَد النبي  َوَنْحُن ِعْنَدُه ُجُلوٌس، َوَأَحُدُهَما َيُسبُّ َصاِحَبُه 
ِبيُّ : »ِإنِّي أَلْعَلُم َكِلَمًة لو َقاَلَها َلَذَهَب عنه ما َيِجُد؛ َلْو قاَل: َأُعوُذ ِباهلِل من  ُمْغَضًبا قد اْحَمرَّ َوْجُهُه، فقال النَّ

ِجيِم«.(1) ْيَطاِن الرَّ الشَّ
ق به والسيطرة على نفسه  َم فيه ُخُلٌق ُمْكَتَسٌب؛ فُيْمكن لإلنسان التَخلُّ ٤ دلَّ احلديُث على أن ترك الغضب والتحكُّ
ِديُد الَّذي َيِْلُك َنْفَسُه ِعْنَد اْلَغَضِب«.  َرَعِة؛ إمنا الشَّ ِديُد ِبالصُّ حني الغضب، ويؤيده قوُل النبي : »َلْيَس الشَّ

متفق عليه())، ومن الوسائل التي تدفع الغضب:
اأ ِذْكُر اهلل تعالى باالستغفار وغيره.

ب االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم.

ج الوضوء. 

د تغيير الهيئة التي هو عليها فإن كان قائًما فليجلس، وإن كان جالًسا فليضطجع.

هـ البعد عن محل الغضب وسببه، وذلك باخلروج من املوضع الذي فيه ما أوجب غضبه، حتى يهدأ ويزول غضبه.

و السكوت وترك الكالم في املوضوع الذي غضب بسببه.

(1) رواه البخاري، ومسلم.

()) رواه البخاري، ومسلم.
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٥ من اآلثار السيئة للغضب على الفرد واألسرة واملجتمع:
اأ اتخاذ القرارات اخلاطئة وفعل ما يندم عليه.

ب إصابته ببعض األمراض التي قد يسببها الغضب مثل: اجللطات الدماغية، وقرحة املعدة، والقولون العصبي.  
ج توليد العداوة والبغضاء والكراهية بني األفراد واألسر.

د حصول املشاجرات وسفك الدماء.

٦ دلَّ احلديُث على ُجملة من اآلداب، فمنها:
اأ إرشاُد املنصوح إلى ما يهمه ويناسبه، بكالٍم واضح ومختصر.   

ب عدُم السآمة من تكرار طلب النصيحة، وال من تكرار النصيحة.  

تعاون مع زمالئك في جمع ثالث وسائل للتحكم في الغضب وضبط النفس، ثم اكتبها في لوحٍة وعلِّقها 
في فناء املدرسة.

�ص١: ما َدْوُر الشيطان في إثارة الغضب؟
�ص٢: ما املراد بقوله : »ال تغضب«؟

�ص٣: ما آثار الغضب على الفرد واملجتمع؟
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�أهد�ف �لدر�س

 

وَرِة من اْلُقْرآِن: »ِإَذا  َها َكالسُّ ُمَنا االْسِتَخاَرَة في اأُلُموِر ُكلِّ ِبيُّ  ُيَعلِّ عن َجاِبٍر  قال: كاَن النَّ
َهمَّ َأَحُدُكْم ِباأَلْمِر َفْلَيْرَكْع َرْكَعَتْيِ من َغْيِر اْلَفِريَضِة، ُثمَّ يقوُل: اللَّهمَّ ِإنِّي َأْسَتِخيُرَك ِبِعْلِمَك، 
َوَأْسَتْقِدُرَك ِبُقْدَرِتَك، َوَأْسَأُلَك ِمْن َفْضِلَك اْلَعِظيِم، َفإنََّك َتْقِدُر وال َأْقِدُر، َوَتْعَلُم واَل َأْعَلُم، َوَأْنَت 
ُم اْلُغُيوِب، اللَّهمَّ إْن ُكْنَت َتْعَلُم َأنَّ هذا اأَلْمَر َخْيٌر ِلي في ِديِني َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة َأْمِري-أْو  َعالَّ
ْرُه لي، ُثمَّ َباِرْك لي ِفيِه، َوِإْن ُكْنَت َتْعَلُم َأنَّ هذا  َقاَل: في َعاِجِل َأْمِري َوآِجِلِه- َفاْقُدْرُه لي َوَيسِّ
اأَلْمَر َشرٌّ ِلي ِفي ِديِني َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة َأْمِري- أو قاَل: في َعاِجِل َأْمِري َوآِجِلِه- َفاْصِرْفُه َعنِّي 

ي َحاَجَتُه(«.)1(  ِني ِبِه، )َوُيَسمِّ ْيَر َحْيُث كاَن، ُثمَّ َرضِّ َواْصِرْفِني َعنُه، َواْقُدْر ِلي اْلَ

تعاون مع زمالئك في اختيار عنوان مناسب للدرس واكتبه في أعلى الصفحة. 

  ت�ضتنبط وجه ت�ضبيه اال�ضتخارة بال�ضورة من القراآن.
  ت�ضتنتج احلكمة من م�ضروعية �ضالة اال�ضتخارة.

ق بي احلاالت التي ت�ضرع فيها �ضالة اال�ضتخارة واحلاالت التي ال ت�ضرع فيها.   تفرِّ
د االأمور التي ت�ضتحب لها اال�ضتخارة.    تعدِّ

  تذكر مو�ضع دعاء اال�ضتخارة.
ا من فوائد احلديث.   ت�ضتنتج بع�ضً

  حفظ ن�ّص احلديث.

(1) أخرجه البخاري ()11٦).

يتوقع منك بعد �لدر�س �أن:

الحديث الثاني عـ�شـر: )..................(  
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ترجمة راوي احلديث

اسمه ونسبه
جابر بن عبداهلل بن َعْمِرو بن َحَراٍم األنصاري، هو وأبوه صحابيان.

مناقبه
١ َشِهَد بيعَة العقبة الثانية.

٢ َشِهَد بيعَة الرضوان.

�إر�شـاد�ت �لحـديـث

ته حريًصا على تعليمهم كلَّ ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم، وفي هذا احلديث ما  ١  كان النبيُّ  رحيًما بأمَّ
كَر كما يعلمهم القرآَن الكرمَي. ظهم الذِّ يدل على أنه كان يكرر عليهم التعليم ويحفِّ

ٌة  ٢  االْسِتَخاَرُة هي: أن يطلب املسلم من اهلل تعالى أن يختار له ما فيه اخلير في أمٍر يريد فعَله أو ترَكه، وهي ُسنَّ
عندما يريد املسلم أن يفعل أمًرا من املباحات وال يكون عازًما عليه، سواء أكان عنده تردد في الفعل أم لم يكن 
عنده تردد فإنه يستخير اهلل تعالى فيه، مثل: التخصص الذي يريد دراسته، أو اجلامعة التي يريد الدراسة فيها، 

أو الوظيفة، أو الزواج، أو شراء منزل واستئجاره، أو السفر.
ة أحوال: ٣  ال تشرع االستخارة في عدَّ

اأ فعل الطاعات كاحلج والعمرة، ولكن تشرع االستخارة في وقت الذهاب أو الرفقة التي يصحبها ونحو ذلك، 

أو في حال تعارض املستحبات فيستخير في األخذ بأحدها. 
ب فعل احملرمات واملكروهات؛ ألنها مما ال يحبه اهلل تعالى وال يرضاه.

ي  ٤  السنة عند إرادة االستخارة صالُة ركعتني نافلًة، ثم يدعو بعد السالم بهذا الدعاء املذكور في احلديث، َوُيَسمِّ
َحاَجَتُه فيقول في االستخارة في الزواج مثاًل: إن كانت فالنة خيًرا ِلي في ِديِني َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة َأْمِري َفاْقُدْرُها لي 

ْرها لي، ُثمَّ َباِرْك لي ِفيها.. إلخ، ويقول في الوظيفة: إن كانت الوظيفة الفالنية خيًرا لي.. إلخ. َوَيسِّ
َر، وال يصليهما في وقت  ٥  صالة االستخارة ركعتان نافلة مثل بقية النوافل، َيقرأ فيهما بفاحتة الكتاب وما تَيسَّ
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النهي إال إذا كان ما يستخير فيه شيًئا قد َيُفوُته وَيحتاج لالستخارة وقَت النهي.
َر ألن فيه حضور للقلب، وإن لم يحفظه قرَأه من كتاٍب أو  ٦  دعاء االستخارة يقرؤه اإلنسان من ِحفظه إن َتَيسَّ

ورقٍة أو هاتف جوال ونحو ذلك.
٧  إذا استخار االنسان فإنه يضي ملا أراده، فإن كان خيًرا يّسره اهلل له. وإن َوَجَد في قلِبه انصراًفا عن األمر ورغبًة 
يَرِة فيه؛ لقوله في احلديث: »َفاْصِرْفُه َعنِّي َواْصِرْفِني  ًرا؛ فهذا دليٌل على عدم اخْلِ عنه أو انقباًضا وصدوًدا، أو َتَعسُّ

َعنُه«.(1) 
ِله عليه وحده  ِق العبد بربِِّه وتوكُّ ٨  االْسِتَخاَرُة جلوٌء إلى اهلل تعالى وإخالٌص في دعائه وحَدُه ال شريك له، ودليٌل َعَلى َتعلُّ

ال شريك له، واعتماِدِه عليه في جميع شؤوِنِه.

ْعُه على معلمك أو زميلك. احفظ دعاء االستخارة، ثم َسمِّ

�ص١: عالم يدل تشبيه تعليم االستخارة بتعليم السورة من القرآن؟
�ص٢: ما احلكمة من مشروعية االستخارة؟

�ص٣: بنيِّ احلاالت التي يشرع لها االستخارة من اآلتي:
  أراد احلج في إحدى احلمالت فتردد في اختيار احلملة املناسبة.

  تقدم المرأة خاطبان كالهما ممن ُيرضى دينه وأمانته.
  أراد صيام األيام البيض في شهر شديد حره.

�ص٤: متى يقدم اإلنسان على الفعل أو يحجم عنه بعد االستخارة؟

(1) فتاوى ابن عثيمني 1/14)3-))3.
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يتوقع منك بعد �لدر�س �أن:

 

؟  ْبَع اْلُوِبَقاِت«، قالوا: يا َرُسوَل اهلِل، وما ُهنَّ عن أبي ُهَرْيَرَة  أنَّ النبيَّ  قاَل: »اْجَتِنُبوا السَّ
َماِل  َوَأْكُل  َبا،  الرِّ َوَأْكُل   ، قِّ ِباحْلَ إال  اهلل  َم  َحرَّ التي  ْفِس  النَّ َوَقْتُل  ْحُر،  َوالسِّ ِباهلِل،  ْرُك  »الشِّ قال: 

َْصَناِت اْلُْؤِمَناِت اْلَغاِفاَلِت«.)1( ْحِف، َوَقْذُف اْلُ َولِّي يوم الزَّ اْلَيِتيِم، َوالتَّ

)التحذير من الكبائر(، عنوان مناسب للدرس، اختر عنوانًا آخر ترى أنه أنسب واكتبه في أعلى الصفحة. 

د ال�ضبع املوبقات.   ُتعدِّ
ِهُن على اأن ال�ضبع املوبقات من كبائر الذنوب.   ُتَبْ

ف ال�ضبع املوبقات اإلى ما يوجب الكفر وما ال يوجبه.   ت�ضنِّ
  تبيِّ خطر كل من: ال�ضرك، ال�ضحر، قتل النف�ص، واأكل الربا ومال اليتيم، التويل 

يوم الزحف، قذف املح�ضنات. 
  ت�ضتنتج من احلديث اأ�ضلوبًا من اأ�ضاليب �ضد انتباه ال�ضامع وت�ضويقه.

(1) رواه البخاري، ومسلم.

الحديث الثالث عـ�شـر: )..................(  

املهلكات



65

�إر�شـاد�ت �لحـديـث

رب(1)،  ١  االجتناب هو ااِلْبِتَعاُد عن الشيء، وعن األسباب املوصلة إليه، كما في قوله تعالى: زب   
رب (3). ())، وقوله: زب

ونحوه قوله تعـالى: زب      رب
الذنوب، والواجب على املسلم احلذُر من جميع  أنها من كبائر  بامْلُْهِلَكات يدل على  الذنوِب  ٢  وْصُف بعِض 

. ، ومن الكبائر املوِبَقة أشدَّ وأشدَّ الذنوب، ويكون حذُره من الكبائر أشدَّ
ها، وهو الذنب الوحيد الذي ال  ْرُك هو: صرف شيٍء من العبادة لغير اهلل تعالى، وهو أعظم الذنوب وأشدُّ ٣  الشِّ
ا وهو َخَلَقَك«(4)، فالواجب  َعَل هلِلِ ِنّدً ْنِب َأْعَظُم ِعْنَد اهلِل؟ قال: »َأْن َتْ يغفره اهلل تعالى، ومَلَّا ُسئل النبيُّ : َأيُّ الذَّ

على كلِّ مسلم اجتناُب الشرِك َكِبيِره وصغيِره، واحلذُر من الوقوع فيه والتحذيُر منه.
٤  السحر من أكبر الكبائر، ويحصل بخضوع الساحر للشياطني التي ال تعينه على ِسْحِرِه حتى يكفَر باهلل تعالى، ومِلَا 
ِق بغير اهلل تعالى، وإيذاِء اخللق واإلضرار بهم، واإلفساِد في األرض، وأكِل املال بالباطل، والواجُب على  فيه من التَّعلُّ
َحَرِة والدخوِل إليهم أو التعاوِن معهم بأي طريق وأن يبلغ عنهم  حر بأنواعه، وُنحذر من السَّ َذُر من السِّ املسلم احْلَ

اجلهات الرسمية املعتمدة لتتولى كشفهم عند الناس.
ْفِس البريئة من أشنع اجلرائم وأكبر الكبائر، ولذلك جاءت النصوص الشرعية بتعظيمه والتحذير منه، قال  ٥  َقْتُل النَّ

اهلل تعالى: زب گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ     رب (٥)، وعن ابن عمر  قال: قال رسول اهلل : »لن َيَزاَل امْلُْؤِمُن ِفي ُفْسَحٍة ِمْن ِديِنِه َما َلْم 
ُيِصْب َدًما َحَراًما«(٦)، ويدخل في النفوس املعصومة: املعاَهُد؛ فعن عبد اهلل بن عمرو  أن النبي  قال: »َمْن َقَتَل 

ِة، وإنَّ ِريَحَها ُتوَجُد ِمْن َمِسيَرة َأْرَبِعنَي َعاًما«. (٧)  نَّ ُمَعاَهًدا َلْم َيَرْح َراِئَحَة اجْلَ

(3) سورة اإلسراء: )3. ()) سورة األنعام: 1٥1.   (1) سورة النحل: 3٦.  
(٦) رواه البخاري. (٥) سورة النساء: ٩3.   (4) رواه البخاري، ومسلم.  

(٧) رواه البخاري.
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ے    ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ   تعالى:  قال  عنها،  املنهي  الكبائر  أكبر  من  باء  الرِّ أكل   ٦
ۓۓ   (1).

٧   أكل أموال الناس بالباطل جرية كبيرة، وإذا كان الذي يؤكل ماله يتيًما فهو أشد عند اهلل تعالى، قال سبحانه:
.(()    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  ک  ک 

٨ إذا كلف ولي أمرنا خادم احلرمني الشريفني ملك اململكة العربية السعودية -يحفظه اهلل- فئًة بالقتال ودعاهم 
الزحف  يوم  التولي  وهو  الذنوب،  كبائر  من  ذلك  املعركة؛ ألن  من  الفرار  عليهم  َحُرم  اهلل،  في سبيل  للجهاد 

الذي ورد النهي عنه في هذا احلديث، قال تعالى:  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ۉېې 
(3)، ويستثنى من ذلك من كان فراره بقصد خداع العدو، أو االنتقال من مجموعٍة  ېئېئ ېئ ىئ ىئ

إلى مجموعٍة قتالية أخرى.
حتى  عنه  ــالِت  ــاِف ــَغ اْل ــا،  ن ــزِّ ال عــن  البعيدات  العفيفات،  امْلُــْؤِمــَنــاِت  النساء  َقـــْذُف  الكبيرة:  اجلــرائــم  مــن   ٩
فقال: ــرة،  واآلخــ الدنيا  فــي  الــعــذاب  بــأشــد  فاعله  تعالى  اهلُل  َد  تــهــدَّ ولــذلــك  ــاًل؛  أصـ فيه  يفكرن  ال   إنــهــن 

 .(4)   
انتباههم ملا سيقوله؛ حيث أَمَرهم  النبيِّ  في تشويق السامعني وجذب  ١٠  في احلديث أسلوب من أساليب 
  باجتناب عَدٍد محدوٍد من املعاصي، َوَوَصَفُه بوصف شديٍد يدلُّ على ِعظم إثمه عند اهلل تعالى، ثم َسَكَت النبي

بعد أن أثار انتباَههم حتى سألوه عنها، ثم بيَّنها لهم.

 

�ص١: هل السبع املوبقات من كبائر الذنوب؟ برهن ملا تذكر.
�ص٢: من السبع املوبقات ما يخرج من اإلسالم، ومنها ما ال يخرج من اإلسالم، بنّي ذلك.

�ص٣: ملاذا بدأ بالشرك عند ذكر السبع املوبقات؟

(1) سورة البقرة: ٧8).
()) سورة النساء: 1٠.

(3) سورة األنفال: 1٥-1٦.
(4) سورة النور: 3).
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�أهد�ف �لدر�س
يتوقع منك بعد �لدر�س �أن:

 

عن أبي ُهَرْيَرَة  أن النبي  قال: »ُكِتَب َعَلى ابِن آَدَم َنِصيُبُه من 
َظُر، َواأُلُذَناِن ِزَناُهَما  َنا ُمْدِرٌك َذلَك ال َمَحاَلَة، َفاْلَعْيَناِن ِزَناُهَما النَّ الزِّ
ْجُل ِزَناَها  َساُن ِزَناُه اْلَكالُم، َواْلَيُد ِزَناَها اْلَبْطُش، َوالرِّ االْسِتَماُع، َواللِّ
ُبُه«.)1(   ُق ذلك اْلَفْرُج َوُيَكذِّ َطا، َواْلَقْلُب َيْهَوى َوَيَتَمنَّى، َوُيَصدِّ اْلُ

ر ُقدِّ

َلِّْص عبارة التمهيد السابق في جملة من ثالث كلمات واجعلها عنوانًا للدرس.

  تدرك اأهمية اال�ضتقامة والعفة وحفظ اجلوارح من الزنا.
  تبيِّ خطر اإطالق النظر واأثر ذلك يف انحراف القلب.

  ت�ضرب مثااًل على  زنا: العي واالأذن واليد والرجل.
  تبيِّ احلكمة من ت�ضمية هذه املعا�ضي بالزنا.

(1) رواه البخاري، ومسلم.

يعني بفعل 
الفاحشة

الحديث الرابع عـ�شـر: )..................(  
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�إر�شـاد�ت �لحـديـث

ي إلى الوقوع في الزنا؛ فإن العني  ٍة ما يؤدِّ مات كلِّها، وِبَخاصَّ ١  يجب على املؤمن أن َيْحَفَظ عينه من النظر إلى احملرَّ
ية إلى الفاحشة، ولذلك بدأ بها في احلديث. طريٌق من أعظم الطرق املؤدِّ

٢  إذا َنَظَر املسِلُم إلى ما ال يحل له قصًدا فهو آثم، ويجب عليه مدافعة نفسه والتوبة واالستغفار، وإن وقع نظره 
عن غير قصد فيجب عليه أن يصرف َبَصَره عن احلرام وال يسترسُل معه، فعن َجِريِر بن عبِد اهلِل  قال: َسَأْلُت 

َرُسوَل اهلِل  عن َنَظِر اْلُفَجاَءِة »َفَأَمَرِني َأْن َأْصِرَف َبَصِري«.(1) 
والنميمة  كالغيبة  احلــرام،  إلى  االستماع  باجتناب  عليها  تعالى  اهلل  شكر  والواجب  عظيمة،  نعمة  السمع    ٣

والتجسس على الناس.
َدٌة يجب على املسلم تنبها، منها:  َساِن، ولذلك صور متعدِّ َه النبيُّ  في هذا احلديث إلى خطورة زنا اللِّ ٤  نبَّ

النطق بالكالم الفاحش، والقذف بالزنا والفجور، والتعرض للنساء بكالم خادش للحياء.
َه النبيُّ  إلى بعضه فمنه: إيذاء الناس باليدين كاْلَبْطش بهم وضربهم بدون وجه  ٥  زنا اليدين له معًنى واسٌع نبَّ

حق، وكّل منكر ُيرتكب باليدين، وبخاصة ما يوصل إلى الزنا احلقيقي.
٦  املشي على القدمني نعمة عظيمة، وهي حتمل العبد إلى طاعة اهلل تعالى كاملشي إلى املساجد وفي صلة األرحام، 
والواجب على املسلم أن ال يستعملها في معصية اهلل تعالى، فال يشي بها لإلفساد في األرض وانتهاك احْلُرمات، 

َطا«. ْجُل ِزَناَها اخْلُ نا التي نبَّه عليها النبيُّ  بقوله: »َوالرِّ فإن فعل ذلك فقد دخل باًبا من أبواب الزِّ
٧  اْلَقْلُب عليه مدار األعمال، وهو قد َيْهَوى َوَيَتَمنَّى الشهوات، فعلى املؤمن أن يجاهد نفسه حتى تستقيم، 

ويعلم أن هذه الدنيا دار امتحان، وقد قال تعالى: زبڻ ڻ ڻ ڻ ۀ رب()). 
٨  قد يقع املسلم في وسيلة من الوسائل املوصلة إلى احلرام، ويسترسل معها، وهو هنا إما أن يتوقف، وإما أن 
اْلَفْرُج  ُق ذلك  »َوُيَصدِّ  : النبي  قوِل  الفاحشة، وهذا معنى  في  يقع  والشيطان حتى  الهوى  فيغلبه  يتمادى 

ُبُه«. َوُيَكذِّ

(1) رواه مسلم.
()) سورة العنكبوت: ٦٩.
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ى النبيُّ  هذه املعاصي ِزًنا لعدة أمور: ٩  َسمَّ
على ضــرره  وعظم  وشــؤمــه  الــزنــا  قبح  املؤمنة  النفس  فــي  استقر  قــد  ــه  ألن وتقبيحها؛  منها  التنفير  اأ 

األفراد واملجتمعات.
ب بيان خطرها حتى ال يتساهل الناس فيها.

ي إلى الزنا احلقيقي، فما كان موصاًل إليه ووسيلة للوقوع فيه استحق أن يسمى باسمه. ج أنها قد تؤدِّ

 
ة واالستقامة على أخالقيات املجتمع؟ �ص١:  ما أثر الِعفَّ

�ص٢:  ما احلكمة من تسمية معاصي النظر والسماع والبطش ونحوها بالزنا؟
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عن أبي ُهَرْيَرَة  َأنَّ َرُسوَل اهلِل  َمرَّ على ُصْبَرِة َطَعاٍم، َفَأْدَخَل َيَدُه 
َعاِم؟«، قاَل:  فيها، َفَناَلْت َأَصاِبُعُه َبَلاًل، فقال: »َما َهَذا َيا َصاِحَب الطَّ
َعاِم َكْي َيَراُه  َماُء َيا َرُسوَل اهلِل، قال: »َأَفال َجَعْلَتُه َفْوَق الطَّ َأَصاَبْتُه السَّ
»َمْن  آخر:  رواه مسلم، وفي حديث  ِمنِّي«.  َفَلْيَس  َغشَّ  من  الناس؟! 

ا«.)1(   َنا َفَلْيَس ِمنَّ َغشَّ

كومة

تعاون مع زمالئك في اختيار عنوان مناسب للدرس واكتبه في أعلى الصفحة.

  تبيِّ معنى الغ�ص، وتبي حكمه.
  ُتعدد بع�ص االأمثلة التي ميكن اأن يقع  الغ�ص فيها.

  ت�ضتنتج حكم اإظهار عيب ال�ضلعة.
  تبيِّ الو�ضائل امل�ضروعة حلفظ حق امل�ضرتي عند وجود الغ�ص.

د االآثار ال�ضلبية املرتتبة على الغ�ص.   تعدِّ

(1) رواههما مسلم.

رطوبة

املطر

�أهد�ف �لدر�س
يتوقع منك بعد �لدر�س �أن:

الحديث الخام�س عـ�شـر: )..................(  
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�إر�شـاد�ت �لحـديـث

ِبيُّ  في هذا الحديث مبدًءا كبيًرا من المبادئ اإلسالمية، وقاعدًة عظيمة من القواعد الشرعية في  ُر النَّ ١  ُيَقرِّ
األخالق والسلوك؛ أال وهي تحريم الغش بكل صوره وأشكاله، ومن هذه الصور:

بة وممتازة،  اأ الغش باْلَقْوُل، مثل: أن يقول: هذه السلعة ال يوجد أحسن أو أجود منها، أو: هي ُمَجرَّ  
أو: إنها سليمة والواقع خالف هذا.

ُب زيًتا فينظف مكانه حتى ال يراه المشتري، أو  ُتَهرِّ الغش باْلِفْعُل، مثل: أن تكون ماكينة السيارة  ب   
اد السرعة ليوهم قلة استعمالها.  َيْفِصُل عدَّ

ُكوُت، مثل: أن يكون في المنزل أو السيارة أو الهاتف عيٌب فيبيع دون أن يبيِّن عيوبها، أو  ج الغش بالسُّ  
قة التي يؤجرها عيب وال يبينه للمستأجر. يكون في الشُّ

٢  َدلَّ الحديُث َعَلى تحريم ِكْتَماِن العيب في السلعة المبيعة، أو المستأجرة، ولهذا َأَمَر النبيُّ  صاحَب الطعام 
أن ُيظهر المعيَب وال يخفَيه. 

٣  يجب على المسلم أن يوافق في بيعه وشرائه أحكام الشرع المطهر؛ وإن تسبب ذلك في نقص قيمة سلعته أو 
حتى عدم بيعها في السوق؛ وال يحل له تسويُق بضاعته بالغش والخداع الباطل واإلضرار باآلخرين، وْلَيْعلم أن 
َقا - أو  َعاِن ِباْلِخَياِر ما لم َيَتَفرَّ ، واْلَمْحَق في الحرام وإن َكُثَر؛ ومن هنا قال النبيُّ : »اْلَبيِّ البركَة في الحالل ولو قلَّ

َنا ُبوِرَك َلُهَما في َبْيِعِهَما، َوِإْن َكَتَما َوَكَذَبا ُمِحَقْت َبَرَكُة َبْيِعِهَما«.(1)  َقا- َفإْن َصَدَقا َوَبيَّ قال: حتى َيَتَفرَّ
٤  َدلَّ احلديُث بعمومه َعَلى أن الغشَّ حرام في االختبارات في أي مادة وبأي وسيلة كانت، ومنه االختبار نيابة 

عن شخص آخر، أو كتابة البحث له، أو تزوير الشهادة.
أ من الغاشِّ وَنَفى عنه أن يكون من  َتَبرَّ   َّالنبي ٥  َدلَّ احلديُث َعَلى أن الغشَّ من كبائر الذنوب، وذلك ألن 
املسلمني، وهذه الصيغة تدل على النهي الشديد والزجر األكيد عن العمل بهذه اخْلَصلة املذكورة في احلديث، 

ولكنه ال َيْكُفُر بذلك عند أهل السنة واجلماعة.

     (1) رواه البخاري، ومسلم.
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ا أمر النبيُّ  البائَع أن يظهر الشيء الذي حصل له البلل والفساد ويجعله في الظاهر ليراه الناس؛ دل ذلك  ٦   َلمَّ
على أنه ال بأس ببيع الشيء الرديء إذا علم املشتري بعيبه.

٧  يترتب على الغش مفاسُد كثيرة، فمنها:
اأ ظهور العداوة والبغضاء واملشاجرات بني املسلمني.

ب انتشار املكر واخلديعة ومساوئ األخالق.

ج أكل املال بالباطل.

د اإلضرار باآلخرين في أنفسهم وأموالهم.

هـ قلة الثقة بني الناس.

و معاقبة اهلل تعالى لألفراد واملجتمع بعقوبات متنوعة منها: قلة البركة، وحلول الكوارث االقتصادية، 

وشيوع األمراض، وعدم استجابة الدعاء. 

اكتب أشهر مظاهر الغش، والوسائل التي تقي املشتري من أن يكون ضحية له:

وسائل جتنب الوقوع فيهالغش في األسواق
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مع  تعرف  تــاري)،  (بالغ  تطبيق  وبإصدار   (1٩٠٠) للبالغات  موحد  رقم  بعمل  التجارة  وزارة  قامت 
زمالئك على أبرز مميزاته وطرائق استخداماته:  

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................
................................................................................

 
�ص١:  الغش من كبائر الذنوب، بنيِّ داللة احلديث على ذلك.

�ص٢:  على ماذا يدل قوُل الرسول : »أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس«؟
�ص٣:  اذكر أمثلة من الغش في كل مما يأتي: عند النكاح، الغش في العمل، غش الوالدين،

       غش املجتمع، الغش في االمتحانات، الغش في البحوث والدراسات.
�ص٤:  ما املفاسد املترتبة على الغش؟
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ِبيَّ  قال: »إذا َماَت اإِلْنَساُن اْنَقَطَع عنُه َعَمُلُه إال ِمْن َثالَثٍة: إال ِمْن  عن أبي ُهَرْيَرَة  أن النَّ
َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، أْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، أْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلُه« (1).

)الصدقة اجلارية – توريث العلم – حسن تربية األوالد – استمرار احلسنات بعد المات( 
أي العناوين السابقة ترى أنه أنسب للدرس؟ سجل العنوان الختار في أعلى الصفحة.

  حتر�ص على االأعمال التي ي�ضتمر ثوابها.
د اأمثلة ال�ضدقة اجلارية.   تعدِّ

  تبيِّ ف�ضيلة ن�ضر العلم.
  تبيِّ ف�ضل الرتبية ال�ضاحلة لالأوالد.

د و�ضائل اغتنام احلياة الدنيا مبا ينفع بعد املمات.   تعدِّ

(1) رواه مسلم.

�أهد�ف �لدر�س
يتوقع منك بعد �لدر�س �أن:

الحديث ال�شاد�س عـ�شـر: )..................(  
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�إر�شـاد�ت �لحـديـث

١  ِمْن رحمة اهلل تعالى بعباده المؤمنين أن أبقى لهم بعد موتهم من األعمال ما ال ينقطع ثوابه عنهم، فهو ُيِدرُّ 
ُر سيئاِتهم، ويرفُع درجاِتهم. عليهم من الحسنات ما ُيَكفِّ

٢  في الحديث حثٌّ على الصدقِة الجارية، مثل وقف كتاب علم، أو بئر، أو برادات المياه في المساجد واألسواق 
والطرقات.

٣  دلَّ الحديُث على فضل نشر العلم النافع، وهو كل علم مباح ينتفع به الناس، سواء أكان عن طريق التعليم 
المباشر، أم عن طريق تأليف الكتب النافعة ونشرها.

ُة الدعاء للوالدين، وأنه ينبغي على الولد أن يحرص على الدعاء لوالديه، وهذا الدعاء منه  ٤  في الحديث أهميَّ
ِب   َسبُّ ما هو مباشر من الولد كقوله: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيًرا، ومنه ما هو بالتَّ
 : قال: قال رسول اهلِل  بحيث إذا أحسن األوالد إلى الناس دَعْوا لوالَدْيهم، وجاء في حديث أبي ُهَرْيَرَة
ِة، فيقول: يا َربِّ َأنَّى لي هذه؟ فيقول: ِباْسِتْغَفاِر َوَلِدَك  اِلِح في اْلَجنَّ َرَجَة ِلْلَعْبِد الصَّ »إن اهلَل عز وجل َلَيْرَفُع الدَّ

َلَك«(1).
٥  في الحديث الحث على حسن تربية األوالد، فهم الذين ينفعون والديهم في اآلخرة. 

٦  في الحديث حثٌّ لإلنسان على اغتنام فرصة الحياة بعمل الصالحات؛ ألنه بالموت ينقطع عمله.

(1) رواه أحمد، وابن أبي شيبة.
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قارن بين هذا الحديث وحديث أنس  أن النبي  قال: »َيْتَبُع اْلَميَِّت ثالثٌة، َفَيرِجُع اثناِن ويبَقى مَعُه واحٌد، 
يتبُعُه أهُلُه وَمالُُه وَعَمُلُه، فيرجع أهُلُه ومالُُه، ويبَقى َعَمُلُه«.(1) 

................................................................................

................................................................................
................................................................................

التي  العلم  اكتب بعض وسائل نشر  بطرائق مبتكرة ومتيسرة،  العلم  املشاركة في نشر  بإمكان كل مسلم 
يكنك املشاركة فيها.

................................................................................

................................................................................
................................................................................
................................................................................

د ثالثًا من صور الصدقة اجلارية. �ص١:  عدِّ
�ص٢:  كيف تستدل باحلديث على فضل ما يأتي:

اأ بر الوالدين.

ب تربية األبناء.

ج نشر العلم.

(1) رواه البخاري، ومسلم.
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�أهد�ف �لدر�س
يتوقع منك بعد �لدر�س �أن:

 

َقَدَما  َتُزوُل  : »ال  قال رسوُل اهلل  قال:    َبْرَزَة األسلميِّ  أبي  عن 
َعْبٍد يوم اْلِقَياَمِة حتى ُيْسَأَل )َعْن أْرَبٍع(: َعْن ُعُمِرِه ِفيَما َأْفَناُه، َوَعْن 
ِعْلِمِه ِفيَم َفَعَل، َوَعْن َماِلِه من َأْيَن اْكَتَسَبُه َوِفيَم َأْنَفَقُه، َوَعْن ِجْسِمِه 

ِفيَم َأْبالُه«.)1(

ال يتزحزح 
خارًجا من 
أرض احملشر 
حتى يسأل

 تعاون مع زمالئك في اختيار عنوان مناسب للدرس واكتبه في أعلى الصفحة. 

(1) رواه الترمذي، وأبو يعلى.

بلي الشيء إذا 
صار قديًما

  ت�ضتدل باحلديث على اإثبات احل�ضاب يوم القيامة.
د اأهم االأ�ضئلة التي ُي�ضاأل عنها العبد يوم القيامة.   تعدِّ

  تبيِّ اأهمية حما�ضبة النف�ص يف الدنيا.
  حتر�ص على وقتك وت�ضتثمره يف ما ينفعك يف الدنيا االآخرة.

  حتر�ص على جمع املال من احلالل واإنفاقه فيه.
  ت�ضتدل باحلديث على اأن االإن�ضان موؤمتن على نف�ضه وبدنه.

الحديث ال�شابع عـ�شـر: )..................(  
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�إر�شـاد�ت �لحـديـث

١  في احلديث إثبات احلساب يوم القيامة، وهو أن َيعرَض اهلُل تعالى على عباده أعماَلهم احلسنَة والسيئَة في أرض 
ُرهم بها(1). اْلَمْحشر، ويؤتيهم ُكُتَب أعمالهم فيها حسناُتهم وسيئاُتهم، وُيسألهم عنها ويذكِّ

َه النبيُّ  في هذا احلديث على أهم األسئلة التي يواجهها العبد يوم القيامة، ومعرفة املؤمن بهذه األسئلة  ٢  َنبَّ
التي سوف يسأل عنها يوم القيامة يدعوه إلى إعداد اإلجابة املناسبة لكل سؤال.

زبڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   تعالى:  اهلل  قال  الدنيا؛  في هذه  أنفسنا  يدعونا حملاسبة  القيامة  يوم  ٣  حساب 
ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹرب   ())، قال ابن كثير  في معنى اآلية: أي: حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا.

٤  مما ُيسأل عنه العبد يوم القيامة: ُعُمِرِه ِفيَما َأْفَناُه: َفُيسأُل ِفيَم قضى ُعُمَرُه: هل قضاه في طاعة اهلل تعالى أو 
 مرفوًعا وزاد  ابُن مسعود  الشباب؛ فقد روى هذا احلديث  فترة  الشخص  ما ُيسأل عنه  معصيته؟ وأخصُّ 
فيه: »َوَعْن َشَباِبِه ِفيَم َأْبالُه«(3)، وما ذلك إال ألهمية هذه الفترة، وكثرة املغريات فيها، فالواجب على الشاب 

باخلصوص أن يحفظ نفسه مما ُيسخط اهلل تعالى عليه.

(1) يستثنى من ذلك األنبياء ، ومن يدخلون اجلنة بغير حساب. 
()) سورة احلشر: 18.

َفه، وأبو يعلى في مسنده. (3) رواه الترمذي وَضعَّ

ترجمة راوي احلديث

اسمه ونسبه
. َنْضلُة بُن ُعَبْيد األْسَلميُّ

معالم من حياته
١  أسلم قبل فتح مكة. 

٢  قاتل اخلوارج يوم النهروان مع علي ، وشهد معه صّفني. 
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مه لغير هذا  ِم الِعلِم هي العمُل به، أما تعلُّ ٥  مما ُيسأل عنه العبد يوم القيامة: علمه فيما فعل: ألن الغايُة من َتَعلُّ
الغرض فإنه يصير وَبااًل على صاحبه يوم القيامة، فعن أبي هريرة  قال: قال رسوُل اهلل : »َمْن تعلَّم ِعلًما مما 

نيا؛ لم يجْد َعْرَف اجلنِة يوَم القيامة«.(1) يعنى: ريحها. ُمه إال ليصيَب به عرًضا من الدُّ ُيبتغى به وجُه اهلل؛ ال يتعلَّ

٦  مما ُيسأل عنه العبد يوم القيامة مالُُه، وعليه سؤاالن:
املسلم أن يكون  أو من حرام؟ فواجب على  اْكَتَسَبُه؟ هل اكتسبه من حالل  َأْيَن  السؤال األول: من  اأ 

واألموال  احملّرمة،  املكاسب  ويتجنب  حسابه؛  في  يتوفَُّر  أو  جيبه،  يدخل  رياٍل  كلِّ  ِحلِّ  على  حريًصا 
املشتبهة.

ب  السؤال الثاني: ِفيَم َأْنَفَقُه؟ هل أنفقه فيما يرضي اهلل أو يسخطه؟ في احلالل أو احلرام.

ته وشبابه إلى حاِل ضعفه  ٧  مما ُيسأُل عنه العبُد يوم القيامة: ِجْسُمُه ِفيَم َأْبالُه؟ فُيسأُل عن بدنه من حال قوته وفتوَّ
ا للجواب؛ لينجَو يوَم احلساب. وُكهولته وشيخوخته؛ أّي شيء عمل فيه من اخلير والشر؟ فليكن العبُد مستعّدً

ة، وقد ثبت في األدلة أن  ٨  ما ُذكر في هذا احلديث بعض ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، وهي األسئلة العامَّ
العبد ُيسأل عن أشياَء كثيرٍة؛ بعُضها مما َيدخل حتت هذه األربعة؛ فمنها: السؤال عن الصالة والزكاة وغيرها 
من العبادات، ومنها: السؤال عن حقوق الناس، ومنها: السؤال عن النَّعيم من األكل والشرب وامللبس واملسكن 

ى حقَّ اهلِل فيه؟ ومنها: السمع والبصر، ويسأل املشركون عن الشركاء واألنداد، ومب أجابوا املرسلني؟ وهل أدَّ

ضع لنفسك جدواًل إلدارة وقتك.

(1)  رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن حبان.
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تعاون مع زمالئك في ذكر بعض الثمار التي يجنيها من بادر بالعمل مبا تعلمه.
................................................................................
................................................................................
................................................................................

تعاون مع زمالئك مع ذكر ثالث أمثلة من إتالف األجساد التي قد تقع من بعض الشباب:
................................................................................
................................................................................
................................................................................

�ص١:  كيف تستدل باحلديث على:
ب أن بدن اإلنسان أمانة عنده. اأ ثبوت احلساب يوم القيامة.                

�ص٢:  مثِّل لوسائل جمع املال من غير طرق الكسب احلالل، ونفقِته في غير النفقة احلالل.
�ص٣:  ورد في رواية للحديث تخصيُص مرحلة الشباب بالسؤال بعد ذكر الُعُمِر؛ فما احلكمة من

        هذا التخصيص؟
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يتوقع منك بعد �لدر�س �أن:
�أهد�ف �لدر�س

 

ْلَم ُظُلَماٌت يوَم اْلِقَياَمِة«.)1(   ِبيَّ  قاَل: »ِإنَّ الظُّ عن عبِد اهلِل بِن ُعَمَر  أنَّ النَّ

 تعاون مع زمالئك في اختيار عنوان مناسب للدرس واكتبه في أعلى الصفحة. 

(1) رواه البخاري، ومسلم.

  تبيِّ املراد بالظلم.

  تبيِّ حكم الظلم وخطورته.

د اأنواع الظلم ومتثل لها.   تعدِّ

  تبيِّ عاقبة الظلم.

د �شروط التوبة من املظامل.   حتدِّ

الحديث الثامن ع�شر: )..................(  
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ترجمة راوي احلديث
اسمه ونسبه

عبد اهلل بن عمَر بن اخلطاب الَعَدِوي.
مناقبه

كان مستمسًكا بالسنة محافًظا عليها في كلِّ شيء، قالت عائشة: ما رأيت أحًدا ألزم لألمر األول من ابن عمر.

�إر�شـاد�ت �لحـديـث

ْرك، وهو ينقسم إلى ثالثة أنواع: لم مبعناه العام يشمل كلَّ جتاُوٍز ِلُدوِد اهلِل تعالى بالِفعل أو التَّ ١ الظُّ
لم العظيم: وهو الشرك باهلل تعالى، وهو أعظم أنواع الظلم، وقد جاء إطالق الظلم على الشرك  األول: الظُّ

ڄ   ڄ     ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ    زبٹ   تعالى:  قوله  منها  كثيرة،  آيات  في 
ڄرب   ()).

تعالى، ومن  اهلِل  أوامِر  وترِك  واملعاصي،  الذنوب  بفعل  بإسرافه عليها  لنفسه: ويكون  ُظلم اإلنسان  الثاني: 
األدلة على ذلك قوله تعالى: زبگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻرب()).

وهذا النوع يشمل صوًرا كثيرًة، منها:
وتناوِل  الوالدين  عقوق  من  َماِت  اْلـُمَحرَّ وفعُل  والصيام،  والزكاة  الصالة  من  الشرعية  الواجبات  اأ  ترُك 

رات، والكذِب. اْلـُمْسِكرات واملخدِّ
ب ُظْلُمُه َنْفَسُه بالتشديِد عليها في عمل اآلخرة وحتميلها ما ال ُتطيق.

ج ُظْلُمُه َنْفَسُه في أمر الدنيا باملشقة عليها مبا َيثقل عليها أو ال تطيقه.

َنْفَسُه بإلقائها في التهُلكة بأي نوع من أنواع التهُلكة، ومن ذلك: االنتحار بأي نوع أو شكل،  د  ُظْلُمُه 

أو  طعام  وكل  والدخان،  واملخدرات  كاملسكرات  يضرها  مبا  تغذيتها  السيارة،  قيادة  في  التهور  ومنه: 
شراب مضر بصحتها. 

(1)  رواه البخاري، ومسلم.  
())  سورة لقمان: )1.  

()) سورة النساء: 11٠.
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فيـه  وَيـدُخــُل  األول،  باملقام  بهذا الديث  املراد  أو حيواٍن: وهو  إنساٍن  لغيره من  ُظلم اإلنسان  الثالث: 
أيـًضـا ُظلُم اإلنسان لنفسه.

لِم منها: ويشمل ذلك صوًرا كثيرًة من الظُّ
هما والنصِح لهما. اأ ُظْلُم الوالدين؛ بترك ِبرِّ

ب ُظْلُم الولد؛ بترك تربيته أو النفقِة عليه.

ج  ُظْلُم الزوجة؛ بخيانتها، أوهضم حقوقها. 

د ُظْلُم الزوِج؛ بترك حقوقه التي جتب له.

هـ  ُظْلُم العامل واألجير، ونحوهم؛ بتحميله ما ال يطيق من العمل، أو أكل بعض حقه، أو تأخير راتبه أو 

النقص منه.
ها. َيْسَتِحقُّ َتْرِقَيٍة  من  ِحْرَماِنِه  أو  العمل،  من  يطيق  ال  ما  بتحميله  ُمــِديــِرِه؛  ِقَبِل  من  املوظِف  ُظْلُم  و 

ز اإلساءُة لآلخرين وإيذاؤهم بغير حق كاالعتداء عليهم في أَنْفِسهم، أو أْمواِلهم.

٢ دل الديث على حترمي الظلِم كلِّه قليِلِه وكثيِرِه، صغيِرِه وكبيِرِه، َعلى املسِلِم وغير املسلم، والقريِب والبعيِد، 
ومن أيِّ أحد كان أليِّ أحٍد.

ة التوبة ما يأتي:  ٣ َيِجُب على الظالم بأي نوع من الظلم أن يتوب إلى اهلل تعالى من ظلمه، ومن َتِتمَّ
اأ إن كان الظلم في ماٍل فيجب عليه أن يتحلل من أصحابه، أو يعيده إليهم إن تيسر، وإال تصدق به عنهم.

ب إن كان الظلم في أمٍر معنوي كالضرب والسب والشتم وجب عليه أن يتحلل من صاحبه إن تيسر ذلك.

ل قد يترتب عليه مفسدة، مثل: الِغيبة أو التعدي على اأَلْعَراض؛ فإنه يدعو له ويستغفر  ج  إن كان التحلُّ

له حتى يرى أنه قد وفاه حقه.

ل اهلُل تعالى عقوبَة الظالم في الدنيا، وقد يؤخرها لعله يتوب ويترك الظلم، فإن لم يتب فإن اهلل تعالى  ٤ قد يعجِّ
قد يعاقبه في الدنيا أو يجمع عليه عقوبة مظامِلِِه يوم القيامة، قال تعالى: زب 

رب     .(1)

(1) سورة إبراهيم: )٤.
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�س١: ما املراد بالظلم؟ وما أنواعه؟
�س٢: أي أنواع الظلم أشد؟ وملاذا؟

�س٣: مثِّل مبثالني لكل مما يأتي:
اأ ظلم النفس.   

ب ظلم اآلخرين.

�س٤: كيف تكون توبة الظالم من مظامله؟
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يتوقع منك بعد �لدر�س �أن:

 

ال  من  ِفيَنا  املُْفِلُس  قالوا:  املُْفِلُس؟«  ما  »َأَتْدُروَن  قال:    اهلِل  َرُسوَل  َأنَّ    ُهَرْيَرَة  أبي  عن 
ِتي َيْأِتي يوَم الِقَياَمِة ِبَصالٍة َوِصَياٍم َوَزَكاٍة، َوَيْأِتي  ِدْرَهَم له وال َمَتاَع، فقال: »ِإنَّ املُْفِلَس من ُأمَّ
َفُيْعَطى َهَذا من  َوَأَكَل َماَل َهَذا، َوَسَفَك َدَم َهَذا، َوَضَرَب َهَذا؛  قد َشَتَم َهَذا، َوَقَذَف َهَذا، 
ُأِخَذ من َخَطاَياُهْم  َأْن ُيْقَضى ما عليه  َفِنَيْت َحَسَناُتُه قبل  َفإْن  َحَسَناِتِه، َوَهَذا من َحَسَناِتِه، 

اِر«.)1( َفُطِرَحْت عليه، ُثمَّ ُطِرَح في النَّ

)عاقبة الظلم(  عنوان مناسب للدرس، تعاون مع زمالئك في اختيار عنوان أنسب واكتبه في أعلى الصفحة. 

(1) رواه مسلم.

�أهد�ف �لدر�س

  تبيِّ حكم اإيقاع الأذى بالنا�س ومتثل له.
د املراد باملفل�س يف احلديث.   حتدِّ

  تبيِّ حكم رد املظامل لأهلها.
  تبيِّ كيف تكون املقا�شة يوم القيامة.

  ت�شتنتج ال�شبيل لتجنب الإفال�س يوم القيامة.

الحديث التا�شع ع�شر: )..................(  

يتوقع منك بعد �لدر�س �أن:
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�إر�شـاد�ت �لحـديـث

١ دل الحديث على تحريم أَذى الناس بأي لون من ألوان األَذى، وهذا المعنى مأخوذ من معنى اإلسالم نفسه؛ 
فقد ثبت عن النبي  أنه قال: »اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدِه«.(1)

٢ سبُّ الناس وشتُمهم ِمن األخالق الذميمة التي يجب على المسلم أن يترفع عنها. 
٣ يحرم قذف المسلمين بالمعاصي سواء بالكذب أو الظْن صراحًة أو تعريًضا، كأن يقول مثاًل: يا فاجر أو يا خبيث، 
.(()    Lkjihg fedcba`M :ونحو ذلك، قال تعالى

م أكَلها بأي وجه من الوجوه، مثل: الغصب، والسرقة، وإذا كان المرء ضعيًفا  ٤ أمر اإلسالم بحفظ أموال الناس، وحرَّ
اشتدَّ تحريم أكِل ماِله.

٥ سفك الدماء المعصومة من كبائر الذنوب، ومرتكب هذه الكبيرة يعرض نفسه لسخط اهلل وعقوبته.
ْرِب بغير وجه حقٍّ جناية يعاِقب عليها في الدنيا بالِقصاص أو التَّعزير، وإن لم  ُط القويِّ على الضعيف بالضَّ ٦ َتَسلُّ

نيا فإن الِقصاص العدل يكون يوَم القيامة باألخذ من حسنات ظالمه. ه في الدُّ يأخذ الضعيف حقَّ

٧ السبيل الشرعي إلى تجنب اإلفالس يوم القيامة: ترُك الظلم وردُّ الحقوق ألهلها والتحلل منهم، َثَبَت عن النبيِّ 
ْلُه منه اْلَيْوَم؛ َقْبَل َأْن ال َيُكوَن ِديَناٌر وال ِدْرَهٌم،   أنه قاَل: »َمْن َكاَنْت َلُه َمْظَلَمٌة أَلَحٍد ِمْن ِعْرِضِه أو َشْيٍء؛ َفْلَيَتَحلَّ
َئاِت َصاِحِبِه َفُحِمَل َعَلْيِه«.())  إْن كاَن َلُه َعَمٌل َصاِلٌح ُأِخَذ ِمْنُه ِبَقْدِر َمْظَلَمِتِه، َوِإْن لم َتُكْن له َحَسَناٌت ُأِخَذ ِمْن َسيِّ

٨ َمن مات وعليه ديون للناس أو حقوق فإن على ورثته قضاءها من َتِرَكِتِه.

بالتعاون مع زمالئك: اذكر أهم األسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الظلم واالعتداء على اآلخرين:
................................................................................
................................................................................
................................................................................

(1) رواه البخاري، ومسلم.
()) سورة األحزاب: ٥٨.

()) رواه البخاري.
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�س١: َمن املفلس يوم القيامة؟

�س٢: كيف ميكن الوقاية من اإلفالس في اآلخرة؟

�س٣: ما السبيل الشرعي لتجنب االفالس يوم القيامة؟

�س٤: َذَكَر الديث مناذج إليقاع األذى بالناس؛ اذكر مناذج أخرى لم َتِرْد في الديث. 
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مالحظات



ثالثًا:
 نـمــاذج

تطـبيـقيـة
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  مراجعة �شبط حفظ الأحاديث التي متت الإ�شارة اإلى حفظها.

  مناق�شة اأهم ال�شتنباطات والتوجيهات التي ت�شمنها احلديث.

  التعرف اإلى تطبيقات توجيهات كل حديث.

يتوقع منك بعد در��شة هذ� �لف�شل:

�أهد�ف �لف�شل

نماذج تطبيقية
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النموذج األول

١  مر�جعة حفظ �لحديث:

يسمع الطالب نّص الديث أمام ُمعلمه. 

٢  �أهم �لتوجيهات �لتي ي�شتخل�شها �لطالب: 
يقوم الطالب باستخالص التوجيهات التي استفادها من الديث.

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(1) أخرجه مسلم.

ًة َحَسَنًة َفَلُه أَْجُرَها، َوأَْجُر  عن َجِريِر بِن َعْبِد اهللِ  قاَل: قاَل رسوُل اهللِ : »َمْن َسنَّ ِفي اإلْساَلِم ُسنَّ

َئًة َكاَن  ًة َسيِّ َمْن َعِمَل ِبَها - َبْعَدُه - ِمْن َغْيِر أَْن َيْنُقَص ِمْن أُُجوِرِهْم َشْيٌء، َوَمْن َسنَّ ِفي اإلْساَلِم ُسنَّ

َعَلْيِه ِوْزُرَها، َوِوْزُر َمْن َعِمَل ِبَها - ِمْن َبْعِدِه - ِمْن َغْيِر أَْن َيْنُقـَص ِمْن أَْوَزاِرِهـْم َشْيٌء«.)1( 

ن�س �لحديث
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٣  تطبيقات عملية مقترحة من فهم �لطالب لتوجيهات �لحديث:

ل فيها فهمه للحديث.  يقوم الطالب باقتراح تطبيقات عملية ُيفعِّ

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

٤   �إذ� �أردت �أن تطبق ما ت�شمنه �لحديث من توجيهات في حياتك ومع �أ�شرتك، �قترح 
�أهم �لأفكار �لرئي�شة لذلك من ن�س �لحديث.

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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ِه يوم ال ِظلَّ إال  ُهم اهلُل َتَعاَلى في ِظلِّ عن أبي ُهَرْيَرَة  أن النبيَّ  قال: »َسْبَعٌة ُيِظلُّ
ٌق في امْلََساِجِد، َوَرُجالِن  ُه: ِإَماٌم َعْدٌل، َوَشابٌّ َنَشَأ في ِعَباَدِة اهلِل، َوَرُجٌل َقْلُبُه ُمَعلَّ ِظلُّ
َقا عليه، َوَرُجٌل َدَعْتُه اْمَرَأٌة َذاُت َمْنِصٍب َوَجَماٍل فقال:  ابَّا في اهلِل اْجَتَمَعا عليه َوَتَفرَّ َتَ
َيِيُنُه،  ُتْنِفُق  ما  ِشَماُلُه  َتْعَلَم  ال  َفَأْخَفاَها حتى  ِبَصَدَقٍة  َق  َتَصدَّ َوَرُجٌل  اهلَل،  َأَخاُف  إني 

َوَرُجٌل َذَكَر اهلَل َخاِلًيا َفَفاَضْت َعْيَناُه«.)1(

١  مر�جعة حفظ �لحديث:

يسمع الطالب نّص الديث أمام ُمعلمه. 

٢  �أهم �لتوجيهات �لتي ي�شتخل�شها �لطالب: 
يقوم الطالب باستخالص التوجيهات التي استفادها من الديث.

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

ن�س �لحديث

(1) رواه البخاري، ومسلم.

النموذج الثاني
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٣  تطبيقات عملية مقترحة من فهم �لطالب لتوجيهات �لحديث:

ل فيها فهمه للحديث.  يقوم الطالب باقتراح تطبيقات عملية ُيفعِّ

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

٤   �إذ� �أردت �أن تطبق ما ت�شمنه �لحديث من توجيهات في حياتك ومع �أ�شرتك، �قترح 
�أهم �لأفكار �لرئي�شة لذلك من ن�س �لحديث.

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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َتاُن،  اْلِ َخْمٌس:  »اْلِفْطَرُة  يقوُل:    ِبيَّ  النَّ قال: سمعُت    ُهَرْيَرَة  أبي  عن 

اِرِب، َوَتْقِليُم اأَلْظَفاِر، َوَنْتُف اآلَباِط«.)1(  َوااِلْسِتْحَداُد، َوَقصُّ الشَّ

١  مر�جعة حفظ �لحديث:

يسمع الطالب نّص الديث أمام ُمعلمه. 

٢  �أهم �لتوجيهات �لتي ي�شتخل�شها �لطالب: 
يقوم الطالب باستخالص التوجيهات التي استفادها من الديث.

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

ن�س �لحديث

(1) رواه البخاري، ومسلم.

النموذج الثالث
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٣  تطبيقات عملية مقترحة من فهم �لطالب لتوجيهات �لحديث:

ل فيها فهمه للحديث.  يقوم الطالب باقتراح تطبيقات عملية ُيفعِّ

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

٤   �إذ� �أردت �أن تطبق ما ت�شمنه �لحديث من توجيهات في حياتك ومع �أ�شرتك، �قترح 
�أهم �لأفكار �لرئي�شة لذلك من ن�س �لحديث.

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................



97

١  مر�جعة حفظ �لحديث:

يسمع الطالب نّص الديث أمام ُمعلمه. 

٢  �أهم �لتوجيهات �لتي ي�شتخل�شها �لطالب: 
يقوم الطالب باستخالص التوجيهات التي استفادها من الديث.

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

وَياني في مسنده، والبيهقي، قال النووي (رياض الصالني ص17٤): حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد  (1)  رواه أبوداود، والطبراني، والرُّ
صحيح، وقال ابن مفلح (الفروع )/9))، واآلداب الشرعية )/)19): َحِديٌث َحَسٌن.

ِة مِلَْن َتَرَك  نَّ عن أبي ُأَماَمَة  قال: قاَل رسوُل اهلِل : »َأَنا َزِعيٌم ِبَبْيٍت في َرَبِض اْلَ

َماِزًحا،  كان  َوِإْن  اْلَكِذَب  َتَرَك  مِلَْن  ِة  نَّ اْلَ َوَسِط  في  َوِبَبْيٍت  ا،  ُمِحّقً كان  َوِإْن  امْلَِراَء 
ِة مِلَْن َحُسَن ُخُلُقُه«.)1( نَّ َوِبَبْيٍت في َأْعَلى اْلَ

ن�س �لحديث

النموذج الرابع
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٣  تطبيقات عملية مقترحة من فهم �لطالب لتوجيهات �لحديث:

ل فيها فهمه للحديث.  يقوم الطالب باقتراح تطبيقات عملية ُيفعِّ

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

٤   �إذ� �أردت �أن تطبق ما ت�شمنه �لحديث من توجيهات في حياتك ومع �أ�شرتك، �قترح 
�أهم �لأفكار �لرئي�شة لذلك من ن�س �لحديث.

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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١  مر�جعة حفظ �لحديث:

يسمع الطالب نّص الديث أمام ُمعلمه. 

٢  �أهم �لتوجيهات �لتي ي�شتخل�شها �لطالب: 
يقوم الطالب باستخالص التوجيهات التي استفادها من الديث.

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(1) رواه البخاري.

َد ِمَراًرا،  ِبيِّ : َأْوِصِني، قال: »ال َتْغَضْب«، َفَردَّ عن أبي ُهَرْيَرَة  َأنَّ َرُجاًل قاَل ِللنَّ
قال: »اَل َتْغَضْب«.)1(

ن�س �لحديث

النموذج الامس
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٣  تطبيقات عملية مقترحة من فهم �لطالب لتوجيهات �لحديث:

ل فيها فهمه للحديث.  يقوم الطالب باقتراح تطبيقات عملية ُيفعِّ

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

٤   �إذ� �أردت �أن تطبق ما ت�شمنه �لحديث من توجيهات في حياتك ومع �أ�شرتك، �قترح 
�أهم �لأفكار �لرئي�شة لذلك من ن�س �لحديث.

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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(1) أخرجه البخاري ()11٦).

١  مر�جعة حفظ �لحديث:

يسمع الطالب نّص الديث أمام ُمعلمه. 

٢  �أهم �لتوجيهات �لتي ي�شتخل�شها �لطالب: 
يقوم الطالب باستخالص التوجيهات التي استفادها من الديث.

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

َأَحُدُكْم  اْلُقْرآِن: »ِإَذا َهمَّ  وَرِة من  َها َكالسُّ ُمَنا االْسِتَخاَرَة في اأُلُموِر ُكلِّ ُيَعلِّ   ُِّبي عن َجاِبٍر  قال: كاَن النَّ
ِبُقْدَرِتَك،  َوَأْسَتْقِدُرَك  ِبِعْلِمَك،  َأْسَتِخيُرَك  ِإنِّي  اللَّهمَّ  يقوُل:  ُثمَّ  اْلَفِريَضِة،  َغْيِر  من  َرْكَعَتْيِ  َفْلَيْرَكْع  ِباأَلْمِر 
ُم اْلُغُيوِب، اللَّهمَّ إْن ُكْنَت َتْعَلُم  َوَأْسَأُلَك ِمْن َفْضِلَك اْلَعِظيِم، َفإنََّك َتْقِدُر وال َأْقِدُر، َوَتْعَلُم واَل َأْعَلُم، َوَأْنَت َعالَّ
ْرُه  َأْمِري َوآِجِلِه- َفاْقُدْرُه لي َوَيسِّ َأنَّ هذا اأَلْمَر َخْيٌر ِلي في ِديِني َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة َأْمِري-أْو َقاَل: في َعاِجِل 
لي، ُثمَّ َباِرْك لي ِفيِه، َوِإْن ُكْنَت َتْعَلُم َأنَّ هذا اأَلْمَر َشرٌّ ِلي ِفي ِديِني َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة َأْمِري- أو قاَل: في َعاِجِل 
ي َحاَجَتُه(«.)1( ِني ِبِه، )َوُيَسمِّ ْيَر َحْيُث كاَن، ُثمَّ َرضِّ َأْمِري َوآِجِلِه- َفاْصِرْفُه َعنِّي َواْصِرْفِني َعنُه، َواْقُدْر ِلي اْلَ

ن�س �لحديث

النموذج السادس
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٣  تطبيقات عملية مقترحة من فهم �لطالب لتوجيهات �لحديث:

ل فيها فهمه للحديث.  يقوم الطالب باقتراح تطبيقات عملية ُيفعِّ

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

٤   �إذ� �أردت �أن تطبق ما ت�شمنه �لحديث من توجيهات في حياتك ومع �أ�شرتك، �قترح 
�أهم �لأفكار �لرئي�شة لذلك من ن�س �لحديث.

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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