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 احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد: 

ى  قال اهلل تعاىل:   ْشا ُء﴾ِمْن ِعبا   اهللا ﴿إِنََّما َيا ِع    : [ وقال سبحانه28]فاطر:    اِدِه اْلُعلاَما ْرفا نُوا    اهللُ ﴿يا ِذينا آما الَّ

اٍت﴾ جا را ِذينا ُأوُتوا اْلِعْلما دا الَّ أصلا  وجعله    ،تعاىل عىل العلم  اهللُ   حثَّ هذه اآليات  ففي  [  11]املجادلة:    ِمنُْكْم وا

بِّ  ، فقال تعاىل:  منهاالستزادة  ب  ملسو هيلع هللا ىلصنبيه    - سبحانه وتعاىل- ، وأمر   يف الدنيا واآلخرةوالرفعةِ   اخلشيةِ  ُقْل را ﴿وا

﴾ِزْدِِن ِعل عىل العلم، ونرش سنته، ودعوة الناس إليها، ودعا ملن قام   ملسو هيلع هللا ىلص  حث النبيكذلك  و   [114]طه:    َما

ْدرِ  القا فبلغه كَم سمع، فرب مبلَّغ    ،امرأا سمع منا شيئاا  نَّضَّ اهللُ )):  ملسو هيلع هللا ىلص؛ فقال  بذلك بُحْسِن اخلاْلِق، وِرْفعِة 

ا  )):  -عليه الصالة والسالم -وقال    ،(1)أوعى من سامع(( لا اهللُ له طريقا ، سهَّ ا يلتِمُس ِعلَما ن سلاكا طريقا ما

 . (2) ((إىل اجلنَّةِ 

لتأهيل  (  أكاديمية التعليم املفتوح برامج )ضمن   )دبلوم تأصيل العلوم الرشعية(من هذه املنطلقات نشأ

، عبادته الصحيحةومعرفة  معرفة اهلل تعاىل،  طريق الفرد إىل    ُيمثُِّل   كونه الدارسني يف جمال العلم الرشعي؛  

  عىل كثري من املشكالت   والقضاء،  املتوازنة  يف بناء الشخصية املسلمة   سهمُ والتوجه إليه، إضافة إىل أّن العلم يُ 

طالق املرحلة الثانية   الربنامج وانتشاره، عملنا عىل إ، وبعد هذه الفرتة من التجربة يفةاألرسي و ،  جتمعيةامل

 للربنامج، بغرض تطويره وبنائه وفق أسس تعليمية حديثة. 

 
 (. 66( وابن حبان برقم )2656( أخرجه الرتمذي وحسنه برقم )1)

 (. 2699( أخرجه مسلم برقم )2)
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 . التخطيط للمرشوع  .1

 . املرشوعفريق   تشكيل .2

   .بناء وثيقة منهج دبلوم تأصيل العلوم الرشعية .3

 . إعداد املقررات التعليمية .4

 تطبيق املقررات التعليمية.  .5

 املتابعة والتقييم املستمران لتنفيذ املقررات التعليمية.  .6

ُُتثل جمموعةا  التي   يقة دبلوم تأصيل العلوم الرشعية()وث بإعداد   -هلل تعاىلا بحمد-  تم إنجاز املرشوعو

م، ومجيع ح اخلطوط العريضة لتطوير عمليات التعل  توضِّ و بيانات املتكاملة ملنهج الدبلوم؛  املعلومات والمن  

ذلك،  املؤثرة يف  احلديثةوفق    العنارص  التعليمية  واالجتاهات  املنهج،  لصناعة  العلمية  واخلربات    ، الطريقة 

امل املقررات  باإل  ، عارصةالعاملية  إعداد  إىل  هلاضافة  املصاحبة  والفنية  التعليمية  العلمية  املواصفات  وفق   ،

اإلطار الوطني العام للمؤهالت للتعليم العايل  " إضافة إىل حتقيقها مطالب املعتربة يف بناء املناهج التعليمية،

  مع حتكيمها لدى خرباء متخصيني  وكذلك وافقت معايري الربامج املجودة املشاهبة هلا يف اإلقليم، "يف اليمن

 يف التعليم واجلودة التعليمية واألكاديمية والرتبوية. 

داا   "دبلوم تأصيل العلوم الرشعية"حمتوى مقررات    أن يكون   "التعليم املفتوح أكاديمية  "سعينا يف  و   ُمعا

بشكل عرصي وميرس؛ بغرض تأهيل معلمني ومعلَمت ذوي كفاءة علمية وتربوية يف جمال العلوم الرشعية،  

الكريم وعلومهواملشتمل عىل   إىل  وتفسريه،    ،وجتويده  ،القرآن  والفقه وأصولهإضافة    ،احلديث وعلومه، 

اللغة  إىل جانب    والرتبية اإلسالمية،  ،ة، والفرق واألديان، والسرية النبوية، والثقافةيدالعقوكذلك  وقواعده،  

 العربية، وتقنيات التعليم، وطرق التدريس.
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م وفق معايري اجلودة واالعتَمد األكاديمي حملياا ودولياا.  .1  برنامج حُماكَّ

 نظام تعليمي متعدد املسارت )مبارش، إلكرتوِن، ذايت(.  .2

م، بتصميم تعليمي وفني إحرتايف.  .3  حمتوى تعليمي معارص وحُماكَّ

 يقوم عىل الربنامج كوادر تعليمية وتربوية مؤهلة ومتميزة.   .4

 فيدين يف حال توفر اإلنرتنت وعدمه.  يراعي ظروف املست .5

 يعتمد منهج أهل السنة واجلَمعة يف تقرير املسائل.  .6

 . (ـه1435عطاء مستمر يف تقديم العلوم الرشعية منذ انطالق الربنامج عام ) .7

أجر كل من كان له جهد وبصمة فيه، وأن يرزقنا    هذا ونسأل اهلل تعاىل أن ينفع هبذا املرشوع، وأن يكتب

 مجيعاا العلم النافع، والعمل اخلالص هلل تعاىل. 

ونتوقع من املتخصصني واملستفيدين أن يتواصلوا معنا بالرأي والتسديد والنصيحة، حتى ينفع اهلل أكثر  

 oplearn0@gmail.comهبذا املرشوع من خالل اإليميل: 

 . وعىل آله وصحبه سيدنا حممدوصىل اهلل وسلم عىل 
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 أما بعد: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، 

( للفصل األول من املستوى األول،  1كتاب مقرر احلديث النبوي )   - أخي الدارس    -فنضع بني يديك  

النبوي الصحيح املصدر الثاِن للترشيع اإلسالمي، وُمبنيِّ  وقد تم بناؤه وفق وثيقة الربنامج،  ويعترب احلديث  

لكثرٍي من األحكام التي جاءت جُمملةا يف القرآن الكريم؛ ُيزوُد الدارس بالعلوم واملعارف يف السنة النبوية،  

من خالل التعرف عىل مكانة السنة، ومراحل تدوينها، وأهم املصنفات فيها، إضافة إىل رشح وحفظ طائفٍة  

ا واالتباع   من  وااليَمن  العقيدة  وتتضمن  الستة،  السنة  وكتب  النووية،  األربعني  من  املختارة  ألحاديث 

واجتناب البدع والفتن، إضافة إىل  أحاديث األخالق والسلوك واآلداب، والزهد والورع، وتعزز اجلوانب  

 . اإليَمنية والرتبوية والسلوكية

ورُ :  أولا  إىل وحدات وموضاعات،  املقرر  تعل  لكل وحدة    ما ِس تقسيم  أن  من    ،م وموضوع خمرجات  أجل 

 ويسهل عليك استيعاب وترتيب معلومات املقرر.  وتسعى لتحقيقها  ، تتأملها

من خالل  :  ثانياا  وتبسيطها  املسائل  بعض  تقريب  مع  وواقعك،  احتياجك  وفق  النبوية  األحاديث  اختيار 

عىل استيعاهبا،    -بإذن اهلل تعاىل    -الرشح، بوسائل متنوعة، وطريقة تشوقك ملطالعة الكتاب، وتعينك  

 .  وتتمكن من تطبيقها

احلرص عىل مشاركتك يف الدرس تعلَما وتطبيقاا وكتابةا وبحثاا عن املعلومة، واستنباطاا هلا؛ من خالل  :  ثالثاا 

تُركِ  املحتوى،  تعليمية وفراغات داخل  أمثلة من واقع  أنشطة  بأسلوبك، وتَّضب عليها  لتكتبها  ت 

 . حياتك وُمعايشتك، وملف اإلنجاز هناية كل وحدة
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تنمية مهارات التعلم والتفكري لديك؛ من خالل مساحات للتفكري تتيح لك التمرن عىل االستنباط،  :  رابعاا 

 . ورضب األمثلة واملشاركة الفاعلة

ا  . تعليميةوضع ملخصات هناية كل وحدة : خامسا

والذي نؤمله أن يكون هذا املقرر هبذه الصورة دافعاا لك لالرتقاء يف مدارج العلم واهلداية، وانطالقة  

ا كثرياا؛ وأعانه   ، وناْفعا ا عظيَما خلرٍي عظيم ترى أثره يف حياتك وجمتمعك، واحرص أن تكون ِِماْن أراد اهللُ به خريا

ِه يف الدين قٌّ ين(( :  ملسو هيلع هللا ىلصقال كَم  ، عىل التفا ْهُه يف الدِّ  .(1) ))َمن يِرد اهللُ به خرياا يفقِّ

 .اإلسالم واملسلمني  نفع اهلل بكو  ،والعمل به ، لتفقه يف الدينل  وفقك اهلل

 

  

 
 (. 1037( ومسلم برقم )71( أخرجه البخاري برقم )1)
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 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من هذا املقرر أن:

 يتعرف عىل مكانة السنة النبوية. .1

 حيفظ األحاديث النبوية املقررة. .2

 يرشح األحاديث النبوية املقررة. .3

 يطبق التوجيهات النبوية يف األحاديث املقررة. .4

 يسهم بنرش السنة النبوية يف جمتمعه.  .5

 يعتني بدراسة وحفظ السنة النبوية. .6

 .يقدر جهود العلَمء يف السنة النبوية .7
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قع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة يتو

 :أن

 يبني مكانة السنة النبوية يف الترشيع اإلسالمي. -

 يرشح مفهوم السنة النبوية. -

 يفرق بني أنواع السنة النبوية من حيث صدورها. -

 .يذكر أهم املصنفات يف السنة النبوية -

 

 خمرجات التعلم
 

السنة النبوية يف الترشيع املوضوع األول: مكانة 

 اإلسالمي.

 املوضوع الثاين: مفهوم السنة النبوية:

 أوال: مفهوم السنة.

ثانيا: أنواع السنة النبوية من حيث صدورها: )السنة 

 القولية، السنة الفعلية، السنة التقريرية، السنة الوصفية

 .]اخلاْلِقيَّة واخلُُلِقيَّة[(

املصنفات يف السنة النبوية، املوضوع الثالث: أهم 

 .ورشوحها.

 مفردات الوحدة

 عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية

2
 عدد األسابيع
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القرآن الكريم هو الدستور الذي تضمن القواعد واألصول العامة لإلسالم، كأركان اإلسالم اخلمسة،  

بيَّنها   الكريم؛  للقرآن  العميل  النظري، والتطبيق  البيان  بقوله    ملسو هيلع هللا ىلصوغريها من رشائع اإلسالم، والسنة هي 

عزَّ    -وتزكيتهم كَم أمره اهلل   املسلموقام برتبية املجتمع    ، ملسو هيلع هللا ىلصوفعله وتقريراته، ونفذ تعاليمها كاملة يف حياته 

، فبقيت سنته ومنهجه بعد موته؛ لتكون نرباساا للناس يستضيئون به إىل قيام الساعة، وتأكيداا لذلك  -وجل 

ااُكْم  جاء يف القرآن الكريم األمر باتباعها، قال تعاىل:   ا هنا ما ُسوُل فاُخُذوُه وا اُكُم الرَّ ا آتا ما انتاُهوا وا نُْه فا احلرش:  ]    عا

7]. 

هنا تأيت أمهية السنة النبوية، فإن املسلم ال يستغني بالقرآن عن السنة النبوية؛ ألن القرآن اشتمل    ومن

 . عىل قواعد وأصول عامة ال بدَّ من تفصيلها، جاء بياهنا وختصيصها يف السنة النبوية 

 
 

 

د مصادر الترشيع يف اإلسالم   . عدِّ

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

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

 .............................................................................. .......... 
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ا اهلل تعاىل شارحةا للقرآن، ومبيِّنةا   هلا ة هلا مكانٌة عظيمٌة، ومنزلة عاليٌة رفيعٌة يف اإلسالم، أنزا السنة النبويَّ

له، ومكانُتها تأيت يف اإلسالم بأهنا املصدر الثاِن للترشيع اإلسالمي بعد القرآن الكريم؛ ولذلك أوجب اهلل  

ُموكا  كّل خالٍف، فقال تعاىل:    يف  ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل عىل املسلمني التحاكم إىل النبي   تَّى حُياكِّ بِّكا الا ُيْؤِمنُونا حا را ﴿فاالا وا

﴾ لُِّموا تاْسِليَما ُيسا ْيتا وا ا ِِمَّا قاضا جا را ُدوا يِف أاْنُفِسِهْم حا
ِ ْيناُهْم ُثمَّ الا َيا را با جا [ وجعل طاعة رسول 65]النساء:    فِيَما شا

ْن ُيطِعِ طاعة هلل، فقال تعاىل:    ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   ْد أاطااعا اهللَّا﴾ ﴿ما قا ُسولا فا فة أمره  80]النساء:     الرَّ ّبة خُمالا غا [ وحّذر من ما

اٌب أالِيٌم﴾، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص ذا ْن أاْمِرِه أاْن ُتِصيباُهْم فِْتناٌة أاْو ُيِصيباُهْم عا ِذينا َُياالُِفونا عا ِر الَّ ْلياْحذا  .(1) [63]النور:  ﴿فا

َصا قال:    ملسو هيلع هللا ىلص   وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه أّن رسول اهلل ْد عا قا اِِن فا صا ْن عا ما ْد أاطااعا اهللَّا، وا قا نِي فا ْن أاطااعا »ما

 .(2) اهللَّا«

 
  

 
 (.12( وشبهات القرآنيني حول السنة النبوية، أ. د. حممود حممد مزروعة )ص:  1/2ينظر: السنة ومكانتها، للسباعي )(  1)

 (.1835( ومسلم برقم )7137( أخرجه البخاري برقم: )2)

 

الصالة ركن من أركان اإلسالم، وتعد الكيفية التي نؤدي هبا الصالة وعدد ركعات كل فريضة 

  .بالدليلدليل واضح عىل مكانة السنة يف الترشيع اإلسالمي. وضح ذلك مدعَم ما تقوله 

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

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

........................................................................................ 
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 .(1) الطريقة والسرية السنة يف اللغة:

من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة    ملسو هيلع هللا ىلص ما ُأثِرا عن رسول اهلل    والسنة يف اصطالح علامء احلديث هي:

لقية أو ُخلقية  . (2)خا

 

 .(3) »إنَم األعَمل بالنيات«من لفظه، مثل حديث:  ملسو هيلع هللا ىلصوهي الكالم الصادر عن النبي   السنة القولية: -1

يف كل أحواله، ومن أمثلة ذلك:    ملسو هيلع هللا ىلصوهي تشمل مجيع ما ُنقل إلينا من أفعال النبي    السنة الفعلية:  -2

 
 (.13/225( لسان العرب، البن منظور، باب النون، فصل السني ) 1)

تأويل خمتلف احلديث، البن  2) ينظر:  السندي 7قتيبة )ص:  (  القادر  عبد  الترشيع،  النبوية ومكانتها يف  السنة  ( وحجية 

 (. 91)ص:

 (. 1907( ومسلم برقم )1( أخرجه البخاري برقم )3)

 

  من خالل البحث النَّشط وبالتعاون مع زمالئك؛ اذكر كيف بدأ تدوين السنة النبوية؟

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

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

........................................................................................ 
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 .  (2) "فاه بالسواك (1) إذا قام من الليل يشوص ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي "حديث حذيفة ريض اهلل عنه قال: 

ُْدث أمٌر، أو يقال قول يف زمن النبي    السنة التقريرية:  -3 يف حَّضته ومشاهدته، أو يف    ملسو هيلع هللا ىلص وهي أن حيا

واالستحسان، ومن ذلك:    ، إما بالسكوت، وعدم اإلنكار، أو باملوافقةملسو هيلع هللا ىلصغيبته، ثم ُينقل إليه، فيقره النبي  

 .(3) "كان يلبي امللبي ال ٌينْكر عليه، ويكرب املكرب فال ٌينْكر عليه"حديث أنس ريض اهلل عنه: 

 وهي نوعان: السنة الوصفية:  - 4

وهي ما جبله اهلل عليه من األخالق احلميدة، وما فطره عليه من الشَمئل العالية   الصفات اخُلُلقّية:  - أ

 به من الشيم النبيلة، كالصدق والكرم والشجاعة.  املجيدة، وما حباه 

اخَلْلقية:  - ب التي خلقه اهلل عليها، وأوصافه اجلسمية، ومن ذلك: كان   الصفات  وهي تشمل هيأته 

ا، وأحسنهم خْلقاا، ليس بالطويل البائن، وال بالقصري  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل    . (4) أحسن الناس وجها

 
  

 
( أي: يدلك أسنانه وينقيها، وقيل: هو أن يستاك من أسفل إىل أعىل، وأصل الشوص: الغسل. النهاية يف غريب احلديث 1)

 (. 509/ 2واألثر )

 (.255( ومسلم برقم )245رجه البخاري برقم )( أخ2)

 (.1285( ومسلم برقم )970( أخرجه البخاري برقم )3)

 (. 25/266( ينظر: املوسوعة الفقهية الكويتية )4)

 

معرفة عالمات الساعة تتضمن تنبيهاا لألمة وحتذيراا هلا. اقرتح مع زمالئك ُسُبال ووسائل 

 لسالمة من يكون وسط هذه الفتن.

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

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

................................................................................................. 
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هـ( ورشحه: فتح الباري  256صحيح البخاري: لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسَمعيل البخاري، )ت:   -1

 هـ(. 852رشح صحيح البخاري: ألمحد بن عيل بن حجر العسقالِن، )ت:  

املنهاج رشح  261صحيح مسلم: لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي، )ت:   -2 هـ(، ورشحه: 

 هـ(.676صحيح مسلم بن احلجاج: أليب زكريا حييى بن رشف النووي )ت: 

هـ(، ورشحه: سنن ابن ماجه، لعبد  273سنن ابن ماجه: لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن يزيد ابن ماجه، )ت:   -3

 هـ(.  911جالل الدين السيوطي )ت:  الرمحن 

هـ( ورشحه: معامل السنن: رشح  275سنن أيب داود: لإلمام أيب داود سليَمن بن األشعث السجستاِن )ت:   -4

 هـ(. 338سنن أيب داود، أليب سليَمن اخلطايب )ت: 

هـ(، ورشحه: عارضة األحوذي 279سنن الرتمذي: لإلمام أيب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي، )ت:   -5

 هـ(.543رشح صحيح الرتمذي، أليب بكر حممد بن العريب املالكي )ت:  ب

هـ( وعليه: حاشية السندي عىل  303سنن النسائي: لإلمام أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي )ت:   -6

 هـ(. 1138النسائي: لنور الدين بن عبد اهلادي السندي )ت:  
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 .اذكر مصنفنْي آخرين من مصنفات السنة النبوية أو رشوحها

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

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

 

 

 من املصنفات املهمة يف احلديث:

 هـ(.179اإلمام مالك، وهو مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدِن )ت: موطأ  .1

مسند اإلمام أمحد بن حنبل، وهو أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباِن  .2

 هـ(.241)ت:
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 يناسبه من مصطلح القائمة األوىل:ضع رقم التعريف يف القائمة الثانية بني القوسني ملا : 1س

 القائمة الثانية  القائمة األوىل

 ( مجيع ما ُنقل إلينا من أفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف كل أحواله. 1) )   (  السنة القولية

 ( هي ما فعل بحَّضة النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسكت ومل ينكره. 2) )   ( السنة الفعلية 

 ( الكالم الصادر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من لفظه. 3) ( السنة الوصفية اخلُُلقية )  

( ما جبل اهلل نبيه ملسو هيلع هللا ىلص عليه من األخالق احلميدة، وما فطره عليه من  4) )  ( السنة التقريرية 

 الشَمئل العالية املجيدة 

 

 اجلملة اخلطأ:( أمام ×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ )ضْع عالمة الصواب): 2س

 ( )      السنة هي املصدر الثاِن للترشيع اإلسالمي.  (1

 ( )   يف كّل خالٍف.  ملسو هيلع هللا ىلصمل يوجب اهلل تعاىل عىل املسلمني التحاكم إىل النبي   (2

 ( )     النبوية والقرآن الكريم ال يمكن الفصل بينهَم.   السنة (3

 ( )  الوصفية اخلْلقية تشمل هيأته التي خلقه اهلل عليها، وأوصافه اجلسمية.   السنة (4

 ( )      األحوذي هو رشح لسنن ابن ماجه.  عارضة  (5

 ( )       السندي هو رشح لسنن النسائي.  حاشية (6
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 امجع من احلقل )أ( ما يناسبه يف احلقل )ب( وضعهام يف احلقل )ج( عىل غرار املثال األول. : 3س

 )ج( )ب( )أ(

بن رشف   صحيح البخاري: مؤلفه  زكريا حييى  أبو 

 النووي 

اهلل   عبد  أبو  مؤلفه  البخاري  صحيح 

 أمحد بن حممد 

  أبو سليَمن اخلطايب  سنن الرتمذي: مؤلفه 

بن   مسند اإلمام أمحد بن حنبل: مؤلفه  حممد  اهلل  عبد  أبو 

 إسَمعيل 

 

بن   مسلم  صحيح  رشح  املنهاج 

 احلجاج: مؤلفه

  عبد اهلل أمحد بن حممد أبو 

  أبو عيسى حممد بن عيسى  املوطأ: مؤلفه 

داود   أيب  سنن  رشح  السنن:  معامل 

 مؤلفه 

  مالك بن أنس

 

 

 

 
  

تعاىل بمنهج اختاره لنفسه يف مجعه األحاديث الصحيحة؛ من خالل  -رمحه اهلل  -التزم اإلمام البخاري 

أبرز معامل هذا املنهج يف بطاقة، ثم ضعها يف ملف البحث النشط، وبالتعاون مع زمالئك؛ اكتب 

 .إنجازك
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 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

 يقدر أمهية العقيدة واإليَمن باهلل تعاىل.-

 حيفظ األحاديث املقررة يف هذه الوحدة.-

 حيكم عىل األحاديث.-

مفردات األحاديث املقررة يف هذه يوضح معاِن -

 الوحدة.

يرشح املعنى اإلمجايل لألحاديث املقررة يف هذه -

 الوحدة.

يستخرج الفوائد واألحكام من األحاديث -

 املقررة يف هذه الوحدة.

 يتعرف عىل أثر النية يف األعَمل.-

 يبني مراتب الدين.-

 يوضح معاِن اإلسالم واإليَمن واإلحسان.-

 نسان.يرشح مراحل خلق اإل-

 .يناقش كيفية حفظ اهلل للعبد-

 خمرجات التعلم
 ُتهيد: أمهية العقيدة واإليَمن باهلل تعاىل.

 املوضوع األول: اإلخالص يف األعامل:

 احلديث األول: )إنَم األعَمل بالنيات(

 :املوضوع الثاين: مراتب الدين

ذا ِجرْبيُل أاتاُكْم  لُِّمُكْم ِديناُكْم(احلديث الثاِن: )ها  يعا

 املوضوع الثالث: بيان اإلسالم واإليامن:

انِِه  ِلما املُْْسِلُمونا ِمْن لِسا ْن سا احلديث الثالث: )املُْْسِلُم ما

ِدِه( يا  وا

ِن( ةا اإِليَما الاوا دا حا جا ْن ُكنَّ فِيِه وا  احلديث الرابع: )ثاالاٌث ما

ُن بِْضٌع  ْبُعونا شعبة(احلديث اخلامس: )اإِليَما سا  وا

 املوضوع الرابع: أحكام الَقَدر يف املبدأ واملعاد:

ِه( ْطِن ُأمِّ ْلُقُه يف با ُع خا ُكْم َْيما دا  احلديث اخلامس: )إِنَّ أاحا

 :املوضوع السادس: )احفظ اهلل حيفظك(

ِلَمٍت( لُِّمكا كا  احلديث السابع: )يا ُغالُم إِِنِّ أعا

 مفردات الوحدة

12
 عدد الساعات الدراسية

6
 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة
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ا   احلديث النبوي له أمهّيةا كبرية يف بيان سائر أبواب الدين، منها باب اإليَمن والعقيدة، حيث تعترب جزءا

العقيدة   بّينت قضايا  التي صّحت  األحاديث  بأخباٍر  من  األحاديث جاءت  ا من  اإلسالمية، وكذلك جزءا

ا من العقيدة اإلسالمية.   غيبّية، ويعّد اإليَمن بالغيبّيات جزءا

 . وهنا تأيت أمهية السنة النبوية يف بيان اإليَمن باهلل تعاىل وماَيب عىل املسلم أن يعقتده يف اهلل تعاىل

 

 

 

د أركان اإليَمن يف دين   اإلسالم؟عدِّ

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

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

 .......................................... .................................. ............................  
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اَم األَْعاَمُل  يقوُل:    ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل    - ريَض اهلل َعنُه    - َعْن َأِمرِي املْؤِمننَِي عمر ْبِن اخلطاب   »إِنَّ

اَم لُِكّل امرئ ما َنَوى، َفَمْن كاَنْت ِهْجَرُتُه إىل اهلل َوَرسولِِه َفِهْجَرُتُه إىل اهلل َوَرُسولِِه، و   َمْن كاَنْت بالنِّياِت، وإِنَّ

 .، َرَواُه الُبَخاِري َوُمْسلِم(1) ِهْجَرُتُه لُِدْنيا يِصيُبها أْو اْمَرَأٍة ينْكُِحها َفِهْجَرُتُه إىل ما هاَجَر إِليِه«

وثاِن   املؤمنني،  أمري  عنه،  اهلل  القريش ريض  العدوي  نفيل  بن  اخلطاب  بن  عمر  اجلليل  الصحايب  هو 

هـ(   23الراشدين، لقبه: الفاروق، كان إسالمه نرصاا عظيَما للمسلمني، استشهد ريض اهلل عنه عام )اخللفاء 

 حيث طعنه أبو لؤلؤة املجويس وهو يصيل الفجر. 

التي عليها مدار االسالم، وغالب أحكامه، فهو أصل من أصول  -1 اهلامة،  هذا احلديث من األحاديث 

أصول اإلسالم عىل ثالثة أحاديث: حديث عمر ريض اهلل عنه:  ":  -رمحه اهلل    -قال اإلمام أمحد    الدين، 

«  وحديث عائشة ريض اهلل عنها:  »إنَم األعَمل بالنيات«   دٌّ ث يف أمرنا هذا ما ليس منه، فهو را ن أحدا »ما

، واحلرام بيِّـن«وحديث النعَمن بن بشري ريض اهلل عنه:  »احلالل بنيِّ
(2) . 

 
 (. 1907( ومسلم برقم )1( أخرجه البخاري برقم )1)

 تها يف هذا املقرر.( وهذه األحاديث سيأيت خترَيها ودراس61/ 1( جامع العلوم واحلكم ت األرنؤوط )2)
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وهو حديث متفق عىل صحته، جممع عىل عظم موقعه وجالله، وهو  ":  -رمحه اهلل    -قال اإلمام النووي    -2

 . (1)"أحد األحاديث التي عليها مدار اإلسالم 

افعي   هذا احلديث ثلث العلم، قال عنه اإلمام  -3  يف ويدُخُل   العلِم، ثُلث احلديُث  هذا":  - رمحه اهلل    - الشَّ

ا  سبعنيا   . (3)  . (2) "الفقه ِمنا  بابا

 
 

 أداة حرص، أي: ما األعَمل إال بالنيات.  )إنام(:

 البدنية من األفعال واألقوال، كالصالة والصيام والذكر.   )األعامل(:

 مجع نية، وهي عزم القلب عىل فعل اليشء. )النيات(:

 : هي االنتقال من بلد الرشك إىل بلد اإلسالم.)اهلجرة(

ا النبي   رصا ُل بالنِّياِت«يف هذا احلديث مجيع األعَمل ومدار قبوهلا عىل النية، فقال:    ملسو هيلع هللا ىلص  حا وأنه    »إِنََّما األاْعَما

 
 (. 16( بستان العارفني للنووي )ص: 1)

 (.2/10( فتح الباري البن حجر )2)

 (. 3( رشح األربعني النووية البن دقيق العيد )ص:3)

استحب العلَمء أن ُتستفتح املصنفات هبذا احلديث، وِمن ابتدأ به أول كتابه اإلمام أبو عبد اهلل 

ا أن يبتدئ فيه هبذا احلديث؛ )البخاري، وقال عبد الرمحن بن مهدي:  ينبغي لكل من صنف كتابا

ا للطالب عىل تصحيح النية  .(3)(تنبيها
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فالعمل مقبول، وإن   تعاىل،  اهلل  النية صاحلة، والعمل خالصاا لوجه  فإن كانت  بالنية،  إال  للعمل  ال صحة 

ال يقبل اهلل عمالا إال بنية،  ":  -رمحه اهلل    - كانت النية غري خالصة فالعمل مردود وغري مقبول، قال ابن هبرية  

يف   نيته  ب  عىل حسا ويقظته،  ونومه  وقعوده  وقيامه  أكله ورشبه،  عىل  الثواب  له  يضاعف  املسلم  إّن  حتى 

 .  (1) "ذلك

أّن جزاء كل إنسان حسب ما نواه يف عمله، من خري أو رش،    -عليه الصالة والسالم    -وكذلك أخرب  

 . »وإنَم لكل امرئ ما نوى«فقال: 

ُتُه إىل اهلل  مثالا يوضح هذه املعاِن اجلليلة باهلجرة، فقال:    ملسو هيلع هللا ىلص ثم رضب رسول اهلل   ِهْجرا ْن كاناْت  »فاما

ُتُه...« ِهْجرا سولِِه فا را من قصد هبجرته وجه اهلل، وقع أجره  "م النووي عند رشحه هلذا احلديث:  قال اإلما  وا

 .  (2) "عىل اهلل، ومن قصد دنياا أو امرأة فهي حظه، وال نصيب له يف اآلخرة بسبب هذه اهلجرة

، وتعلم الرشيعة، فهجرته يف  ملسو هيلع هللا ىلص فمن هاجر من بالد الرشك ابتغاء ثواب اهلل، وطلباا للقرب من النبي  

هلل يثيبه عليها، ومن كانت هجرته لغرض من أغراض الدنيا فليس له عليها ثواب، وإن كانت  سبيل اهلل، وا 

 إىل معصية فعليه العقاب، وهكذا بقية األعَمل، فمن عمل عمالا يريد به الدنيا فليس له ثواب وال أجر. 

 
 

 (.136/ 1( اإلفصاح عن معاِن الصحاح البن هبرية )1)

 (.48/ 13( رشح مسلم للنووي )2)

 

 ميِّْز السلوك الصحيح من السلوك اخلطأ فيَم ييل مع التعليل.

 رجل يقاتل ويدافع عن بالده ليقال أنه شجاع.  -

  .رجل  يتصدق عىل الفقراء لينال الثواب من اهلل -

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

........................................................................................ 
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 املسألة األوىل: مفهوم اإلخالص:

اإلخالص هو: أن تكون نيتك وإرادتك للعمل هلل تعاىل ال تريد هبا غري اهلل، ال رياء وال سمعة، وال  

تقرباا ألحد، وال ترتقب من الناس مدحاا، وال ختشى منهم قدحاا، فإذا كانت نيتك هلل وحده، ومل تزين عملك  

ُنُسِكي :  -نه وتعاىل  سبحا   - من أجل البرش؛ فأنت خملص هلل تعاىل، وهذا هو مفهوم قول اهلل   يِت وا الا ﴿ُقْل إِنَّ صا

 ﴾ ُل املُْْسِلِمنيا ا أاوَّ أانا لِكا ُأِمْرُت وا بِذا ُه وا يكا لا ِ املانِيا * الا رشا بِّ اْلعا اايِت هللَِِّ را ِما ْياايا وا حما  [.163، 162]األنعام: وا

 املسألة الثانية: حكم اإلخالص: 

اإلخالص فرٌض واجٌب يف حقِّ كل مسلم ومسلمة، وهو رشط لقبول العمل املوافق للرشع؛ ألنه ليس  

اءا﴾ لإلنسان من عمله إال ما كان خالصاا هلل، قال اهلل تعاىل:   ينا ُحنافا ُه الدِّ ا ُأِمُروا إاِلَّ لِياْعُبُدوا اهللَّا خُمِْلِصنيا لا ما  ﴿وا

 [. 5]البينة: 

 ب النية، وهي مرتبتان:   املسألة الثالثة: مرات

 ُتييز العمل: وفيه حالتان:  املرتبة األوىل:

ا هلل.   ،ُتييز العبادات من العادات: كاالمتناع عن األكل قد يكون امتثاالا للطبيب .1  وقد يكون صوما

هل ينوي هبا صالة    ،فال بدَّ أن حيدد نيته فيها  ،ُتييز العبادات بعضها من بعض: كمن صىل ركعتني .2

 أو حتية املسجد؟ وهذا يتبني بالنية التي هي عزم القلب وقصده.  ،السنة الراتبةالفجر أو 

الثانية: ُتييز املقصود من العمل: وذلك إذا عمل العبد أي عمل، إما أن يكون مقصود العمل    املرتبة 

 ا خطري. وهذا هو الصحيح، أو يكون العمل لغري اهلل تعاىل، وهذ ،ابتغاء وجه اهلل ومرضاته، ال ألحٍد سواه
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 املسألة الرابعة: مفهوم الرياء: 

ك اخلفيِّ الذي حّذر منه   الرياء هو: أن يعمل العبُد عمالا صاحلاا لرياه الناس فيمدحوه به، وهو من الرشِّ

 . ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 املسألة اخلامسة: أقسام الرياء: وهو قسامن:  

من الرياء ما يكون رشكاا أكرب؛ ألنه يدخل يف أساس العمل، وصاِحُبه من املنافقني، الذين   القسم األول:

اُءونا اقال اهلل تعاىل فيهم:   اىلا ُيرا اُموا ُكسا الاِة قا اُموا إىِلا الصَّ ا قا إِذا اِدُعُهْم وا ُهوا خا لنَّاسا ﴿إِنَّ املُْناافِِقنيا َُيااِدُعونا اهللَّا وا

ْذُكُرونا  الا يا ِليالا﴾   وا [ فاملنافق ال رغبةا له يف القيام بأصل العبادة، كالصالة، أو الصيام، 142]النساء:    اهللَّا إاِلَّ قا

را اهللا تعاىل، وهذا القسم واضح للجميع. كا ، ولوال ذلك ما صىلَّ وال صام وال ذا  أو الزكاة، أو غريها إالَّ رياءا

الثاين: يكون رشكاا أصغر   القسم  ما  الرياء  يبطل  ومن  امللة، ولكنه خطري، وقد  رج صاحُبه من  ، ال َيا

اِل؟«فقال:    ملسو هيلع هللا ىلص العمل، وهو الذي خافه النبي   جَّ ْيُكْم ِعنِْدي ِمنا املْاِسيِح الدَّ لا ُف عا ُكْم بَِما ُهوا أاْخوا .  »أاالا ُأْخرِبُ

  : الا قا ، فا يلِّ فا ُقْلناا: باىلا ُجُل ُيصا ُقوما الرَّ ؛ أاْن يا ُك اخْلاِفي  ْ ُجٍل«»الرشِّ ى ِمْن ناظاِر را را اا يا
ُه؛ ملِ الاتا ُن صا يِّ ، وأمثلته كثرية،  (1)ُيزا

ياسمعه الناس فيحمدوه، أو يتصدق   كر لا اه الناس، أو يرفع صوته بالقراءة والذِّ ومنها: من ُيطيل يف الصالة لرِيا

 لرياه الناس، ويمدحوه ويثنوا عليه، ويعرفوا أنه تصدق. 

اء حُيْبِط العمل، وُيْبطِل ثوابه، قال تعاىل:    الرياء:املسألة السادسة: حكم   يا نُوا الا ُتْبطُِلوا  الرِّ ِذينا آما اا الَّ ا أاُّي  ﴿يا

 
 (. 2607األلباِن يف صحيح اجلامع برقم )( وحسنه  4204( أخرجه ابن ماجه برقم )1)

 

عدد ثالثة مقرتحات عملية يمكنك القيام هبا  للتدرب الذايت عىل استحضار النية 

 .الصاحلة يف األعَمل

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

................................................................................................. 
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اءا النَّاِس﴾ ُه ِرئا الا ِذي ُينِْفُق ما الَّ األْذاى كا اتُِكْم بِاملْانِّ وا قا دا يف   - عليه الصالة والسالم    - [ وقال  264]البقرة:    صا

الا ا احلديث القديس:   اىلا    - هللُ  »قا تاعا كا وا باارا ِعي  -تا كا فِيِه ما الا أارْشا ما ِملا عا ْن عا ِك، ما ْ ِن الرشِّ  عا
ِ
اء كا ا ا أاْغناى الرش  : أانا

ُه« كا رِشْ ْكُتُه وا را ي، تا رْيِ غا
 (1) . 

 أّن اهلل تعاىل ال يقبل العمل إال إذا كان خالصاا لوجهه الكريم.  .1

 تعاىل يف عمله يشعر باالطمئنان، وسكينة اإليَمن، ِما َيلب له السعادة، وصالح البال. املخلص هلل  .2

باإلخالص يتضاعف فضُل العمل، ويعظم أجره، وقد يبلغ العبد منازل املحسنني العاملني إذا رأى   .3

ا بِاملْادِ من عبده نية صادقة، وإن مل يأِت العبد بغري تلك النية؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص:   اما ْكناا  »إِنَّ أاْقوا لا ا سا ناا، ما ْلفا يناِة خا

ُهُم اْلُعْذُر« باسا ناا فِيِه، حا عا ُهْم ما ا إاِلَّ وا اِديا الا وا ِشْعباا وا
 (2). 

﴿إاِلا ِعبااداكا  النية اخلالصة هي من أعظم الوسائل للتخلص من كيد الشيطان وتسلطه، قال اهلل تعاىل:   .4

﴾  [. 40]احلجر:  ِمنُهُم املُخلاِصنيا

حيذر من الرياء والسمعة، والعمل ألجل الدنيا، فهو مزلق خطري، ويكون سبباا يف إفساد  عىل العبد أن   .5

 وإبطال العمل. 

 أنَّ النية حملها القلب، والتلفظ هبا غري مرشوع.  .6

 االنتقال من بلد الرشك إىل بلد اإلسالم ابتغاء مرضاة اهلل تعاىل واجب.   .7

 االنتقال من بلد البدعة إىل بلد السنة، ومن بلد املعصية إىل بلد الطاعة هجرة مستحبة.  .8

  

 
 (.2985( أخرجه مسلم برقم )1)

 (.1911( واللفظ له، ومسلم برقم )2839( أخرجه البخاري برقم )2)
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َذاَت يْوٍم، إْذ َطَلَع   ملسو هيلع هللا ىلصَعن ُعَمَر ْبِن اخَلطَّاِب ريض اهلل عنه َأيضاا قاَل: َبينَام َنْحُن ُجُلوس ِعنَْد َرُسوِل اهلل  

َفِر، ول يْعِرُفُه ِمنَّا َأَح  َعِر، ل ُيَرى َعَليه َأَثُر السَّ َلَس  ٌد، حتى َج َعَلينَا َرُجل َشِديُد بياِض الثِّياِب، َشِديُد َسَواِد الشَّ

يِن َعِن اإِلْسالِم؟ َفقاَل   ملسو هيلع هللا ىلصإىل النبي   يِه عىل َفِخَذيِه، َوقاَل: يا حممُد َأْخِِبْ فَأْسنََد ُرْكَبَتيِه إىل ُرْكَبَتيِه، َوَوَضَع َكفَّ

اهلل   الَة،    :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل  الصَّ َوُتِقيَم  اهلل،  َرُسوُل  داا  حُمَمَّ إِل اهلل، وَأنَّ  إِله  أْن ل  َأن تشهد  كاَة،  »اإِلْسالُم  الزَّ َوُتْؤِِت 

ُقُه! قاَل: َوَتُصوَم َرمَضاَن، َوحُتجَّ الَبيَت إِِن اْسَتَطْعَت إَِليِه َسبِيالا«   قال: َصَدْقَت، قاَل: َفَعِجْبنا َلُه يسَأُلُه َويَصدِّ

يِن َعِن اإِلياَمِن؟ قاَل:   ِه«»َأْن ُتْؤِمَن باهلل َوَمالئَكتِه وكتبه َوُرُسلِِه واليْوِم ا فَأْخِِبْ   آلِخر، َوُتْؤِمَن بالَقَدِر َخرِيه َورَشِّ

يِن َعِن اإِلْحساِن؟ قاَل:   ُه يَراَك«  قاَل: َصَدْقَت، قاَل: فَأْخِِبْ قال: »َأْن َتْعُبَد اهلل كَأنََّك َتَراُه، فإِْن مل َتُكْن َتَراُه فإِنَّ

اَعِة؟ قاَل:   يِن َعِن السَّ ائِِل«»ما املَْسُئوُل  َصَدْقَت، قاَل: فَأْخِِبْ بَأْعَلَم ِمَن السَّ يِن َعْن َأماَراِِتا،   َعنْها  قال: فَأْخِِبْ

اِء يَتطاَولوَن يف البنيان«قاَل:   َتها، وَأْن َتَرى احُلفاَة الُعراَة العاَلَة ِرعاَء الشَّ ثمَّ اْنَطَلَق، َفَلبَِث َملِياا،   »َأْن َتلَِد األََمُة َربَّ

ائل؟«  »يا عمُر َأَتْدِري مَ ثمَّ قاَل يل:   ُمُكْم ِدينَُكْم«ُقْلُت: اهلل َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، قاَل:  ِن السَّ ، (1) »َهذا ِجِْبيُل َأتاُكْم يَعلِّ

  َرَواُه البخارُي ُمْسلِم.

 
 .-ريض اهلل عنه-( عن عمر 8، ومسلم برقم )-ريض اهلل عنه-( عن أيب هريرة 50( أخرجه البخاري برقم )1)
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هذا احلديث الرشيف أصل من أصول الدين، كونه تضمن أركان اإلسالم اخلمسة، وأركان اإليَمن الستة،   -1

اإليَمن  ا ولطائف كثرية، وتسمية  له، والساعة وأرشاطها، وآدابا وأركان اإلخالص هلل وحده ال رشيك 

ح الدين كله،  وهو حديث عظيم جدا، يشتمل عىل رش "واإلسالم واإلحسان كلها ديناا، قال ابن رجب:  

بعد أن رشح درجة اإلسالم، ودرجة  »هذا جربيل أتاكم يعلمكم دينكم«  يف آخره:    ملسو هيلع هللا ىلص وهلذا قال النبي  

 .  (1) "اإليَمن، ودرجة اإلحسان، فجعل ذلك كله دينا

فيصلح يف هذا احلديث أن يقال فيه: إنه أم ":  -رمحه اهلل    - هذا احلديث يقال فيه: أُم السنِة، قال القرطبي   -2

.  (2) "السنة؛ ملا تضمنه من مجل علم السنة، كَم سميت الفاحتة: أم القرآن؛ ملا تضمنته من مجل معاِن القرآن

العيد   دقيق  ابن  اهلل    -وقال  الظاهرة  ":  -رمحه  األعَمل  وظائف  مجيع  عىل  اشتمل  عظيم  احلديث  هذا 

من تضمنه  ملا  منه؛  ومتشعبة  إليه،  راجعة  كلها  الرشيعة  وعلوم  كاألم   والباطنة،  فهو  السنة،  علم  مجعه 

 . (3) "للسنة

واعلم أّن هذا احلديث َيمع أنواع العلوم ":  -رمحه اهلل    -هذا احلديث مجع أنواع املعارف، قال النووي   -3

 . (4)"واملعارف واآلداب واللطائف، بل هو أصل اإلسالم 

 
 (. 97 /1( جامع العلوم واحلكم ت األرنؤوط )1)

 ( 152/ 1( املفهم رشح مسلم، للقرطبي )2)

 (. 29( رشح األربعني النووية البن دقيق العيد )ص: 3)

 (. 1/160( رشح النووي عىل مسلم ) 4)
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 عالمة السفر وهيئته.   )أثر السفر(:

 يوم القيامة.  )الساعة(:

 عالماهتا التي تسبق قيامها.   )أماراِتا(:

 اململوكة.   )األمة(:

 سيدهتا.   )ربتها(:

 مجع عائل، وهو الفقري.   )العالة(:

 رعاة الغنم.  )رعاء الشاء(:

 زمناا طويالا.  )ملياا(:

جاء وطلع عليهم    - عليه السالم    - اخلطاب ريض اهلل عنه يف هذا احلديث بأن جربيل    َُيرب الصحايب عمر بن 

بصورة رجل ال ُيعرف، وهم جلوس عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فجلس بني يدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص جلسة املتعلم املسرتشد، فسأله  

 عن أربع من أمهات املسائل يف الدين، وهي: اإلسالم، واإليَمن، واإلحسان، والساعة وعالماهتا. 

 
بأن اإلسالم: هو اإلقرار    -عليه الصالة والسالم    - حيث كان جواب النبي    أولا: سأله عن اإلسالم:

بالشهادتني، واملحافظة عىل الصلوات اخلمس، وأداء الزكاة ملستحقيها، وصيام شهر رمضان، وأداء فريضة  

 احلج عىل املستطيع. 

طريقة السؤال واجلواب من األساليب الرتبوية الناجحة قديَما وحديثاا؛ ملا فيها من لفت انتباه 

 .السامعني، وإعداد أذهاهنم لتلقي اجلواب الصحيح
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اإليَمن: هو أن يؤمن باهلل تعاىل، ويعتقد  بأن    - عليه الصالة والسالم    - : فأخربه  ثانياا: سأله عن اإليامن

 أن اهلل هو املعبود وحده، وأنه اخلالق الرازق، املتصف بالكَمل، واملنزه عن النقائص.

 ومن اإليَمن أن يؤمن باملالئكة، ويعتقد أهنم عباد مكرمون، ال يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون.  

 عند اهلل تعاىل، ويؤمن بجميع الرسل املبلغني عن اهلل دينه.  وأن يؤمن بالكتب املنزلة عىل مجيع الرسل من 

وكذلك أخربه أن ُيؤمن باليوم اآلخر، والذي هو آخر أيام الدنيا، وأنه َيب التصديُق بَم يقع فيه من  

 احلساب وامليزان، واجلنة والنار. 

، وآخر أركان اإليَمن هو أن يؤمن بالقضاء والقدر، وبأن يعتقد ويصدق بأن اهلل   حميط بكل يشء علَما

اللوح املحفوظ مقادير كل يشء إىل قيام الساعة، وأّن كل ما   ا، وأّن اهلل كتب يف  ، أزالا وأبدا مجلةا وتفصيالا

 ، ال َيرج يشء عن مشيئته، وأّن اهلل خالق كل يشء. - عز وجل  - حيدث يف الكون بمشيئة اهلل 

بأن اإلحسان: هو أن يعبد العبُد ربَّه كأنه   - لسالم عليه الصالة وا  - فأخربه   ثالثاا: وسأله عن اإلحسان:

يشري إىل أّن العبد    ":- رمحه اهلل    -يراه؛ حيث إنه سبحانه مطلع عليه، ال ختفي عليه خافية، قال ابن رجب  

يعبد اهلل عىل هذه الصفة، وهي استحضار قربه، وأنه بني يديه كأنه يراه؛ وذلك يوجب اخلشية واخلوف واهليبة  

 . (1) "موالتعظي

 
 (. 126/ 1( جامع العلوم واحلكم ت األرنؤوط )1)
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  - عليه الصالة والسالم    - ووقت جميئها؛ فأخربه    ، عن موعدها  رابعاا: وسأله عن الساعة )يوم القيامة(: 

أنه ال يعلم موعدها ووقت جميئها؛ وأنَّ ِعْلم الساعة ال يعلمه أحٌد من اخللق، ألهنا تأيت الناس بغتة، فيموت  

ا ُقْل إِنَّ اخللق كلهم مكاهنم بصيحة واحدة، كَم قال تعاىل:   اها انا ُمْرسا ِة أايَّ اعا ِن السَّ ْسأاُلوناكا عا ا ِعندا  ﴿يا َما ِعْلُمها

ْسأالُ  ْغتاةا يا ْأتِيُكْم إاِلَّ با اأْلاْرِض الا تا اِت وا وا َما ُقلاْت يِف السَّ ا إاِلَّ ُهوا ثا ْقتِها ا لِوا لِّيها يبِّ الا َُيا ا ُقْل  را نْها ِفيٌّ عا أانَّكا حا وناكا كا

ْعلامُ  لاَٰكِنَّ أاْكثارا النَّاِس الا يا ا ِعندا اهللَِّ وا ﴾ إِنََّما ِعْلُمها  [.187]األعراف:  ونا

عن عالمة الساعة،    -عليه الصالة والسالم   -فأخربه    خامساا: وسأله عن عالمة الساعة )يوم القيامة(:

معاملة   فيعاملوهنن  األوالد ألمهاهتم،  كثرة عقوق  أو  وأوالدها،  الرساري  كثرة  وأمارهتا، ومن عالماهتا: 

يا يف آخر الزمان، فيتفاخرون يف زخرفة املباِن وتشييدها. وكل  اإلماء، وأن رعاة الغنم والفقراء ُتبسط هلم الدن

أي:    »هذا جربيل أتاكم يعلمكم دينكم«:  -عليه الصالة والسالم    - هذه األسئلة واألجوبة عليها كَم قال  

 من أجل أن يعلمنا أمور ديننا. 

مجيع مسائل الدين، وقد ُبسطْت هذه املسائل    يف هذ احلديث نشري فيه إىل مسألتني، وإال فاحلديث يشمل 

 يف غري هذا املوضع، سواء يف بقية املقررات، أو املؤلفات األخرى. 

 املسألة األوىل: الفرق بني اإلسالم واإليامن، وفيه حالتان: 

أن ُيطلق وُيفرد لفظ اإلسالم أو اإليَمن بالذكر غري ُمقرتنني؛ فيذكر اإلسالم بدون اإليَمن،    احلالة األوىل:

 واإلحسان نوعان: إحسان مع اخلالق، وإحسان مع اخللق: 

 فاالحسان مع اخلالق هو: إتقان العبادة واإلخالص فيها؛ ملشاهدتك له، ورؤيته إياك. 

ْذُل ما يمكن من أنواع اخلري بالقول والفعل واجلاه والتعليم  وأما اإلحسان إىل اخللق فهو: با

 .والنصيحة إىل عباد اهلل
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1 

ويذكر اإليَمن بدون اإلسالم، فحينئٍذ يراد بكل واحد منهَم الديُن كُله، أصوُله وفروُعه، عقائده وأحكامه،  

قول وعمل، واإلسالم كذلك هو   وأخالقه وآدابه؛ ألن اإليَمن تصديق القلوب، وكل ما يتعلق باإلسالم من 

االنقياد هلل واخلضوع له بتوحيده، واإلخالص له، وطاعة أوامره، وترك نواهيه، فإذا أطلق أحدمها شمل  

ُم﴾اآلخر، وعىل هذا جاء قوله تعاىل:   ْسالا ينا ِعنْدا اهللَِّ اإْلِ [ واإليَمن داخل يف اآلية،  19]آل عمران:   ﴿إِنَّ الدِّ

 م، واإلسالم هو اإليَمن عند اإلطالق واإلفراد.فاإليَمن هو اإلسال

الثانية: األعَمل    احلالة  باإلسالم  ُيراد  فحينئذ  باإليَمن؛  مقرتناا  اإلسالم  لفظ  وُيطلق  بينهَم  َُيمع  أن 

عن    ملسو هيلع هللا ىلصواألقوال الظاهرة، وُيراد باإليَمن األعَمل القلبية الباطنة، كَم يف هذا احلديث ملا سأل جربيل النبي  

اإلسالم باألمور الظاهرة، كالشهادتني والصالة   -عليه الصالة والسالم  - إليَمن، حيث فرّس له اإلسالم وا

والزكاة والصيام واحلج، وفرّس له اإليَمن باألمور الباطنة، وهي أن يؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسوله واليوم 

تعاىل:   وكقوله  ورشه،  خريه  وبالقدر  آما اآلخر،  اُب  اأْلاْعرا ِت  الا ْمناا﴾ ﴿قا أاْسلا ُقوُلوا  ِكْن  لا وا ُتْؤِمنُوا   ْ ملا ُقْل    نَّا 

 [. 14]احلجرات:  

 
 املسألة الثانية: مراتب اإلحسان:  

وهذا يشري إىل    ،مرتبة املشاهدة: وهي )أن تعبد اهلل كأنك تراه( أي: كأنك تراه وتشاهده  املرتبة األوىل: 

 

يتم تقسيم الطالب ملجموعتني؛ ثم تقوم كل جمموعة بتقديم دليلني من القرآن الكريم عىل كل 

  .حالة من حااليت  التفرقة بني لفظي اإلسالم واإليَمن

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

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

........................................................................................ 
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يديه   بني  وأنه  قربه،  استحضار  الصفة، وهي  اهلل عىل هذه  يعبد  العبد  اخلشية  أّن  يوجب  وذلك  يراه؛  كأنه 

»أن ختشى اهلل كأنك    واخلوف واهليبة والتعظيم؛ ولذا جاء يف رواية أيب هريرة ريض اهلل عنه عند مسلم بلفظ:

 .(1) تراه«

مرتبة املراقبة: فإذا مل تستطع أن تعبد اهلل كأنك تراه وتشاهده رأي العني، فانزل إىل املرتبة    املرتبة الثانية: 

  »فإن مل تكن تراه فإنه يراك« :  -عليه الصالة والسالم    -الثانية، وهي أن تعبد اهلل ألنه يراك ويراقبك، كَم قال  

ه عليك، وقربه منك؛ ليحصل لك أصل  فتعبد اهلل تعاىل مع استحضار مشاهدة اهلل ومراقبته لك، واطالع

   الكَمل.

 

  - يف الغالب يأيت النبي    -عليه السالم    -املالئكة يتشّكلون بَم شاء اهلل من الصور، فقد كان جربيل    -1

الصالة والسالم   زمانه،    - عليه  أهل  أمجل  عنه، وكان  اهلل  الصحايب ريض  الكلبي  يف صورة دحية 

 وأحسنهم صورة. 

، كَم جلس جربيل  ، والقرب منهواستحباب الدنو من العاملبيان آداب املتعلم واملسرتشد مع العامل،   -2

 . -عليه الصالة والسالم   -بني يدي النبي 

 
 (.10( أخرجه مسلم برقم )1)

 

د عملنْي تقوم هبَم وتستشعر أن اهلل يراك ويراقبك فيهَم  .حدِّ

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

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

................................................................................................. 
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إىل النبي    - عليه السالم    - استحباب جتميل الثياب واهليئة عند الدخول عىل العلَمء، فقد جاء جربيل   -3

شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ال يوجد عليه أثر السفر من    -عليه الصالة والسالم    -

 رهاق وغريه.  التعب واإل 

عىل العامل أو طالب العلم إذا ُسئل عن يشء ال يعلمه أن يقول: )ال أدري( أو يقول: )اهلل أعلم( كَم   -4

 ملا سأله عن الساعة.  -عليه السالم    - مع جربيل  - عليه الصالة والسالم   -فعل النبي  

األعَمل الباطنة، وإذا انفرد  اإلسالم واإليَمن إذا اجتمعا ُيفرس اإلسالم باألعَمل الظاهرة، واإليَمن ب  -5

 كل منهَم فإنَّ اإلسالم واإليَمن بمعنى واحد. 

 اإلسالم واإليَمن واإلحسان كلها ُيسمى ديناا.  -6

ُه ِعْلُم   -7 الساعة من األمور التي استأثر اهلل بعلمها، وال يعلمها أحد سواه، قال سبحانه: ﴿إِنَّ اهللَّا ِعنْدا

ِة...﴾ ]لقَمن:  اعا  [.34السَّ

إماء،  من عال -8 عندهم  كأهنن  األوالد ألمهاهتم،  أو عقوق  وأوالدها،  الرساري  كثرة  الساعة:  مات 

 وهناك عالمات أخرى للساعة مذكورة يف كتب العقيدة.

وجوب اإليَمن بالقدر، وأّن ما قدره اهلل عىل اإلنسان من خري أو رش واقع ال حمالة، وَيب اإليَمن   -9

 بالقدر خريه ورشه، حلوه ومره. 
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»املُْْسلُِم َمْن َسلَِم املُْْسلُِموَن ِمْن لَِسانِِه َوَيِدِه،  َقاَل:    ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ    -رىض اهلل عنهام    -َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن َعْمٍرو  

 ، رواه البخاري ومسلم. (1) َواملَُْهاِجُر َمْن َهَجَر َما هَنَى اهللَُّ َعنُْه«

قبل    ، هو وأبوه صحابيان، أسلم-ريض اهلل عنهَم    -هو الصحايب اجلليل: عبد اهلل بن عمرو بن العاص  

وقراءة   الصيام  كثري  وكان  لروايته،  واملكثرين  احلديث،  حفاظ  من  للقرآن،  قارئاا  فاضالا  عاملاا  وكان  أبيه، 

 هـ( ريض اهلل عنه وأرضاه. 65القرآن، قيل: إنه تويف سنة )

ِلِمه  وامِع كا  . ملسو هيلع هللا ىلصهذا احلديث ِمن جا

 أي: الكامل اإلسالم.  )املسلم(:

 التارك ملا هنى اهلل عنه.   )املهاجر(:

 

 
 -( عن جابر  40، ومسلم برقم )-ريض اهلل عنهَم    -عمرو( واللفظ له، عن عبد اهلل بن  10( أخرجه البخاري برقم )1)

 .-ريض اهلل  عنهَم
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ةا بنْي    ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا احلديث ُيرِشُدنا النبي   دَّ تي تازيُد األُلفةا واملوا يلِّ باآلداب واألخالق اإلسالمية، الَّ إىل التَّحا

ن مل ُيْؤِذ املسلمني بقوٍل وال فِعٍل، ال بلسانه  املسلمني، وبانيَّ أنَّ املسِلما الكامل اجل امعا خِلصاِل اإلسالم: هو ما

 وال بيده، وال بيشء ِما يؤذي املسلمني. 

ِد    -عليه الصالة والسالم    -وبنيَّ   ُد ِهجرِة بلا ن هجر ما هنى اهللُ عنه؛ وأن جُمرَّ أنَّ املُهاجر الكاملا هو ما

ٍة كاملٍة؛ فاملُهاجر بحقٍّ هو ِمن تاْرك داِر احلرب والرشك إىل   ِك مع اإلرصاِر عىل املعايص ليست هبِجرٍة تامَّ الرشِّ

 .(1) عنهدار األمن والتوحيد، وهجر كلَّ ما هنى اهلل 

 

 املسلمون نوعان: 

تعاىل،   أمر اهلل  باإلسالم كام  امللتزم  املسلم  تعاىل، وعباداته، وأداء  النوع األول:  اهلل  بتوحيد  فهو ملتزم 

فرائض الدين وأركانه، إضافة إىل االلتزام بأخالقيات هذا الدين العظيم يف التعامل والسلوك، وامتثال قول  

، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون  (2) »إنَم بعثُت ألُتم صالح األخالق«:  -عليه الصالة والسالم    - الرسول  

 
 (. 7/317( وحتفة األحوذي )2/10( ينظر: رشح النووي عىل مسلم )1)

 ."صحيح"( وقال حمققو املسند: 8952( أخرجه أمحد يف املسند، ط الرسالة برقم )2)

 اهلجرة نوعان: ظاهرة وباطنة.

اهلجرة الظاهرة: هي الفرار بالدين من الفتن، واالنتقال من دار الكفر والرشك إىل النوع األول:  

 دار اإلسالم، أو من دار اخلوف إىل دار األمن.

 .ملسو هيلع هللا ىلص عنه ورسولهاهلجرة الباطنة: وهي ترك هوى النفس وشهواهتا، وما هنى اهلل تعاىل النوع الثاين: 
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عليه املسلم وفق تعاليم اإلسالم، ومن االلتزام احلقيقي كَم جاء يف هذا احلديث: كف اللسان واليد عن إيذاء  

ل يف شؤون الغري،   املسلمني، بأي نوع من أنواع اإليذاء، سواء بالسب أو اللعن أو الغيبة والنميمة، أو التدخ 

و عثراته  اصطياد  حتركاته،  وحماولة  مراقبة  وترك  العاّمة،  املجالس  يف  سيَم  ال  به،  واالستهزاء  عوراته، 

يأخذ من   ماله وأمالكه، فال  ا، كاالعتداء عىل  ماديا أو  ا كان  أذىا معنويا أخباره، وترك كلِّ  والتجسس عىل 

 أمواهلم بغري حق، فهذا كله حمرم َيب االمتناع والكف عنه. 

 
وهو ِمارسة الشخص الشعائر الدينية    :"الشكل "النوع الثاين: املسلم امللتزم يف الظاهر، أو يقال اللتزام  

الظاهرة دون أن يكون هلا أثر يف سلوكياته وترصفاته وأعَمله من اخلوف واخلشية من اهلل تعاىل، وال التزام 

من   به  يقوم  ما  بني  االنفصام  من  حالة  الشخص  فيعيش  والسلوك،  والفعل  القول  يف  تعاىل  اهلل  بحدود 

فال يوجد تطابق وتوافق، بل حالة من التناقض يف حياته، فهو يقوم   العبادات، وبني سلوكياته وترصفاته، 

بالشعائر، ولكنه يَمرس الكذب واخلداع، ويتجسس عىل اآلخرين ويغتاهبم ويؤذُّيم، ويرتكب املحرمات  

 والظلم، ويتجاوز حدود اهلل تعاىل. 

 

 مةسال هي مه،إسال عىل هبا ُيستدل التي املسلم مةعالقة احلديث باإليَمن والعقيدة: أن عال

 .ويده لسانه من املسلمني

 

 لتزم ظاهريا.من خالل ما درسته؛ قارن بني املقصود باملسلم امللتزم حقيقة، واملسلم امل

 املسلم امللتزم ظاهريا املسلم امللتزم حقيقة
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أذية   -1 ترك  إذا  إال  اإلسالم  كامل  يكون  ال  املسلم  وأّن  ُيؤِذي،  ما  بكلِّ  املسلِمني  أذاى  تارِك  عىل  احلث  

 املسلمني. 

ُة عىل ِصدِقها، وأن يكون ظاهر العبد   -2 الَّ ْدها األعَمُل الدَّ عباُأ اهللُ تعاىلا هبا إذا مل ُتؤيِّ الظَّواهُر واألشكال ال يا

 وسلوكه وفق رشع اهلل تعاىل وتعاليمه.  

3-  . ، وقد يكون فعالا  اإليذاء واالعتداء عىل املسلمني قد يكون قوالا

 أخطائهَم وأرضارمها؛ فإن معظم الرشور تصدر عنهَم.يف هذا احلديث خّص اللسان واليد لكثرة  -4

 قّدم اللسان عىل اليد؛ ألن اإليذاء به أكثر وأسهل، وأشد نكاية، ويعم األحياء واألموات مجيعاا.  -5
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»َثاَلٌث َمْن ُكنَّ فِيِه َوَجَد َحاَلَوَة اإِلياَمِن: َأْن َيُكوَن اهللَُّ َوَرُسوُلُه  َقاَل:    ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َأَنٍس ريض اهلل عنه َعِن النَّبِيِّ  

ا، َوَأْن حُيِبَّ املَْْرَء لَ حُيِبُُّه إِلَّ هللَِِّ، َوَأْن َيْكَرَه َأْن َيُعودَ  َّا ِسَواُُهَ ، (1) يِف اْلُكْفِر َكاَم َيْكَرُه َأْن ُيْقَذَف يِف النَّاِر«َأَحبَّ إَِلْيِه ِِم

 رواه البخاري ومسلم.

اهلل   رسول  محزة، صاحب  أبو  أو  ثَممة،  أبو  األنصاري،  اخلزرجي  النَّض  بن  مالك  بن  أنس    ملسو هيلع هللا ىلص هو 

إىل أن قبض، ثم رحل إىل دمشق، ومنها إىل البرصة،    ملسو هيلع هللا ىلصوخادمه، مولده باملدينة، وأسلم صغرياا، وخدم النبي  

 (.ـه93فَمت فيها، وهو آخر من مات بالبرصة من الصحابة سنة )

ظيٌم، وأصٌل ِمن ُأصوِل اإلسالمِ ": - رمحه اهلل   -قال النووي   ديٌث عا  . (2)"هذا حا

 أي: خصال.  )ثالٌث(:

 أي: لذته وثمرته.  )حالوة اإليامن(:

دا حالوةا    أعظم إىل ثالث ِخصال من    ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا احلديث ُيرشد النبي   لها فقد وجا ِخصال اإليَمن؛ من كمَّ

 اإليَمن، وهي:

 
 (. 43( ومسلم برقم )16( أخرجه البخاري برقم )1)

 (.13/ 2رشح النووي عىل مسلم ) ( 2)



(43( 

 

 
 

1 

األوىل:  ورسوله    اخِلصلة  اهلل  يكون  أن 

أحب إليه ِما سوامها، وَيب أن تكون حمبة اهلل  

وحمبة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص يف قلب كل مسلم أعظم من  

وبنته،   وابنه  وأمه  ألبيه  وحمبته  لنفسه،  حمبته 

 وزوجته، وصديقه، وأقاربه، والناس أمجعني. 

 دنيوية أو شخصية.  أن حيب املرء ال حيبه إال هلل تعاىل، وليس من أجل مصلحة اخِلصلة الثانية:

ف يف النار، ومعنى هذا أّن اإليَمن إذا    صلة الثالثة:اخلِ  أن يكره املسلم أن يعود يف الكفر، كَم يكره أن ُيقذا

قــرس العــخ يف  بد، ووجد  ــلب 

حالوته يف قلبه أحس بمرارة الكفر  

والعصي وكــوالفسوق  ره  ــان، 

أو   الرشك  أو  الكفر  إىل  الرجوع 

بنفسه   يلقي  أن  يكره  كَم  املعايص، 

وجــالنيف   ألنه  األنس  ــار؛  د 

والراحــوالسع الدين،  ــادة  يف  ة 

وجم به،  أهــوااللتزام  له  ــالسة 

 .(1) الصاحلني

 
 (. 1/60(، وفتح الباري البن حجر )2/13( ينظر: رشح النووي عىل مسلم )1)

يف احلديث داللة عىل أن اإليَمن يزيد وينقص؛ ألن 

ْن كن فيه وجد حالوة اإليَمن) :ملسو هيلع هللا ىلصقوله  ، يستلزم أنه (ما

 من مل تكن فيه مل يكن كامل اإليَمن.

 

 هناك أسباب وطرق لتحقيق حمبة اهلل، منها:

  . قراءُة القرآن بالتدبر والتفّهم ملعانيه، وما ُأريدا به.1

 . التقرب إىل اهلل بالنوافل بعد الفرائض.2

 . دوام ذكره عىل كل حال باللسان والقلب والعمل واحلال.3

باات اهلوى. . إيثاُر حماّبه4  عىل حماّبك عند غلا

 . مطالعة القلب ألسَمئه وصفاته.5

ه وإحسانه وآالئه ونعمه الباطنة والظاهرة.6  . مشاهدة برِّ

 . انكسار القلب بكليته بني يدي اهلل تعاىل.7

 . اخللوة به وقت النزول اإلهلي ملناجاته وتالوة كالمه.8

 . جمالسة املحبني الصادقني.9
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 فضل حمبة اهلل وعالماِتا: 

 ملحبة اهلل تعاىل منزلة عظيمة، وهلا عالمات، ومن تلك العالمات:

ُكْم  ؛ يقول اهلل تعاىل:  ملسو هيلع هللا ىلصاتباع هدي النبي   -1 ُكْم ُذُنوبا ْغِفْر لا يا بِْبُكُم اهللَُّ وا اتَّبُِعوِِن حُيْ ب ونا اهللَّا فا
﴿ُقْل إِْن ُكنُْتْم حُتِ

ِحيٌم﴾ ُفوٌر را اهللَُّ غا  [. 31]آل عمران:  وا

تعاىل:  الذل للمؤمنني، والعزة عىل الكافرين، واجلهاد يف سبيل اهلل، وعدم اخلوف إال منه سبحانه، قال   -2

حُيِب و ْوٍم حُيِب ُهْم وا ْأيِت اهللَُّ بِقا ْوفا يا ْن ِدينِِه فاسا ْرتادَّ ِمنُْكْم عا ْن يا نُوا ما ِذينا آما اا الَّ ا أاُّي  ٍة  ﴿يا ىلا املُْْؤِمننِيا أاِعزَّ ٍة عا ُه أاِذلَّ نا

ةا  ْوما ااُفونا لا الا َيا بِيِل اهللَِّ وا افِِرينا َُيااِهُدونا يِف سا ىلا اْلكا ِئٍم﴾  عا  [. 54]املائدة:  الا

ْت  قال:    - عز وجل    - فيَم يرويه عن ربه    ملسو هيلع هللا ىلص احلّب والتزاور والتباذل والتناصح يف اهلل، قال النبي   -3 »ُحقَّ

ىلا املُْ  ابَّتِي عا ْت حما ُحقَّ ، وا ىلا املُْتانااِصِحنيا يِفَّ ابَّتِي عا ْت حما ُحقَّ ، وا ابِّنيا يِفَّ ىلا املُْتاحا ابَّتِي عا اِورِ حما ابَّتِي تازا ْت حما ُحقَّ ، وا ينا يِفَّ

» ىلا املُْتابااِذلنِيا يِفَّ عا
(1) . 

االبتالء، فاملصائب والبالء امتحاٌن للعبد، وهي عالمة عىل حب اهلل له؛ إذ هي كالدواء، فإنَّه وإن كان   -4

عا ِعظاِم  ُمّراا إال أنَّـك تقدمه عىل مرارته ملن حتب، وهلل املثل األعىل، ويف احلديث الصحيح:    ما
ِ
اء »ِعظاُم اجْلازا

ْخطُ  ُه الس  لا ِخطا فا ْن سا ما ا، وا ضا ُه الرِّ لا يِضا فا ْن را ُهْم، فاما ا اْبتاالا ْوما بَّ قا ا أاحا إِنَّ اهللَّا إِذا ، وا
ِ
ء  . (2)«اْلباالا

 

 
 (. 3019( وصححه األلباِن يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم )577( أخرجه ابن حبان برقم )1)

 (. 1706حيح اجلامع برقم )( وصححه األلباِن يف ص2396( والرتمذي وحسنه برقم )4031( أخرجه ابن ماجه برقم )2)

 

د عالمات حمبة اهلل لعباده يف أربعة عبارات موجزة بعناي ة من خالل ما درسته يف هذا احلديث؛ عدِّ

  .وشمول

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

........................................................................................ 
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ذكر ابن رجب: أّن اإليَمن له حالوة، وطعم ُيذاق بالقلوب، كَم تذاق حالوة الطعام والرشاب بالفم،   .1

وكَم أّن اجلسد ال َيد حالوة الطعام والرشاب إال عند صحته، فكذلك القلب إذا سلم من مرض  

 . (1) اإليَمناألهواء املضلة، والشهوات املحرمة، وجد حالوة اإليَمن، ومتى مرض وسقم مل َيد حالوة  

تنشأ حمبة اهلل تعاىل من معرفة أسَمئه وصفاته، والتفكري يف مصنوعاته، وما فيها من احلكم والعجائب،   .2

 وحتصل من مطالعة نعمه عىل العباد. 

 تقود العبد إىل التزام رشيعته وطاعته، واالنتهاء عَم هنى عنه.   -سبحانه وتعاىل   - حمبة العبد خلالقه  .3

ة ملحبة اهلل، ويلزم من تلك املحبة اتباع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف أوامره ونواهيه، كطاعة اهلل  حمبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص تابع  .4

 . -عز وجل   -

احلث عىل التحاب يف اهلل، وهو من أوثق عرى اإليَمن، فليست املحبة من أجل تبادل منافع، وحتصيل   .5

 . (2) أغراض دنيوية

الكثرية، واملساكن الشاهقة، واملراكب  أصبح السعيد يف واقع الناس اليوم من حصل عىل األموال   .6

   الفارهة، حتى وإن كان ذلك عن طريق احلرام، ومعصية اهلل سبحانه.

 

  

 
 (.50( ينظر: فتح الباري البن رجب )ص: 1)

 (.13/ 2( ورشح النووي عىل مسلم )1/61( ينظر: فتح الباري البن حجر )2)
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، :  ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة ريض اهلل عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ   »اإِلياَمُن بِْضٌع َوَسْبُعوَن، َأْو بِْضٌع َوِستُّوَن، ُشْعَبةا

َياُء ُشْعَبٌة ِمَن ا إَِلَه إِلَّ اهللَُّ، َوَأْدَناَها إَِماَطُة األََذى َعِن الطَِّريِق، َواحْلَ ، رواه البخاري (1) إِلياَمِن«َفَأْفَضُلَها َقْوُل: لَ 

 ومسلم. 

هو الصحايب اجلليل عبد الرمحن بن صخر الدويس ريض اهلل عنه ُيكنى بأيب هريرة؛ ألنه عاد من املرعى  

هبرة حيملها، أسلم يف السنة السابعة للهجرة، وكان من أكثر الصحابة راوية للحديث ملالزمته لرسول اهلل  

 هـ(. 57له باحلفظ، تويف ريض اهلل عنه سنة )  ملسو هيلع هللا ىلص، ولدعوة رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

من األعَمل الصاحلة الظاهرة والباطنة، الواجبة   ملسو هيلع هللا ىلصهذا احلديث العظيم جامع لكل ما جاء به النبي  

 واملستحبة. 

 ُيطلق عىل مجيع أمور الدين من اعتقاد القلب، وقول اللسان، وفعل اجلوارح.   )اإليامن(:

 من ثالثة إىل تسعة.  )بضع(:

 أيرسها. ناها(:)أد

 تنحية وإبعاد.  )إماطة(:

 
 ( واللفظ له.35( ومسلم برقم )9( أخرجه البخاري برقم )1)
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 هو كل ما ُيؤذي املارين.  )األذى(:

 حالة نفسية تعرتي اإلنسان عند فعل ما َيجل منه.  )احلياء(:

ِث ُشعاب﴾ الطائفة من اليشء، واجلميع: ُشعاب، قال اهلل تعاىل:    )الُشعبة(:   [.  30  : ]املرسالت   ﴿ظِلٍّ ِذي ثاالا

النبي   ثالثة أعَمل هي من خصال اإليَمن، كنوع من    -عليه الصالة والسالم    - يف هذا احلديث ذكر 

التمثيل، وبيان لإلمجال يف خصال اإليَمن، وما يندرج حتتها من األعَمل، سواء األعَمل الظاهرة أو الباطنة،  

حدة، أو شعبة واحدة، ولكنه شعب كثرية، وأكثر من  الواجبة أو املستحبة؛ وبنّي أّن اإليَمن ليس خصلة وا 

سبعني شعبة، وأن هذه الشعب مجعت رأسا اإليَمِن وأعاله منها كلمة التوحيد قول: )ال إله إال اهلل( وهذه  

الكلمة هي باب اإلسالم، إىل أدنى شعبه، وهي إماطة األذى عن الطريق، بإزالة كل ما ُيؤذي املارين، من  

غري ذلك من الطريق، وإزالة األذى عن الطريقة يكون يف نظر الناس شيئاا يسرياا، ولكنه  حجر، أو شوك، أو  

 من شعب اإليَمن.  

ذكر   والسالم    - ثم  الصالة  األعَمل    -عليه  من  وتعترب  اإليَمن،  أمثلة شعب وخصال  من  ثالثاا  مثاالا 

النبي   »كان  ، فقد  (1) -الصالة والسالم    عليه  -الباطنية والقلبية، وهو احلياء، وهو صفة محيدة كانت ُخلق 

الصالة والسالم    - رسول اهلل   فإذا رأى شيئاا يكرهه عرفناه يف    - عليه  العذراء يف ِخدرها،  أشدَّ حياءا من 

 .  (2)وجهه«

 
 (.8/110نن النسائي )( وحاشية السيوطي عىل س12/282( وعون املعبود )301/ 7( ينظر: حتفة األحوذي )1)

 (. 6102( أخرجه البخاري برقم )2)
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 املسألة األوىل: تعريف اإليامن: 

:  إقرار القلب املستلزم لإلذعان والقبول.   اإليامن لغةا

 قول وعمل، يزيد بالطاعة، وينقص باملعصية.  اإليامن رشعاا:

 
 املسألة الثانية: األعامل التي تدخل يف اإليامن:  

كل ما يقرب إىل اهلل تعاىل، وحيبه سبحانه ويرضاه، من واجب ومستحب، فإنه داخل يف اإليَمن، فاإليَمن  

أركان اإليَمن، وأعَمل اجلوارح، مثل:   تعاىل، وبقية  باهلل  يعتقده؛ كاإليَمن  القلب وما  الصالة  يشمل عمل 

 والصيام واحلج وبقية األعَمل األخرى، وأقوال اللسان؛ مثل: الذكر والدعاء، وغري ذلك. 

 : اإليامن درجات، يزيد وينقص:الثالثةاملسألة 

اإليَمن درجات تتفاوت وتتفاضل بعضها عىل بعض، فمنه درجات عليا كالشهادتني، ومنه درجات  

ألذى عن الطريق، واإليَمن يزيد بالطاعة، وينقص باملعصية،  متوسطة، كاحلياء، ومنه درجات أقل، كإماطة ا

هْتُمْ قال اهلل سبحانه:   ادا اُتُه زا ْيِهْم آايا لا ا ُتِلياْت عا إِذا ِجلاْت ُقُلوهُبُْم وا ا ُذِكرا اهللَُّ وا ِذينا إِذا ىلا  ﴿إِنََّما املُْْؤِمنُونا الَّ عا ناا وا  إِيَما

 ﴾ ُلونا كَّ تاوا ِْم يا هبِّ  [.2]األنفال:را

ُغرْت أو قلَّْت، قال   عليه    -وكل خصال وشعب اإليَمن بكل درجاهتا وتفاضلها من اإليَمن، ولو صا

بوْجٍه طْلٍق«:  - الصالة والسالم   ى أخاكا  تْلقا أْن  املعُروِف شْيئاا، ولْو  نَّ من  حْتِقرا »ال 
املعروف،  (1) ، فهذا من 

 
 (. 2626( أخرجه مسلم برقم )1)

قوٌل اللسان: مثل قول: )ال إله إال اهلل(، وعمل بالقلب؛ مثل: احلياء، وعمل باجلوارح الظاهرة؛ 

 .عموماا مثل: إماطة األذى عن الطريق، وفعل املأمورات، وترك املنهيات 
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ْو بِِشقِّ  :  ملسو هيلع هللا ىلصويقول   لا ُقوا النَّارا وا ٍة«»اتَّ ْرا ُتا
، فهذا للتقليل، ولكن املتصدق بشق التمرة ليس كمن بذل مهجته  (1) 

يف سبيل اهلل، وهكذا أيضاا من قام الليل، وصام النهار، ليس كمن صىل ركعة أو ركعتني، وأوتر بركعة، مع 

ُه *  أّن ذلك من العمل الصالح، قال تعاىل:   را ا يا رْيا ٍة خا رَّ الا ذا ْل ِمْثقا ْعما ْن يا ُه﴾﴿فاما را ا يا ًّ ٍة رشا رَّ الا ذا ْل ِمْثقا ْعما ْن يا ما ،  وا

[ فامليزان بمثاقيل الذر، والعمل الصالح  اليسري يف نظر الناس قد يكون سبباا لدخول اجلنات،  8- 7]الزلزلة:

 وبلوغ أعىل الدرجات. 

 
 

 : تعريف احلياء: الرابعةاملسألة 

 احلياء لغة: احلشمة، وهو ضد الوقاحة.

ا: كَم قال ابن حجر   القبيح، ويمنع  ُخُلق يبعث صاحبه عىل اجتناب  ":  - رمحه اهلل    -واحلايااء اصطالحا

 .  (2)"ِمن التقصري يف حقِّ ذي احلقِّ 

 : احلق ل ُيستحَي منه: اخلامسةاملسألة 

احلياء صفة حممودة، وهو من اإليَمن، كَم جاء يف احلديث، وقد أخرب اهلل عن نفسه أنه ال يستحيي من  

 
 (. 1016( ومسلم برقم )6563( أخرجه البخاري برقم )1)

 (.1/52( فتح الباري )2)

 

د عملني من األعَمل التي يزيد هبا اإليَمن؛ حتبذ أن تقوم هبَم يف اليوم  والليلة؛ سواء حدِّ

 .كانت من أعَمل القلب أو من أعَمل اجلوارح

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

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

................................................................................................. 
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ا﴾ احلق، قال تعاىل:   ْوقاها ةا فاَما فا ا باُعوضا ثاالا ما با ما ْستاْحِيي أاْن ياَّْضِ [ فاحلق ال ُيستحيا 26]البقرة:    ﴿إِنَّ اهللَّا ال يا

 الق احلميدة أن تكون حيياا. منه، ولكن ما سوى احلق فإن من األخ 

كا  وضد ذلك من ال يستحيي، فال يبايل بَم فعل، وال يبايل بَم قال؛ وهلذا جاء يف احلديث:   أاْدرا ِِمَّا  »إِنَّ 

» ا ِشْئتا اْصناْع ما ْستاْحِي فا ْ تا ا ملا : إِذا ِة األُوىلا الاِم الن ُبوَّ  . (2) .(1) النَّاُس ِمْن كا

 
 

 مجع هذا احلديث بني االعتقاد والعمل واألخالق، وأهنا من اإليَمن ومكمالته.  -1

أنَّ اإليَمن مراتب، بعضها أفضل من بعض، وكل خصال وشعب اإليَمن بكل درجاهتا وتفاضلها من   -2

ُغرْت أو قلَّْت، كَم تقدم.  اإليَمن ولو صا

 الطاعة، وينقص باملعصية.أّن اإليَمن عند أهل السنة اعتقاد وقول وعمل، يزيد ب -3

 ال إله إال اهلل هي أعىل خصال اإليَمن.  -4

ا، فقال     -5 :  -جل وعال    – احلياء من أعىل خصال اإليَمن، وقد أشاد اهلل تعاىل باحلياء يف النساء خصوصا

ْدُعوكا لِياْجِزياكا أاْجرا  ْت إِنَّ أايِب يا الا ىلا اْستِْحيااء قا يِْش عا ا ُتا امُها اءْتُه إِْحدا قاصَّ  ﴿فاجا اءُه وا لاَمَّ جا ناا فا ْيتا لا قا ا سا  ما

﴾ ْوِم الظَّاملنِِيا ْوتا ِمنا اْلقا اْف ناجا صا قاالا ال ختا صا ْيِه اْلقا لا  [. 25]القصص:  عا

 
 (. 6120( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 1/277( مفتاح دار السعادة )2)

خلق احلياء من أفضل األخالق وأجلها وأعظمها قدراا، وأكثرها ): -رمحه اهلل  -قال ابن القيم 

نفعاا، بل هو خاصة اإلنسانية، فمن ال حياء فيه، فليس معه من اإلنسانية إال اللحم والدم وصورهتَم 

 .(1) (الظاهرة، كَم أنه ليس معه من اخلري يشء
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احلياء حممود من الرجال والنساء، لكنه يف النساء أخص ما يكون وأعىل ما يكون من اخلصال؛ ألنه يكفها   -6

 حمبوب.عن كل معيب، وحيملها عىل كل 

جاء ذكر احلياء يف احلديث لكونه أمراا ُخُلِقياا ربَم يذهل العقل عن كونه من اإليَمن؛ فدّل عىل أّن األخالق    -7

 احلسنة أيضاا من أعَمل اإليَمن ودرجاته.

كانت   -8 القبائح، سواء  ترك  القلب حيمل صحابه ويدفعه عىل  قلبي يف األصل، وشعور يف  احلياء عمل 

 بات ِما يعيبها الناس، ولو مل تكن حمرمة. حمرمات، أو كانت معي

 احلياء حيمل صحابه عىل اإلقبال عىل املحبوبات واملستحبات واملعروف.   -9

ا،  احلياء رأس مكارم األخالق، وزينة اإليَمن، وشعار اإلسالم؛ كَم يف احلديث:   -10 »إن لكل دين ُخلقا

 .  (1)وُخُلُق اإلسالم احلياء«

يسرياا ومن أدنى مراتب اإليَمن؛ قد يكون سبباا لدخول اجلنة، وقد    يفيد احلديث أّن العمل وإن كان  -11

لَُّب يف اجلانَِّة، يف :  -عليه الصالة والسالم    -يكون سبباا من مغفرة الذنوب، كَم قال   تاقا ُجالا يا أاْيُت را ْد را »لقا

» ها ِمن ظاْهِر الطَِّريِق، كاناْت ُتْؤِذي النَّاسا ٍة قاطاعا را جا  .  (2)شا

 

 

  

 
 (. 2149األلباِن يف صحيح اجلامع برقم )( وحسنه  4181( أخرجه ابن ماجه برقم )1)

 (. 1914( أخرجه مسلم برقم )2)
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ْبِن َمْسُعود   اِدُق املَْصُدوق    ملسو هيلع هللا ىلصقاَل: َحّدَثنا َرُسوُل اهلل    - ريَض اهلل َعنُه    - َعْن عبد اهلل  »إِنَّ  :  -َوُهَو الصَّ

ِه َأْرَبِعنَي يْوماا ُنْطَفٌة، ثمَّ يُكوُن َعَلَقةا ِمْثَل ذلَك، ُثمَّ يُكوُن ُمْض  لَك، ثمَّ َغةا ِمْثَل ذ َأَحَدُكْم جْيَمُع َخْلُقُه يف َبْطِن ُأمِّ

وَح، َويْؤَمُر بَأْرَبِع َكلاِمٍت: بَِكْتِب ِرْزقِه وَأَجلِه وَعَملِه وَشِقي أَ  ْو َسِعيٌد، َفَو اهلل  يْرَسُل إَِليِه املََلُك، َفينُْفُخ فِيِه الرَّ

ينَها إِل ِذراٌع، َفيْسبُِق َعَليِه الكَِتاُب  الذي ل إَِلَه َغرَيُه إِنَّ َأَحَدُكْم ليْعَمُل بَعَمل َأْهل اجَلنَِّة حتَّى ما يكوَن َبينَُه َوبَ 

َوبَ  َبينَُه  النَّار حتَّى ما يُكوَن  بَِعَمِل َأْهل  َأَحَدُكْم ليْعَمُل  َفيْدُخُلها، وإِنَّ  النَّاِر  َأْهِل  بَِعَمِل  ِذَراٌع، َفيْعَمُل  ينَها إِل 

 ، َرَواُه الُبخاِري َوُمْسلِم.(1) َفيْدُخُلها«َفيْسبُِق َعَليِه الكِتاُب، َفيْعَمُل بَِعَمل َأْهِل اجَلنِّة 

هو الصحايب اجلليل عبد اهلل بن مسعود اهلُـذيل ريض اهلل عنه، كان من السابقني إىل اإلسالم، وهاجر  

باجلنة، وأوىص أن يؤخذ منه القرآن، وكان من    ملسو هيلع هللا ىلصاهلجرتني، إىل احلبشة، ثم إىل املدينة، شهد له رسول اهلل  

 هـ(. 32اهلل عنه سنة )  كبار علَمء الصحابة، ومن املكثرين لراوية احلديث النبوي، تويف ريض

هذا احلديث عظيم جامع ألحوال اإلنسان من مبدأ خلقه وجميئه إىل هذه احلياة الدنيا إىل آخر أحواله   -1

من اخللود يف دار السعادة، أو دار الشقاء، بَم كان منه يف احلياة الدنيا من كسب وعمل، وفق ما سبق  

 
 (. 2643( ومسلم برقم )6594( أخرجه البخاري برقم )1)
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 يف علم اهلل فقدره وقضاه. 

لو أمعن األئمة النظر يف  ":  - رمحه اهلل    -امللقن    هذا احلديث متضمن لعلوم الرشعية كلها، قال ابن -2

 .(1) "هذا احلديث كله من أوله إىل آخره لوجدوه متضمناا لعلوم الرشيعة كلها ظاهرها وباطنها

:  -رمحه اهلل    -تضمن هذا احلديث مسألة مهمة، وهي مسألة أحكام القدر، قال ابن حجر اهليتمي   -3

 .(2) "لق وهنايته، وأحكام القدر يف املبدأ واملعاد هو حديث عظيم جليل، يتعلق بمبدأ اخل"

هذا احلديث حديث عظيم  ":  -رمحه اهلل    - هذا احلديث جامع جلميع أحوال الشخص، قال اجلرداِن   -4

أو   السعادة  مبدئه وهو خلقه، وحال معاده وهو  بيان حال  فيه  إذ  الشخص؛  أحوال  جامع جلميع 

 . (3) "فيه وهو الرزق الشقاء، وما بينهَم وهو األجل، وما يترصف  

 َيمع ماء الرجل مع ماء املرأة يف الرحم.  )جيمع خلقه يف بطن أمه(:

 منيَّاا، وأصل النطفة املاء القليل.   )نطفة(:

 الدم اجلامد الغليظ، ُسّمي بذلك لتعلقه بَم يمر به.  )علقة(:

 قطعة من حلم، سميت بذلك ألهنا قدر ما يمضغ املاضغ.   )مضغة(:

 الذي كتب فيه مصريه، وسبق يف علم اهلل تعاىل، أو اللوح املحفوظ.  )يسبق عليه الكتاب(: 

 
 (.60/ 10( اإلعالم بفوائد عمدة األحكام )1)

 (. 92( فتح املبني )ص:2)

 (. 52( اجلواهر اللؤلؤية رشح األربعني النووية )3)
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إلنسان يف بطن أمه، وتنقله من طور إىل طور آخر، من منىِّ إىل علقة  يف هذا احلديث مبدأ ا  ملسو هيلع هللا ىلص بنيَّ النبي  

إىل مضغة، ثم يرسل إليه املالاك، فينفخ فيه الروح، ويكتب املالاك ما له من رزق يف دار الدنيا، قليالا أو كثرياا  

سان، وأنه  مآل اإلن  ملسو هيلع هللا ىلصحتى يموت، ويكتب مقدار عمره ومنتهاه، وماذا يعمل من خري ورش؟ ثم بنيَّ النبي  

بمثل َيوف من سوء اخلاُتة، ومعناه: أنَّ من بني آدم من يعمل كل عمره    ملسو هيلع هللا ىلص إما إىل جنة، أو إىل نار، وجاء  

يف طاعة اهلل، فإذا حان قبض روحه أرشك باهلل أو كفر أو انحرف عن دين اهلل تعاىل وطاعته، فَمت عىل ذلك،  

ِمل كلَّ عمره بالكفر، و فعل املعايص، وعند قرب أجله أسلم وتاب وأناب إىل  فكان من أهل النار، وآخر عا

 اهلل تعاىل، فَمت، فصار من أهل اجلنة، فعىل كل مسلم أن َيشى من سوء اخلاُتة. 

 املسألة األوىل: مراتب اإليامن بالقدر:

 اإليَمن بالقدر ال يتم حتى تؤمن هبذه املراتب األربع، وهي: 

وهي اإليَمن بعلم اهلل املحيط بكل يشء الذي ال يعزب عنه مثقال ذرة يف السَموات وال    مرتبة العلم: -1

يف األرض، وأّن اهلل قد علم مجيع خلقه قبل أن َيلقهم، وعلم ما هم عاملون بعلمه القديم، كَم قال  

اداِة﴾سبحانه:  ها الشَّ ْيِب وا امِلُ اْلغا ها إاِل ُهوا عا  [. 22]احلرش:  ﴿ُهوا اهللَُّ الَِّذي ال إِلا

ْعلاْم  وهي اإليَمن بأن اهلل كتب مقادير مجيع اخلالئق يف اللوح املحفوظ، قال تعاىل:    مرتبة الكتابة: -2 ْ تا ﴿أاملا

ىلا اهللَِّ ياِسرٌي﴾ لِكا عا لِكا يِف ِكتااٍب إِنَّ ذا األاْرِض إِنَّ ذا  وا
ِ
ء َما ا يِف السَّ ُم ما ْعلا   [ وقد مُجع يف 70]احلج:    أانَّ اهللَّا يا

 هذه اآلية بني مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة. 

سبحانه وتعاىل  -وهي اإليَمن بأن كل ما َيري يف هذا الكون فهو بمشيئة اهلل    مرتبة اإلرادة واملشيئة: -3

اُؤونا إاِلَّ أان  ﴿ ؛ فَم شاء اهلل كان، وما مل يشأ مل يكن، فال َيرج عن إرادته يشء، قال سبحانه:  - ا تاشا ما وا

اء اهللَُّ ﴾ ياشا املانِيا ب  اْلعا   [29: التكوير ]  را
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وهي اإليَمن بأن اهلل تعاىل خالق كل يشء، ومن ذلك أفعال العباد، فال يقع يف هذا الكون    مرتبة اخللق: -4

﴾يشء إال وهو خالقه؛ لقوله تعاىل: 
ٍ
ء ْ الُِق ُكلِّ يشا  [. 62]الزمر:  ﴿اهللَُّ خا

 
 

 : حسن اخلامتة: الثانيةاملسألة 

اخلري،   وأعَمل  الطاعات،  عىل  واإلقبال  واملعايص،  الذنوب  من  للتوبة  موته  قبل  العبد  يوفق  أن  هي 

 سبحانه، ثم يكون موته بعد ذلك عىل هذه احلال احلسنة. واالبتعاد عَم يغضب الرب 

 : سوء اخلامتة: الثالثةاملسألة 

، مقرتف ما أسخط اهلل سبحانه، مضيع  -جل وعال  - هي أن تكون وفاة اإلنسان وهو معرض عن ربه  

 ما أوجب اهلل عليه. 

 حكم إسقاط اجلنني:

املرأة أنه ال َيوز إسقاطه يف مجيع مراحله إال ملربر رشعي، فإن كان احلمل ال األصل يف محل 

يزال نطفة وهو ما له أربعون يوماا فأقل، وكان يف إسقاطه مصلحة رشعية، أو دفع رضر يتوقع 

حصوله عىل األم، جاز إسقاطه يف هذه احلالة، وال يدخل يف ذلك اخلشية من املشقة يف القيام برتبية 

د، أو عدم القدرة عىل تكاليفهم، أو تربيتهم، أو االكتفاء بعدد معني، ونحو ذلك من األوال

 املربرات غري الرشعية.

أما إن زاد احلمل عن أربعني يوماا حرم إسقاطه؛ ألنه بعد األربعني يوماا يكون علقة، وهو بداية 

بية موثوقة أن يف استمرار خلق اإلنسان، فال َيوز إسقاطه بعد بلوغه هذه املرحلة حتى تقرر جلنة ط

 .احلمل خطراا عىل حياة أمه، وأنه َيشى عليها من اهلالك فيَم لو استمر احلمل
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 : أسباب حسن اخلامتة:الرابعةاملسألة 

 وتقواه. أن يلزم اإلنسان طاعة اهلل   -1

 أن حيقق العبد التوحيد.   -2

 اجتناب الرشك واملحرمات واملعايص، والتوبة منها.   -3

 أن يلح املرء يف دعاء اهلل تعاىل أن يتوفاه عىل اإليَمن والتقوى.   -4

 أن يعمل وَيتهد اإلنسان يف إصالح ظاهره وباطنه.  -5

 أن يكون اإلنسان صادقاا يف نيته وإراداته إلصالح نفسه.  -6
 

يف هذا احلديث إثبات األصل السادس من أصول اإليَمن، وهو اإليَمن بالقضاء والقدر، سواء تعلق   -1

 باألعَمل أو باألرزاق واآلجال. 

بصور األعَمل؛ ألن األعَمل باخلواتيم،    من فوائد احلديث االستعاذة من سوء اخلاُتة، وعدم االغرتار -2

 وما يدري العبد بَم َيتم اهلل له. 

ا  :  -والسالم    عليه الصالة   - احلث عىل الدعاء وأمهيته بالثبات عىل الدين، وقد كان من دعاء النبي   -3 »يا

 » ىلا ِدينِكا ناا عا بِّْت ُقُلوبا لِّبا اْلُقُلوِب، ثا  . (1)ُمقا

 الرزق، وعدم احلرص الشديد، ما دام الرزق مقدراا، مع فعل األسباب.  القناعة بَم قدر اهلل للعبد من -4

اا  أّن التوبة الصادقة النصوح يمُحو اهلل هبا اخلطايا والسيئات حتى الكفر؛ وهلذا يقول اهلل تعال:   -5 ا أاُّي  ﴿يا

را  فِّ ُكْم أان ُيكا ب  ى را سا ا عا ةا نَُّصوحا ْوبا نُوا ُتوُبوا إىِلا اهللَِّ تا ِذينا آما ِري ِمن  الَّ ْ نَّاٍت جتا ُيْدِخلاُكْم جا يِّئااتُِكْم وا نُكْم سا  عا

هْنااُر﴾
ا اأْلا تِها ْ  [. 8]سورة التحريم:  حتا

 
 (.7988( وصححه األلباِن يف صحيح اجلامع برقم )17630( وأمحد برقم )943)( أخرجه ابن حبان برقم 1)
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، وبنفس الوقت فاإلنسان مأمور بأن َيتهد يف  - عز وجل    -الشقاء والسعادة ال يعلمهَم أحد إال اهلل   -6

تكون سبباا لدخول النار، وهو مع هذا  األعَمل التي تكون سبباا لدخول اجلنة، ويبتعد عن األعَمل التي  

 ميرس ملا خلق له. 

 

 
 

  

 

ترشدنا فوائد هذا احلديث إىل جمموعة من القيم اخلُلقية التي عىل املسلم التحيل هبا، اذكر 

 .قيمتني منها حتب أن تتحىل هبَم، مع بيان السبب

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

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

................................................................................................. 
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»يا ُغالُم إيِنِّ أَعلُِّمَك    يْوماا، فقاَل يل:  ملسو هيلع هللا ىلصقاَل: ُكنَْت َخْلَف النبي    - ريض اهلل عنهام    - َعْن عبد اهلل ُبِن َعبَّاٍس  

  ، واعَلمْ َكلاِمٍت: اِْحَفِظ اهلل حْيَفْظَك، احَفِظ اهلل جِتْدُه جُتاَهَك، إَِذا َسَأْلَت فاسَأِل اهلل، وإَِذا اسَتَعنَْت فاسَتِعن باهلل

َة َلْو اْجَتَمَعْت عىل َأْن ينَْفُعوَك بََِشٍء مل ينَْفعوَك إِل بََِشٍء َقْد َكَتَبُه اهلل َلَك، وإَِن اْجَتمَ  وَك َأنَّ األُمَّ عوا عىل َأْن يُُضُّ

ُحُف« الصُّ ِت  َوَجفَّ األَْقالُم  ُرفَِعِت  َعَليَك،  اهلل  َكَتَبُه  َقْد  بََِشٍء  إِلَّ  وَك  يُُضُّ مل  وقاَل:   (1)بََِشٍء  الرتمذي،  َرَواُه 

 .  "َحديث َحَسٌن َصِحيح"

، ابن عم رسول اهلل  - ريض اهلل عنهَم    - هو الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب القريش  

اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص رسول  له  دعا  الصحابة،  من صغار  كان  )  ملسو هيلع هللا ىلص،  التأويل  يعلمه  وأن  الدين،  يف  اهلل  يفقهه  يعني  أن 

ب برتمجان  ملسو هيلع هللا ىلصالتفسري( فاستجاب اهلل دعوة رسوله   رْب هذه األمة وفقيهها وإمامها يف التفسري، وُلقِّ ، فكان حا

؛ لغزارة علمه، فهو من الراسخني يف العلم، وكان عمره عندما تويف النبي     ملسو هيلع هللا ىلص القرآن، وكان يسمى البحرا

 هـ(. 68ثالث عرشة سنة، تويف سنة )

 
 (.2516( وصححه األلباِن يف صحيح الرتمذي برقم )2516( أخرجه الرتمذي برقم )1)
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وهذا  ":  - رمحه اهلل    - تضمن هذا احلديث وصايا مهمة يف تعليم وتربية األبناء، قال ابن رجب احلنبيل   -1

 .(1) "احلديث يتضمن وصايا عظيمة، وقواعد كلية من أهم أمور الدين وأجلها

ع، وأصل  هذا احلديث باعتبار طريقته حديث عظيم املوق":  - رمحه اهلل    -وقال ابن حجر اهليتمي   -2

 . (2) "كبري يف رعاية حقوق اهلل، والتفويض ألمره، والتوكل عليه

تدبرُت هذا احلديث، فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفاا من اجلهل  ":  -رمحه اهلل    -وقال ابن اجلوزي   -3

 .(3) "هبذا احلديث، وقلة التفهم ملعناه

اسمه:    -4 مفرد  بتصنيف  احلنبيل  قدامة  ابن  النَّبِي  "وأفرده  ِصيَّة  وا االقتباس من مشكاة  الْبِن    ملسو هيلع هللا ىلصنور 

بَّاس  . "عا

 فقد مجع سائر أحكام الرشيعة قليلها وكثريها.   ملسو هيلع هللا ىلصهذا احلديث يعترب من جوامع كلمه   -5

 

 
 

 
 (. 462/ 1(جامع العلوم واحلكم ت األرنؤوط )1)

 (. 376( الفتح املبني برشح األربعني )ص: 2)

 ( وقال: إنه يف صيد اخلاطر، ومل نجده فيه.40البن عباس البن رجب )ص:  ( نور االقتباس يف وصية النبي3)

 

 أاْكِمْل الفراغات التالية بَم تراه مناسبا:

 ....................،................ األبناء.هذا احلديث يعد ُعمدة يف
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 أي: راكباا خلفه عىل دابته.  (:ملسو هيلع هللا ىلص)خلف النبي  

 الغالم: الصبي من حني يفطم إىل تسع سنني.   )يا غالم(: 

 أي مُجاالا حتتوي عىل نصائح.  )كلامت(:

 اعِرْف حدوده، وقف عندها، بمالزمة تقواه، واجتناب نواهيه.    )احفظ اهلل(:

 يصونك يف نفسك وأهلك، ودينك ودنياك.  )حيفظك(:

 أمامك.   )جتاهك(:

 إذا أردتا أن تطلب.  )إذا سألت(:

 فرغت من الكتابة.  )رفعت األقالم(:

وظ، واملقصود: أّن  املراد بالصحف: ما كتب فيه مقادير املخلوقات يف اللوح املحف  )وُجفت الصحف(: 

 قد انتهى؛ فاألقالم رفعت، والصحف جفَّت، وال تبديل لكلَمت اهلل.  - عز وجل   - ما كتبه اهلل 

ة العيش، واألمن، والراحة.  )الرخاء(: عا  سا

 
 

يف هذا احلديث رأى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ابن عباس أهالا للوصية مع صغره، فوصاه هبذه الوصية النافعة، وهي:  

ن مطيعاا لربه مؤُتراا بأوامره، منتهياا عن  أن حيفظ أوامر اهلل تعاىل ونواهيه، عىل كل أحواله، ويف كل أوقاته، وأن يكو 

نواهيه، وأن يعمل له بالطاعة، وال يراه يف خمالفته؛ فإنه َيده جتاهه يف الشدائد، وصحح له النبي ملسو هيلع هللا ىلص عقيدته يف  

باهلل، هذا احلديث أصل عظيم يف تربية الصبيان وتوجيههم، وكله يدور عىل تعلق القلب 

 .وااللتفات إليه، وقطع الطمع والرجاء فيَم عند الناس، وتفويض األمر إىل اهلل
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  الصغر، فأرشده إىل التوكل عىل مواله، وأن ال يتخذ إهلاا سواه، وال يتعلق بغريه يف مجيع أموره، ما قل منها وما كثر، 

فَم من خالق إال اهلل، وما من قادر دون اهلل، وما من مدبر لألمر مع اهلل، وال واسطة بني العبد وبني ربه ومواله، فهو  

يف نفس ابن عباس    ملسو هيلع هللا ىلص سبحانه املأمول عند نزول املصائب، وهو سبحانه املرجو عند حلول العقاب، وغرس النبي  

اهلل عنهَم    -  اجتمعوا كلهم،    - ريض  لو  فالناس  بقدره سبحانه وقضائه،  اهلل وقضائه، فكل يشء  بقدر  اإليَمن 

وحاولوا بأقواهلم وأفعاهلم أن َيلبوا لإلنسان نفعاا، أو يدفعوا عنه رضراا، مل يستطيعوا رّضه وال نفعه، إال بأمر كتبه  

»واعلم أّن األمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك بيشء مل ينفعوك إال  بي ملسو هيلع هللا ىلص ذلك، فقال:  اهلل له أو عليه، وقد أكد الن 

 وكذلك يف الَّض، وهذا هو اإليَمن بالقدر، واإليَمن به واجب خريه ورشه.   بيشء قد كتبه اهلل لك« 

 

 املسألة األوىل: حفظ اهلل لعبده نوعان: 

بااٌت  حفظ اهلل للعبد يف مصالح دنياه، كحفظه يف بدنه وولده وأهله وماله، قال اهلل تعاىل:    األول: قِّ ُه ُمعا ﴿لا

ُه ِمْن أاْمِر اهللَِّ﴾  ُظونا ْفا ْلِفِه حيا ِمْن خا ْيِه وا دا  يا
نْيِ هم املالئكة  ":  -ريض اهلل عنهَم    -[ قال ابن عباس  11]الرعد:    ِمْن با

 . (1) "ء القدر خلوا عنهحيفظونه بأمر اهلل، فإذا جا

 
 (. 465/ 1( جامع العلوم واحلكم ت األرنؤوط )1)

 

 .يف حياتك العملية اليومية ما الذي ُتارسه لتنال حفظ اهلل ورعايته؟

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

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

................................................................................................. 
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املنكدر   ابن  اهلل    -وقال  التي  ":  -رمحه  الصالح ولده وولد ولده والدويرات  بالرجل  ليحفظ  إن اهلل 

 . (1)"حوله، فَم يزالون يف حفظ من اهلل وسرت 

حفظ اهلل للعبد يف دينه وإيَمنه، فيحفظه يف حياته من الشبهات والشهوات املحرمة، وحيفظ عليه   الثاين:

ْليانُْفْضُه  أنه قال:    ملسو هيلع هللا ىلصه عند موته، فيتوفاه عىل اإليَمن، ففي الصحيحني عن النبي  دين ُه فا اشا ُدُكْم فِرا اءا أاحا ا جا »إِذا

ْكتا ناْفِس  ُعُه، إِْن أاْمسا بِكا أاْرفا نْبِي، وا ْعُت جا ضا بِّ وا ْلياُقْل: بِاْسِمكا را اٍت، وا رَّ ْوبِِه ثاالاثا ما ِة ثا نِفا ا بِصا اْغِفْر هلا إِْن   فا ا، وا

» نيا
احِلِ ُظ بِِه ِعبااداكا الصَّ فا ْ ا بَِما حتا ْظها اْحفا ا فا ْلتاها أاْرسا

 (2) . 

 

 
 

 
 (. 467/ 1( جامع العلوم واحلكم ت األرنؤوط )1)

 (. 2714( ومسلم برقم )7393( أخرجه البخاري برقم )2)

 :بأمور منهاحيفظ العبُد رَبه 

 املحافظة عىل توحيد اهلل تعاىل وسالمته من الرشك. -1

 من حفظ العبد هلل تعاىل املواظبة عىل الصالة وأدائها يف أوقاهتا. -2

 العبد لسانه من اللغو والقيل والقال والسب والشتم، وغريه من األمور السيئة.أن حيفظ  -3

 أن حيفظ العبُد اهللا تعاىل يف سمعه وبرصه فيوجههَم إىل ما ينفعه ويفيده يف أخراه ودنياه. -4

 أن حيفظ العبد بطنه عن املطعم احلرام، فال يأكل إال ما أباح اهلل له. -5

 ويديه من احلرام، فال يستعملها إال فيَم أباح اهلل له.أن حيفظ العبد قدميه  -6

وقلبه من الشبهات  -سبحانه وتعاىل  -أن حيفظ املرء مجيع جوارحه عن معايص اهلل  -7

 .والشهوات
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 املسألة الثانية: سؤال املخلوق قسامن: 

حمرم، وهو طلب املخلوق يف أمر ال يقدر عليه إال اهلل، وهو من الرشك األكرب املخرج من امللة،    األول:

ا﴾قال تعاىل:   دا عا اهللَِّ أاحا ْدُعوا ما اِجدا هللَِِّ فاالا تا أانَّ املْاسا  [. 18]اجلن:  ﴿وا

واجلاه بدون إظهار  جائز، وهو طلب املخلوق عند احلاجة يف أمر يقدر عليه من املال واملنفعة    الثاين:

التذلل واالفتقار واملسكنة للمخلوق الذي ال يصلح إال هلل وحده؛ ألنه حقيقة العبادة؛ وألنه قادر عىل الَّض  

 والنفع، فهذا السؤال مباح للمؤمن، وال يقدح يف التوحيد والتنزه عنه من كَمل التوكل واالعتَمد عىل اهلل.  

 الستعانة، وِمن تطلب؟ املسألة الثالثة: مفهوم 

 بحيث يتوجه قلب العبد إىل اهلل قبل قيامه بالعمل، وأثناء قيامه.   ،االستعانة: هي طلب العون من اهلل

وال تصلح االستعانة إال باهلل تعاىل؛ ألهنا عبادة قلبية حمضة ال حيق رصفها لغري اهلل؛ وألن املعني حقيقةا   

ور، وخالق األسباب، ومسري العباد، ومترصف بنواصيهم، قال تعاىل:  وقدراا وفعالا هو اهلل مالك زمام األم

اكا ناْستاِعنُي﴾ إِيَّ ْعُبُد وا اكا نا  [. 5]الفاحتة:  ﴿إِيَّ

وال َيوز االستعانة باجلن واألولياء واألموات يف قضاء احلاجات، فهم ال يملكون جلب النفع، وال  

 رصف الَّض عن أنفسهم فضالا عن غريهم.

ى﴾  نة باملخلوق احلي فيَم يقدر عليه، قال تعاىل:  وَيوز االستعا التَّْقوا ىلا اْلرِبِّ وا ُنوا عا اوا تاعا  [. 2]املائدة:﴿وا

 

 

 أاْكِمْل الفراغات التالية بَم تراه مناسبا:

 أول ما يسأل عنه امليت يف قربه: هو:..................................

 حكم االستعانة باجلن واألولياء واألموات يف قضاء احلاجات: هو:...........................
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 املسألة الرابعة: معرفة العبد لربه نوعان: 

 املعرفة العامة: وهي تقتيض اإلقرار به والتصديق واإليَمن، وهذه عامة للمؤمنني.  األول:

املعرفة اخلاصة: وهي تقتيض ميل القلب إىل اهلل بالكلية، واالنقطاع إليه، واألنس به، والطمأنينة   الثاين:

مساكني أهل  "ض العارفني:  بذكره، واحلياء منه، واهليبة له، وهذه املعية هي التي يعرفها العارفون، كَم قال بع 

 .(1) "-عز وجل  - الدنيا خرجوا منها، وما ذاقوا أطيب فيها، قيل له: وما هو؟ قال: معرفة اهلل 

 املسألة اخلامسة: معرفة اهلل للعبد نوعان: 

تعاىل:    األوىل: قال  كَم  واطالعه عىل رسائرهم وعالنيتهم،  بعباده،  علمه سبحانه  عامة: وهي  معرفة 

ْسِوُس بِِه ناْفُسُه﴾  ا ُتوا ُم ما ْعلا نا انا وا ْنسا ْقناا اإْلِ لا ْد خا قا لا  [. 16]ق:   ﴿وا

، كَم قال معرفة خاصة: وتقتيض حمبة اهلل لعبده، وتقريبه إليه، وإجابة دعائه، وإنجاءه من الشدائد  الثاين:

ُه  فيَم يروي عن ربه:    ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  ْمعا ا أاْحباْبُتُه: ُكنُْت سا إِذا تَّى ُأِحبَُّه، فا افِِل حا َّ بِالنَّوا ُب إيِلا رَّ تاقا ْبِدي يا اُل عا زا ا يا ما »وا

ِذي ُيْبرِصُ بِِه« ُه الَّ ا بارصا ُع بِِه، وا ْسما ِذي يا الَّ
 (2). 

 جواز الركوب واإلرداف عىل الدابة إذا كانت الدابة تطيق ذلك.  -1

 ، حيث رآه النبي أهالا هلذه الوصايا مع صغر سنه. -ريض اهلل عنهَم    -ضل ابن عباس ف -2

 أمهية التواضع واللني والقرب من األبناء والتالميذ، كَم يف احلديث: »يا غالم، إِن أعلِّمك«. -3

ريض  -ابن عباس    -عليه الصالة والسالم    -أمهية غرس التوحيد يف نفوس األبناء، فقد علَّم النبي   -4

 وصايا مهمة ونافعة يف التوحيد.  - هلل عنهَم ا
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 (. 6502أخرجه البخاري برقم )( 2)
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 الرضا بالقضاء والقدر والتسليم، وإقرار القلب بأن النفع والَّض بيد اهلل يقدره للعبد.  -5

أمهية إشعار الطفل بمكانته، ومعاملته معاملة الكبار، وأن نحرص عىل حضوره جمالس العلم؛ ليتعلم   -6

النافعة، ويأخذ اخلربة   التي تبنيِّ مكانته وهيبته،  العلوم  الالزمة له، مع تزويده باخلربات والنصائح 

 وتوجيهه التوجيه الصحيح ملا ينفعه. 

وخمتلف   -7 مكان،  كل  يف  وتالميذه  أبناءه  يعلم  بحيث  التدريس،  وطرق  التعليم  أساليب  يف  التنوع 

 األوضاع، مع اختيار املكان والوقت املناسبني. 

ليه، وتعلق قلبه به، واشتغل بطاعته يف السعة والغنى والعافية؛ صار بينه  العبد إذا اتقى اهلل وأقبل ع -8

 وبني ربه معرفة خاصة، تكون نجاته يف الشدائد؛ ألن اجلزاء من جنس العمل، فاحفظ اهلل حيفظك. 
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تستحَُض األحاديَث؛ ثم تكتُب يف دفرتك موجزاا عن كل حديث يف الوحدة؛ من       •

 التايل:خالل اجلدول 

 حديث......... حديث......... حديث......... حديث.........  احلديث

     الراوي

أبرز 

مسائل 

احلديث 

أو أهم 

 معانيه

    

أبرز 

فوائد 

 احلديث
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 ضع دائرة حول رمز اجلواب الصحيح لكل سؤال ِما يل:: 1س

 بال:..................... ال ينفع عمل العبد   (1

 مجيع ما سبق -ج     نية صاحلة         -ب عقيدة صحيحة        - أ

 أقسام الرياء:........................  (2

 أربعة  -ج     ثالثة               -ب قسَمن                - أ

 لفظا اإلسالم واإليَمن؛ إذا اقرتنا لفظا............ معنى. (3

 تساويا معنى -ج     اختلفا معنى            -ب اتفقا معنى         - أ

 ما يسمى بااللتزام الشكيل باإلسالم هو حالة من حاالت:....................  (4

 اإلبداع النفس  - ج  التوافق النفس          - التناقض النفس       ب - أ

 اإليَمن:..................... من أغىل ِخصال  (5

 مجيع ما سبق  - ج حب اهلل ورسوله أكثر ِما سوامها     -كره الكفر        ب - أ

 اإليَمن هو:.........................  (6

 اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل اجلوارح.  - قول باللسان  ج  -اعتقاد بالقلب  ب - أ

 نية إال اللحم والدم وصورهتَم الظاهرة. قيل: من ال............. فيه، فليس معه من اإلنسا (7

 إيَمن  - ج    حياء                  -ذكاء               ب - أ
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 هات معنى كل كلمة من الكلامت يف اجلدول اآلِت:  :2س

 معناها  الكلمة 

  ملياا 

  العالة 

  الشعبة 

  إماطة 

  مضغة 

 ( أمام اجلملة اخلطأ:×وعالمة اخلطأ ) ( أمام اجلملة الصحيحة، ضْع عالمة الصواب )  :3س

 ( )   حيفظ العبد ربه بحفظ لسانه من اللغو والقيل والقال والسب والشتم. (1

 ( )     ال َيوز االستعانة باملخلوق احلي فيَم يقدر عليه.  (2

 ( )  األصل يف محل املرأة أنه ال َيوز إسقاطه يف مجيع مراحله إال ملربر رشعي.  (3

 ( ) حبه ويدفعه عىل ترك القبائح. ا األصل، وشعور يف القلب حيمل صاحلياء عمل قلبي يف   (4

 ( ) اإليَمن له حالوة، وطعم ُيذاق بالقلوب، كَم تذاق حالوة الطعام والرشاب بالفم.  (5

 ( )       النية حملها القلب، والتلفظ هبا مرشوع.  (6

اء ال حُيْبِط العمل، وال ُيْبطِل ثوابه. (7 يا  ( )       الرِّ

 إحسان العبادة: وهو اإلخالص فيها، واخلشوع، وفراغ البال حال التلبس هبا،   (8

 ( )          ومراقبة املعبود.

 ( )     كثرة عقوق األوالد ألمهاهتم من عالمات الساعة.  (9
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 : صل بخط بني القائمة )أ(، وما يناسبها من القائمة )ب( :4س

 )ب( )أ(

ِدِه(  من األحاديث التي عليها مدار االسالم: يا انِِه وا ِلما املُْْسِلُمونا ِمْن لِسا ْن سا  )املُْْسِلُم ما

ْبُعونا شعبة( من أحاديث أصول الدين:  سا ُن بِْضٌع وا  )اإِليَما

أن   التي ترشد إىل  ن ال من األحاديث  ما املسلم هو 

 ُيْؤِذ املسلمني:

لُِّمُكْم ِديناُكْم(  ذا ِجرْبيُل أاتاُكْم يعا  )ها

ِلَمٍت( من األحاديث التي ترشد ألغىل ِخصال اإليَمن:  لُِّمكا كا  )يا ُغالُم إِِنِّ أعا

مبدأ   من  اإلنسان  ألحوال  اجلامعة  األحاديث  من 

 خلقه وجميئه إىل الدنيا: 

 )إنَم األعَمل بالنيات( 

النبي   به  ما جاء  اجلامعة لكل  ملسو هيلع هللا ىلص -من األحاديث 

 من األعَمل الصاحلة الظاهرة والباطنة: 

ِه(  ْطِن ُأمِّ ْلُقُه يف با ُع خا ُكْم َْيما دا  )إِنَّ أاحا

تعليم  يف  مهمة  وصايا  املتضمنة  األحاديث  من 

 وتربية األبناء:

ةا  الاوا دا حا جا ْن ُكنَّ فِيِه وا ِن()ثاالاٌث ما  اإِليَما

 

 

 

 

 

من خالل ما يتاح لك من مصادر؛ بني خطورة انتشار الرياء يف املجتمع املسلم؛ ثم دون ما 

 تصل له من نتائج يف بطاقة، ثم ضعها يف ملف إنجازك.
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 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

 يقدر أمهية االتباع وعدم االبتداع.-

 حيفظ األحاديث املقررة يف هذه الوحدة.-

 حيكم عىل األحاديث.-

مفردات األحاديث املقررة يف هذه يوضح معاِن -

 الوحدة.

يرشح املعنى اإلمجايل لألحاديث املقررة يف هذه -

 الوحدة.

يستخرج الدارس الفوائد واألحكام من -

 األحاديث املقررة يف هذه الوحدة.

 يدعو إىل االعتصام بالكتاب والسنة.-

 .حُيذر من البدع واألهواء-

 خمرجات التعلم
 التباع وترك البتداع.التمهيد: وجوب 

 املوضوع األول: خطورة البدع واألهواء:

ا ما لايسا ِمنُْه  ذا ثا يف أاْمِرنا ها ْن أاْحدا احلديث الثامن: )ما

د ( ُهوا را  .فا

باعاا  اُه تا وا ُكونا ها تَّى يا ُدُكْم حا احلديث التاسع: )ال ُيْؤِمُن أاحا

 .ملِاا ِجْئُت بِِه(

 لكتاب والسنة:املوضوع الثاين: العتصام با

ْن أاباى( ْدُخُلونا اجْلانَّةا إاِلَّ ما تِى يا   .احلديث العارش: )ُكل  ُأمَّ

ْبلاُكْم( انا قا ْن كا نانا ما تاْتباُعنَّ سا  .احلديث احلادي عرش: )لا

 املوضوع الثالث: النهي عن كثرة املسألة:

نُْه فاْجتانِبوُه( ايُتُكْم عا  .احلديث الثاِن عرش: )ما هنا

 ات الوحدةمفرد

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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ُمل، ال نقصا   ين قد كا اإلسالم ديٌن كامٌل، وهو مبنٌي عىل االتباع، وترك االبتداع فيه، وذلكا أنَّ الدِّ

، فمن ابتدع بدعة يف اإلسالم يراها حسنةا فكأنه   ملسو هيلع هللا ىلصفيه، وقد بلَّغ نبي نا حممد   الرسالة، وأدَّى األمانةا

ا   ﴿اْلياْوما الرسالة، حاشاه!؛ ألنَّ اهللا تعاىل يقول:    غمل ُيبلِّ   ملسو هيلع هللا ىلص يقول: إنَّ الدين ناقٌص مل ياكتِمل، وإن حممدا

ُكْم ِديناُكْم﴾ ْلُت لا    . [3]املائدة:  أاْكما

بِْبُكُم اهللَُّ﴾اهلل تعاىل أيضا:    وقال  بُِعوِِن حُيْ اتَّ ب ونا اهللَّا فا
فهذه اآلية    ،[ 31]آل عمران:    ﴿ُقْل إِْن ُكنُْتْم حُتِ

 . واليبتدع يف الدين شيئاا   ملسو هيلع هللا ىلصالكريمة تبني أن املحب هلل تعاىل حقاا هو الذي يتبع رسالة حممد 

 

 

يف    ملسو هيلع هللا ىلص  ماذا َيب علينا أن نفعله جتاه ما أمرنا اهلل تعاىل به يف القرآن الكريم، وما أمرنا به رسوله الكريم

 ؟السنة النبوية

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

...................................................................................... ............ 
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ن ُأمِّ املُْؤِمننِيا ُأمِّ عبِد اهلل عائشة   نها    -عا ُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:    -ريضا اهلل عا ثا يف أاْمِرنا  قالاْت: قالا را ْن أاْحدا »ما

» د  ُهوا را ا ما لايسا ِمنُْه فا ذا ُمْسلِم. ،  (1) ها اُه الُبخاِري وا وا  را

د «ويف راويٍة ملُِْسِلم:  يِه أاْمُرنا فاُهوا را لا الا لايسا عا ما ِملا عا ْن عا »ما
 (2). 

  ملسو هيلع هللا ىلص - ، تزوجها النبي  -ريض اهلل عنهَم    -هي الصحابية اجلليلة أم املؤمنني عائشة بنت أيب بكر الصديق  

الصحابة   وكان  احلديث،  وراوية  والفقه  بالعلم  اشتهرت  سنني،  تسع  وعمرها  للهجرة،  الثانية  السنة  يف 

ت أفقه نساء األمة عىل اإلطالق، روت أكثر من ) ( 2210يسألوهنا عَم يشكل عليهم، فتجيبهم، حتى عدَّ

 هـ(. 57حديثاا، توفيت ريض اهلل عنها سنة ) 

العسقالِن    قال  -1 حجر  اهلل    - ابن  من  ":  -رمحه  وقاعدة  اإلسالم،  أصول  من  معدود  احلديث  هذا 

، فهو كامليزان لألعَمل الظاهرة، كَم أّن حديث:  (3) "قواعده، وقال: يصلح أن ُيسمى نصف أدلة الرشع

ُل بِالنِّيَّاِت« »إِنََّما اأْلاْعَما
 ، ميزان لألعَمل الباطنة. (4) 

 
 (.1718( ومسلم برقم )2697( أخرجه البخاري برقم )1)

 (.1718( أخرجه مسلم برقم )2)

 (.357/ 5( فتح الباري )3)

 ( سبق خترَيه.4)
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عات،  ملسو هيلع هللا ىلصإنه من جوامع كلمه  ":  -رمحه اهلل  -وقال اإلمام النووي  -2 ا ؛ فإنه رصيح يف رد البدع واملخرتا

 .(1) "وهو ِما ُيعتنى بحفظه واستعَمله يف إبطال املنكرات

؛ فإنه رصيح يف رد  ملسو هيلع هللا ىلصهو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي  ":  -رمحه اهلل    - وقال ابن دقيق العيد   -3

 .(2) "كل بدعة وكل خمرتع

 من أنشأ واخرتع من ِقبل نفسه وهواه.   )من َأْحَدَث(:

 يف ديننا ورشعنا الذي ارتضاه اهلل لنا.    )يف أمرنا(:

 . ملسو هيلع هللا ىلصِما ينافيه ويناقضه، ومل يرشعه اهلل ورسوله  )ما ليس منه(: 

 :)  أي: مردود عىل فاعله؛ لبطالنه، وعدم االعتداد به، فال يقبله اهلل تعاىل.  )ردٌّ

أّن من أحدث واخرتع يف الدين شيئاا مل يكن موجوداا يف   - عليه الصالة والسالم    - يف هذا احلديث بنيَّ  

لعامة، وال يندرج حتت حكم فيهَم، أو يتعارض  الرشع يف القرآن والسنة، ومل يوافق أدلة الرشيعة، وقواعدها ا

مع أحكامها؛ سواء من األعَمل واألقوال والعبادات؛ فهي مردودة عىل صاحبها، وغري مقبولة منه، وهي 

الدين، وليتمسك هبدي سيد   االبتداع يف  فليحذر كل مسلم من  آثم يف ذلك،  ُمعتدٌّ هبا، وهو  باطلة وغري 

 وصحابته الكرام.     ملسو هيلع هللا ىلصاملرسلني 

 
 (.12/16( رشح النووي عىل مسلم ) 1)

 (. 22( رشح األربعني النووية البن دقيق العيد )ص:2)
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 املسألة األوىل: مفهوم البدعة:

لغة  تعاىل:    البدعة  اهلل  قول  ومنه  سابق،  مثال  غري  عىل  واإلحداث  االخرتاع  اِت  هي:  وا َما السَّ ِديُع  ﴿با

اأْلاْرِض﴾ اُكْم  :  -عليه الصالة والسالم    -. وقال  (1) [ أي: خمرتعهَم من غري مثال سابق117]البقرة:    وا إِيَّ »وا

ٌة« لا الا ٍة ضا ُكلَّ بِْدعا ٌة، وا ٍة بِْدعا ثا إِنَّ ُكلَّ حُمْدا ثااِت اأْلُُموِر، فا حُمْدا  . (2)وا

أو    والبدعة رشعاا  السنة  الكتاب أو  الدين، وليس له أصل يف  أو فعل حمدث نسب إىل  هي: كل قول 

 (4) . (3) اإلمجاع، يف العقيدة والعبادات، واألمور التي يتعبد هبا اخللق هلل تعاىل

 
 

 

 
 (. 45ص:( ينظر: االعتصام للشاطبي، 1)

 (. 2549( وصححه األلباِن يف صحيح اجلامع برقم )4607( أخرجه أبو داود برقم )2)

 (. 11( ينظر: جممل أصول أهل السنة، نارص العقل )ص:3)

 (. 128( جامع العلوم واحلكم، حتقيق األرنؤوط )ص:4)

فكل من أحدث شيئاا، ونسبه إىل الدين، ومل يكن له أصل من الدين يرجع إليه، فهو )قال ابن رجب: 

. (4)(ضاللة، والدين بريء منه، وسواء يف ذلك مسائل االعتقادات أو األعَمل أو األقوال الظاهرة والباطنة

 .فكل ما خالف الكتاب والسنة أو إمجاع سلف األمة من االعتقادات والعبادات فهو بدعة

 

 

  .اذكر بعض البدع يف الدين املنترشة يف بلدك

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

........................................................................................ 
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 املسألة الثانية: ل تطلق البدعة عىل عمل معني إل بثالثة رشوط: 

 أن يكون العمل حمدثاا.  -1

 أن ينسب ويضاف إىل الدين.  -2

 أن ال يكون له أصل يف الرشع.  -3

 

 
 

 املسألة الثالثة: أنواع البدع وحكمها:  

كاعتقاد أّن أحداا من اخللق يعلم الغيب، أو أّن هناك أناساا يترصفون يف الكون،    بدعة يف العتقاد:  -1

 أو حتريم احلالل، وحتليل احلرام، ونحو ذلك ِما له تعلق بأصول الدين، فهذه البدع كفر، خترج عن اإلسالم. 

بتداع صلوات وأذكار وأوراد وأدعية وأعياد عىل هيئة غري مرشوعة، وغري ذلك  كابدعة يف العبادة:    -2

 ِما يتعلق بالعبادات، فهذه البدع فسق ال جتوز. 

كالتقرب إىل اهلل برتك ما أحله اهلل لعباده، كاالمتناع عن لبس ناعم الثياب والرغبة    بدعة يف السلوك:  -3

 ت، وغري ذلك ِما يتعلق بالسلوك، فهذه بدع معصية ال جتوز. عن الزواج، وترك أكل اللحم والتنعم باملباحا 

يف الدين تقسيم البدعة إىل حسنة وسيئة؛ فالبدع كلها حمرمة مذمومة رشعاا؛ لقول النبي  اليوجد

يف  -عليه الصالة والسالم  -، وليس يف الدين بدعة حسنة، فحكم النبي (1): »كل بدعة ضاللة«ملسو هيلع هللا ىلص

البدعة قاعدة عامة ال يستثنى منها يشء، ومن استثنى شيئاا فعليه أن يأيِت بالدليل، وال يرد يف ذلك 

 .ملسو هيلع هللا ىلصيشء مرفوع عن النبي 
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 الدين اإلسالمي دين كامل ال نقص فيه، وال حيتاج إىل ابتداع فيه. -1

 الواجب عىل املسلم أن حيرص عىل االتباع، وعدم االبتداع يف الدين. -2

 َيرج العبد عن دائرة االتباع إىل االبتداع. أمهية معرفة السنة، وفقه معانيها ومقاصدها؛ لئال   -3

 الدين مبناه عىل الرشع واالتباع، ال عىل الرأي واهلوى.  -4

 . -عز وجل   -األمر باتباع سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وااللتزام هبا، والنهي عن كل بدعة يف دين اهلل   -5

السلف  املقياس يف كون اليشء حمدثاا، أو غري حمدث؛ هو أصول الدين من القرآن والسنة وعمل   -6

 الصالح من الصحابة والتابعني. 

يستحق   -7 عليه، وهو  عليه، وعمله مردود  فإثمها  الرشع  توافق  بدعة ال  الدين  ابتدع يف  أن من 

 الوعيد. 

احلديث يدل بمنطوقه عىل أّن كل عمل ليس عليه أمر الرشع فهو مردود، ويدل بمفهومه عىل أن   -8

 جه اهلل تعاىل. كل عمل موافق للرشع فهو مقبول إذا كان خالصاا لو
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ٍد عبِد اهللِ ْبِن َعْمِرو ْبِن الَعاِص   »ل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم :  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسْوُل اهللِ    - ريض اهلل عنهام    - َعْن َأِِب حممَّ

بِِه« ملَِا ِجْئُت  َتَبعاا  َهَواُه  َيُكوَن  النووي:  (1) َحتَّى  ورجاله  ". وقال ابن حجر:  (2) "َحِدْيٌث َحَسٌن َصِحْيٌح "، قال 

 . (3) "ثقات

وهذا احلديث  ":  - رمحه اهلل    -هذا احلديث مع وجازته يصلح أن يقال فيه: إنه كل اإلسالم؛ قال الطويف  

: هو -رمحه اهلل    -. قال الشبشريي  (4) "عىل وجازته واختصاره من اجلوامع هلذه األربعني وغريها من السنة

 . (5) "وجيز، جامع ألفراد الرشيعةحديث عظيم نافع  

 ال يؤمن اإليَمن الكامل.  )ل يؤمن أحدكم(:

 ما حتبه، وُتيل نفسه إليه.  )هواه(:

 .من الرشيعة املطهرة الكاملة -عليه الصالة والسالم  -ملا جاء به النبي   )تبعاا ملا جئُت به(:

 
 (. 15وضعفه األلباِن يف ظالل اجلنة برقم ) (  98/  1( والبغوي يف رشح السنة ) 15( أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة برقم ) 1) 

 ."حديث حسن صحيح، رويناه يف كتاب احلجة بإسناد صحيح"(: 113( حيث قال يف األربعني النووية )ص: 2)

 (. 289/ 13( فتح الباري البن حجر )3)

 (. 331( التعيني يف رشح األربعني، للطويف )4)

 (. 256للشبشريي )( اجلواهر البهية يف رشح األربعني النووية، 5)

 



 (78( 

 

 

، فال يكون املرء مؤمناا حتى -عز وجل    -من أصول اإليَمن، وهي مقرونة بمحبة اهلل    ملسو هيلع هللا ىلصحمبة النبي  

، أي: ال  «ال يؤمن أحدكم»:  ملسو هيلع هللا ىلص   عىل حمبة مجيع اخللق، ويف هذا احلديث يقول النبي  ملسو هيلع هللا ىلصيقدم حمبة الرسول  

بمعنى: أن يكون طبعه وقلبه متابعاا ملا جاء    «حتى يكون هواه تبعاا ملا جئت به »يستكمل أحد املسلمني إيَمنه،  

من هذه الرشيعة املطهرة الكاملة؛ كَم ُّيوى املحب حمبوبه، فإّن من أحب شيئاا تبعه هواه، ومال    ملسو هيلع هللا ىلص به النبي  

إنَم جاء برشائع الدين الكاملة، من اإليَمن    - عليه أفضل الصالة والسالم    - عن غريه إليه ووااله؛ وألنه  

اا ملا جاء به الشارع من الدين،  واإلسالم واإلحسان، والنصح العام واخلاص واالستقامة؛ فإذا كان هواه تبع 

يعمل أي عمل من   أن  أراد  فهو اخلارس حقاا، فمن  إىل هواه،  والكافر معرض عن ذلك  املؤمن حقاا،  فهو 

 األعَمل َيب أن يعرضه عىل الكتاب والسنة، فإن وافقهَم فعله، وإن خالفهَم اجتنبه، وأعرض عنه. 

 

 

 

 

 :يطلق اهلوى، وُيراد به أكثر من معنى

اُوُد ى األولاملعن ا دا : ٌيطلق ويراد به ما يكون مذموماا، وهو الذي فيه خمالفة احلق، مثل قوله تعاىل: ﴿يا

بِ  ن سا ُيِضلَّكا عا ىَٰ فا تَّبِِع اهْلاوا الا تا نْيا النَّاِس بِاحْلاقِّ وا ةا يِف اأْلاْرِض فااْحُكم با ِليفا ْلنااكا خا عا يِل اهللَِّ﴾ ]سورة إِنَّا جا

 [.26ص:

 : يطلق عىل ما حيبه اإلنسان، ويميل إليه، ويشمل ذلك امليل إىل احلق والباطل. ثايناملعنى ال

: يطلق ويراد به حمبة احلق خاصة، واالنقياد إليه، وعىل ما يكون حقاا، كَم جاء يف هذا املعنى الثالث

 .احلديث، حيث ُأُطلق عىل املحبة املحمودة، أي: اهلوى الذي هو حممود، وليس بمذموم
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 واالنقياد ملا جاء به النبي ملسو هيلع هللا ىلص. وجوب القبول  -  1

 التحذير من اتباع اهلوى، واملخالف لرشيعة اهلل.  -  2

 جماهدة النفس وتربيتها عىل التخيل عن اهلوى حتى تتبع رشع اهلل تعاىل.  -  3

ا جلميع ما جاء به النبي ملسو هيلع هللا ىلص فهو مؤمن كامل اإليَمن.  -  4  من كان هواه تابعا

 

  

 

ب نفسه  د عددا من الوسائل التي يمكن للمسلم أن ُيدرَّ من خالل دراستك للحديث؛ حدِّ

 .من خالهلا لكي يكون هواه مع احلق

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

................................................................................................. 
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َرُسوَل اهللَِّ   َأنَّ  ُهَرْيَرَة ريض اهلل عنه  َأبِى  َأَبى«  َقاَل:    ملسو هيلع هللا ىلصَعْن  َمْن  إِلَّ  نََّة،  اجْلَ َيْدُخُلوَن  تِى  ُأمَّ َيا »ُكلُّ  َقاُلوا: 

نََّة، َوَمْن َعَصايِن َفَقْد َأَبى«َرُسوَل اهللَِّ َوَمْن َيْأَبى؟ َقاَل:   ، رواه البخاري.(1) »َمْن َأَطاَعنِي َدَخَل اجْلَ

 . (3) أو أمة اإلجابة ،(2) األمة هنا أمة الدعوة  )أمتي(:

 من امتنع ومل يستجب. )َمْن َأَبى(: 

 أي: من استجاب وقبل، وانقاد ملا جئُت به.  )من أطاعني(:

 . (4)  أي: مل يقبل، وال انقاد ملا جئت به )ومن عصاين(:

ا دعا إليه من اإليَمن باهلل، وبكل ما  أمته، أّن مجيع من أجابه إىل م  ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا احلديث الرشيف برشَّ النبي  

فقال الصحابة الكرام: ومن    »إال من أبى«عىل نحو ما جاء به يف دين اإلسالم؛ فإن جزاءه اجلنة    ملسو هيلع هللا ىلصأخرب به  

»دخل  أي: انقاد وأذعن ملا جئُت به    »من أطاعني«:  -عليه الصالة والسالم    -يأبى يا رسول اهلل؟ فأجاهبم  

 
 (. 7280( أخرجه البخاري برقم )1)

 ( هم كل الناس الذين دعاهم وخاطبهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص برسالته من أهل الكتاب أو املرشكني، أو غريهم.2)

 ( هم كل من أجاب وآمن بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل ما دعا إليه من دين اإلسالم. 3)

 (.13/254( ينظر: فتح الباري البن حجر )4)
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 .  (1) وامتنع عن قبول دعويت أو امتثال أمري؛ فله النار جزاء وفاقاا  »من عصاِن« ، وأما  اجلنة«

ة دخل اجلنة، ومن اتبع هواه وزل عن الصواب،  وتقدير الكالم: من أطاعني وُتسك بالكتاب والسن 

األهواء   وَيتنب  والسنة،  بالكتاب  يعتصم  الذى  هو  املطيع  فإن  النار؛  دخل  املستقيم  الطريق  عن  وضل 

 .   (2) والبدع 

 

 املسألة األوىل: املؤمن كامل اإليامن يدخل اجلنة بال عذاب ول حساب:

يف عمله؛ فهؤالء يدخلون    - عليه الصالة والسالم    - من كمل اإليَمن يف قلبه انقاد هلل تعاىل ورسوله  

ْدُخُل اجلانَّةا  يف احلديث بقوله:    - عليه الصالة والسالم    -اجلنة بال عذاب وال حساب، كَم بنّي ذلك النبي   »يا

الَّ  ُهُم  اٍب،  رْيِ ِحسا بِغا ا  أاْلفا ْبُعونا  تِي سا ُأمَّ «ِمْن  ُلونا كَّ تاوا يا ِْم  هبِّ را ىلا  عا ، وا ونا ُ تاطاريَّ يا الا  ، وا ُقونا ْ ْسرتا يا ِذينا الا 
، وتلك  (3)

 صفات من حقق التوحيد وكمل إيَمنه. 

 
 (.13/254فتح الباري البن حجر )( ينظر: 1)

 (. 238( مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح )ص:2)

 (. 220( ومسلم برقم )5705( أخرجه البخاري برقم )3)

 

د ثالثة أمور َيب أن نطيع فيها الرسول   .ملسو هيلع هللا ىلصبالتعاون مع زمالئك وحتت إرشاف معلمك؛ عدِّ

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

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

........................................................................................ 
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فاملؤمن الذي استقام عىل أمر اهلل، وترك حمارم اهلل، ومات عىل االستقامة، فإنه يدخل اجلنة بغري حساب  

 يف هذا احلديث.  -عليه الصالة والسالم  - أخرب عنهم وال عذاب، ومنهم هؤالء الذين 

 
 املسألة الثانية: حكم عصاة املوحدين: 

ا   ، وعليهم  -عليه الصالة والسالم   -عصاة املوحدين هم الذين آمنوا باهلل تعاىل، واتبعوا الرسول حممدا

ذنوب وسيئات، وماتوا من غري توبة، فأمُرهم يف اآلخرة إىل اهلل تعاىل، إن شاء عذهبم بقدر ذنوهبم، وإن شاء  

ْغِفُر أاْن  م الرامحني، قال تعاىل:  عفا عنهم وغفر هلم، إما بشفاعة الشافعني، وإما برمحته وهو أرح ﴿إِنَّ اهللَّا الا يا

اُء﴾ اْن ياشا
لِكا ملِ ا ُدونا ذا ْغِفُر ما يا كا بِِه وا وكذلك تفاوت  ":  - رمحه اهلل    -[ قال احلافظ ابن رجب  48]النساء:    ُيرْشا

ائر، وقد  عذاب عصاة املوحدين يف النار بحسب أعَمهلم، فليس عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أصحاب الصغ 

 . (1)"أو بَم شاء اهلل من األسباب؛ وهلذا يموت بعضهم يف النار  ،َيفف عن بعضهم العذاب بحسنات أخر له

 
 

 
 (.182( التخويف من النار )ص:  1)

إىل ما دعا  ملسو هيلع هللا ىلصيف هذا احلديث برشى عظيمة للطائعني من هذه األمة أّن مجيع من أجاب النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلصإليه من دين اهلل تعاىل فإّن جزاءه اجلنة، ويف احلديث أيضا نذارة: أّن من مل يستجب لدعوة النبي 

 .شهواته وهواه؛ ُحِرم اجلنة، ودخل النار بعوات ،ملسو هيلع هللا ىلصه وما جاء به، وعَص اهلل ورسول

 

 

 .ملسو هيلع هللا ىلصِصْغ فكرتني عمليتني من األفكار التي تراها معينة لك يف واقعنا املعارص عىل حتقيق طاعة النبي 

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

...................................................................................................... 
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 الدخول يف الدين وعىص كلياا ل يدخل اجلنة أبداا: املسألة الثالثة: َمْن َأَبى 

كلياا؛    ملسو هيلع هللا ىلص ، أو ارتد عنه؛ فهذا قد أبى وعَص اهلل رسوله  ملسو هيلع هللا ىلصمن أبى الدخول يف الدين، ومل يستجب للنبي  

ومصريه نار اخللود التي ال خروج منها أبداا، نعوذ باهلل من اخلرسان، وهم الذين ذكر اهلل تعاىل تأبيد عقوبتهم  

ها  قوله تعاىل: يف النار يف ا * إاِلَّ طاِريقا جا ُْم طاِريقا الا لِياْهِدُّيا ُْم وا ُكِن اهللَُّ لِياْغِفرا هلا ْ يا ظالاُموا ملا ُروا وا فا ِذينا كا نَّما  ﴿إِنَّ الَّ

ا﴾ ىلا اهللَِّ ياِسريا لِكا عا انا ذا كا ا وا ا أابادا الِِدينا فِيها افِِرينا  ﴿إِنَّ اهللَّا[ وقال اهلل تعاىل:  169،  168]النساء:    خا نا اْلكا عا  لا

ا﴾ الا ناِصريا لِيًّا وا ُدونا وا
ِ ا الا َيا أابادا ا  الِِدينا فِيها ا * خا ِعريا ُْم سا دَّ هلا أاعا ﴿إاِلَّ  [ وقال تعاىل:  65،  64]األحزاب:    وا

نَّما  ها ُه ناارا جا إِنَّ لا ُه فا ُسولا را ْعِص اهللَّا وا ْن يا ما تِِه وا االا ِرسا ا ِمنا اهللَِّ وا غا ا﴾ باالا ا أابادا الِِدينا فِيها  [. 23]اجلن:  خا

الشهادة بأّن حممداا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تتضمن طاعتاه يف كل ما أمر به، واجتناب كلَّ ما هنى عنه وزجر؛   -1

﴾ قال تعاىل:   ُسولا أاطِيُعوا الرَّ نُوا أاطِيُعوا اهللَّا وا ِذينا آما اا الَّ اأاُّي   [. 59]النساء: ﴿يا

استجاب له باالنقياد ملا دعا إليه  ال يكون العبد مستجيباا وال طائعاا إال إذا قبل ما جاء به النبي ملسو هيلع هللا ىلص، و  -2

تعاىل:   قال  كَم  احلق،  ودين  اهلدى  ملِاا  من  اُكْم  عا دا ا  إِذا ُسوِل  لِلرَّ وا هللَِِّ  اْستاِجيُبوا  نُوا  آما ِذينا  الَّ اا  أاُّي  ا  ﴿يا

ِييُكْم﴾ ظِ [ وقال تعاىل:  24]األنفال:    حُيْ ا عا ْوزا ازا فا ْد فا قا ُه فا ُسولا را ْن ُيطِِع اهللَّا وا ما ﴾﴿وا  [. 71]األحزاب:    يَما

ْشا اهللَّا  فوز املرء يف الدنيا واآلخرة يكون باتباع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، قال تعاىل:   -3 َيا ُه وا ُسولا را ْن ُيطِِع اهللَّا وا ما ﴿وا

﴾ اِئُزونا ِئكا ُهُم اْلفا ُأولا تَّْقِه فا يا  .(1) [52]النور:  وا

أاطِيُعوا  سبب للرمحة، قال تعاىل:    ملسو هيلع هللا ىلصطاعة الرسول  -4 ﴾﴿وا ُونا لَُّكْم ُتْرمحا عا ُسولا لا  [.56]النور:   الرَّ

ُسولا  كان رفيقه يف اجلنة مع الصاحلني وغريهم، قال تعاىل:    ملسو هيلع هللا ىلص من أطاع الرسول    -5 الرَّ ْن ُيطِِع اهللَّا وا ما ﴿وا

ا دا ها الش  يِقنيا وا دِّ الصِّ ْيِهْم ِمنا النَّبِيِّنيا وا لا ما اهللَُّ عا ِذينا أاْنعا عا الَّ ِئكا ما ُأولا ا﴾ فا فِيقا ِئكا را ُسنا ُأولا حا نيا وا
احِلِ الصَّ  وا

ِ
  ء

 [.69]النساء: 
  

 
 (.13/254( ينظر: فتح الباري البن حجر )1)
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ا قال:    ملسو هيلع هللا ىلص عن أِب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه عن النبي   ا، َوِذَراعا ا ِشِْبا »َلَتْتَبُعنَّ َسنََن َمْن َكاَن َقْبَلُكْم ِشِْبا

رواه    (1) »َفَمْن؟«ُقْلنَا: َيا َرُسوَل اهللَِّ، اْلَيُهوُد َوالنََّصاَرى؟ َقاَل    بِِذَراٍع، َحتَّى َلْو َدَخُلوا ُجْحَر َضبٍّ َتبِْعُتُموُهْم«

 البخاري ومسلم. 

  هو سعد بن مالك بن سنان األنصاري اخلزرجي، أبو سعيد اخلدرّي، صحايب، كان من مالزمي النبي 

 ه(. 74( حديثاا، تويف يف املدينة، سنة )1170، وروى عنه أحاديث كثرية، وغزا اثنتي عرشة غزوة، وله )ملسو هيلع هللا ىلص

 واألفعال. بفتح السني، وهي الطريقة والسرية  )َسنََن(:

 أي: الذين قبلكم من األمم.  )من كان قبلكم(:

 منصوٌب عىل املصدر، أي: حتذون حذوهم.  )حذو(:

ذ، وهي ريش السهم، وله قّذتان متساويتان.  )الُقّذة(:  بضم القاف، واحدة الُقذا

باع لنفسها، شديد الظلمة، نتن الريح.  اجلُْحر: بضم اجليم، كل  يشء حتتفره  )ُجحر(:  اهلوام والسِّ

ب(: يف    )الضَّ مريي  الدَّ ونقل  احِلرذون،  ُتشبه  احليوان"حيوان  واحلاْرباء،   "حياة  ل،  را والوا  ، بَّ الضَّ أن 

 وشحمة األرض، والوزغ، كلها متناسبة يف اخلاْلق. 

 
 (. 2669( ومسلم برقم )7320( أخرجه البخاري برقم )1)
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بَم يكون عليه حال أمته يف فرتة من الفرتات، وهي تقليد ومتابعة أهل األهواء والبدع من    ملسو هيلع هللا ىلصأخرب  

الذين بدلوا دينهم، وأن طوائف من هذه األمة سيتبعون ويقلدون طريقتهم يف أفعاهلم   اليهود والنصارى 

ضب لدخلوه    ، حتى لو دخلوا جحر ملسو هيلع هللا ىلصوحياهتم وسياستهم ودياناهتم، متابعة دقيقة شديدة، تاركني سنته  

 . (1) وراءهم

بالكفار، منها قوله تعاىل:   التشبه  النصوص عىل حتريم  األاْمِر  وقد دلت  نا  مِّ ٍة  يعا ِ ىلا رشا ْلنااكا عا عا ﴿ُثمَّ جا

﴾ ْعلاُمونا يا ال  ِذينا  الَّ اء  أاْهوا تَّبِْع  تا ال  وا ا  بِْعها اتَّ سبحانه:  18]اجلاثية:    فا وقال  وا [  اْلياُهوُد  نكا  عا تاْرَضا  لان  الا  ﴿وا

اءُهم باْعدا الَِّذي باْعتا أاْهوا ِئِن اتَّ لا ى وا ى اهللِّ ُهوا اهْلُدا تاُهْم ُقْل إِنَّ ُهدا تَّبِعا ِملَّ تَّى تا ى حا ارا ا لاكا    النَّصا اءكا ِمنا اْلِعْلِم ما جا

الا ناِصرٍي﴾ يِلٍّ وا ْومٍ : ملسو هيلع هللا ىلص [ وقال رسول اهلل  120]البقرة:   ِمنا اهللِّ ِمن وا بَّها بِقا ْن تاشا ُهوا  »ما  .  (2) ِمنُْهْم« فا

 املسألة األوىل: مفهوم التشبُّه: 

 .  (3) من املشاهبِة، وهي املَمثلة واملحاكاُة والتقليد التشبه لغة:

باِه املتشبَِّه به، وعىل هيئتِه وحليتِه وصفته، وقد    واصطالحاا:  عبارٌة عن حماولة اإلنسان أن يكونا عىل شا

يتكلَّف ذلك ويتعل ُمه، ويقع التشبه يف أموٍر قلبيٍة ِمن االعتقادات واإلرادات، وقد يقع يف أمور خارجيٍة من  

 أقواٍل وأفعاٍل، من عباداٍت أو عاداٍت أو أخالٍق أو غريها.  

 
 (. 13/301( وفتح الباري البن حجر ) 16/219رشح النووي عىل مسلم )( ينظر: 1)

(2( برقم  داود  أبو  أخرجه   )4031( اإلحياء  ختريج  يف  العراقي  إسناده  وصحح  الفتح 1/342(  يف  احلافظ  وحسنه   )

(10/222 .) 

 . (7( ورسالة )من تشبه بقوم فهو منهم( د. نارص العقل )ص: 12/5( املوسوعة الفقهية الكويتية )3)
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 املسألة الثانية: أنواع التشبُّه بالكفار:  

تشبه حمرم ال َيوز، وهو التشب ُه بالكفار بقصٍد بشتى أصنافِهم ِما هو من خصائصهم، وِما    النوع األول:

يتميزون به عن غريهم، وفعلوه عىل سبيل أنه دين يتعبدون به، سواء يف عقائِدهم وأعيادهم، أو عباداهتم،  

 سلمني، أو مل ينترش. أو عاداهتم وأزيائهم، أو سلوكهم وأخالقهِم، وما إىل ذلك، سواء انترش عند امل

تشبه مباح وجائز، وهو التشبه بالكفار بأمور ليست من خصائصهم، وتفشت يف الناس،    النوع الثاين:

والصناعات،   غريهم،  مع  هبا  ويشرتكون  يفعلوهنا  التي  العادات  الغراء،كأمور  رشيعتنا  مع  يتصادم  ومل 

ن ألوان التقدم املادي، التي تعوُد باخلري عىل بالد واملبتكرات، والعلوم التجريبية النافعة، وما توصلوا إليه م

املسلمني؛ ألن هذا مطلوب؛ حتى حتصل األمة عىل أسباب القوة، وأن تأخذ هبا؛ لتكون أمة قوية ِمكنة يف  

ٍة، وأمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود؛ ليكون    ملسو هيلع هللا ىلصاألرض؛ وألن رسول اهلل   اختذ اخلندق واخلاتما من فضَّ

نوا الدواوين، وغريها. ترمجاناا له  ، واستخدم الصحابة املنجنيق، ودوَّ

 

 

 

 

 

  .ارضب بعض األمثلة  للتشب ه بالكفار تراه يف بعض الشباب يف الظاهر أو الباطن

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

........................................................................................ 
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 املسألة الثالثة: احِلَكُم من حتريم التشبُّه بالكفار: 

حكيٌم يف أقداره، وحكيٌم أيضاا يف رشائعه وأوامره الدينية، فينبغي    -تبارك وتعاىل    -ينبغي أن ُيعلم أّن اهلل   -1

للمسلم أن يسلم ألحكام اهلل الكونية والرشعية، سواء عرف احلكمة من وراء هذا الترشيع أو مل يعرف،  

تَّىا حُيا قال اهلل تعاىل:   بِّكا الا ُيْؤِمنُونا حا را َّا  ﴿فاالا وا ا ِمِّ جا را ُدوْا يِف أانُفِسِهْم حا
ِ ْيناُهْم ُثمَّ الا َيا را با جا ُموكا فِيَما شا كِّ

 ﴾ ْسِليَما لُِّموْا تا ُيسا ْيتا وا  [.  65]النساء:   قاضا

 أّن األعَمل التي يعملها الكفار، وينفردون هبا مبناها عىل الضالل والفساِد واالنحراٍف غالباا. -2

إىل حمبة هؤالء الكفار؛ ألن التشب ه يورث غالباا اإلعجابا بالكفاِر، وبدينهم    وكذلك قطع الطريق املفضية  -3

، واملوافقة يف األقوال واألعَمل، وهذا خُملٌّ باإليَمن، ويؤدي إىل   وعاداهتم وفسادهم، ويوقُع امليل القلبيَّ

، والنُفرة من أهل احلقِّ ومعاداهتم، وهذا يدخل يف مواالة الك فار املحرمة، واهلل تعاىل  التنازل عن احلقِّ

ُه﴾يقول:  ُسولا را ادَّ اهللَّا، وا ْن حا اد ونا ما اْلياْوِم اآْلِخِر ُيوا ا ُيْؤِمنُونا بِاهللَِّ، وا ْوما ُد قا
ِ  [.22]املجادلة:   ﴿الا جتا

حتريم التشبه بالكفار حُيقق معنى الرباء منهم، وحتى يتميز املسلم عن الكافر بشخصيته، وأن حيافظ 

عىل تفرده، ومن ثم حتصل املحافظة عىل سَمت األمة املسلمة وخصائصها وسيادهتا، فتكون األمة متبوعة 

ىلا النَّاِس﴾ ]البقرة: ال  اء عا دا تاُكوُنوْا ُشها [ بعكس التشب ِه، فإنه يورث ُذالا 143تابعة، كَم قال تعاىل: ﴿لِّ

اا ومهانة، كَم هو حاُل كثري من املسلمني اليوم  .وضعفا
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الكفر يف األرض فيَم  يف هذا احلديث معجزة لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فنحن نشاهد تقليد أجيال األمة ألمم   -1

هي عليه من أخالق ذميمة، وعادات فاسدة، تفوح منها رائحة النتن، وُترغ أنف اإلنسانية يف مستنقع  

 من وحل الرذيلة واإلثم، وتنذر برش مستطري.

من   -2 هو  فيَم  والضالل،  الكفر  أمم  من  وغريهم  والنصارى  باليهود  التشبه  عن  النهي  احلديث  يف 

 خصائصهم،كَم سبق. 

أ -3 بالكتاب والسنة،  من  التمسك  املسلمني هو ضعف  للكفار بني  التشبه والتقليد  انتشار  هم أسباب 

اللذين مها مصدر العز، ومنبع الكرامة، فعزة أمتنا مستمدة من عزة رهبا القوي العزيز، فكلَم ُتسكت  

تع ت وارتفعت وعلْت، قال اهلل  ْت وعزَّ نبيها ملسو هيلع هللا ىلص؛ سما بعبوديتها هلل تعاىل، وهبدي  هللَِِّ  األمة  اىل: ﴿وا

﴾ ]املنافقون: ْعلاُمونا ِكنَّ املُْناافِِقنيا الا يا لاَٰ لِْلُمْؤِمننِيا وا ُسولِِه وا لِرا ُة وا  [. 8اْلِعزَّ

أمهية سؤال أهل العلم عَم خفي حكمه من املسائل، أو االستفسار عن األمور التي حتتاج إىل بيان، كَم   -4

ُس "استفهم الصحابة يف احلديث:  ا را ى؟ُقْلناا: يا ارا النَّصا ولا اهللَِّ، اْلياُهوُد وا
 (1) . 

 

  

 
 (. 16/219( رشح النووي عىل مسلم ) 1)
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»ما هَنَيُتُكْم َعنُْه فاْجَتنِبوُه، وَما َأَمْرُتُكْم  يُقوُل:    ملسو هيلع هللا ىلصقاَل: َسِمْعُت َرسوَل اهلل    -ريَض اهلل َعنُه    -َعْن أِب ٌهَريَرَة  

أْنبِ  عىل  واْختاِلُفُهْم  َمسائِلِهْم،  َكْثَرُة  َقْبلُِكْم  ِمْن  الَِّذيَن  أْهَلَك  اَم  فإنَّ اْسَتَطْعُتْم،  ما  ْمنُه  فْأُتوا  رَواه  (1) يائِِهْم«بِِه   ،

   الُبخاِري َوُمْسلِم.

: هذا احلديث من قواعد اإلسالم املهمة، ومن جوامع الكلم التي أعطيها  - رمحه اهلل    - قال النووي    - 1

»فإذا أمرُتكم بيشء فْأُتوا  :  -عليه الصالة والسالم    - ، كَم قال  (2) ، ويدخل فيَم ال حيَص من األحكام ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

 .منه ما استطعُتم«

حديث عظيم من قواعد الدين، وأركان اإلسالم، فينبغي   : هو -رمحه اهلل    -وقال ابن حجر اهليتمي    -2

 .(3) حفظه، واالعتناء به

 
 (.  1337( ومسلم برقم )7288( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 1337ح  86/ 9( رشح مسلم للنووي )2)

 (. 277( الفتح املبني برشح األربعني )ص: 3)
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 )فاجتنبوه(: اتركوه، وابتعدوا عنه.  

 )من قبلكم(: من األمم السابقة. 

 )واختالفهم عىل أنبيائهم(: خمالفتهم ألنبيائهم. 

 .(1) )مسائلهم(: أسئلتهم 

 

 
 

 
 (.1/4( وحاشية السندي عىل سنن ابن ماجه )238/ 1( ينظر: جامع العلوم واحلكم ت: األرنؤوط )1)

 

ِلِم النبي  ف املقصود بجوامع كا  .ملسو هيلع هللا ىلصمن خالل البحث النِّشط فيَم يتاح لك من مصادر؛ عرِّ

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

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

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

 

النهي والتحريم مبني عىل املشاحة وعدم التساهل فيه؛ ولذا قال يف احلديث: »فاجتنبوه«، وأّن 

املساحمة وحيصل فيه تنازل؛ ولذا قال: »فأتوا منه ما استطعتم« وهو موافق لقوله األمر مبني عىل 

ا اْستاطاْعُتْم﴾ ]التغابن:  ُقوا اهللَّا ما اتَّ  .[16تعاىل: ﴿فا
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، واالبتعاد عنه، وعدم اإلكثار من السؤال  ملسو هيلع هللا ىلصيف احلديث بيان وجوب اجتناب ما هنى اهلل عنه ورسوله 

واالستفصال بدون فائدة؛ لئال يقع اجلواب بَم فيه التعب واملشقة، وإنَم هلكت األمم السابقة بسبب كثرة  

،  ملسو هيلع هللا ىلصنتهي عَم هنى اهلل عنه ورسوُله  سؤاهلم، وكثرة خمالفتهم وعصياهنم ألنبيائهم، وأّن عىل املسلم أن يقف وي

 ، عىل قدر الطاقة واالستطاعة. ملسو هيلع هللا ىلصويمتثل ويتلزم بأمر اهلل تعاىل ورسوله  

 

 السؤال قسامن: 

 : (1) األول: سؤال مذموم منهي عنه، وهو أنواع، منها

 سؤال الناس أمواهلم، وما يف أيدُّيم.  -1

 كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان وتفاصيل الوقائع ِما ال فائدة فيه.  -2

 كثرة سؤال إنسان بعينه، والدخول يف خصوصيات حياته التي يكره أن يطلع الناس عليها.  -3

 السؤال عن املسائل التي يندر وقوعها أو يستحيل؛ ملا فيه من التنطع والتكلف.  -4

 التعنت وسؤال العلَمء عن املسائل العويصة التي ال تنفع املسلمني، وتثري اخلالف والفتن.  -5

 
 (.12/11( ورشح مسلم للنووي )10/407ينظر: فتح الباري البن حجر )( 1)

 

ه النصيحة الشاملة واملوجزة لبعض عصاة املسلمني؛ لتبني هلم كيف َيتنبون بعض  وجِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنواهي لرسولنا الكريم 

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

.................................................................................................
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 :(1) الثاين: سؤال ِمدوح مرشوع، وهو أنواع، منها

 سؤال اهلل ودعاؤه، بل هو من أفضل العبادات.   -1

 السؤال لالستزادة من العلم، والتفقه يف أمور الدين.  -2

 السؤال عَم يفيد اإلنسان يف أمر دينه أو دنياه.  -3

 . -عليه الصالة والسالم   -التحذير من خمالفة النبي   -1

ورة أو حاجة أو مصلحة. النَّهُي عن االختالِف وكثرِة األسئلِة ِمن  -1  غري رضا

ِك بُسنَّتِه، والعمِل هبا.  -2 سوِل ملسو هيلع هللا ىلص، والتَّمس   األمُر بطاعِة الرَّ

3- . نَّةا هي املصدُر الثَّاِن من مصادِر التَّرشيِع اإِلسالميِّ  احلديث فيه دليٌل عىل أنَّ الس 

فْأُتوا منه ما استطعُتم»قوُله ملسو هيلع هللا ىلص:   -4 ِة، ومن جواِمِع  ِمن قواعِد اإلسالم    «فإذا أمرُتكم بيشء  املهمَّ

ِلمِ   ( 3).(2) الكا

 

 

 

 

 

 
 (.12/11( ينظر: رشح مسلم )1)

 (.1/4( ينظر: حاشية السندي عىل سنن ابن ماجه )2)

 (.1/4( ينظر: حاشية السندي عىل سنن ابن ماجه )3)
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تستحَُض األحاديَث؛ ثم تكتُب يف دفرتك موجزاا عن كل حديث يف الوحدة؛ من        •

 خالل اجلدول التايل:

 حديث......... حديث......... حديث......... حديث.........  احلديث

     الراوي

أبرز 

مسائل 

احلديث 

أو أهم 

 معانيه

    

أبرز 

فوائد 

 احلديث
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 ضع دائرة حول رمز اجلواب الصحيح لكل سؤال ِما يل: :1س

ن ابتدع يف اإلسالم بدعةا يراها حسنةا فقد زعم أن:...............  (1  ما

 كل ما سبق -ج   الدين ناقص         -ب الرسول خان الرسالة        - أ

 تسمى البدعة كَم درستها عندما تكون يف:.....................  (2

 ال يشء ِما سبق  - ج أمور الدنيا           -ب  أمور الدين            - أ

 حمبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وطاعته؛ من:....................  (3

 أركان اإلسالم  - ج ب أصول اإليَمن            فروع اإليَمن        - أ

 اهلوى املذموم هو:   (4

 ما فيه مقاومة الباطل  -ج   ما فيه اتباع احلق     –ب    ما فيه خمالفة احلق       - أ

 طاعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص سبب:....................  (5

 لكل ما سبق   -ج   لدخول اجلنة          -ب   للرمحة        - أ

 احلكمة من حتريم التشبه بالكفار:  (6

 احلصول عىل أسباب القوة - ج الرباء منهم         -ب   احلقد عليهم       - أ

ُد أنواع البدع التي تعرفت عليها هنا؛ هي:................  (7  عدا

 أربعة  - ج  ثالثة        -ب   اثنتان          - أ
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 هات معنى كل كلمة من الكلامت يف اجلدول اآلِت:  :2س

 معناها  الكلمة 

  هواه 

ثا    أاْحدا

  أنبيائهم واختالفهم عىل 

  الُقّذة 

نانا    سا

ْن أاباى    ما

 

 ( أمام اجلملة اخلطأ:×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ )ضْع عالمة الصواب) :3س

 النهي عن التشبه باليهود والنصارى وغريهم من أمم الكفر والضالل، فيَم هو من   (1

 ( )         خصائصهم املتفردين هبا. 

 ( )   من األسئلة املحمودة السؤال عن املسائل التي يندر وقوعها أو يستحيل. (2

 ( )    ال تفاوت يف عذاب عصاة املوحدين يف النار بحسب أعَمهلم. (3

ا جلميع ما جاء به النبي  (4  ( )   فهو مؤمن كامل اإليَمن.  ملسو هيلع هللا ىلصمن كان هواه تابعا

 ( )     رشوط االبتداع أن ال يكون للعمل أصل يف الرشع.  من (5

 ( )        يف الدين بدعة حسنة.  يوجد  (6
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 : امجع من احلقل )أ( ما يناسبه يف احلقل )ب( وضعهام يف احلقل )ج( :4س

 )ج( )ب( )أ(

هو حديث يبني حال األمة يف فرتة  

 من فرتات الضعف: 

اُه   وا ُكونا ها تَّى يا ُدُكْم حا )ال ُيْؤِمُن أاحا

باعاا ملِاا ِجْئُت بِِه(   تا

 

هو حديث يصلح أن ُيسمى نصف  

 أدلة الرشع: 

ْن   ْدُخُلونا اجْلانَّةا إاِلَّ ما تِى يا )ُكل  ُأمَّ

 أاباى(  

 

وجيز،   نافع  عظيم  حديث  هو 

 جامع ألفراد الرشيعة: 

نُْه فاْجتانِبوُه(  ايُتُكْم عا   )ما هنا

جوامع   من  عظيم  حديث  هو 

 الكلم، وقواعد الدين: 

لايسا   ما  ا  ذا ها أاْمِرنا  يف  ثا  أاْحدا ْن  )ما

) د   ِمنُْه فاُهوا را

 

النبي   به برشى  ملسو هيلع هللا ىلص    - هو حديث 

أمته باجلنة، إذا ما أجابوه إىل ما دعا  

 إليه: 

ْبلاُكْم( انا قا ْن كا نانا ما تاْتباُعنَّ سا   )لا

 
  

 

ثم اكتب حتت  قم بالتعاون مع زمالئك باالطالع عىل كتاب االعتصام لإلمام الشاطبي،

 .بالبدعة؛ ثم ضعه يف ملف إنجازكإرشاف معلمك تقريرا موجزا يف نقاط حمددة عن ضوابط احلكم 
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 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

 يتعرف عىل عظم الفتن وأرشاط الساعة.  -

 حيفظ األحاديث املقررة يف هذه الوحدة. -

 حيكم عىل األحاديث. -

يوضح معاِن مفردات األحاديث املقررة يف هذه  -

 الوحدة.

اإلمجايل لألحاديث املقررة يف هذه يرشح املعنى  -

 الوحدة.

يستخرج الفوائد واألحكام من األحاديث املقررة  -

 يف هذه الوحدة.

 يناقش املوقف الصحيح جتاه الفتن التي تقع. -

يناقش املوقف الصحيح عند ظهور أرشاط  -

 .الساعة

 خمرجات التعلم
 

املوضوع األول: وجوب البعد عن الفتنة وعدم 

 التعرض هلا:

رْيٌ ِمنا  ا خا اِعُد فِيها تاُكوُن فِتاٌن اْلقا احلديث الثالث عرش: )سا

اِئِم(  اْلقا

 املوضوع الثاين: أرشاط الساعة:

اُن( ما ُب الزَّ ارا تاقا  احلديث الرابع عرش: )يا

ْونا  را تَّى تا ُقوما الّساعُة حا ْن تا احلديث اخلامس عرش: )لا

) رْشا ا عا ْبلاها  قا

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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عن فتن عظيمة، ومالحم حتدث يف آخر الزمان، يتزلزل فيها املسلم الضعيف، وتدع    ملسو هيلع هللا ىلصأخربنا النبي   

ُة  :  ملسو هيلع هللا ىلصاحلليم حريان، ومن شدة البالء وكثرة الفتن يتمنى الرجل املوت، كَم جاء يف قول النبي   اعا ُقوُم السَّ »الا تا

ا لا  ياُقوُل: يا ُجِل فا  الرَّ
رْبِ ُجُل بِقا ُمرَّ الرَّ تَّى يا ا  ْيتانِيحا كا  .(1)ناُه«ما

الصحيحة للفتن وأرشاط الساعة من الواجبات الدينية عىل املسلم، خصوصاا يف هذا الزمان،    فاملعرفة 

ن ال علم له؛ فأتى باألعاجيب، وكثر اللغط والعبث بأرشاط الساعة، وتنزيلها    الذي تكلَّم فيه الرويبضة  وما

 .عىل أحوال ومواقع وأشخاص من غري دليل صحيح 

 

 

د بعض الفتن املعارصة التي يعاِن الناس منها  . عدِّ

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

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

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

  

 
 (.157( ومسلم برقم )7115( أخرجه البخاري برقم )1)
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»َسَتُكوُن فَِتٌن اْلَقاِعُد فِيَها َخرْيٌ ِمَن اْلَقائِِم، َواْلَقائُِم :  ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َأبِى ُهَرْيَرَة ريض اهلل عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ  

ْفُه، َفَمْن َوَجَد فِ  ا َتْسَترْشِ َف هَلَ اِعي، َمْن َترَشَّ ا  فِيَها َخرْيٌ ِمَن املَْاِِش، َواملَْاِِش فِيَها َخرْيٌ ِمَن السَّ يَها َمْلَجأا َأْو َمَعاذا

 خاري ومسلم. ، رواه الب(1) َفْلَيُعْذ بِِه«
 

ف هلا(: ض هلا.   )من ترشَّ  انتصب، وتطلع إليها، وتعرَّ

 تقلبه وترصعه، أو هتلكه.  )تسترشفه(:

 أي: عاصَما وموضعاا يلتجئ إليه، ويعتزل فيه.   )ملجأ(:

 .(2) أي: فليعتزل فيه )فليعذ به(:

 

 
 (. 2886( ومسلم برقم )3601برقم )( أخرجه البخاري 1)

 (.18/9(، ورشح النووي عىل مسلم )13/31( ينظر: فتح الباري البن حجر )2)

 واالختبار.الفتن: مجع فتنة، وهي االبتالء 

وهي نوعان: عالمات صغرى، وقد حصل منها  وأما أرشاط الساعة: فعالماهتا وأماراهتا،

 .وعالمات كربى، حتدث قبل قيام الساعة الكثري.
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بأنه ستحصل وتأيت فتن عىل هذه األمة، كالقتال بالبغي والعدوان، أو    ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا احلديث َيرب النبي  

التنازع عىل أمور الدنيا، َيتلط فيها احلق بالباطل، فال ُيعلم املٌحُق فيها من املُبطل؛ وعىل املسلم عدم الدخول  

ريها يكون عىل  يف هذه الفتن، وأرشد احلديث عىل جتنبها واهلرب منها، وعدم التسبب يف يشء منها؛ ألن تأث

إليها،   يتطلع  ومن  وهكذا،  الساعي  من  أقل  واملايش  املايش،  من  أقل  يكون  فالقاعد  هبا،  التعلق  حسب 

الفتن، ويبتعد عنها، فليفعل،   ويتعرض هلا، تغلبه وهتلكه، وعىل من وجد طريقاا يتقي به املشاركة يف هذه 

 . (1) وليعصم دمه ودينه من اخلوض فيها

 

 املسألة األوىل: وقت الفتن وأنواعها: 

ِذينا  الفتن ال تكون يف وقت دون وقت؛ بل الفتن يف مجيع أطوار اخللق، كَم قال اهلل تعاىل:   تانَّا الَّ ْد فا قا لا ﴿وا

﴾ اِذبنِيا نَّ اْلكا ياْعلاما لا ُقوا وا دا ِذينا صا نَّ اهللَُّ الَّ ياْعلاما لا ْبِلِهْم فا  .ه يف خلق  سبحانه  [ فهذه سنة اهلل 3]العنكبوت: ِمن قا

 متنوعة، وتكون يف الدين واملال واألوالد، وتكون يف العقائد واملذاهب.والفتن 

 
 (.18/9(، ورشح النووي عىل مسلم )13/31( ينظر: فتح الباري البن حجر )1)

 

ألنفال، والتوبة، والنور، والعنكبوت؛ ثم بالتعاون مع زمالئك؛ استخرج منها ارجع إىل سور: ا

  .عىل األقل ثالث آيات تتحدث عن الفتن

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

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

........................................................................................ 
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   املسألة الثانية: أسباب الفتن:

 الشبهات: وتكون يف الدين والعقيدة.        - 1

 الشهوات: وتكون يف السلوك واألخالق وامللذات واملشتهيات للبطون والفروج.   -2

 
 

 املسألة الثالثة: الوقاية من الفتن:  

 . -والسالم عليه الصالة  -التمسك بكتاب اهلل وسنة رسوله   -1

 الرجوع إىل أهل العلم املعتربين واستشارهتم.  -2

 طلب العلم الرشعي، واإلكثار من العبادة، والعمل الصالح، والدعاء.  -3

 

 
 

ولديه  ار باملعروف والنهي عن املنكر إذا كان قادرا عند حدوث الفتن عىل املسلم أن يقوم باألم

أهلية وعلم يف ذلك، أو يبتعد عن الفتن، وعدم الولوج فيها إذا كان ليس قادراا عىل األمر باملعروف 

 .والنهي عن املنكر

 

 

د الثمرة العملية املرجوة من التزام املسلم بتطبيق املوقف الرشعي من الفتن  .حدِّ

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

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

................................................................................................. 
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 التحذير من الفتن، واحلث عىل اجتناب الدخول فيها. .1

 ال أحد يأمن عىل نفسه من الفتن، واملعصوم من عصمه اهلل تعاىل.  .2

 بيان سوء عاقبة االنخراط يف الفتن.  .3

 التأِن، وعدم اخلوض فيها، أو التعرض هلا. اإلرشاد عىل ما َيب فعله يف وقت الفتن، من  .4

 يف احلديث: إخبار عن فتن ستقع، وهذا من عالمات النبوة.  .5

 .(1) االلتجاء عند الفتن إىل كتاب اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص  .6

 

  

 
 (.18/9( ورشح النووي عىل مسلم )13/31( ينظر: فتح الباري البن حجر )1)
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، :  ملسو هيلع هللا ىلص عن أِب ُهَرْيَرَة ريض اهلل عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ   حُّ َماُن، َوَينُْقُص اْلَعَمُل، َوُيْلَقى الشُّ »َيَتَقاَرُب الزَّ

ْرُج« ْرُج؟ َقاَل:  َوَيْكُثُر اهْلَ  ومسلم.، رواه البخاري (1) »اْلَقْتُل، اْلَقْتُل« َقاُلوا: َوَما اهْلَ

)يتقارب الزمان(: يعني: يتسارع الزمان، فتصبح السنة كأهنا شهر، والشهر كأنه أسبوع، واألسبوع كأنه  

 يوم، واليوم كأنه ساعة. 

 )وينقص العمل(: ينقص العمل بدين اهلل يف عموم الناس، ويكثر التقصري فيَم أوجب اهلل. 

  : (: الشح   هو شدة البخل، فيلقى يف الناس وبني الناس. )وُيلقى الشح 

)ويكثر اهلاْرُج(: يكثر القتل بغري حق
 (2) . 

 

 
 (.157( ومسلم برقم )6037البخاري برقم )( أخرجه 1)

 (.13/15( ينظر: فتح الباري البن حجر )2)

 ومن معاين  تقارب الزمان وقرصه:

 وأن اليوم يصري االنتفاع به بقدر االنتفاع بالساعة الواحدة. عدم الربكة فيه، -1

 وقع من ضعف اإليَمن واملخالفة للرشع.تقارب أحوال الناس يف الرش والفساد واجلهل، وذلك بسبب ما   -2

 .، فيتقارب زماهنم، وتتدانى أيامهماالنتهاءتسارع الدول إىل االنقضاء، والقرون إىل  -3
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يف هذا احلديث عن بعض من أرشاط الساعة، وعالمات آخر الزمان الدالة عىل إدبار    ملسو هيلع هللا ىلصُيبني النبي  

الدنيا، وانتهاء هذه احلياة، وأوهلا تقارب الزمان، فتقرص السنون واألعوام والشهور والليايل واأليام، فتصبح  

صالح، وينترش البخل  السنة كالشهر، وينقص العلم بموت العلَمء، أو يرفع العلم النافع املقرتن بالعمل ال 

العامل بعلمه، ويبخل   الغني بَمله، ويبخل  الناس، حتى يبخل  أنواعه، ويتمكن من قلوب  الشديد عىل اختالف 

الصانع بصناعته، وتظهر الفتن، وتتكاثر األمور الكرُّية التي تَّض الناس يف دينهم ودنياهم من اخليانة والظلم  

ثر قتل الناس بعضهم لبعض ظلَما وعدواناا؛ ملجرد هوى النفس، وإشباع  واحلرائق والزالزل، وانتشار املعايص، ويك 

 . ( 1) رغباهتا اخلبيثة، أو استجابة لبعض األفكار واآلراء اهلدامة التي ختدم أعداءهم، وهم ال يشعرون 

 القتل.بيان بعض أرشاط الساعة، كتقارب الزمان، ونقصان العمل بالرشع، والشح، وكثرة   -1

 يف احلديث إخبار عن الغيب، وهو عالمة من عالمات نبوته ملسو هيلع هللا ىلص.  -2

 قلة الربكة يف األوقات واألعَمل يف آخر الزمان، ولعل سبب ذلك كثرة املعايص وترك الطاعات.  -3

 . (2) عدم االستهانة باملعايص والذنوب، خاصة القتل بغري حق -4

 
 (.13/15( ينظر: فتح الباري البن حجر )1)

 (.13/15( ينظر: فتح الباري البن حجر )2)

 

  ؟يف رأيك ما األسباب املؤدية للفتن واألخالق واألعَمل السيئة التي ورد ذكرها يف احلديث

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

........................................................................................ 
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اذكر ثالثة من األخالق والقيم املستفادة للمسلم ضمنيا من دراسة هذا احلديث؛ لتعمل 

 .- اهلل سمح ال –هبا بعيدا عن حالة اهلاْرج  والفتن إن حدثت 

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

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

................................................................................................. 
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النَّبِيُّ   َلَع  اطَّ َقاَل:  عنه  اهلل  ريض  اْلِغَفاِريِّ  َأِسيٍد  ْبِن  ُحَذْيَفَة  َفَقاَل:    ملسو هيلع هللا ىلصَعْن  َنَتَذاَكُر،  َوَنْحُن  »َما  َعَلْينَا 

اَعَة، َقاَل:    َتَذاَكُروَن؟«  َا َلْن َتُقوَم َحتَّى َتَرْوَن َقْبَلَها َعرْشَ آَياٍت، َفَذَكَر:»َقاُلوا: َنْذُكُر السَّ اَل،   إهِنَّ جَّ َخاَن، َوالدَّ الدُّ

ا، َوُنُزوَل ِعيَسى اْبِن َمْرَيَم   ْمِس ِمْن َمْغِرِِبَ َة، َوُطُلوَع الشَّ ابَّ ، َوَيَأُجوَج َوَمْأُجوَج، َوَثاَلَثَة -َعَلْيِه الَسالَم    -َوالدَّ

ِق، َوَخْسٌف بِاملَْْغِرِب، َوَخْسٌف بَِجِزيَرِة اْلَعرَ  ُرُج ِمَن اْلَيَمِن، َتْطُرُد  ُخُسوٍف: َخْسٌف بِاملرَْْشِ ِب، َوآِخُر َذلَِك َناٌر ََتْ

ِهْم«  ، رواه مسلم.(1)النَّاَس إىَِل حَمْرَشِ

هو حذيفة بن أسيد بن خالد بن األغوز، أبو رسحية الغفاري، بايع حتت الشجرة، وأول مشهد شهده  

 (.ـه42احلديبية، ونزل الكوفة، وتويف هبا، سنة )  ملسو هيلع هللا ىلصمع النبي  

 دخان يأخذ بأنفاس الكفار، ويأخذ املؤمن منه كهيئة الزكام.  )الدخان(:

 يمة، خترج آخر الزمان. هي دابة عظ )الدابة(:

اُل(: جَّ ه.  )الدَّ ْينِه ابتاىلا اهلل به عبادا اُل شخٌص بِعا جَّ ِذب، والدَّ ِل، وهو الكا جا ْأُخوذ ِمن الدَّ  ما

بِيلاتان ِمن ِجنْس الناس.  )يأجوج ومأجوج(:  مها قا

 
 (.2901( أخرجه مسلم برقم )1)
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يف هذا احلديث عن عالمات كربى تدل عىل قرب قيام الساعة، فإذا ظهرت كانت الساعة    ملسو هيلع هللا ىلصأخرب النبي  

 عىل إثرها، وهذه اآليات متتابعة، وهي كَم وردت يف هذا احلديث عرش آيات. 

حيث يسلط اهلل تعاىل الدخان، فيأخذ بأنفاس الكفار، ويأخذ املؤمن منه كهيئة الزكام، ويبتيل اهلل تعاىل  

قاعا  ل، ويتبعه الناس ملا له من صفات خارقة، وكذلك خروج الدابة، كَم يف قوله تعاىل:  الناس بالدجا  ا وا إِذا ﴿وا

ُيوِقنُو اتِناا الا  بِآيا اُنوا  النَّاسا كا أانَّ  لُِّمُهْم  ُتكا اأْلاْرِض  ةا ِمنا  ابَّ دا ُْم  ْجناا هلا أاْخرا ْيِهْم  لا ْوُل عا ﴾اْلقا [ وقد  82]النمل:    نا

 تاِسُم الناس عىل خراطيمهم، وجتعل عالمة عىل أنوفهم.  صح من أحواهلا: أهنا 

، وأول ما يفعله عيسى ملسو هيلع هللا ىلصومن عالمات الساعة: طلوع الشمس من مغرهبا، ونزول عيسى ابن مريم  

 أنه يكرس الصليب، ويقتل الدجال، وحيكم برشيعة القرآن. 

والدود يف رقاهبم، فيصبحون قتىل،    (1) ويف زمن عيسى َيرج يأجوج ومأجوج، فريسل اهلل عليهم النغف

 كموت نفس واحدة. 

ثم يكون ثالثة خسوف: خسف باملرشق، وخسف باملغرب، وخسف بجزيرة العرب، وهو أن تنشق االرض  

 . ( 2)  يف األرض، وتسوق الناس إىل املحرش فتبلع ما فوقها، وآخر عالمات الساعة ظهور ناٍر عظيمة من اليمن، تنترش 

 
 (.87/ 5يف غريب احلديث واألثر ) ( النغف بالتحريك: دود يكون يف أنوف اإلبل والغنم، واحدهتا: نغفة. النهاية1)

 (.18/27( ينظر: رشح النووي عىل مسلم )2)

 

  .ُقْم ببيان أمهية معرفة عالمات الساعة للمسلم التعلم ؛مصادر بالتعاون مع زمالئك ومن 

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

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

 



(109( 

 

 
 

1 

 

 بياُن عالمات الساعة الكربى.  -1

 االستعداد لليوم األخر باألعَمل الصاحلة.  -2

يَّباِت من عالمات النبوة.  -3 ِن املُغا  إخباُره ملسو هيلع هللا ىلص عا

 .(1) وجوب اإليَمن بيوم القيامة -4

 

 

 
 (.18/27( ينظر: رشح النووي عىل مسلم )1)

 

لألمة وحتذيراا هلا. اقرتح مع زمالئك ُسُبال ووسائل لسالمة من معرفة عالمات الساعة تتضمن تنبيهاا 

 يكون وسط هذه الفتن.

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

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

................................................................................................. 
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؛ ثم تكتُب يف دفرتك موجزاا عن كل حديث يف الوحدة؛ من                       تستحَّضا األحاديثا

 خالل اجلدول التايل:

 حديث......... حديث......... حديث......... حديث.........  احلديث

     الراوي

أبرز 

مسائل 

احلديث 

أو أهم 

 معانيه

    

أبرز 

فوائد 

 احلديث
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 ضع دائرة حول رمز اجلواب الصحيح لكل سؤال ِما يل: :1س

 العالمات الكربى للساعة؛ حتدث:  (1

 قبل قيام الساعة - ج  عند قيام الساعة       -ب  بعد قيام الساعة      - أ 

 موقف املسلم من الفتن:  (2

 يستسلم هلا    -ج    يبتعد عنها                   -ب  يواجهها                  -أ

 )اهلاْرُج( هو:  (3

 القتل تعزيرا   -ج    القتل حدا                 -ب  القتل بغري احلق           -أ

 آخر عالمات الساعة:  (4

 نزول عيسى ابن مريم        - ج ظهور نار عظيمة من اليمن      -ب     ظهور يأجوج ومأجوج       -أ

 هات معنى كل كلمة من الكلامت يف اجلدول اآلِت:  :2س

 معناها الكلمة

ف   ترشَّ

  تسترشفه

  ويكثر اهلاْرُج 

  يتقارب الزمان

  الدخان 

اُل  جَّ   الدَّ



 (112( 

 

 

 ( أمام اجلملة اخلطأ:×اخلطأ )( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة ضْع عالمة الصواب) :3س

 ( )    الفتن تكون يف وقت دون وقت؛ وليست يف مجيع أطوار اخللق.  (1

 ( ) يف آخر الزمان ينقص العلم بموت العلَمء، أو يرفع العلم النافع املقرتن بالعمل الصالح.  (2

 ( )     كثرة الفتن جتعل الرجل يتمنى املوت يف آخر الزمان.  (3

 ( )     الساعة: طلوع الشمس من مغرهبا. من عالمات   (4

 

 صل بخط بني القائمة )أ(، وما يناسبها من القائمة )ب(.  :4س

 )ب( )أ(

ائِِم( هو حديث عن إدبار الدنيا، وانتهاء هذه احلياة:  رْيٌ ِمنا اْلقا ا خا اِعُد فِيها تاُكوُن فِتاٌن اْلقا  )سا

( بالباطل: هو حديث عن فتن َيتلط فيها احلق  رْشا ا عا ْبلاها ْونا قا را تَّى تا ْن تاُقوما الّساعُة حا  )لا

اُن(  هو حديث عن العالمات الكربى للساعة:  ما ُب الزَّ ارا تاقا  )يا

 

  

ناقش مع زمالئك ُحْكم اإلسالم يف اجلناية عىل النفس اإلنسانية؛ ثم اكتب عناوين مباحث 

 النقاش يف بطاقة وضعها يف ملف إنجازك
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 5  

 

 التمهيد: مكانة األخالق احلسنة.

 املوضوع األول: حسن اخللق:

ناا( ُل املُْْؤِمننِيا إِيَما  احلديث السادس عرش: )أاْكما

 اخلُُلِق(احلديث السابع عرش: )الرِب  ُحْسُن 

 املوضوع الثاين: إكرام اجلار:

ْن كانا يْؤِمُن باهلل واليْوِم اآلخِر  احلديث الثامن عرش: )وما

ُه( ْلُيْكرم جارا  فا

 املوضوع الثالث: احلياء من اإليامن:

) ْستاِح فاْصناْع ما ِشْئتا ا مل تا  احلديث التاسع عرش: )إذا

 املوضوع الرابع: النهي عن الغضب:

ْب(احلديث العرشو  ن: )ال تاْغضا

 املوضوع اخلامس: املجاهرة، والرتهيب من املعايص:

اًفا إاِلَّ  تِي ُمعا احلديث احلادي والعرشون: )ُكل  ُأمَّ

) اِهِرينا  املُجا

 

 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة أن:

 يتعرف عىل مكانة األخالق احلسنة. -

 هذه الوحدة.حيفظ األحاديث املقررة يف  -

 حيكم عىل األحاديث. -

يوضح معاِن مفردات األحاديث املقررة يف هذه  -

 الوحدة.

يرشح املعنى اإلمجايل لألحاديث املقررة يف هذه  -

 الوحدة.

يستخرج الفوائد واألحكام من األحاديث املقررة يف  -

 هذه الوحدة.

 يَمرس حسن األخالق. -

 يبتعد عن كثرة املسألة. -

 حيسن إىل اجلار. -

 يلتزم احلياء يف سلوكه. -

 َيتنب الغضب ودواعيه. -

 يبتعد عن املعايص واملجاهرة هبا. -

 مفردات الوحدة خمرجات التعلم

12
 عدد الساعات الدراسية

6
 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة
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د رسول اهلل    ، فكأن الرسالة  (1) »إنَم بعثت ألُتم مكارم األخالق«الغاية األوىل من بعثته، بقوله:    ملسو هيلع هللا ىلصحدَّ

مد شعاعها ومجع الناس حوهلا، ال تنشد   التى خطت جمراها ًف تاريخ احلياة وبذل صاحبها جهدا كبريا ًف

الغاية برتبية جيل فاق األمم يف    كأكثر من تدعيم فضائل االخالق، وتثبيت حماسن السلوك، وفعالا ُتّت تل 

   .كل جمال، وغريَّ مالمح التاريخ، وفتح بأخالقه القلوب والعقول قبل فتح البلدان واحلصون

 

 اذكر بعض مكارم األخالق التي كانت موجودة عند العرب قبل جميئ النبي عليه الصالة والسالم 

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

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

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

  

 
 (. 2833) وصححه األلباِن يف صحيح اجلامع، برقم: (،8939) ( أخرجه أمحد،1)
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ا«:  ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة ريض اهلل عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ   ا َأْحَسنُُهْم ُخُلقا ، رواه أبو  (1) »َأْكَمُل املُْْؤِمننَِي إِياَمنا

 داود والرتمذي. 

لقد حث اإلسالم عىل التخلق باألخالق احلسنة، ورفع شأهنا، وبني أمهيتها ومكانتها العظمى، وأيضاا  

أن أكمل املؤمنني إيَمناا،    ملسو هيلع هللا ىلصحّث عىل العرشة الطيبة لألهل، واملعاملة باملعروف، ويف هذا احلديث ُيبنّي النبي  

هو الذي يمتثل باخللق احلسن، فيحسن    ؛وأكثرهم اتصافاا بصفات اإليَمن، ومن أكثرهم تزوداا من الطاعات 

بالرضا بقضاء اهلل وقدره، والصرب واحلمد يف البالء، والشكر عند النعمة، ويكون    - عز وجل    -خلقه مع اهلل  

وطالقة الوجه، واإلحسان إليهم، وبذل املعروف هلم، مع الصرب  حسن اخللق مع الناس بكف األذى عنهم،  

 عىل أذاهم؛ فكَمل اإليَمن يوجب حسن اخللق، واإلحسان إىل الناس كافة. 

 
 

 

 
 (. 1230اجلامع برقم )( وصححه األلباِن يف صحيح 2612( والرتمذي برقم )4682( أخرجه أبو داود برقم )1)

ــن اخللق يف  ــباب يف واقعنا املعارص عىل التحيلِّ بحس ــاعد الش اكتب عددا من األفكار التي تس

 .معامالهتم مع زمالئهم وأرسهم

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

........................................................................................ 
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1 

 أمهية وفضيلة األخالق احلسنة يف اإلسالم. -1

 خلصال اخلري.حسن اخللق وصف جامع  -2

 هناك عالقة وثيقة بني األخالق احلسنة واإليَمن؛ إذ اإليَمن أحد أسباب حسن اخللق.  -3

، ومن زاد عليك يف اخللق فقد زاد عليك يف   -4 كلَم زاد اإليَمن يف صاحبه زادت أخالقه حسناا وهباءا

 الدين. 

ضهم أكمل إيَمناا من  تفاوت اإليَمن، وأنه يزيد وينقص، وليس املؤمنون سواء يف اإليَمن، بل بع  -5

 بعٍض، وأن أعالهم وأكملهم إيَمناا: أحسنهم ُخلقاا. 
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»الِِبُّ ُحْسُن اخُلُلِق، َواإِلْثُم ما حاَك يف َنْفِسَك،  َقاَل:    ملسو هيلع هللا ىلص َعن النَّواِس ْبِن َسْمعاَن ريض اهلل عنه َعِن النبي  

 ، َرَواُه ُمْسلُِم. (1) َوَكِرْهَت َأْن يطَّلَِع َعَليِه الناُس«

هو الصحايب اجلليل النواس بن سمعان بن خالد العامري ريض اهلل عنه، وفد أبوه سمعان عىل النبي  

 هـ(. 50فدعا له، سكن الشام ومات هبا ريض اهلل عنه، تويف سنة )  ملسو هيلع هللا ىلص

ٍر اهْلاْيتاِمي    جا ل من أوجزها؛ إذ الرب كلمة  ، بملسو هيلع هللا ىلصهذا احلديث من جوامع كلمه  ":  -رمحه اهلل    -قالا ابُن حا

كبريها   والقبائح  الرش  أفعال  جلميع  جامعة  كلمة  واإلثم  املعروف،  وخصال  اخلري،  أفعال  جلميع  جامعة 

 .(2) "وصغريها 

وهذا من جوامع الكلم؛ ألن الرب كلمة جامعة لكل خري، واإلثم جامع ":  -رمحه اهلل    - وقال املناوي  

 .(3) "للرش

 

 
 (. 2553( أخرجه مسلم برقم )1)

 (.191( فتح املبني للهيثمي )2)

 (.218/ 3( فيض القدير )3)
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  (1) . 

:)  أي: معظم الرب، والرب: العمل الصالح.  )الِِبُّ

 تردد يف القلب، ومل يطمئن إليه.  )حاك يف صدرك(:

 وجوههم وأماثلهم الذين ُيستحى منهم. )أن يطلع عليه الناس(:

أعظم خصال الرب، أو أّن الرب كله َيمعه: حسن    -عليه الصالة والسالم    -يف هذا احلديث بنّي النبي  

يوصف باحلسن من األخالق، سواء فيَم بني العبد وربه، أو  اخللق، وحسن اخللق يشمل مجيع ما من شأنه أن  

 ما بني العبد وأخيه املسلم، أو ما بينه وبني عموم الناس مسلمهم وكافرهم. 

أّن اإلثم ما حاك وتردد وأثر يف نفسك، بأن مل تنرشح له، وحل يف القلب   - عليه الصالة والسالم    -وبنّي  

 
 (.52- 50( ينظر: إنَم بعثت ألُتم مكارم األخالق د. مجال حممد الزكي )ص: 1)

 حُلسن األخالق مكانة كبرية يف اإلسالم؛ ويتمثل ذلك فيام يل: 

 يَمن إال به.حسن اخللق ركن من أركان الدين ال يكمل اإل .1

 تفاضل املؤمنني يف اإليَمن، وأفضلهم أحسنهم خلقاا. .2

 اخللق أفضل ما يقرب العبد إىل اهلل تعاىل. .3

 والقرب منه يوم القيامة. ،ملسو هيلع هللا ىلصمكارم األخالق سبب يف حب الرسول  .4

لألخالق الدور الرئيس والفعال يف معرفة الفضائل والتزامها ومعرفة الرذائل والبعد  .5

 .(1)عنها
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طمئن إليه؛ ألنه حمل ذم وعيب، فتجدك مرتدداا فيه، وتكره أن يطلع  منه الشك واخلوف من كونه ذنباا، ومل ت 

 . (1) الناس عليك

 الرب كلمة جامعة مانعة من جوامع كلمه ملسو هيلع هللا ىلص.  -1

 الرتغيب واحلث عىل حسن اخللق.  -2

 يف احلدث بيان الفرق بني الرب واإلثم، وبيان حقيقة كل منهَم.  -3

 الناس عىل آثامه. الرجل املؤمن يكره أن يطلع  -4

 أْن املسلم يتحرى احلق واحلالل، وال يقدم عىل يشء ال تطمئن إليه نفسه.  -5

 

 
 

  

 
 (. 289/ 7)( وتوضيح األحكام من بلوغ املرام 16/111( ينظر: رشح النووي عىل مسلم )1)

 

بعد أن درستا هذا احلديث؛ بنّي يف ثالث عبارات موجزة؛ ماذا تنوي أن تفعل يف حياتك 

 .بَم تعلمته منه

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

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

................................................................................................. 
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َأنَّ َرُسوَل اهلل   َأْو  قاَل:    ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أِب ُهَريَرَة ريض اهلل عنه  ا  َفْليُقْل َخريا »َمْن كاَن يؤِمُن باهلل واليْوِم اآلِخِر 

،  (1)َضيَفُه« لِيْصُمْت، وَمْن كاَن يْؤِمُن باهلل واليْوِم اآلخِر َفْلُيْكرم جاَرُه، َوَمْن كاَن يْؤِمُن باهلل واليْوِم اآلخِر َفْليْكِرْم  

 َرَواُه البخاري َوُمْسلِم.

هذا احلديث من األحاديث اجلامعة، التي هي من جوامع كلمه ملسو هيلع هللا ىلص؛ فاحلقوق منها ما يكون هلل،    -1

 ومنها ما يكون للخلق، وهذا احلديث قد بنّي ما يتعلق بكثري من حق املخلوقني.

آيل  هذا من جوامع الكلم؛ ألن القول كله إما خري وإما رش  ":  - رمحه اهلل    -قال احلافظ ابن حجر    -2

إىل أحدمها، فدخل يف اخلري كل مطلوب من األقوال فرضها وندهبا، فأذن فيه عىل اختالف أنواعه، ودخل  

 . (2) "فيه ما يؤول إليه، وما عدا ذلك ِما هو رش، أو يؤول إىل الرش، فأمر عند إرادة اخلوض فيه بالصمت

 يؤمن اإليَمن الكامل.   )من كان يؤمن باهلل(:

 
 (  47( ومسلم برقم )6018( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 10/373( فتح الباري )2)
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 يوم القيامة.  )واليوم اآلخر(:

 .(1) فليحسن ضيافته، بالبرش يف وجهه، وطيب احلديث معه، وإحضار املتيرس )فليكرمه(:

 

النبي   املسلمني،   ملسو هيلع هللا ىلصيرشدنا  بني  واملودة  األلفة  تزيد  التي  اإلسالمية،  واألخالق  باآلداب  التحيل  إىل 

ومنها: اإلحسان اىل اجلريان، وبنّي أن من يؤمن باهلل تعاىل اإليَمن الكامل، وباليوم اآلخر الذي إليه معاده،  

ء يف بعض الروايات، وعليه  وفيه جمازاته بعمله؛ عليه أن حيسن إىل جاره، وأقل ذلك أال يؤذي جاره، كَم جا

كذلك أن يكرم ضيفه، وحيفظ لسانه بأن ال يقول إال خرياا، أو يصمت ويسكت عن الرش ليسلم؛ إذ آفات  

 اللسان كثرية.

 
( وفتح الباري البن حجر 2/18( ورشح النووي عىل مسلم )2/472( ينظر: حاشية السندي عىل سنن ابن ماجه )1)

(11/310.) 

ناا، ويشمل كل جار، كجار املنزل، أو املتجر، والدكان،  كا اجلار هو: املُجاور، وأقرب الناس سا

 .عظموغري ذلك، وكلَم قرب اجلار كان حقه أ
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1 

 

 املسألة األوىل: أنواع أذى اجلار:

بالَّضب،  أذى اجلار يدخل فيه مجيع أنواع األذى، إما باملبارشة وإما بالتسبب، فال يؤذيه بمد يده عليه  

أو بالرسقة، أو بإفساد متاعه، أو ماله، أو داره، أو أذية أوالده، أو يسلط عليه أوالده، أو يرتك امرأته تؤذي  

 امرأة اجلريان، وتتطاول عليها. 

ويدخل يف أذية اجلار ما يصدر من أصوات مزعجة، كأصوات املعازف والتلفاز، أو صياح األوالد يف  

سيَم الذين يسكنون يف الدور الصغرية كالشقق، ال سيَم إذا كانوا يسكنون حتت  أوقات متأخرة من الليل، ال  

 سقفهم الذي يسكنون فيه.  

 املسألة الثانية: ما يدخل يف إكرام الضيف:

 . (1)  الضيف هو النازل بك، فهذا ضيف َيب إكرامه بَم يعد إكراماا 

وإكرام الضيف واجب، وحقه الواجب َيب أن يؤدى إليه، وال شك أّن هذا من حماسن األخالق التي 

 
 (.18/ 2) ( ورشح النووي عىل مسلم2/472( ينظر: حاشية السندي عىل سنن ابن ماجه )1)

 

من خالل تأملك ألحوال الناس مع جرياهنم وضيوفهم؛ اكتب أبرز صور التعامل احلسن مع 

 التعامل السء.اجلار أو الضيف، وكذلك أبرز صور 

 أبرز صور التعامل السء مع اجلار أو الضيف أبرز صور التعامل احلسن مع اجلار أو الضيف
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دعا إليها اإلسالم، وهو يدل عىل كَمل النفس ورفعتها، وسعة الصدر، ويدخل يف إكرام الضيف ما يوضع  

به، وإكرامه بالقول    له من طعام وِقرى، ويدخل فيه أيضاا طالقة الوجه، وإزالة الوحشة من نفسه، والرتحيب

والفعل، واحلشمة، وما أشبه ذلك، وقد يضع اإلنسان لغريه طعاماا، ولكنه يقابله بعبوس وتقطيب وضجر،  

 وما أشبه هذا، فَم يكون قد أكرمه. 

 : قلة الكالم من كامل العقل:الثالثةاملسألة 

فاإلنسان الذي يطلق لسانه يتكلم    إذا تكلم اإلنسان يتكلم باملعروف، وبَم ال يَّض، بل يتكلم بَم فيه نفع،

يف كل يشء فإّن هذا اإلنسان يكون بال خطام وال زمام، فيسبق قوُله فكره وعقله، فال يتبرص بَم يقول، فتنطلق 

منه الكلَمت ولربَم تكون يف غاية السوء، تسء إليه هو، وتسء إىل اآلخرين، ولو أنه تبرّص وتعّقل ما تفوه  

 علم واحلكَمء يرون أّن قلة كالم اإلنسان تدل عىل كَمل عقل. هبا؛ وهلذا فإن أهل ال

 التحذير من آفات اللسان، فال يتكلم اإلنسان إال بَم فيه مصلحة دينية أو دنيوية.  - 1

 أمهية حفظ اللسان، ووجوب السكوت إال يف اخلري.  -2

 وإكرامه. عظيم حق اجلار، واحلث عىل حفظ جواره،  -3

 إكرام الضيف من آداب اإلسالم، وخلق النبيني. -4

 دين اإلسالم دين األلفة والتقارب والتعارف.  - 5

 اإليَمن باهلل واليوم اآلخر أصل لكل خري.  -6

 أّن حسن اخللق والعمل الصالح من اإليَمن.  -7
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 بنيِّ ماذا تفعل لو وجدتا زميال لك يسء إىل جريانه؟

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

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

................................................................................................. 
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َّا َأْدَرَك  :  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أِب َمْسعوٍد ُعْقَبَة ْبِن َعْمِرو األَْنَصاِري الَبْدِري ريض اهلل عنه قاَل: قاَل َرُسوُل اهلل   »إنَّ ِِم

ِة األُوىَل: إَذا مل َتْسَتِحي  ، َرَواُه البخاري. (2) فاْصنَْع ما ِشْئَت« (1)النَّاس ِمْن َكالِم النُُّبوَّ

هو الصحايب اجلليل عقبة بن عمرو بن ثعلبة األنصاري ريض اهلل عنه شهد بيعة العقبة الثانية، وشهد  

 هـ(. 40غزوة أحد وما بعدها، تويف ريض اهلل عنه قبل سنة )

هذا احلديث حديث عظيم، عليه مدار اإلسالم، وأصول األخالق، فهو قول فصيح وجيز، ويعد من  

 .(3) -عليه الصالة والسالم   -جوامع كلمه  

 
ْستاْحِيي( يف أغلب نسخ البخاري بإثبات الياء؛ ألن الفعل )تستحيي( كَم يف قوله: 1) [ بيائني عند 26 :]البقرة إِنَّ اهللَّا الا يا

بدون ياء، وعىل    "إذا مل تستح"قريش وبياء واحدة عند ُتيم، وعىل هذا إذا دخل عليه اجلازم فعىل لغة ُتيم تكون كرسة  

حينَم ترجم استعمل   -رمحه اهلل-يكون بياء واحدة، وتكون الياء الثانية هي التي حذفت للجازم، والبخاري  لغة قريش  

 منهم.  -عليه الصالة والسالم-لغة ُتيم، ويف احلديث استعمل لغة قريش؛ ألن النبي 

 (. 6120( أخرجه البخاري برقم )2)

 . (200( اجلواهر اللؤلؤية رشح األربعني النووية )ص: 3)
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1 

وهذا احلديث أصل كبري ملن تأمل معناه، وتدبره وعمل به، وهو من  ":  -رمحه اهلل    - قال ابن العطار  

ا كالم النبوة األوىل، من احلكم املتقدمة عىل  ا كثريا  . (1)"ألسنة األنبياء املتقدمني، وهو َيمع خريا

هم وتوارثوه قرناا بعد قرن.  )أدرك الناس(: لاغا  با

 أي: ِما وصل إليهم من مبادئ األنبياء، واملأثور من كالمهم.  )من كالم النبوة األوىل(:

 وترك القبيح، وله تعاريف غري ذلك.  احلياء خلٌق حيث عىل فعل اجلميل،  )إذا مل تستح(:

م األنبياء ورشائعهم التي مل تنسخ، وتتفق كل األديان والرساالت فيها، ومن هذا:   كالم النبوة هي ِحكا

 وقد حث  األمر باحلياء؛ فإّن أمره مل يزل ثابتاا، واستعَمله واجب منذ زمان النبوة األوىل، وإنه ما من نبي إال

ل؛ وذلك أنه أمر قد علم صوابه، وبان فضله، واتفقت العقول عىل   عىل احلياء، وُبعث عليه، ومل ُينْسخ ومل ُيبدَّ

حسنه، وما كان هذا صفته مل َير عليه النسخ والتبديل؛ وملا كان احلياء عىل هذا النحو كان من حكم األنبياء  

يف هذا احلديث، وبنّي أنه إذا مل يكن عند اإلنسان حياء    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  الثابتة فيه، وهو خلق اإلسالم، كَم أخرب به  

 .(2) يمنعه من فعل القبيح فإنه سيفعل ما يشاء، وهو أمر للتهديد، أي: افعل ما بدا لك، فإنك ستعاقب عليه

 
 (. 119( رشح األربعني النووية البن العطار )ص: 1)

( توضيح األحكام من بلوغ 10/523( وفتح الباري البن حجر )2/546( ينظر: حاشية السندي عىل سنن ابن ماجه )2)

 (. 7/490املرام )
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 احلياء أنواع:  

املادحة له، وهو ما يمنع النفس من   ملسو هيلع هللا ىلصاديث رسول اهلل  وهو املراد يف أح   احلياء املمدوح:  ول:النوع األ

فعل القبيح، والتقصري يف حق ذي احلق، وهذا النوع من احلياء من خصائص اإلنسان لريتدع عن ارتكاب  

 كل ما يشتهي ِما ال يليق، فال يكون كالبهيمة. 

وفعل اخلري، فقد ذي حيول بني املرء وبني قول احلق،  وهو احلياء ال  احلياء املذموم رشعاا:  ع الثاين:النو

ترك   إىل  وَيا ر  الكذب،  يف  والوقوع  املحرمات،  فعل  إىل  صاحبه  َّر  وَيا الواجب،  العلم  طلب  عن  يصده 

 الواجبات والفرائض، فهو تلبيس من الشيطان، وليس بحياء يف احلقيقة.

 

 

 

 

 

 

  ؟بنيِّ األسباب التي تعني عىل التحيلِّ بخلق احلياء وانتشاره يف املجتمع

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

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

........................................................................................ 
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 عليه، ومل ُينْسخ. يف احلديث بيان رشف احلياء؛ ألنه ما من نبي إال وقد حث   - 1

 أنَّ احلياء هو الذي يكف اإلنسان ويردعه عن املعايص، وتعاطى كل قبيح رشعاا.  -2

معاقرة   -3 إىل  احلياء  قلة  فتجره  والرذائل،  القبائح  من  يشاء،  ما  يفعل  فإنه  باحلياء،  يتصف  مل  من  أن 

 املستقبحات.

 ؤهم.ويف هذا احلديث هتديد ووعيد ألهل الوقاحة الذين قّل حيا -4

 

 
 

 

  

 

د الثمرات املرجوة من التزام املسلم بتطبيق خلق احلياء يف حياته  .حدِّ

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

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

................................................................................................. 
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َد ِمَراراا، قال:  »ل َتْغَضْب«  َأْوِصنِي، قال:    ملسو هيلع هللا ىلص َعْن أِب ُهَريَرَة ريض اهلل عنه َأنَّ َرُجالا قاَل للنَّبِي   »ل  َفَردَّ

 ، َرَواُه البخاري.(1) َتْغَضْب«

 .(2) "ملسو هيلع هللا ىلصهذا احلديث من بدائع جوامع كلمه التي ُخصَّ هبا ": - رمحه اهلل    -قال ابن حجر اهليتمي  - 1

األعَمل خري ورش، والرش ينشأ  حديث الغضب هذا ربع اإلسالم؛ ألن  ":  -رمحه اهلل    -قال املناوي    -2

 .(3) "عن شهوة أو غضب، واخلري يتضمن نفي الغضب، فتضمن نفي الرش، وهو ربع املجموع

هذا الرجل قيل: إنه جارية بن قدامة، وقيل: إنه سفيان بن عبد اهلل الثقفي، وقيل: عبد اهلل    )جاء رجل(: 

 بن عمرو بن العاص، وقيل: إنه أبو الدرداء. 

 وصية جامعة خلصال اخلري.   )أوصني(:

 ال تتعرض ملا َيلب الغضب، وال تنفذ آثاره بالغري.  )ل تغضب(: 

 
 (. 6116( أخرجه البخاري برقم )1)

 (.1/4( الفتوحات الربانية )2)

 (. 414/ 6( فيض القدير )3)
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يرٌة؛ لذلك حّذر النَّبي    ب؛ ألن يف ترك الغضب    ملسو هيلع هللا ىلص الغضُب نازعٌة شيطانيٌَّة رِشِّ أحد أصحاباه أالَّ ياغضا

ضا ملِا َيِلُبه   تعرَّ جُل أسبابا الغاضِب، وال يا تنِبا الرَّ ا، أي: أن َيا دفعاا ألكثر رشور اإلنسان، وردَّدها له ِمرارا

تِه. الغضب؛ وأال يعمل بَم يوجبه؛ ألنَّ نفسا ا  لغضِب مطبوٌع يف اإلنساِن، وال يمِكُن إخراُجه ِمن ِجبِلَّ

 املسألة األوىل: الغضب أقسام: 

ب عىل أعدائه؛ من  الغضب املحمود:    القسم األول: وهو ما كان هلل تعاىل عندما تنتهك حمارمه، والغاضا

ين، والغضب ملا حيدث للمسلمني من سفك للدماء، وانتهاك لألعراض،   ار واملنافقني والطَّغاة واملتجربِّ الكفَّ

 واستباحة لألموال، وتدمري للبلدان بال حق.  

ُذمَّ يف األحاديث التي وردت، وهو خلق سيئ؛ ألنه  وهو الذي هُني عنه و الغضب املذموم:    القسم الثاين: 

َيرج العقل والدين من سياستهَم، فال يبقى لإلنسان مع ذلك نظٌر، وال فكٌر، وال اختيار، وما كان يف سبيل  

الباطل والشيطان كاحلمية اجلاهلية، والغضب من رشع اهلل تعاىل، ومن انتشار اخلري يف األمة، والغضب من  

 صلحني لصالحهم. أهل اخلري وامل 

ه، كأن َيهل عليه  الغضب املباح:    القسم الثالث: وهو الغضب يف غري معصية اهلل تعاىل، ومل يتجاوز حدَّ

ِن النَّاِس أو َيطئ عليه، واألنسب كظم الغيض والعفو، كَم قال تعاىل:    ، أحد افنِيا عا اْلعا ْيظا وا اظِِمنيا اْلغا اْلكا ﴿وا

ب  املُْْحِسننِيا 
اهللَُّ حُيِ  [.134]آل عمران:  ﴾وا
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 :املسألة الثانية: عالج الغضب

 أن يستعيذ العبد باهلل من الشيطان الرجيم.  -1

ْظم الغيظ  -2  .أن يتذكر اإلنسان ما جاء يف فضل احِلْلم وكا

 .أن يتذكر اإلنسان ما يرتتب عليه من مفاسد  -3

عنه   -4 ليهدأ  ا،  جالسا كان  إن  ويضطجع  ا،  واقفا كان  إن  فيجلس  عليها،  هو  التي  احلالة  يغري  أن 

 .الغضب 

 .يغتسل أو يتوضأ؛ إذ الغضب من الشيطان، والشيطان ُخلق من نار، واملاء يطفئ النار أن -5

 .أن يتذكر اإلنسان قدرة اهلل عليه   -6

 .أن يتذكر اإلنسان ِحْلما اهلل عىل عباده   -7

    

 

 بالتعاون مع زمالئك، ومن خالل دراستك للحديث بنيِّ ما ييل: 

الفوائد املتوقعة من حدوث الغضب 

املحمود النتهاك حرمات مقدسات 

 املسلمني

املضار املتوقعة من انتشار احلمية اجلاهلية 

 )الغضب املذموم( يف املجتمعات املسلمة

  

 

 



(133( 

 

 
 

1 

 حرص املسلم عىل السؤال عن أبواب اخلري.  -1

 السامع، ويدرك أمهيته. أمهية تكرار الكالم حتى يعيه   -2

 التحذير من الغضب؛ ألنه مجاع كل رش، والتحفظ منه مجاع كل خري.  -3

 احلث عىل اجتناب أسباب الغضب ونتائجه من األقوال واألفعال.  -4

 األمر باألخالق الفاضلة التي تبعد عن الغضب، كاحللم والرفق والتواضع والصرب.  -5

أنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص خّص هذا الرجل هبذه الوصية  معاجلة كل ذي مرض بَم يناسب مرضه، إن صح   -6

 ألنه كان غضوباا. 

 الغضب هلل تعاىل من قوة اإليَمن.  -7

 
  

م النصيحة لفاعله.  بنيِّ نوع الغضب يف كل موقف ِما ييل؛ ثم قدِّ

 النصيحة املوجهة نوع الغضب املوقف

رجل مسلم غاضب ألن اليهود اقتحموا 

 املسجد األقَص:

  

تنفيذ القصاص رجل مسلم غاضب من 

 الرشعي يف ابن عمه القاتل:

  

رجل مسلم غاضب بسبب أن أحدهم 

 سب قبيلته:
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تِي ُمَعاًفا إِلَّ املَُجاِهِريَن، َوإِنَّ ِمَن  يقول:    ملسو هيلع هللا ىلصعن أِب هريرة ريض اهلل عنه قال: سمعُت رسول اهلل   »ُكلُّ ُأمَّ

ُه اهللَُّ َعَلْيِه، َفَيُقوَل: َيا فُ  ، ُثمَّ ُيْصبَِح َوَقْد َسرَتَ ْيِل َعَمالا ُجُل بِاللَّ اَلُن، َعِمْلُت الَباِرَحَة َكَذا  املَُجاَهَرِة َأْن َيْعَمَل الرَّ

ُه َربُّ   ، رواه البخاري ومسلم. (1) ُه، َوُيْصبُِح َيْكِشُف ِسرْتَ اهللَِّ َعنُْه«َوَكَذا، َوَقْد َباَت َيْسرُتُ

 من العافية، أي: ساملون حمفوظون.  )معاًف(:

 .(2) املعلنون باملعايص، املتحدثون هبا عىل سبيل التفاخر )املجاهرون(:

عن اجلهر بالسوء واملعصية، وأّن كل واحد من هذه األمة إذا ارتكب معصية ُيرجى له    ملسو هيلع هللا ىلصهنانا النبي  

عفو اهلل ومغفرته، والنجاة من النار، إال املجاهر باملعايص، الفاسق املعلن بفسقه، الذي يأيت بالفاحشة ثم  

املجاهرة والوقاحة واالستهتار بالدين    يشيعها بني الناس تفاخراا وهتوراا ووقاحة، فهذا غري معاًف، وإّن من 

واالستخفاف بحدود اهلل أن يعمل الرجل بالليل معصية، ثم يصبح وقد سرته اهلل، فيقول: يا فالن، عملت  

البارحة كذا وكذا، فيحدث إخوان السوء من أصدقائه بأنه فعل املعصية الفالنية أمس، وقد بات يسرته ربه  

ك ألنه ال يريد السرت، وإنَم يريد الفضيحة، حيث يراها يف نظره مفخرة  ويصبح يكشف سرت اهلل عليه؛ وذل 

 .(3) ومباهاة، والعياذ باهلل!

 
 (. 2990( واللفظ له، ومسلم برقم )6069جه البخاري برقم )( أخر1)

 (.18/119( ورشح النووي عىل مسلم )10/486( ينظر: فتح الباري البن حجر )2)

 (.18/119( ورشح النووي عىل مسلم )10/486( ينظر: فتح الباري البن حجر )3)
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 عىل من ابتيل بمعصية أن يسرت عىل نفسه.  -1

 ارتكاب املعصية مع سرتها أهون وأخف من املجاهرة هبا.  -2

 املجاهرة بالسوء دليل عىل سوء اخللق والوقاحة واجلرأة عىل انتهاك حدود اهلل.  -3

 املجاهرة بمثابة دعوة للغري إىل ارتكاب املعايص، وإشاعة الفساد ونرش للمنكرات.  -4

 باملعصية تؤدي إىل اعتياد القبائح واستمرارها، وكأهنا أمور عادية ال يشء فيها. املجاهرة   -5

 املجاهرة باملعصية دليل عىل قسوة القلب، واستحكام الغفلة من قلب املجاهر. -6

 
 

 

  ؟يف رأيك؛ ملاذا كانت املجاهرة باملعايص مذمومة

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

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

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

 

 

 .بنّي ماذا تنوي أن تفعل يف حياتك بام تعلمته من هذا احلديث

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

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

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

............................................................................................................ 
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دفرتك موجزاا عن كل حديث يف الوحدة؛ من تستحَُض األحاديَث؛ ثم تكتُب يف                      

 خالل اجلدول التايل:

 حديث......... حديث......... حديث......... حديث.........  احلديث

     الراوي

أبرز مسائل 

احلديث أو 

 أهم معانيه

    

أبرز فوائد 

 احلديث
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 أكمل كل فراغ ِما يل بام يناسبه ِما درسته: :1س

 التحيل بمكارم األخالق سبب يف  ............ الرسول، و............. يوم القيامة.  - أ

 كَمل اإليَمن يوجب..................، و................. إىل الناس كافة.  - ب

 ال............... إليه نفسه. املسلم يتحرى...................، وال يقدم عىل يشء  - ج

ْن يؤمن باهلل تعاىل اإليَمن.........، عليه أن............. إىل جاره.   -د   ما

 إذا مل يكن عند اإلنسان................ يمنعه من فعل القبيح فإنه سيفعل ما يشاء. - ه

 ِمْن عالج الغضب:....................................................  - و

ْن يك - ز  شف سرت اهلل عليه؛ يرى املعصية يف نظره................. والعياذ باهلل!.ما

 هات معنى كل كلمة من الكلامت يف اجلدول اآلِت:  :2س

 معناها  الكلمة 

 )   )الِِبُّ

  )حاك يف صدرك(

  )َمْن كان يؤمن باهلل( 

  )أدرك الناس(

  )ل تغضب( 

  )معاًف( 

 



 (138( 

 

 

 ( أمام اجلملة اخلطأ:×أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ )(  ضْع عالمة الصواب) :3س

ه.  (1  ( )   الغضب املباح: هو الغضب يف غري معصية اهلل تعاىل، ومل يتجاوز حدَّ

 ( )      عن اجلهر بالسوء واملعصية.  ملسو هيلع هللا ىلصهنانا النبي   (2

 ( )  املذموم رشعاا: هو احلياء الذي حيث املرء عىل قول احلق، وفعل اخلري.   احلياء (3

 ( ) الذي يطلق لسانه يتكلم يف كل يشء هو إنسان ال يسبق قوُله فكره وعقله.  اإلنسان  (4

م األنبياء ورشائعهم التي مل تنسخ، وتتفق كل األديان   كالم  (5  النبوة هي ِحكا

 ( )         والرساالت فيها. 

 ( )        كله َيمعه: حسن اخللق.  الرِب   (6
 

 : صل بخط بني القائمة )أ(، وما يناسبها من القائمة )ب(: 4س

 )ب( )أ(

ُه( هو حديث حيث عىل التخلق باألخالق احلسنة:  ْلُيْكرم جارا ْن كانا يْؤِمُن باهلل واليْوِم اآلخِر فا  )وما

األخالق،  هو حديث عليه مدار اإلسالم، وأصول  

 فهو قول فصيح وجيز: 

ْب(   )ال تاْغضا

يرٌة:  ناا( هو حديث حيذرنا من نازعٌة شيطانيٌَّة رِشِّ ُل املُْْؤِمننِيا إِيَما  )أاْكما

واألخالق   باآلداب  التحيل  إىل  يرشدنا  هو حديث 

 اإلسالمية، التي تزيد األلفة واملودة بني املسلمني: 

اًفا  تِي ُمعا ( )ُكل  ُأمَّ اِهِرينا  إاِلَّ املُجا

( هو حديث ينهانا عن اجلهر بالسوء واملعصية:  ْستاِح فاْصناْع ما ِشْئتا ا مل تا  )إذا

 )الرِب  ُحْسُن اخلُُلِق( هو حديث يتضمن نفي الرش وهو ربع اإلسالم: 
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لنرصة اإلسالم اذكر بإَياز موقفني تارَييني لقائدين مسلمني؛ كان غضبهَم من الغضب املحمود 

 .واملسلمني؛ ثم اكتب ذلك يف بطاقة، وضعها يف ملف إنجازك
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 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة أن:

 يتعرف عىل أمهية اآلداب اإلسالمية.  -

 حيفظ األحاديث املقررة يف هذه الوحدة.  -

 حيكم عىل األحاديث.  -

يوضح معاِن مفردات األحاديث املقررة يف هذه   -

 الوحدة.

يرشح املعنى اإلمجايل لألحاديث املقررة يف هذه   -

 الوحدة.

يستخرج الفوائد واألحكام من األحاديث املقررة يف   -

 هذه الوحدة.

 حيافظ عىل آداب السالم. -

 يلتزم آداب اجللوس يف الطرقات. -

 يَمرس آداب التذكية. -

 يرشح آداب عرشة النساء. -

 لوحدة.حيافظ عىل الوصايا الواردة يف هذه ا -

 يلتزم آداب تعبري الرؤى. -

 خمرجات التعلم
 التمهيد: أُهية اآلداب السالمية.

 املوضوع األول: آداب السالم:

ِغرُي َعىَل اْلَكبرِِي( ُم الصَّ  احلديث الثاين والعرشون: )ُيَسلِّ

 الطرقاتاملوضوع الثاين: آداب اجللوس يف 

ُلوَس َعىَل الطُُّرَقاِت( اُكْم َواجْلُ  احلديث الثالث والعرشون: )إِيَّ

 املوضوع الثالث: آداب التذكية:

 احلديث الرابع والعرشون: )إِنَّ اهلل َكَتَب اإِلْحساَن عىل ُكّل َِشٍء(

 املوضوع الرابع: آداب عرشة النساء:

(احلديث اخلامس والعرشون: )لَ َيْفَرْك ُمْؤِمنٌ    ُمْؤِمنَةا

 احلديث السادس والعرشون: )َمْن َكاَنْت َلُه اْمَرَأَتاِن(

ْنَيا النَِّساُء(  احلديث السابع والعرشون: )ُحبَِّب إيَِلَّ ِمْن الدُّ

 املوضوع اخلامس: آداب الوصايا:

 احلديث الثامن والعرشون: )احلث عىل كتابة الوصية(

 ألمته( ملسو هيلع هللا ىلصي احلديث التاسع والعرشون: )من وصايا النب

 الثالثون: وصية نبوية غالية. احلديث

 السادس: آداب تعبري الرؤى: املوضوع

َماُن( احلديث  الواحد والثالثون: )إَِذا َقُرَب الزَّ

 الثاين والثالثون: التأين يف تعبري الرؤيا. احلديث

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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اخللق،   مع  أو  تعاىل،  اهلل  مع  سواء  األساسية،  وتوجيهاته  الدين،  هذا  من صميم  اإلسالمية  اآلداب 

فباألدب يعرف املسلم ما ينبغي أن يكون عليه حاله يف طعامه ورشابه، ويف سالمه واستئذانه، ويف جمالسته  

قيامه وجلوسه، ويف معارشته  وحديثه، ويف طرائفه ومزاحه، ويف هتنئته وتعزيته، ويف عطاسه وتثاؤبه، ويف  

ألزواجه وأصدقائه، ويف حله وترحاله، ويف سائر أحوله، فاآلداب هي التي ُتيز املسلمني عن غريهم، وتظهر  

 سمو هذه الرشيعة وكَمهلا وعظمتها، فالدين كله أدٌب.

 . عيش فيهفاآلداب الفاضلة هلا أمّهية عظمى يف حياة املسلم، سواٌء بالنسبة له، أو للمجتمع الذي ي

 

 

د جمموعة من اآلداب تراها رضورة للمسلم يف حياته العامة وحياته اخلاصة.  دِّ  عا

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

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

...................................................................... .................................. 
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ِغرُي َعىَل اْلَكبرِِي، َواملَْارُّ َعىَل اْلَقاِعِد، َواْلَقلِيُل  َقاَل:    ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأبِى ُهَرْيَرَة ريض اهلل عنه َعِن النَّبِيِّ   ُم الصَّ »ُيَسلِّ

 ، رواه البخاري ومسلم.(1) َعىَل اْلَكثرِِي«

 . (2) ليبدأ بالسالم  )يسلم(:

 

 يف هذا احلديث: آداب إلقاء السالم بني املسلمني. 

 وحاصل ما يف احلديث: أنَّ املفضول بنوع ما يبدأ الفاضل:  

 أن يبدأ الصغري بالسالم عىل الكبري؛ ألجل حق الكبري؛ وألنه ُأِمر بتوقريه، والتواضع له.  فاألول:

 
 (. 2160)( واللفظ له، ومسلم برقم 6231( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 7/400( وحتفة األحوذي )11/15( وفتح الباري البن حجر ) 14/140( ينظر: رشح النووي عىل مسلم )2)

ا، ولكن  ملسو هيلع هللا ىلصهذا احلديث الذي ذكره النبي  ليس معناه: أنه لو سلَّم الكبري عىل الصغري كان حراما

ر أن القليلني  املعنى: أنَّ األوىل أن الصغري يسلم عىل الكبري، فإنه لو مل يسلم فليسلم الكبري، ولو ُقدِّ

ر أن الصغري يف غفلة،  الكبري، وال ترتك  فليسلميف غفلة ومل يسلموا، فليسلم الكثريون، ولو ُقدِّ

 .السنة
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يسلِّم الراكب عىل املايش؛ لئال يتكرب بركوبه، فريجع إىل التواضع ألخيه املسلم يف حال رفعته،    الثاين:

 فكان ذلك أجلب ملحبته ومودته. 

داخل عىل أهل املنزل؛ وألن القاعد قد يشق عليه مراعاة  يسلم املايش عىل القاعد؛ لتشبيهه بالالثالث:  

 املارين مع كثرهتم، فسقطت البداءة عنه؛ دفعاا للمشقة.  

 تسليم القليل عىل الكثري؛ ألجل حق الكثري؛ ألن حقهم أعظم. الرابع:

 

 أمهية تعليم آداب التسليم، ومراعاهتا، وإعطاء كل ذي حق حقه.  -1

 السالم حق للمسلم عىل أخيه املسلم، وإلقاء السالم سنة، والرد  فرض.  -2

 . "ورمحة اهلل وبركاتهالسالم عليكم "السالم حتية املسلمني، ونصها الكامل:  -3

 ومن اخلطأ أن نبدل السالم بغريه من األلفاظ، مثل: )صباح اخلري( أو )هنارك سعيد(.  -4

 رفع الصوت بالسالم، والتلفظ هبا، ويشري بيده إن كان من يسلم عليه بعيداا عنه، وال يسمع صوته.  -5

 فضل عند اهلل. يبدأ املسلم إخوانه بالسالم قبل أن يتكلم؛ ألن من يبدأ بالسالم هو األ -6

 

 

  .بنّي فوائد إلقاء السالم وثمرته عىل املجتمع املسلم

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

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

........................................................................................ 
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 من خالل البحث النَّشط وبالتعاون مع زمالئك؛ اذكر حكم إلقاء السالم يف احلاالت التالية:

 عند دخول املسجد. -1

 عند املرور عىل النساء. -2

 .عند املرور عىل غري املسلم. -3

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

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

.............................................................................................. 
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ْدِري   ُلوَس َعىَل الطُُّرَقاِت«َقاَل:    ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي    -رىض اهلل عنه    - َعْن َأِِب َسِعيٍد اخْلُ اُكْم َواجْلُ َفَقاُلوا: َما    »إِيَّ

َقاَل:   فِيَها،  ُث  َنَتَحدَّ ََمَالُِسنَا  ِهي  اَم  إِنَّ  ، ُبدٌّ الطَِّريَق َلنَا  َفَأْعُطوا  املََْجالَِس  إِلَّ  َأَبْيُتْم  َها« »َفإَِذا  َحقَّ َحقُّ      َوَما  َقاُلوا: 

اَلِم، َوَأْمٌر بِاملَْْعُروِف، َوهَنٌْي َعِن املُْنَْكِر« الطَِّريِق؟ َقاَل:   ، َوَكفُّ األََذى، َوَردُّ السَّ ، رواه البخاري (1)»َغضُّ اْلَبرَصِ

 ومسلم. 

 أي: احذروا.   )إَِياُكم(:

(: )َما َلنَا   ا    ُبدٌّ بضم الباء املوحدة، وتشديد الدال، أي: ال حميد لنا عن ذلك، وال يعرف استعَمله إالَّ مقرونا

 بالنَّفي، أي: ما لنا ِغناى عنه. 

 امتنعتم، فاإلباء بمعنى شدة االمتناع، فكل إباء امتناع، وليس كل امتناع إباء.  )أَبْيُتْم(:

 
 (. 2121( واللفظ له، ومسلم برقم )2465( أخرجه البخاري برقم )1)



 (146 ( 

 

 

 

كانت   وربَم  عنه،  ِغناى  لنا  ما  فقالوا:  الطرقات،  اجللوس يف  من  احلديث  هذا  أصحابه يف  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ر  حذَّ

الرجال   اجتمع  فإذا  النساء،  فيها  التي  منازهلم  لضيق  للنبي ملسو هيلع هللا ىلص  لضيقها، وجلسوا يف  مراجعتهم  البيوت  تركوا 

الطريق، فقال: إذا امتنعتم، وال بدَّ أن جتلسوا، فيجب عليكم أن تعطوا الطريق حقه، فسألوه عن حق الطريق،  

فأخربهم به: وهو أن يغضوا البرص عَم ال حيل النظر له من النساء وغريه، وأن يمتنعوا عن أذية املارة، سواء بالقول  

 . ( 1) دوا السالم عىل من ألقاه عليهم، وأن يأمروا باملعروف وينكروا املنكر إذا رأوه أمامهم أو بالفعل، وأن ير 

 النهي عن اجللوس يف الطرقات وِمرات الناس إال برشطه املذكور يف احلديث. -1

 من احلكمة يف النَّهي عن اجللوس يف الطرقات: خشية الفتنة.  -2

 إىل حسن معاملة املسلمني بعضهم لبعض.يف هذا احلديث ندب  -3

 من آداب الطريق إرشاد ابن السبيل، وإغاثة امللهوف، وإعانة املظلوم، واإلعانة عىل احلمل، وغريها.  -4

 من حق الطريق: عدم قضاء احلاجة فيها، وإزالة األذى منها.  -5

 

 
 (. 482/ 7( وتوضيح األحكام من بلوغ املرام )13/115( ينظر: عون املعبود )1)

 

  .اجلوارح؛ استنبط منها عمال من أعَمل القلوباحلديث به العديد من أعَمل 

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

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

........................................................................................ 
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 ؟حياتك العمليةبعد دراستك هلذا احلديث؛ ما العمل الذي ينبغي عليك التزامه يف 

.................................................................................................
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اِد ْبن َأْوٍس ريض اهلل عنه عْن َرُسوِل اهلل ٍء، قال:    ملسو هيلع هللا ىلص   َعْن أِب يْعىَل َشدَّ ْحَساَن َعىَل ُكلِّ َِشْ »إِنَّ اهللَ َكَتَب اإْلِ

ْبَح، َوْلُيِحدَّ َأَحُدُكْم َشْفَرَتُه، فَ  ْح َذبِيَحَتُه«َفإَِذا َقَتْلُتْم َفَأْحِسنُوا اْلِقْتَلَة، َوإَِذا َذَبْحُتْم َفَأْحِسنُوا الذَّ  ، َرَواُه ُمْسلِم. (1)ْلرُيِ

الصحايب اجلليل شداد بن أوس بن ثابت بن املنذر األنصاري ريض اهلل عنه، كان من زهاد الصحابة،    هو

 هـ(.   58، تويف ريض اهلل عنه سنة )ملسو هيلع هللا ىلصومن الذين أوتوا العلم واحللم، وروى عدداا من األحاديث عن النبي  

 أوجب.  )كتب(:

بمعنى: إتقان العمل وإحكامه، وبمعنى التفضل واإلنعام، واملعنيان صاحلان هنا، فإراحة    )اإلحسان(:

 الذبيحة بإتقاِن ذبحها هو إنعاٌم عليها بذلك. 

بأن ختتاروا أسهل الطرق وأخفها وأرسعها يف إزهاق الروح، والِقتلة: بكرس القاف،    )فأحسنوا القتلة(:

 هيئة القتل. 

 مفعول هبا. مذبوحته، بمعنى )ذبيحته(:

:) دها، بمعنى شحذها حتَّى صارت قاطعة.  )ولُيِحدَّ دَّ السكني وحدَّ  بضم الياء، ُيقاُل: أحا

 بفتح الشني، الشفرة: هي السكني الكبرية العريضة.   )الشفرة(:

ْح(:  .(2)  بإحداد السكني، وتعجيل إمرارها، وغري ذلك )لرُِيِ

 
 (.1955( أخرجه مسلم برقم )1)

 (. 62/ 7( وتوضيح األحكام من بلوغ املرام )13/106( ينظر: رشح النووي عىل مسلم )2)
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1 

احلدي  هذا  ورسيرته،  يف  نيته  بإحسان  مطالب  فاملسلم  كل يشء،  يف  اإلحسان  وهي  نافعة،  قاعدة  ث 

الناس   إىل  باإلحسان  ومطالب  وصنعته،  عمله  بإحسان  ومطالب  وعبادته،  طاعته  بإحسان  ومطالب 

 واحليوان؛ بل وإىل اجلَمد أيضاا. 

يغفل عن تلك املعاِن، ولو  ويف احلديث تربية الرمحة والرأفة والشفقة والرفق يف نفس املؤمن، حتى ال  

كان ذابحاا أو قاتالا بحق، وهو تنبيه عىل أّن اإلحسان إذا ُطلب يف القتل والذبح، فطلبه يف غريه من األعَمل 

 آكد وأشد، ومن اإلحسان حتديد السكني، وإراحة احليوان عند ذبحه. 

ثال يف احليوانات؛ لنأخذ من ثال يف بني آدم، وما هذين املثلني نموذجاا نستيضء به    فأتى احلديث بمثلني: ما

 . (1) عند كل يشء حيتاج إىل الرفق، واللني، واإلحسان

 

 

 
( وتوضيح األحكام من 2/282( وحاشية السندي عىل سنن ابن ماجه ) 13/106( ينظر: رشح النووي عىل مسلم )1)

 (. 7/62بلوغ املرام )

 

 ؟يف الطريق يعامل دابته بعنف؛ مع ذكر دليل من الكتاب والسنة بنيِّ ماذا تفعل لو وجدت رجالا 

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

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

..................................................................................................
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  اإلحسان أنواع:

يكون اإلحسان مع اهلل بحسن العبادة، أي: أن يعبد اإلنسان ربه كأنه يراه،    اإلحسان مع اهلل:   -1

 فيأيت من العبادة أفضلها وأكملها؛ وذلك أعىل مراتب اإلحسان.

إحسان إىل عباد اهلل تعاىل؛ وذلك بإيصال مجيع أنواع اخلري هلم، ومن أعظم    اإلحسان مع اخللق: -2

يمهم ما ينفعهم يف دينهم، وما يكون سبباا لسعادهتم  اإلحسان إىل اخللق دعوهتم إىل اهلل، وتعل

ونجاهتم يف الدنيا واآلخرة، وأعظم الناس إحساناا إىل اخللق هم األنبياء وأتباعهم الذين حيملون  

 اخلري للبرشية.

أّن اإلحسان إىل احليوانات، والرفق هبا هو من    اإلحسان مع احليوانات:  -3 النصوص عىل  حثت 

إليها يؤدي إىل املغفرة والرمحة من اهلل تعاىل، بل هو من أقوى أسباب    اإلحسان، وإن اإلحسان 

 املغفرة من اهلل تعاىل لإلنسان كَم يف احلديث السابق.

 

 
 

 

اإلسالم دين شامل لإلنسانية والكون واحلياة كلها، وضح ذلك من من خالل تعرفك عىل أنواع 

  .اإلحسان

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

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

........................................................................................ 
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 إنَّ هذا احلديث قاعدة من قواعد الدين؛ لشمول اإلحسان يف كل يشء.  - 1

 بالعباد، وأنه كتب اإلحسان عىل كل يشء.  -عّز وجل   -رأفة اهلل    -2

 األمثلة تقّرب املعاِن. حسن تعليم النبي ملسو هيلع هللا ىلص بَّضب األمثال؛ ألن   -3

 من صور اإلحسان: اإلحسان يف القتل والذبح إذا دعت احلاجة إليهَم.  -4

 النهى عن التعذيب والتمثيل يف القتيل والذبيحة. - 5

 إعداد اآللة احلادة عند إرادة ذبح احليوان، والرفق به عند ذبحه.  -6

 .(1) ة احليوان، والرفق به كَمل هذه الرشيعة، واشتَمهلا عىل كل خري، ومن ذلك رمح  -7

 

  

 
( وتوضيح األحكام من 2/282سنن ابن ماجه ) ( وحاشية السندي عىل  13/106( ينظر: رشح النووي عىل مسلم )1)

 (. 7/62بلوغ املرام )
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ا َريِضَ    :ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأِِب ُهَرْيَرَة ريض اهلل عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ   ، إِْن َكِرَه ِمنَْها ُخُلقا َيْفَرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمنَةا »لَ 

ُه«  ، رواه مسلم.(1) ِمنَْها آَخَر، َأْو َقاَل: َغرْيَ

 ُيبِغض.  )َيْفَرك(:

 أي: كامل اإليَمن.  )ُمْؤِمٌن(:

ا(:  . (2)صفةا من الصفات  )ُخُلقا

يف هذا احلديث من أن يبغض املؤمن مؤمنة، كزوجته مثالا، إذا رأى منها ما يكرهه من   ملسو هيلع هللا ىلصهنى النبي  

األخالق؛ فإنه إن كره منها خلقاا ريض منها بآخر، واإلنسان َيب عليه القيام بالعدل، وأن يراعي املعاملة له  

حلسنات، وينظر أُّيَم أكثر، وأُّيَم أعظم وقعاا، فيغلب ما  بَم تقتضيه حاله، والعدل أن يوازن بني السيئات وا

 .(3) كان أكثر، وما كان أشد تأثرياا؛ فهذا هو العدل

 

 
 (. 1469( أخرجه مسلم برقم )1)

 (.10/58( ينظر: رشح النووي عىل مسلم )2)

 (. 10/58( ينظر: املصدر السابق )3)
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1 

العفو والتسامح ُخُلقان كريَمن حتتاجهَم النفس البرشية لتتخّلص من كل الشوائب التي قد تعلق   -1

 يف القلب من أثر األذى. 

 إذا ُوِجدا يف املرأة خلٌق مكروه فباملقابل يوجد فيها خلٌق مريض.   -2

 حتكيم العقل يف اخلالف مع الزوجة، وعدم اللجوء إىل حتكيم العاطفة، واالنفعاالت املؤقتة.  -3

عدم بغض املؤمنة بغضاا كلياا حيمل عىل فراقها، بل ينبغي مغفرة السيئة حلسنتها، والتغايض عَم  -4

 . (1) يكره بَم حيب

مع زوجها،   -5 والزوجة  مع زوجته،  فالرجل  الناس،  بني  التعامل  قاعدة يف  احلديث يصلح  هذا 

 والشيخ مع طالبه، والطالب مع شيوخهم، والرشيك مع رشيكه، واجلار مع جاره، وهكذا. 

 

 
 

  

 
 (. 10/58( ينظر: املصدر السابق )1)

 

بعد أن درستا هذا احلديث؛ اذكر ما العمل الذي ينبغي عىل الرجل عمله عندما َيد يف 

 زوجته بعض ما ال يعجبه؟ وملاذا؟ 

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

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

................................................................................................. 
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ا، َجاَء َيْوَم اْلِقَياَمِة  قال:    ملسو هيلع هللا ىلصعن أِب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي  »َمْن َكاَنْت َلُه اْمَرَأَتاِن َفاَمَل إىَِل إِْحَداُُهَ

ُه َمائٌِل«        ، رواه أبو داود وابن ماجه.(1) َوِشقُّ

 فلم يعدل بينهَم.  )فامل إىل إحداُها(:

ُه(:  جانبه ونصفه.   )ِشقُّ

بالفالج، وهو مرض حيدث يف أحد شقي   )مائل(: بأن يصاب  امليل، ضد االعتدال واالستقامة،  من 

 . (2) البدن، يبطل حركته وإحساسه

األوارص التي تقوم   أوجب اهلل العدل يف كل يشء، وهنى عن الظلم يف كل يشء، ويتأكد ذلك يف حق

  ملسو هيلع هللا ىلصعليها املجتمعات اإلسالمية، كالعدل بني األوالد، والعدل بني الزوجات، ويف هذا احلديث يبنيِّ النبي  

ح   ْسما واجب عىل الرجل بني زوجتيه، أو زوجاته، وأنَّ امليل إىل إحداهنَّ عن األخرى حمرم، كَم وضَّ أنَّ القا

وجار يف حق غريها، وأّن اهلل يعاقبه بأن يفضحه يوم القيامة،    جزاء من حاد مع إحدى زوجاته يف القسمة،

فيأيت للحرش وجنبه مائل جزاءا وفاقاا، واجلزاء من جنس العمل، فالعدل بني الزوجات واجب فيَم يقدر عليه  

النفقة واملبيت، وحسن املقابلة، ونحو ذلك، وأما ما ال يقدر عليه ِما يتعلَّق بالقلب من املحبة    الرجل من 

 وامليل القلبي فليس بواجب؛ ألن هذه األمور ليست يف طوق اإلنسان. 

 
أبو داود برقم )1) وقال احلافظ ابن حجر يف بلوغ املرام )ص: (  1969( واللفظ له، وابن ماجه برقم )2133( أخرجه 

 (.6515وصححه األلباِن يف صحيح اجلامع برقم ) "وسنده صحيح"(: 209

 (. 5/449( ينظر: توضيح األحكام من بلوغ املرام )2)
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1 

 

 مفهوم العدل بني الزوجات:

التي   النفقة، والكسوة، والسكن واملبيت، وهذه هي  العدل بني الزوجات أمر واجب يف ثالثة أمور: 

 يقدر عليها الشخص.

نْيا  أما امليل القلبي فهو يشء ال يملكه الشخص، وقد قال سبحانه وتعاىل:  ْعِدُلوْا با ْستاطِيُعوْا أان تا لان تا ﴿وا

ِة﴾  لَّقا املُْعا ا كا ُروها تاذا ِيُلوْا ُكلَّ املْاْيِل فا ْصُتْم فاالا ُتا را ْو حا لا اء وا  [. 129]النساء:النِّسا

ْسما واجب عىل الرجل بني زوجتيه أو زوجاته، وحيرم عليه امليل إىل إحداهنَّ عن األخرى،  أنَّ    - 1 القا

 فيَم يقدر عليه من النفقة واملبيت، وحسن املقابلة، ونحو ذلك. 

أنَّ اجلزاء يكون من جنس العمل، فإنَّ الرجل ملا مال يف الدنيا من زوجٍة إىل أخرى جاء يوم القيامة    -2

 قيه عن اآلخر؛ فكَم تدين تدان. مائالا أحد ِش 

 إثبات البعث، وعذاب اآلخرة.  -3

ا مبنيٌة عىل الشح والتقيص.  -4  تعظيم حقوق العباد، وأنه ال يسامح فيها؛ ألهنَّ

  

 

د بعض مظاهر العدل املطلوبة جمتمعيا من الرجال جتاه نسائهم   .من خالل البحث النَّشط؛ عدِّ

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

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

........................................................................................ 
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ُة َعْينِي   :ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأَنٍس ريض اهلل عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ   ْنَيا النَِّساُء َوالطِّيُب، َوُجِعَل ُقرَّ »ُحبَِّب إيَِلَّ ِمْن الدُّ

اَلِة«  ، رواه أمحد والنسائي. (1) يِف الصَّ

 أي: من نعيمها ومتعها.  )ُحبِّب إيّل من الدنيا(:

هن به.    )والطيب(:  أي: العطور، ونحوها، ِما ُيدَّ

النبي   وأتقاهم هلل    ملسو هيلع هللا ىلصكان  الناس  فأحب  -عز وجل    -أعبد  الطيب،  إال  الدنيا  فلم يكن حيب من  ؛ 

يقو كَم  فيه،  عليه، ورغب  الطيبة؛ من مسك وغريه، وحث  الروائح  وأحب  النبي  أزواجه،  هذا    ملسو هيلع هللا ىلصل  يف 

أي: زوجاته ريض    "النساء"أي: نصيبي منها، وما أحتصل عليه من متاعها:  "ُحبب إيّل من الدنيا"احلديث: 

احِلاُة«:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل عنهن، وهن من أوىل من يدخل يف قوله   ْنياا املْاْرأاُة الصَّ تااِع الد  رْيُ ما خا تااٌع، وا ْنياا ما »الد 
  "والطيب"،  (2) 

وهذا بيان لعظيم حمبته هلا؛ وذلك ملا فيها من    »وجعل قرة عيني يف الصالة«نحوها ِما يدهن به  أي: العطور و

؛ فال يشء يسعده ويدخل عليه الرسور بمثل ما تدخل عليه الصالة؛ فقرة  -عز وجل    -القرب من املوىل  

 . (3) العني يعرب هبا عن املرسة ورؤية ما حيبه اإلنسان

 
/ 3(. وقال احلافظ يف التلخيص احلبري )3939( والنسائي برقم )12294( أخرجه أمحد يف مسنده ط الرسالة برقم )1)

 (. 3124وصححه األلباِن يف صحيح اجلامع برقم ) "إسناده حسن": (254

 (. 1467( أخرجه مسلم برقم )2)

 (.7/61( ينظر: توضيح األحكام من بلوغ املرام )3)
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 بيان أنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُحبِّب إليه من ُمتاع الدنيا: النساء، والطيب.  - 1

 التطيب بالروائح الطيبة.ويف احلديث: احلث عىل  -2

 .(1) بيان عظم قدر الصالة عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وأهنا ينبغي أن تكون األوىل عند كل مسلم  -2

 

  

 
 (. 7/61( ينظر: املصدر السابق )1)

 

د فوائد الزواج املبكر للشباب والفتياتمن خالل البحث    .النَّشط وبالتعاون مع زمالئك؛ عدِّ

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

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

........................................................................................ 
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ٌء ُيويِص فِيِه، َيبِيُت  :  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ    - ريض اهلل عنهام    - َعِن اْبِن ُعَمَر   »َما َحقُّ اْمِرٍئ ُمْسلٍِم َلُه َِشْ

 ، رواه البخاري ومسلم. (1) َلْيَلَتنْيِ إِلَّ َوَوِصيَُّتُه َمْكُتوَبٌة ِعنَْدُه«

 ليس حق شخص.  امرئ(:)ما حق 

يتمول كاحلقوق واملختصات،   )له ِشء(: يملك شيئاا، سواء كان اليشء ِما يتمول كالنقود، أو ما ال 

 وهي ما َيصه. 

 باحلقوق الواجبة عليه.  )وصيته(:

 .(2) بخطه، أو بغري خطه  )مكتوبة(:

واب واحلزم ملن عنده يشء يريد أن يويص به، ويبّينه أن  يف هذا احلديث بيان أنه ليس من احلق والص

ُّيمله حتى ُتيض عليه املدة الطويلة؛ بل يبادر إىل كتابته وبيانه، وغاية ما يسامح فيه الليلة والليلتان؛ ولذا فإّن  

 
 (. 1627( ومسلم برقم )2738( أخرجه البخاري برقم )1)

(2( النووي عىل مسلم  ينظر: رشح  وفتح11/74(   )   ( املرام 5/358الباري البن حجر  بلوغ  األحكام من  ( وتوضيح 

(5/186.) 



(159( 
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مر  بعد أن سمع هذه النصيحة النبوية كان يتعاهد وصيته كل ليلة، امتثاالا أل  -ريض اهلل عنهَم    -ابن عمر  

 الشارع، وبياناا للحق.  

 الوصية قسامن: 

 مستحب، وهو ما كان للتطوعات والقربات.   األول:

وفاته؛ ألن    والثاين: بعد  تثبتها  بينة  فيها  ليس  التي  الواجبة،  احلقوق  ما كان يف  القاعدة  واجب، وهو 

 .(1) وهذا احلديث حممول عىل النوع الواجب ،)ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب(األصولية تقول: 

 

 
 

 
(1( النووي عىل مسلم  ينظر: رشح   )11/74 ( الباري البن حجر  وفتح  املرام 5/358(  بلوغ  األحكام من  ( وتوضيح 

(5/186.) 

 

  .ارضب مثاال من احلياة لكل قسم من أقسام الوصية

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

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

........................................................................................ 
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أن    -1 قبل  وبمرصفها،  هبا  اا  وتبرص  فيها،  الشارع  ألمر  امتثاالا  وبياهنا،  الوصية  عنها  مرشوعية  يشغله 

 شاغل. 

أنَّ الكتابة تكفي إلثبات الوصية، والعمل هبا؛ ألنه مل يذكر شهوداا هلا، واخلط إذا ُعرف بينة ووثيقة    -2

 قوية، واالشهاد أحوط. 

 فضل ابن عمر ريض اهلل عنه، ومبادرته إىل فعل اخلري، واتباع الشارع احلكيم. -3

 ؛ ألهنا أثبت من الضبط باحلفظ؛ ألنه َيون غالباا. أن األشياء املهمة ينبغي أن تضبط بالكتابة -4

 .(1) الندب إىل التأهب للموت، واالحرتاز قبل الفوت؛ ألن اإلنسان ال يدري متى يفجأه املوت  - 5

  

 
(1( النووي عىل مسلم  ينظر: رشح   )11/74 ( الباري البن حجر  وفتح  املرام ( وتوضيح  5/358(  بلوغ  األحكام من 

(5/186.) 



(161( 

 

 
 

1 

ملسو هيلع هللا ىلص

 

َثاَلَثِة   »َأْوَصايِن َخلِيِل ملسو هيلع هللا ىلص بَِثاَلٍث، لَ َأَدُعُهنَّ َحتَّى َأُموَت: َصْومِ َقاَل:    -رىض اهلل عنه    - َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة  

َحى، َوَنْوٍم َعىَل ِوْتٍر« اٍم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر، َوَصاَلِة الضُّ َأيَّ
 ، رواه البخاري ومسلم.(1) 

ِهدا إيلَّ باهتَمم. )أوصاين(:  عا

 اخلليل هو الصديق اخلالص، الذي ختلَّلت حمبَّته القلب، فصارت يف خالله؛ أي: يف باطنه.  )خليل(:

 

إىل أيب هريرة ريض اهلل عنه بثالث وصايا، وأمره    -عليه الصالة والسالم    -يف هذا احلديث عهد النبي  

 يموت، وحيتمل أن ذلك إخبار من أيب هريرة ريض اهلل عنه عن نفسه. أال يرتك العمل هبن حتى  

احلث عىل صيام ثالثة أيام من كل شهر، وجاءت األيام مطلقة دون حتديد، فيتخري من    الوصية األوىل:

الشهر ما شاء. ألن احلسنة بعرش أمثاهلا، واألفضل أن تكون الثالثة: الثالث عرش، والرابع عرش، واخلامس 

 كل شهر. عرش من 

 
 (. 721( واللفظ له، ومسلم برقم )1178( أخرجه البخاري برقم )1)

حيثهم  ملسو هيلع هللا ىلصيرشد أصحابه ويوصيهم بكل ما فيه اخلري يف دينهم ودنياهم، وكان  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي 

 .ويرغبهم يف أعَمل التطوع
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الثانية: الليل، كأيب    الوصية  نافلة، وأقلها ركعتان، ال سيَم يف حق من ال يصيل من  أن يصيل الضحى 

هريرة الذي اشتغل بدراسة العلم أول الليل، ووقت صالة الضحى بعد رشوق الشمس قدر رمح، ويقدر  

ل الظهر بربع ساعة أيضاا، وأقلها  يف املواقيت احلديثة بمقدار ربع ساعة بعد الرشوق، ويمتد وقتها إىل ما قب 

 ركعتان، وال حد ألكثرها. 

صالة الوتر، وهو صالة آخر الليل، وهي صالة تؤدى من بعد صالة العشاء إىل طلوع    الوصية الثالثة:

أبا هريرة ريض    ملسو هيلع هللا ىلصالفجر؛ سميت بذلك ألهنا تصىل وتراا؛ ركعة واحدة، أو ثالثاا، أو أكثر، وقد أوىص النبي  

 .(1) هذا احلديث بصالهتا قبل النوم، ولعله أوصاه بذلك؛ ألنه خاف عليه فوت الصالة بالنوم اهلل عنه يف 

 

 

 
 

  

 
(، وحاشية السيوطي عىل سنن النسائي 57/ 3(، وفتح الباري البن حجر ) 234/ 5( ينظر: رشح النووي عىل مسلم )1)

 (. 440/ 2( وتوضيح األحكام من بلوغ املرام )223/ 3)

 

 .من خالل دراستك للحديث، والوصايا الواردة فيه، حاول تنفيذ هذه الوصايا

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

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

................................................................................................. 
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 تعاهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه ريض اهلل عنهم بالنصيحة بَم ينفعهم.   - 1

 استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر.    -2

 استحباب صالة الضحى، واملواظبة عليها.   -3

 يصليه قبل أن ينام.أن من خاف فوات الوتر، فاألفضل له أن   -4

 تأخري صالة الوتر ملن غلب عىل ظنه أن سوف يقوم آخر الليل أفضل.  - 5

تعاىل، ال عىل وجه   -6 بالنعمة والشكر هلل  التحدث  إذا كان ذلك عىل معنى  االفتخار بصحبة األكابر 

 املباهاة. 

ا من أصحابه هبا  -7   . (1) أمهية هذه األعَمل الثالثة؛ لوصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص عددا

 

  

 
(، وحاشية السيوطي عىل سنن النسائي 57/  3( وفتح الباري البن حجر )234/  5لنووي عىل مسلم )( ينظر: رشح ا1)

 (. 440/ 2( وتوضيح األحكام من بلوغ املرام )223/ 3)
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»َيا ُمَعاُذ، َواهللِ إيِنِّ ألُِحبَُّك، َواهللِ إيِنِّ  َأَخَذ بَِيِدِه، َوَقاَل:    ملسو هيلع هللا ىلص   َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل ريض اهلل عنه َأنَّ َرُسوَل اهللِ 

ُهمَّ َأِعنِّي َعىَل ِذْكِرَك،  َوُشْكِرَك، َوُحْسِن    ألُِحبَُّك، َفَقاَل: ُأوِصيَك َيا ُمَعاُذ لَ َتَدَعنَّ يِف ُدُبِر ُكلِّ َصاَلٍة َتُقوُل: اللَّ

 والنسائي.رواه أمحد وأبو داود  ،(1) ِعَباَدتَِك«

هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس األنصاري اخلزرجي، أبو عبد الرمحن، صحايب جليل، كان أعلم 

وشهد العقبة مع األنصار    ملسو هيلع هللا ىلص،األمة باحلالل واحلرام. وهو أحد الستة الذين مجعوا القرآن عىل عهد النبي  

 هـ(. 18السبعني، وشهد بدراا وأحداا واخلندق واملشاهد كلها، تويف سنة ) 

 عقبها أو آخرها.  )ُدُبر(:

 مفروضة.  )ُكلِّ َصاَلة(: 

:)  ال ترتكن.   )ل َتَدَعنَّ

 األمر وعلو اهلمة. أي: قوِن وارزقني القوة من عندك برشح الصدر، وتيسري )اللهم أعني(:

والذكر هلل    )عىل ذكرك(: التسبيح  دائمي  اللسان والقلب  اجعل  للقرآن،    - عز وجل    - أي:  الشامل 

 وسائر األذكار. 

 
( وقال 22126( وأمحد يف مسنده ط الرسالة برقم )1303( واللفظ له، والنسائي برقم )1522( أخرجه أبو داود برقم )1)

.  "بإسناد صحيح"(:  468/  1وقال النووي يف خالصة األحكام )  "سند قوي"(:  84ملرام )ص:  احلافظ يف بلوغ ا

 (. 7969وصححه األلباِن يف صحيح اجلامع برقم )
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 أي: بقلبي ولساِن وجوارحي.  )وشكرك(: 

 .(1)  ، واإلخالص فيها-عز وجل - التجرد عند العبادة عن كل ما يشغل عن اهلل   )وحسن عبادتك(:

وتوصيل اخلري هلم،    -رضوان اهلل عليهم    -حريصاا كل احلرص عىل النصح ألصحابه    ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  

أخذ بيده وأمسكها، ُمظِّهراا    ملسو هيلع هللا ىلصومن ذلك: ما َيرب معاذ بن جبل ريض اهلل عنه يف هذا احلديث أّن رسول اهلل  

اهلل عنه مرتني، وأوصاه    ملسو هيلع هللا ىلص بحبه ريض  ملعاذ، والترصيح  دبر وآخ  ملسو هيلع هللا ىلصحمبته  ُيرتكن يف  ر كل صالة  بأن ال 

 . (2) مفروضة وقبيل السالم من الصالة، أن يدعو هبذا الدعاء الذي ورد يف احلديث

 

 جواز أخذ الرجل بيد أخيه.  -1

 إذا أحب اإلنسان أخاه يف اهلل، فيستحب إخباره بذلك، بالقول: إِن ألحبك يف اهلل.   -2

 . - عليه الصالة والسالم   - فضل معاذ بن جبل ريض اهلل عنه وقربه من النبي  -3

 . (3) استحباب التزام هذا الدعاء اجلامع يف دبر كل صالة مفروضة -4

اإل  -5 املحبة  ا من معامل  علَما جديدا ما يعترب  إىل  هذ احلديث  النصح واإلرشاد  ثَمرها  سالمية، والتي من 

 اخلري. 

 
 (. 308/ 2( ينظر: توضيح األحكام من بلوغ املرام )1)

 (. 308/ 2( ينظر: املصدر السابق )2)

 (. 308/ 2( ينظر: املصدر السابق )3)
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 جواز القسم عىل األمر املحمود، فإنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال ملعاذ مقسَما عىل ذلك: »واهلل إِن ألحبك«.  -6

هناك الكثري من األحاديث التي تتضمن معاِن املودة واملحبة والتقدير من النبي ملسو هيلع هللا ىلص لصحابته الكرام،   -7

 فقد كان حيبهم مجيعاا. 

 ختصيص بعض الصحابة بألفاظ املحبة ملزيد عناية هبم، وملا هلم من املكانة اخلاصة.   -8

 

 
 

  

 

 .بعد الصالة بعد دراستك هلذا احلديث ستقوم بتطبيقهحدد الذكر الذي 

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

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

................................................................................................. 
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اهللِ   َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  عنه  اهلل  ريض  ُهَرْيَرَة  َأِِب  َتْكِذُب،  :  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن  املُْْؤِمِن  ُرْؤَيا  َتَكْد  مَلْ  َماُن  الزَّ َقُرَب  »إَِذا 

ا ِمَن النُُّبوَّ  ، رواه أبو داود وابن  (1) ِة«َوَأْصَدُقُهْم ُرْؤَيا َأْصَدُقُهْم َحِديثاا، َوُرْؤَيا املُْْؤِمِن ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة َوَأْرَبِعنَي ُجْزءا

 ماجه والرتمذي وأمحد. 

 اقرتب انتهاء أمد الدنيا.  (:قرب الزمان )

ق غالباا )تكد(:   . (2) ُتقاِرب، أي: أن الرؤيا تتحقَّ

يف هذا احلديث: أنَّ ما يراه العبد الصالح يف منامه يف آخر الزمان    - عليه الصالة والسالم    -َيرب النبي  

تكون صادقة، فقد تكون خرباا عن يشء واقع، أو يشء سيقع، فيقع مطابقاا للرؤيا؛ فتكون هذه الرؤيا كوحي  

الصدق يف الرؤيا، والرؤيا الصاحلة جزء  النبوة يف صدق مدلوهلا، وكلَم ازداد املؤمن صدقاا اقرتب من صفة  

به األنبياء، وكانت   بَم يوصف  اقتدى هبم فيها فقد اتصف  من شَمئل األنبياء واملرسلني وفضائلهم؛ فمن 

ا   ِة من حيث إن فيها إخبارا كرامة له من اهلل تعاىل؛ ألن النبوة ليست مكتسبة، وتعترب الرؤيا من أجزاء علم الن ُبوَّ

 
( وأمحد يف مسنده ط الرسالة برقم 2270( والرتمذي برقم )5019( وأبو داود برقم )3917جه برقم )( أخرجه ابن ما1)

 (. 365( وصححه األلباِن يف صحيح اجلامع برقم )10590)

 (. 452/ 2( ينظر: حاشية السندي عىل سنن ابن ماجه )2)
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ال ُة غري باقية، لكن علمها باٍق، وختصيص اجلزء بستة وأربعني جزءاا من األمور التوقيفية  عن الغيب، وا ن ُبوَّ

 . (1)التي ال ُتعلم حكمتها، كأعداد الركعات والصلوات

 املسألة األوىل: الرؤى ثالثة أنواع:  

ى ما يتعلَّق به عندا املانام.  النوع األول: ا يااِل الشخِص، فريا ظاِة يف خا ِديُث النَّْفس، وهو ما كان يف الياقا  حا

يطان ليحزن هبا ابن آدم،   النوع الثاين: ُه اإلنسان، وختويُف من الشَّ أضغاث أحالم، وهي ُرؤية ما ياكرا

ْلياُقْم فا  ه عىل أحٍد، وا ُقصَّ ُهه فال يا ن رأاى شيئاا ياكرا . وما لِّ  ْلُيصا

الثالث: ِمن اهلل تعاىل، وهي كثرية لألنبياء   النوع  ى  ُبرْشا املاْحُبوبات، فهذه  ُرؤيا  الرؤيا الصاحلة، وهي 

 والصاحلني، قليلة يف غريهم.

ِْويٌف قال:    ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء عن أيب هريرة عن النبي   ختا ِديُث النَّْفِس، وا حا ى ِمنا اهللَِّ، وا ُبرْشا ا ثاالٌث: فا ْؤيا »الر 

قُ مِ  ُهُه فاال يا ْكرا ْيئاا يا أاى شا إِْن را ، وا اءا ْلياُقصَّ إِْن شا ا ُتْعِجُبُه فا ُدُكْم ُرْؤيا أاى أاحا إِْن را ْيطااِن، فا ْلياُقْم نا الشَّ ٍد وا ىلا أاحا ُه عا صَّ

» يلِّ  .  (2)  ُيصا

 

 
 (. 452/ 2( ينظر: املصدر السابق )1)

 (. 3533( وصححه األلباِن يف صحيح اجلامع برقم )3154)( أخرجه ابن ماجه، برقم 2)

 

ه؟ وملاذا اماذا يفعل املسلم إذا رأى رؤي   ؟ال تارُس 

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

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

........................................................................................ 
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 املسألة الثانية: هل يرتتب عىل الرؤيا حكم رشعي؟ 

من مصادر التلقي عند أهل السنة واجلَمعة: الكتاب والسنة وإمجاع األمة، والقياس، قياس املسائل عىل  

املسائل، وليست الرؤى من مصادر التلقي مطلقاا، واملنامات عىل فضلها ال ُتؤخذ منها أحكام رشعية إطالقاا،  

ام أو حالل والدليل: رؤيا رأيتها كذا كذا  وال يمكن أن يقول عامل من علَمء أهل السنة: إّن اليشء الفالِن حر 

 كذا، أو يقول: اليشء الفالِن مباح، والدليل: رؤيا رأيتها كذا كذا، هذا ليس يف دين اإلسالم.

ورؤى األنبياء حق ووحي، ُيؤخذ منها أحكام، أما رؤى الناس فهي بشارات، ونذر، وإخبار عن أشياء  

  لألحكام، فغري رؤى األنبياء ال يمكن أن يؤخذ منها أحكام. تقع يف املستقبل، وليست جماالا وال مأخذاا 

الصادق يف حديثه ال يرى إال صدقاا، بخالف الكاذب واملخلط، فإنه يفسد قلبه ويظلم، فال يرى إال   -1

 ختليطاا. 

يا مع النبوة يف  الرؤيا الصادقة جزء من النبوة؛ ألن النبوة جزء منها إخبار بالغيب، وهنا تلتقي الرؤ  -2

 هذه اجلزئية، فهي جزء من النبوة. 

 الرؤيا الصادقة ال تكون إال للمؤمن.  -3

الكافر واملنافق إذا صدقت رؤياهم يف بعض األوقات فإهنا ال تكون من النبوة؛ إذ ليس كل من صدق    -4

يف يشء يكون خربه ذلك نبوة؛ فقد يقول الكاهن كلمة حق، وقد حيدث املنجم فيصيب، لكن كل  

ِة والِقلِّة.   ذلك عىل النُْدرا

احلكمة يف اختصاص ذلك بآخر الزمان: أنَّ املؤمن يكون غريباا يف ذلك الوقت؛ فيقل أنيس املؤمن   -5

 .(1) ومعينه يف ذلك الوقت؛ فُيْكرم بالرؤيا الصادقة

ويف احلديث: بيان أنه ليس كل ما يراه اإلنسان يف منامه يكون صحيحاا، وَيوز تعبريه، وإنَم الصحيح   -6

 . منها ما كان من اهلل تعاىل 
  

 
 (. 452/ 2( ينظر: حاشية السندي عىل سنن ابن ماجه )1)
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اهللِ   َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  عنه  اهلل  َرِزيٍن ريض  َأِِب  ْت  :  ملسو هيلع هللا ىلص عن  َ ُعِبِّ َفإَِذا   ، ْ ُتَعِبَّ مَلْ  َما  َطائٍِر  ِرْجِل  َعىَل  ْؤَيا  »الرُّ

، َأْو ِذي َرْأٍي« َها إِلَّ َعىَل َوادٍّ  ، رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه.(1) َوَقَعْت، َقاَل: َوَأْحِسُبُه َقاَل: َولَ َتُقصَّ

اِمر بن عقيل، من هو أبوز رزين الصاحبي   اِمر بن صربة بن عبد اهلل بن املنتفق بن عا اجليل، لقيط بن عا

ّده. ال: لقيط بن صربة، نسبة إىِلا جا ُيقا  أهل الطائف، وا

 أي: معلقة، ال قرار هلا، أي: ال تقع وال تتحّقق. )الرؤيا عىل رجل طائر(:

:)  .أي: ما مل ُتفرسَّ  )ما مل ُتعِبَّ

 ال َُيرِب هبا.   )ل يقصها(:

:)  بتشديد الدال، أي: حمب؛ ألنه ال يستقبلك يف تفسريها إال بَم حتب.  )إل عىل وادٍّ

 .(2) أي: عاقل، أو عامل )أو ذي رأي(:

حّث الرشع احلنيف عىل التفاؤل والبرش، وبنيَّ أنه مل يبق من النبوة بعد انقطاع الوحي إال مبرشات تتمثل 

النبي   املؤمنون، فيستبرشون هبا، ويف هذا احلديث يقول  يراها  أي:    »الرؤيا عىل رجل طائر« :  ملسو هيلع هللا ىلص يف رؤى 

 
برقم )1) ابن ماجه  برقم )3914( أخرجه  داود  برقم )5020( وأبو  األلباِن يف صحيح 2278( والرتمذي  ( وصححه 

 (.3535اجلامع برقم )

 (. 247/ 13(، وعون املعبود )461/ 6(، وحتفة األحوذي )451/ 2)  ( ينظر: حاشية السندي عىل سنن ابن ماجه2)
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مل يتكلم هبا الرائي، ويفصح عنها ألحد،    أي: ما   »ما مل حُيِّدث هبا«معلقة، ال قرار هلا، أي: ال تقع وتتحقق  

فإذا حتدث هبا سقطت، أي: فإذا حتدث الرائي بَم رآه يف الرؤيا وقعت وحتققت؛ وذلك عىل تأويلها، فالرؤيا  

 تتحقق عىل تأويلها وتفسريها.  

؛ أو ذي رأي وحكمة؛ وذلك ألهنَم سوف يعرباهن ، أي: حمبٌّ ا  وال ُتقص  الرؤيا ألحد إال عىل ذي ودٍّ

باخلري، ويكتَمن الرش؛ لئال يقع، فهَم يف الغالب سوف َيربان الرائي بَم حيبه، وبَم يرسه، وإذا كان يف الرؤيا  

 .(1) مكروه أو رش، فسوف يكتَمنه، فالرؤيا إذا فرست وقعت

 فضل الرؤى الصاحلة، وحظها من النبوة.  (1

 تقع.التحذير من تعبري رؤى الرش؛ لئال  (2

 من رأى رؤيا ال حيدث هبا إال من حيب ويعلم منه املودة ليفرح لفرحه.  (3

 من رأى رؤيا ال حيدث هبا من ال حيب؛ لئال يشوش عليه بتأويل يوافق هواه.  (4

 
 

 
 (. 247/ 13(، وعون املعبود )461/ 6(، وحتفة األحوذي )451/ 2( ينظر: حاشية السندي عىل سنن ابن ماجه )1)

 

َك ؟ وملاذا؟ اما العمل الذي ينبغي عليك فعله عندما ترى رؤي  َتُُسُّ

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

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

................................................................................................ 
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تستحَُض األحاديَث؛ ثم تكتُب يف دفرتك موجزاا عن كل حديث يف الوحدة؛ من                      

 خالل اجلدول التايل:

 حديث......... حديث......... حديث......... حديث.........  احلديث

     الراوي

أبرز 

مسائل 

 احلديث

أو أهم  

 معانيه

    

أبرز فوائد 

 احلديث
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 أكمل كل فراغ ِما يل بام يناسبه ِما درسته: :1س

 ملحاسن األخالق يف اإلسالم.......................، مل تكن يف دين من األديان.  (1

 الطرقات أن يمتنعوا عن.................، سواء بالقول أو بالفعل. عىل اجلالسني يف  (2

 ............. إذا ُطلب يف القتل والذبح، فطلبه يف غريه من األعَمل آكد وأشد.  (3

 العدل بني الزوجات واجب فيَم يقدر عليه الرجل من....... و........ و.........  (4

 لطيبة.   حث اإلسالم عىل.................. بالروائح ا (5

 يف اإلسالم األشياء املهمة ينبغي أن تضبط..............؛ ألهنا أثبت من الضبط باحلفظ.  (6

ُتؤخذ   (7 ال  فضلها  عىل  واملنامات  مطلقاا،  من............  الرؤى  ليست  اإلسالم  يف 

 منها................ 

 يف اإلسالم ال ُتقص  الرؤيا ألحد إال عىل................  (8

 كل كلمة من الكلامت يف اجلدول اآلِت:  هات معنى :2س

 معناها  الكلمة 

  الشفرة 

ْيُتمْ    أبا

ك  ْفرا   يا

ناا ُبدٌّ  ا لا   ما

هُ    ِشق 
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  الطيب 

  خلييل 

نَّ  عا   ال تادا

  اقرتب الزمان

 ( أمام اجلملة اخلطأ:×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ ) ضْع عالمة الصواب ) : 3س

 رؤى األنبياء حق ووحي، ال ُيؤخذ منها أحكام، فهي مثل رؤى الناس عبارة   (1

 ( )          عن بشارات. 

 ( )       الرؤيا تتحقق عىل تأويلها وتفسريها. (2

 ( )        .َيوز القسم عىل األمر املحمود  (3

 ندبنا يف اإلسالم إىل التأهب للموت، واالحرتاز قبل الفوت؛ ألن اإلنسان   (4

 ( )        ال يدري متى يفجأه املوت.

 ( )      َيب حتكيم العقل يف اخلالف مع الزوجة.  (5

 ( )       األوىل أن يسلم الكبري عىل الصغري.  (6

 : امجع من احلقل )أ( ما يناسبه يف احلقل )ب( وضعهام يف احلقل )ج( :4س

 )ج(  )ب(  )أ( 

بني  السالم  إلقاء  آداب  يبني  حديث  هو 

 املسلمني:

اُن( ما ا قاُربا الزَّ   حديث )إِذا

بني  العدل  مفهوم  يبني  حديث  هو 

 الزوجات:

) ْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمناةا ْفرا   حديث )الا يا

متع  من  املحببة  األمور  يبني  حديث    حديث )احلث عىل كتابة الوصية(هو 
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 الدنيا:

بكتابة  املبادرة  عىل  حيث  حديث  هو 

 الوصية: 

ىلا الط ُرقااِت(  اجْلُُلوسا عا اُكْم وا   حديث )إِيَّ

العدل واملوازنة بني  هو حديث حيث عىل 

 السيئات واحلسنات:

ِغرُي  لُِّم الصَّ برِِي( حديث )ُيسا ىلا اْلكا   عا

ُكّل   هو حديث يبني حق الطريق: عىل  اإِلْحسانا  تابا  كا اهلل  )إِنَّ  حديث 

 )
ٍ
ء  يشا

 

معامل  من  ا  جديدا علَما  ما يعترب  حديث  هو 

املحبة اإلسالمية، والتي من ثَمرها النصح 

 واإلرشاد إىل اخلري: 

  حديث )من وصايا النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألمته(

الرؤيا   أن  يبني  حديث  ال هو  الصادقة 

 تكون إال للمؤمن، وأهنا جزء من النبوة:

أاتااِن( ُه اْمرا اناْت لا ْن كا   حديث )ما

عىل   حيث  اإلسالم  أن  يبني  حديث  هو 

 اإلحسان يف كل يشء:

  حديث )وصية نبوية غالية(

ْنياا  هو حديث حيث عىل وصايا النبي ألمته: َّ ِمْن الد  اُء(حديث )ُحبِّبا إيِلا   النِّسا

 
  

طه عبد اهلل العفيفي عرب ما يتاح لمؤلف/ل ،ملسو هيلع هللا ىلصلْع مع زمالئك عىل كتاب من وصايا الرسول اطَّ 

لك من مصادر، ثم اكتب حتت إرشاف معلمك تقريرا موجزا يف نقاط حمددة عن إَيابيات وسلبيات 

 .الكتاب؛ ثم ضعه يف ملف إنجازك
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يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة  

 أن:

 يبني مكانة الزهد والورع يف اإلسالم.  -

 حيفظ األحاديث املقررة يف هذه الوحدة. - 

 حيكم عىل األحاديث. - 

هذه  يوضح   -  يف  املقررة  األحاديث  مفردات  معاِن 

 الوحدة. 

هذه  -  يف  املقررة  لألحاديث  اإلمجايل  املعنى  يرشح 

 الوحدة. 

يف  -  املقررة  األحاديث  من  واألحكام  الفوائد  يستخرج 

 هذه الوحدة. 

 يناقش الغنى احلقيقي للعبد.  -

 .ملسو هيلع هللا ىلصيوضح كيف كانت معيشة آل حممد  -

 يغتنم الصحة والوقت يف حياته.  -

 يوضح حقيقة الدنيا. -

 يناقش ضوابط احلالل واحلرام.  -

 َيتنب ما يريبه وما ال يعنيه. -

 يتحرى الطيبات من األعَمل واألقوال واألفعال. -

 خمرجات التعلم
ُه:   املوضوع األول: َمْن َكاَنِت اآلِخَرُة َُهَّ

اناِت  ْن كا ُه( احلديث الثالث والثالثون: )ما َّ ُة مها  اآلِخرا

 املوضوع الثاين: معيشة آل حممد ملسو هيلع هللا ىلص: 

ْستاْوِقُد بِنااٍر( ا نا ا ما ْهرا  احلديث الرابع والثالثون: )ناْمُكُث شا

ِمْن   ا  اِديا وا ما  آدا اِلْبِن  أانَّ  ْو  )لا والثالثون:  اخلامس  احلديث 

ٍب(  ها  ذا

 املوضوع الثالث: الصحة والفراغ:

ْغُبوٌن فِيِهَما احلديث السادس والثالثون: )نِْعما   (...تااِن ما

 املوضوع الرابع: الزهد يف الدنيا: 

ِريٌب(  أانَّكا غا ْنياا كا  احلديث السابع والثالثون: )ُكْن يِف الد 

 املوضوع اخلامس: ترك املشتبهات: 

) ٌ  احلديث الثامن والثالثون: )احلالل واحلرام بانيِّ

 املوضوع السادس: ترك املشكوك فيه:

(   احلديث التاسع ْع ما يِريُبكا إىل ما ال يِريُبكا  والثالثون: )دا

 املوضوع السابع: ترك ما ل يعني:

 )
ِ
 احلديث األربعون: )ِمْن ُحْسِن إِْسالِم املاْرء

 املوضوع الثامن: حتري احلالل: 

 (...احلديث احلادي واألربعون: )إِنَّ اهلل اتعاىل طايب 

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية

 مفردات الوحدة
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ال تتم الرغبة يف اآلخرة إال بالزهد يف الدنيا، فإيثار الدنيا عىل اآلخرة إما  ":  -رمحه اهلل    - يقول ابن القيم  

اهلل   رسول  نبذها  ولذا  معاا؛  منهَم  أو  العقل،  يف  فساد  من  وإما  اإليَمن،  يف  فساد  هو   ملسو هيلع هللا ىلصمن  ظهره  وراء 

سجناا ال جنة، فزهدوا فيها حقيقة   وعدوهاوأصحابه، ورصفوا عنها قلوهبم، وهجروها، ومل يميلوا إليها،  

الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل حمبوب، ولوصلوا منها إىل كل مرغوب، ولكنهم علموا أهنا دار عبور، ال  

 . (1) "ما استتم الزيارة حتى أذن بالرحيل دار رسور، وأهنا سحابة صيف تنقشع عن قليل، وخيال طيف

ب   فالزهد  الدنيا  النظر إىل  ِل للدنيا،  هو  ُ األاما الدنيا بال تكلف، وِقرصا النفس عن  الزوال، وعزوف  عني 

وليس االنقطاع عن الدنيا وانقطاع لآلخرة؛ بل هو العمل يف الدنيا من أجل اآلخرة، وعدم التشبث بالدنيا  

 . وااللتهاء هبا ونسيان اآلخرة

 

اْبتاِغ فِيَما آاتااكا  قال اهلل تعاىل:   ْيكا  وا نا اهللَُّ إِلا َما أاْحسا أاْحِسْن كا ْنياا وا نْسا ناِصيباكا ِمنا الد  الا تا ةا وا ارا اآْلاِخرا اهللَُّ الدَّ

ادا يِف اأْلاْرِض إِنَّ اهللَّا الا حُيِب  املُْْفِسِدينا  سا ْبِغ اْلفا الا تا  . [77 : القصص] وا

ل يف معاِن تلك اآلية؛ بنيِّ نظرة   . اإلسالم إىل حقيقة الزهدمن خالل التأم 

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

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

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

 
 (.2( وموسوعة البحوث واملقاالت العلمية )/ 94( ينظر: الفوائد البن القيم )ص: 1)

 

 



 (178( 

 

 

 

 

ُه َجَعَل اهللَُّ ِغنَاُه يِف َقْلبِِه، :  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك ريض اهلل عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ   »َمْن َكاَنِت اآلِخَرُة َُهَّ

ُه َجَعَل اهللَُّ َفقْ  ْنَيا َُهَّ ْنَيا َوِهَي َراِغَمٌة، َوَمْن َكاَنِت الدُّ َع َلُه َشْمَلُه، َوَأَتْتُه الدُّ َق َعَلْيِه َشْمَلُه، َومَجَ َرُه َبنْيَ َعْينَْيِه، َوَفرَّ

َر َلُه« ْنَيا إِلَّ َما ُقدِّ  ، رواه الرتمذي. (1) َومَلْ َيْأتِِه ِمَن الدُّ

 أي: قصده ونيته.   )ُهه(:

 أي: جعله قانعاا بالكفاف والكفاية، فال يتعب يف طلب الزيادة.  )جعل اهلل غناه يف قلبه(:

 أي: أموره املتفرقة.  )ومجع له شمله(:

 أي: ذليلة حقرية تابعة له ال حيتاج يف طلبها إىل سعي كثري.  )وهي راغمة(:

 أي: جنس االحتياج إىل اخللق، كاألمر املحسوس منصوباا بني عينيه.   )جعل اهلل فقره بني عينيه(:

ق عليه شمله(:  .(2) أي: أموره املجتمعة )وفرَّ

 

 
 (. 6510( وصححه األلباِن يف صحيح اجلامع برقم )2465الرتمذي برقم )( أخرجه 1)

 (. 140-139/  7( ينظر: حتفة األحوذي )2)
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أي: أهم ما يشغله وكانت هي قصده يف عمله    »من كانت اآلخرة مهه«:  ملسو هيلع هللا ىلصيف هذا احلديث يقول النبي  

أي: رزقه الكفاية، وقنعه بَم يف يده، فيكون مستغنياا باهلل عن الناس،  »جعل اهلل غناه يف قلبه«  وحياته يف الدنيا  

»وأتته  وره املتفرقة جمتمعة بإذن اهلل، ويرس له كل يشء  أي: وكانت أم  »ومجع له شمله«  وال يطمع يف أحد

أي: كانت قصده    »ومن كانت الدنيا مهه«أي: وتأتيه الدنيا وهي ذليلة؛ ألنه مل يتطلع إليها    الدنيا وهي راغمة«

أي: أمامه  »بني عينيه«  أي: جعل اهلل احتياجه  »جعل اهلل فقره«  وشغله، وكان غرضه منها اتباع الشهوات،  

»ومل يأته من الدنيا  أي: شتت عليه أمره، فتتشعب عليه أمور الدنيا  »وفرق عليه شمله«  كان من األغنياء  ولو  

 . (1) له - عز وجل  - أي: مل حيصل منها رغم هذا السعي فيها إال ما قد كتبه اهلل إال ما قدر له« 

 

 

 

 
 (. 140-139/  7( ينظر: حتفة األحوذي )1)

 

بالتعاون مع زمالئك وحتت إرشاف معلمك؛ بني فوائد االنشغال باآلخرة وثمرته عىل الفرد 

  .املسلم وحياته الدنيوية

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

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

........................................................................................ 
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، وال ُينْقُص من الرزق  -عز وجل    - والفوز بنعيم اهلل  االشتغال باآلخرة دار القرار سبب السعادة   -1

 شيئاا. 

 االشتغال بالدنيا الفانية يورث اهلموم، ويفرق الشمل، وال يزيد من الرزق شيئاا.  -2

 األخذ من الدنيا بقدر ما يبلغ اإلنسان اآلخرة.  -3

 الرتغيب يف االهتَمم باآلخرة، واإلقبال عليها.   -4

 .(1) احلث عىل الزهد يف الدنيا، واإلعراض عنها -5

 

 
 

  

 
 (. 140-139/  7( ينظر: حتفة األحوذي )1)

 

بعد دراستك هلذا احلديث، حدد بعض ما ستفعله يف حياتك ِما يساعدك عىل أن تكون 

 .اآلخرة أكرب مهك

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

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

................................................................................................. 
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ا َما َنْسَتْوقُِد بِنَاٍر، إِْن ُهَو إِلَّ التَّْمُر  َعْن َعائَِشَة ريض اهلل عنها َقاَلْت:   ٍد ملسو هيلع هللا ىلص َلنَْمُكُث َشْهرا »إِْن ُكنَّا آَل حُمَمَّ

 ، رواه البخاري ومسلم. (1)َواملَْاُء«
 

 أي: ال نخبز، وال نطبخ فيه شيئاا.   )ما نستوقد بنار(:

 . (2)أي: املأكول أو املتناول  )إن هو(:
 

يف هذا احلديث تقول عائشة ريض اهلل عنها البن أختها عروة بن الزبري: إّن كنا آل حممد، أي: بيوت  

فلم    نار، وال يطبخ طعام، إن هو إال التمر واملاء،  ملسو هيلع هللا ىلصلنمكث ونقعد، شهراا ال يوقد يف بيوت النبي    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

 .(3) يكن لنا طعام سوامها 

 
 ( واللفظ له. 2972( ومسلم برقم )6458( أخرجه البخاري برقم )1)

 (.142/ 7( وحتفة األحوذي )292/ 11بن حجر )( ينظر: فتح الباري ال2)

 (.142/ 7( وحتفة األحوذي )292/ 11( ينظر: فتح الباري البن حجر )3)
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 املسألة األوىل: مفهوم الزهد وأنواعه: 

الزهد: إىل طلب    مفهوم  متاعها وملذاهتا،  والرغبة يف  الدنيا،  والنفس عن طلب  القلب  انرصاف  هو 

 اآلخرة واجلنة، والرغبة يف نعيمها، وحصول السعادة األبدية فيها.

 أنواع الزهد:

: الزهد ثالثة أقسام: فزهد فرض، وزهد فضل، وزهد سالمة، فأما  -رمحه اهلل    -يقول إبراهيم بن أدهم  

يف الزهد   فالزهد  السالمة:  والزهد  احلالل،  يف  فالزهد  الفضل:  والزهد  احلرام،  يف  فالزهد  الفرض: 

 . (1) "الشبهات

 املسألة الثانية: الطريق إىل حتقيق الزهد يف الدنيا:

ال تتم الرغبة يف اآلخرة إال بالزهد يف الدنيا، وال يستقيم الزهد يف الدنيا إال  "قال ابن القيم يف الفوائد:  

 بعد نظرين صحيحني: نظر يف الدنيا، ورسعة زواهلا وفنائها واضمحالهلا ونقصها وخستها. 

، ودوامها وبقائه بدَّ النظر يف اآلخرة وإقباهلا وجميئها وال  الثاِن:  فيها من اخلريات  النظر  ما  ا، ورشف 

 . (2)"واملرسات والتفاوت الذي بينه وبني ما هنا

 
 (. 69( الزهد الكبري للبيهقي )ص: 1)

 (. 94( الفوائد البن القيم )ص: 2)

 

ْيشِ  ظاِف العا   .بنيِّ ما تراه من فوائد الصرب للمسلم عىل شا

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

........................................................................................ 
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ع عليه تذكرياا بنعمة اهلل عليه.  - 1  مرشوعية أن يذكر املرء ما كان فيه من الضيق بعد أن ُوسِّ

 بيان ما كان عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وآل بيته من التقشف والزهد والقناعة.  -2

 وفر يف حقه التمر واملاء فهو يف نعمة من نعم اهلل تعاىل. من ت  -3

 . (1)الصرب عىل ضيق املعيشة  -4

 

  

 
 (.142/ 7( وحتفة األحوذي )292/ 11( ينظر: فتح الباري البن حجر )1)
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ا ِمْن َذَهٍب َأَحبَّ َأْن َيُكوَن  َقاَل:    ملسو هيلع هللا ىلص عن َأَنُس ْبُن َمالٍِك ريض اهلل عنه َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ   »َلْو َأنَّ ِلْبِن آَدَم َواِديا

اُب، َوَيُتوُب اهللَُّ َعىَل َمْن َتاَب« َ  ومسلم. ، رواه البخاري  (1) َلُه َواِدَياِن، َوَلْن َيْمأَل َفاُه إِلَّ الرتُّ
 

َذهٍب(: ِمن  منفذ    )َواِدياا  وهو  واآلكام،  والتالل  اجْلباال  باني  منفرج  كل  والوادي  ذهب،  من  واٍد  ملء 

 السيل. 

اُب(: َ  أي: ال يزال حريصاا حتى يموت، ويمتلئ جوفه من تراب قربه.  )َوَلْن َيْمأَل َفاُه إِلَّ الرتُّ

 

 
 

 

 
 (. 1048( واللفظ له، ومسلم برقم )6439قم )( أخرجه البخاري بر1)

 

 

  ؟بالتعاون مع زمالئك من خالل املصادر املتاحة، ما الرس يف اختيار وذكر لفظ الرتاب يف احلديث

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

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

........................................................................................ 
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1 

أنه لو حصل البن آدم واٍد ِملوٌء من ذهب ألحب من حرصه الذي هو طبعه أن يكون    ملسو هيلع هللا ىلصأخرب النبي  

له واديان، وأنه ال يزال حريصاا عىل الدنيا حتى يموت، ويمتلئ جوفه من تراب قربه، ويتوب اهلل تعاىل عىل  

 .(1) من يتوب إليه

من أمر دنياك إذا كنت ذا رغبة  ال حتزن أن يعجل لك كثري ِما حتب  "قال عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه:  

 . (2) "يف أمر آخرتك

أربع من أعالم الشقاء: قسوة القلب، ومجود العني، وطول األمل،  ":  -رمحه اهلل    -وقال احلسن البرصي  

 . (3) "واحلرص عىل الدنيا

نه يميل  كان يقال: إنَم سميت الدنيا ألهنا دنية، وإنَم سمي املال أل":  -رمحه اهلل    - وقال سفيان الثوري  

 .(4) "بأهله 

الدنيا دار من ال دار له، ومال من ال مال له، وهلا َيمع من ال عقل  "وقال ابن مسعود ريض اهلل عنه:  

 . (5) "له

 

 

 
 (. 519/ 6( وحتفة األحوذي )255/ 11( وفتح الباري البن حجر )139/ 7( رشح النووي عىل مسلم ) 1)

 (.83( الزهد البن أيب الدنيا )ص:  2)

 (. 36( الزهد البن أيب الدنيا )ص:  3)

 (. 75( الزهد البن أيب الدنيا )ص:  4)

 (. 3/203الدين )( إحياء علوم 5)
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 شدة حرص اإلنسان عىل مجع املال وغريه من متاع الدنيا.  - 1

 ذم االستكثار من املال، وُتني ذلك، واحلرص عليه.  -2

 .(1) يقبل اهلل تعاىل توبة من تاب من الصفات املذمومة  -3

 اآلدمي ال يشبعه كثرة املال، وأنه ال يمأل بطنه إال الرتاب.   -4

 اإلكثار من املال ال يقلل من حرص اآلدمي، وال ُّيضم من رشهه.  - 5

 احلذر من االنشغال باملال، والفتنة به.   -6

 املؤمن ينبغي أن يكون أكرب مهه العمل لآلخرة، وأال يشغل بالدنيا وشهواهتا عن أمر آخرته. -7

 

 
 

 

  

 
 (.6412( أخرجه البخاري برقم )1)

 

د األخالق اإليَمنية التي ينبغي عليك التزامها والعمل هبا  .بعد أن درستا هذا احلديث؛ عدِّ

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

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

................................................................................................. 
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ُة  :  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل النَّبِي    -ريض اهلل عنهام    -َعِن اْبِن َعبَّاٍس   حَّ »نِْعَمَتاِن َمْغُبوٌن فِيِهاَم َكثرٌِي ِمَن النَّاِس، الصِّ

 ، رواه البخاري.(1) َواْلَفَراُغ«

 النعمة: احلالة احلسنة التي يكون عليها اإلنسان.  )نعمتان(:

 .(2) الغبن: هو الرشاء بأضعاف الثمن، أو البيع بأقل من الثمن، واملراد هنا اخلسارة   )مغبون(:

 

 
 (. 519/ 6( وحتفة األحوذي )255/ 11( وفتح الباري البن حجر )139/ 7( رشح النووي عىل مسلم ) 1)

 (.542/ 2وحاشية السندي عىل سنن ابن ماجه ) ،(230/ 11( فتح الباري البن حجر )2)

 

  .اكتب نصيحة موجزة إىل زميل لك تراه مغبونا يف نعمتي الصحة والفراغ، والُّيتم بأمهية الوقت

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

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

........................................................................................ 
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عىل عباده ال حتَص، ومن هذه النعم نعمتا الصحة والفراغ، اللتان ال يدري أكثر  -عز وجل   - نعم اهلل  

الناس نعمتان    - عليه الصالة والسالم    - زواهلَم، ويف هذا احلديث َيرب  الناس أمهيتهَم إال بعد   وأن لدى 

عظيمتان جليلتان، مغبون فيهَم كثري من الناس؛ وال يعرف قدرمها، وال ينتفع هبَم كثري من الناس يف حياهتم  

 الدنيوية واألخروية، ومها:

صحة البدن والنفس وقوهتَم، والفراغ وخلو اإلنسان من مشاغل العيش، ومهوم احلياة، وتوفر األمن   

 واالطمئنان النفس.

فهَم نعمتان عظيمتان، ال يقدرمها كثري من الناس حق قدرمها، فإّن اإلنسان ال يتفرغ للطاعة إال إذا كان مكفياا    

يحاا، وقد يكون صحيحاا وال يكون مستغنياا، فال يكون متفرغاا  صحيح البدن، فقد يكون مستغنياا وال يكون صح 

 . ( 1) للعلم والعمل؛ لشغله بالكسب، فمن حصل له األمران، وكسل عن الطاعة، فهو املغبون واخلارس 

بالتاجر، والصحة والفراغ برأس املال، فمن أحسن استخدام رأس ماله ربح، ومن   -1 تشبيه املكلَّف 

 عه خرس. ضي

، وفعل اخلريات قبل  -عز وجل    -الرتغيب يف استغالل النعم من الصحة والفراغ للتقرب إىل اهلل   -2

 فواهتَم. 

 الدنيا مزرعة اآلخرة؛ فينبغي التزود بالتقوى، واستغالل نعمة اهلل يف طاعة اهلل تعاىل.  -3

 .(2) شكر نعم اهلل يكون باستخدامها يف طاعة اهلل تعاىل -4

 
 .(542/ 2دي عىل سنن ابن ماجه )وحاشية السن ،(230/ 11فتح الباري البن حجر )( 1)

 ( ينظر: املصدرين السابقني. 2)
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 .بنيِّ ما َيب عليك فعله لتستفيد من صحتك يف شبابك، ومن فراغك يف عطلتك

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

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

................................................................................................. 
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ْنَيا َكَأنََّك  بَِمنْكِبِي َفَقاَل:    ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َأَخَذ َرُسوُل اهللَِّ    -رىض اهلل عنهام    - َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن ُعَمَر   »ُكْن يِف الدُّ

َباَح، َوإَِذا َأْصبَ "َوَكاَن اْبُن ُعَمَر َيُقوُل:    َغِريٌب، َأْو َعابُِر َسبِيٍل« ْحَت َفاَل َتنَْتظِِر املََْساَء، إَِذا َأْمَسْيَت َفاَل َتنَْتظِِر الصَّ

تَِك ملََِرِضَك، َوِمْن َحَياتَِك ملَِْوتَِك   ، رواه البخاري. (1) "َوُخْذ ِمْن ِصحَّ
 

هو عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب العدوي، أبو عبد الرمحن، صحايب، نشأ يف اإلسالم، وهاجر إىل املدينة 

 ه(. 73فتح مكة، وهو آخر من تويف بمكة من الصحابة سنة )مع أيبه، وشهد 
 

املناوي    -1 اهلل    -قال  وطناا  ":  - رمحه  الدنيا  يتخذ  وأال  األمل،  ِقرص  عظيم يف  أصل  احلديث  وهذا 

ناح سفر مهيأا للرحيل، وقد اتفقت عىل ذلك وصايا األمم، وفيه حثٌّ عىل    وسكناا، بل يكون فيها عىل جا

 . (2) "الزهد، واإلعراض عن الدنيا

هذا حديث رشيف، عظيم القدر، جليل الفوائد، جامع ":  -رمحه اهلل    -وقال ابن حجر اهليتمي    -2

 
 (. 6416( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 67/ 5( فيض القدير للمناوي )2)
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ألنواع اخلري، وجوامع املواعظ، فانظر إىل ألفاظه، ما أحسنها وأرشفها وأعظمها بركة، وأمجعها خلصال اخلري،  

 .  (1) "يام الصحة واحلياةواحلث عىل األعَمل الصاحلة أ 

 جممع العضد والكتف.  )بمنكبي(: 

ا.   )كأنك غريب(:   ال َيد من تستأنس به، وال مقصد له إال اخلروج عن غربته إىل وطنه من غري أن ينافس أحدا

 املار يف الطريق، الطالب وطنه.  )أو عابر سبيل(:

ضا مرض مانع منه.   )وخذ من صحتك ملرضك(:  را  اغتنم العمل حال الصحة، فإنه ربَم عا

 .(2) ليس بعد املوت إال انقطاع العملف  ؛اعمل يف حياتك ما تلقى نفعه بعد موتك )ومن حياتك ملوتك( 

 
 

 
 (.248( فتح املبني للهيثمي )ص:1)

 (.515/ 6( وحتفة األحوذي )235/ 11( ينظر: فتح الباري البن حجر )2)

 

ريض اهلل  -بني ما يظهر لك من فائدة يف معنى احلديث، ويف روايته من قول عبد اهلل بن عمر 

. يمكنك االستعانة باملكتبة الشاملة أو بأحد (بمنكبي ملسو هيلع هللا ىلصأخذ رسول اهلل ): -تعاىل عنهَم 

  .حمركات البحث أو بمعلمك

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

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

........................................................................................ 
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بوصية عظيمة، بأن يكون يف هذه الدنيا    - ريض اهلل عنهَم    - ابن عمر    ملسو هيلع هللا ىلصيف هذا احلديث يويص النبي  

هبذا التشبيه الرائع الدافع    ملسو هيلع هللا ىلصكالغريب، أو عابر السبيل، الذي ال يرغب اإلقامة يف غري بلده، وجاء النبي  

يتعلق منها إال بقدر ما يتعلق به املسافر أو الغريب عن  واحلافز لكل عاقل مؤمن بأن ال يركن إىل الدنيا، وال  

ا  وطنه، وقد اتفقت عىل ذلك وصايا األنبياء وأتباعهم، وقد ذكر اهلل تعاىل عن مؤمن آل فرعون أنه قال:   ﴿يا

اِر﴾  را اُر اْلقا ةا ِهيا دا إِنَّ اآلِخرا تااٌع وا ْنياا ما ِذِه احْلايااُة الد  ْوِم إِنََّما ها افِر: قا  [.39]غا

إىل معنى احلديث، وهو: اغتنام األعَمل الصاحلة يف صحة    -ريض اهلل عنهَم    -وأرشدنا عبد اهلل بن عمر  

وبينها   بينه  أن حيول  قبل  احلياة  ويف  العجز،  أو  املرض  الصاحلة  األعَمل  وبني  بينه  أن حيوله  قبل  اإلنسان، 

 .(1) املوت
 

 املتعلم عند التعليم للتأنيس والتنبيه. وضع املعلم كفه عىل كتف  -1

 االبتداء بالنصيحة واإلرشاد ملن مل يطلب ذلك.  -2

ابن عمر   -3 فإّن هذا ال َيص  الواحد، وإرادة اجلمع،  ، بل يعم مجيع -ريض اهلل عنهَم    -خماطبة 

 األمة. 

 حسن تعليم النبي ملسو هيلع هللا ىلص بَّضب األمثال املقنعة.  -4

 احلث عىل ترك الدنيا، والزهد فيها.  -5

 د للموت، واخلوف من وقوعه آناء الليل والنهار. االستعدا -6

 
 (.515/ 6( وحتفة األحوذي )235/ 11)( ينظر: فتح الباري البن حجر 1)
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 املسلم كالغريب يف هذه الدنيا ال يأسف وال حيزن لفوات يشء من دنيا الناس. -7

 املسارعة إىل األعَمل الصاحلة، واغتنام زمن العمر قبل فواته بموت أو بمرض. -8

 .(1) -ريض اهلل عنهَم   -فضيلة عبد اهلل بن عمر   -9

 

 
 

  

 
 (.515/ 6( وحتفة األحوذي )235/ 11( ينظر: فتح الباري البن حجر )1)

 

استعن بقصة مؤمن آل فرعون مع هذا احلديث؛ يف حتديد بعض السلوكات الصحيحة 

 .املطلوب عملها من املسلم ليكون دائَم مستعدا للقاء اهلل

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

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

................................................................................................. 
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، يُقول:    ملسو هيلع هللا ىلصقاَل: َسِمعُت َرُسوَل اهلل    - ريَض اهلل َعنُهام    - َعْن أِب عبد اهلل النُّْعامِن ْبِن َبِشرٍي   ٌ »إنَّ احلالل َبنيِّ

َأُموٌر ُمْشَتبِهاُت، ل يْعَلُمُهنَّ َكثرٌِي ِمَن   ، وَبينَُهام  ٌ َأ لِدينِه وإِنَّ احَلراَم َبنيِّ َفَقْد اْسَتِْبَ بهاِت  َفَمْن اتَّقى الشُّ النَّاِس، 

اِعي يْرَعى َحْوَل احِلَمى يوِشَك َأْن يْرَتَع فِيِه، َألَ  بهاِت َوَقع يف احَلَراِم، كالرَّ وإنَّ لُِكّل    َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع يف الشُّ

، إذا صلحْت َصَلَح اجَلَسُد كله، وإَذا َفَسَدْت َفَسَد  ِمَلٍك مِحَى، ألَ وإِنَّ مِحَى اهلل حَمَاِرُمُه، َأل   وإنَّ يف اجَلَسِد ُمْضَغةا

 ، َرَواه الُبخاِري َوُمْسلِم.(1)َألَ وِهي الَقْلُب« ،اجَلَسُد كلهُ 

وأبوه صحابيان،  ، هو  -ريض اهلل عنهَم    - هو الصحايب اجلليل النعَمن بن بشري اخلزرجي األنصاري  

روى عدداا من األحاديث، وعيَّنه معاوية ريض اهلل عنه أمرياا عىل الكوفة، ثم عىل مِحص، تويف ريض اهلل عنه  

 هـ(.64سنة )

هذا احلديث اجلليل هو أحد األحاديث التي عليها مدار اإلسالم؛ فهو حديث عظيم، وأصل من أصول  

عىل الورع، وترك املتشاهبات يف الدين، قال الكرماِن    ملسو هيلع هللا ىلص، حّث فيه النبي  ملسو هيلع هللا ىلصالرشيعة، وهو من جوامع كلمه  

 .(2)"ث التي عليها مدار اإلسالم أمجع العلَمء عىل ِعظاِم موقع هذا احلديث، وأنه أحد األحادي":  - رمحه اهلل    -

 
 (. 1599( ومسلم برقم )52( أخرجه البخاري برقم )1)

 (.1/203( الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري )2)
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:)  ظاهر. )بنيِّ

 ليست بواضحة احلل وال احلرمة.  )مشتبهات(:

 تركها، وحذر منها.  )اتقى الشبهات(:

 طلب السالمة له من الذم الرشعي.  )استِبأ لدينه(:

 املكان املحمي املحظور عن غري مالكه.  )حول احلمى(: 

 يقرب ويرسع.  )يوشك(: 

 بفتح التاء، يدخله وتأكل ماشيته منه فيعاقب.  )يرتع فيه(:

 مجع حمرم، وهو فعل املنهي عنه، أو ترك املأمور به الواجب.  )حمارمه(:

 خرى. قطعة حلم، واملراد القلب، وُسمي قلباا لتقلبه يف األمور من حال إىل حال أ)مضغة(:  

 . (1) استقامت، بفتح الالم، وضمها، والفتح أشهر )صلحت(:

 
 

 
 (.352/ 7املرام ) ( وتوضيح األحكام من بلوغ291/ 4( ينظر: فتح الباري البن حجر )1)

 

لترصف ا وأمن خالل ما يتاح لك من مصادر؛ قم بجمع بعض األدلة الرشعية التي تبني املوقف 

  .األمثل للمسلم جتاه الشبهات

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

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

........................................................................................ 
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أّن احلالل ظاهر واضح، وهو كل يشء ال يوجد    -عليه الصالة والسالم    -يف هذا احلديث بنّي النبي  

دليل عىل حتريمه من كتاب أو سنة أو إمجاع أو قياس، وكذلك احلرام ظاهر واضح وهو ما دّل دليل عىل  

 إلمجاع، أو القياس الصحيح.  حتريمه، سواء كان هذا الدليل من الكتاب أو من السنة أو من ا 

أّن بني احلالل واحلرام قسم ثالث، وهو املشتبهات، وهي األمور التي    - عليه الصالة والسالم    -وبنّي  

تكون غري واضحة احلكم من حيث احلل واحلرمة، فال يعلم الكثري هل هي حالل أو حرام؟ ويدخل يف ذلك  

أو املخلوط بالربا، أو غريه من األموال املحرمة، أما إْن تأكد    مجيع األمور املشكوك فيها؛ مثل: املال املشبوه

ف دون شك، وال يعد من املشتبهات.  أّن هذا من عني املال الربوي فإنه حرام رِصْ

أّن من اجتنب املشتبهات فقد طلب الرباءة لنفسه، فيسلم له دينه من النقص، وعرضه    ملسو هيلع هللا ىلصثم أوضح  

من وقع يف الشبهات واجرتأ عليها، فقد عرض نفسه للخطر، وأوشك  من القدح والذم والسمعة السيئة، أما  

عىل الوقوع يف احلرام، كراٍع يرعى حول احلمى، وهو املكان الذي جعله امللك لرعي مواشيه، وتوعد من  

رعى فيه بغري إذنه بالعقوبة الشديدة؛ فالراعي حول األرض التي محاها امللك لنفسه، وجعلها خاصة له، قد  

يته يف احلمى، فيستحق عقوبة السلطان، كذلك من يتهاون بالشبهات فإنه عىل خطر؛ ألهنا ربَم تدخل ماش

كانت حراماا، فيقع فيه، وأنه ربَم تساهل يف الشبهات فأدى به ذلك إىل االستهتار والالمباالة، فيقع يف احلرام 

 هلل السالمة. عمداا؛ فإن الشبهة جتر إىل الصغرية، والصغرية جتر إىل الكبرية، نسأل ا

أي: إّن محى اهلل هي املعايص التي حرمها    »أال وإن لكل ملك محى، أال وإن محى اهلل حمارمه« :  ملسو هيلع هللا ىلصثم قال  

 عىل عباده، فمن دخل محاه بارتكاب يشء من املعايص هلك، ومن قاربه بفعل الشبهات كان عىل خطر. 

كلمة جامعة لصالح حركات بني آدم وفسادها، وهي أّن أساس صالح اجلسد كله،    ملسو هيلع هللا ىلصثم ذكر النبي  

صلح القلب صلحت إرادته، وصلحت مجيع اجلوارح،    وأساس فساده مبني عىل صالح القلب وفساده؛ فإذا

فلم تنبعث إال إىل طاعة اهلل، واجتناب سخطه، فقنعت باحلالل عن احلرام، وإذا فسد القلب فسدت إرادته،  
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، وما فيه سخطه، ومل تقنع باحلالل، بل أرسعت  -عز وجل    - ففسدت اجلوارح كلها، وانبعثت يف معايص اهلل  

 . (1)  قلب وميله عن احلقيف احلرام بحسب هوى ال 

 احلث عىل فعل احلالل، واجتناب احلرام، والشبهات. -1

 أّن الشبهات ال يعلمها إال القليل من الناس.  -2

، ومشتبه.  -3 ، وحرام بنيِّ  األشياء من حيث احلل واحلرمة إىل ثالثة أقسام: حالل بنيِّ

ض نفسه للطعن فيه. من مل َيتنب الشبهة يف كسبه ومعاشه  -4  وسائر معامالته فقد عرَّ

 مكانة وقدر القلب، واحلث عىل إصالحه، فإّنه بصالحه يصلح، وبفساده يفسد. -5

 سد وغلق كل ذريعة ووسيلة تؤدي إىل احلرام واملحرمات.  -6

 رضب األمثال للمعاِن الرشعية العملية.  -7

 األصل يف األشياء اإلباحة ما مل يدل دليل عىل حتريمه.  -8

 .( 2) ظة عىل أمور الدين، ومراعاة املروءة اإلنسانيةاملحاف -9

 

 
 (. 352/ 7(، وتوضيح األحكام من بلوغ املرام )127/ 9(، وعون املعبود ) 291/ 4( ينظر: فتح الباري البن حجر )1)

 (.352/ 7( وتوضيح األحكام من بلوغ املرام )291/ 4( ينظر: فتح الباري البن حجر )2)

 

 .اقرتْح آلياٍت ووسائل تنفيذية يمكن هبا إصالح قلوب الشباب يف زمننا املعارص

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

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

................................................................................................. 
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ْبِن أِب طالٍِب   د الـَحَسِن ْبِن عل  َوَرحياَنته، قاَل:    ملسو هيلع هللا ىلص ِسبِط َرُسوِل اهلل    - ريِضَ اهلل عنهام    -عْن أِِب حُممَّ

اهلل   َرُسوِل  ِمْن  يِريُبَك«:  ملسو هيلع هللا ىلصَحِفْظُت  ل  ما  إىل  يِريُبَك  ما  َوقاَل:  (1) »َدْع  والرتمذي،  النسائي  َرَواُه  َحَسٌن  "، 

 ."َصِحيٌح 

، أي: ابن بنته فاطمة ملسو هيلع هللا ىلصهو الصحايب اجلليل احلسن بن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه سبط رسول اهلل  

حيبه حباا مجاا، تويف ريض اهلل عنه سنة    ملسو هيلع هللا ىلص، وكان النبي  ملسو هيلع هللا ىلص ريض اهلل عنها، كان كبري الشبه بجده رسول اهلل  

 هـ(. 50)

 اترك.   )دع(:

 ما تشك فيه.   )يريبك(:

 .(2) إىل ما ال تشك فيه )إىل ما ل يريبك(:

 

 
 (. 3377األلباِن يف صحيح اجلامع برقم ) ( وصححه5711( والنسائي برقم )2518( أخرجه الرتمذي برقم )1)

 (.187/ 7( وحتفة األحوذي )280/ 1( ينظر: جامع العلوم واحلكم ت األرنؤوط )2)
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يف هذا احلديث إىل أّن املؤمن يرتك ما يشك يف حله، خشية أن   -عليه الصالة والسالم    -يرشد النبي  

يقع يف احلرام، وهو ال يشعر، بل عليه أن ينتقل ِما يشك فيه إىل ما كان حله متيقناا ليس فيه شبهة؛ ليكون  

احل عن  متباعداا  اخلالص،  احلالل  يف  راغباا  النفس،  ساكن  القلب،  فيه  مطمئن  ترتدد  وما  والشبهات،  رام 

 النفس.  

ُتام التقوى أن يتقي اهللا العبُد، حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يرتك  "قال أبو الدرداء ريض اهلل عنه:  

ا بينه وبني احلرام  ا، حجابا رمحه             –، وقال احلسن البرصي  (1) "بعض ما يرى أنه حالل، خشية أن يكون حراما

  - ، وقال سفيان بن عيينة                (2) "ت التقوى باملتقني حتى تركوا كثرياا من احلالل خمافة احلرام ما زال ":  - اهلل

 .(3) "ال يصيب عبد حقيقة اإليَمن حتى َيعل بينه وبني احلرام حاجزاا من احلالل": - رمحه اهلل 

 
 (.2/19( الزهد البن املبارك )1)

 (. 209/ 1(جامع العلوم واحلكم ت األرنؤوط )2)

 (. 209/ 1( جامع العلوم واحلكم ت األرنؤوط )3)

 

د مضار عدم العمل هبذا احلديث عىل الفرد واملجتمع   .بالتعاون مع زمالئك؛ عدِّ

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

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

........................................................................................ 
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 اليقني؛ ليكون يف أمر دينه عىل بصرية. عىل املسلم أن يبني أموره عىل   - 1

 النهي عن الوقوع يف الشبهات، وما ترتدد فيه النفس بني حله، أو حرمته.   -2

 .(1) استحباب الورع عَم كان فيه شبهة حرام، وإن كان األصل احلل  -3

 

 
 

  

 
 (.187/ 7( وحتفة األحوذي )278/ 1م )( ينظر: جامع العلوم واحلك 1)

 

بعد أن درستا هذا احلديث وتعلمتا فوائده؛ حدد ما ينبغي لك أن تفعل يف حياتك بَم 

 تعلمته منه؟

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

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

................................................................................................. 
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، َرَواُه  (1)»ِمْن ُحْسِن إِْسالِم املَْرِء َتْرُكُه ما ل يْعنِيِه«:  ملسو هيلع هللا ىلص عن أِب ُهَريَرَة ريض اهلل عنه قاَل: قاَل َرُسوُل اهلل  

 الرتمذي وابن ماجه.

هذا احلديث عظيم، وهو أصل كبري يف تأديب النفس وهتذيبها وصيانتها عن الرذائل والنقائص،    - 1

 وترك ما ال جدوى فيه وال نفع.  

 .(2) "هذا احلديث أصل من أصول األدب": -رمحه اهلل   - قال ابن رجب   -2

الكلم النبوية، يعم  األقوال،  إّن هذا احلديث من جوامع  ":  -رمحه اهلل    -وقال عبد الرزاق الصنعاِن    -3

 . (3)"ويعم  األفعال

 احلُْسن ضد القبيح.   )ُحْسن(:

 . (4) ما ال ُّيمه من أمور الدين والدنيا )ما ل يعنيه(:

 
 (.5911( وصححه األلباِن يف صحيح اجلامع برقم )2317( والرتمذي برقم )3976( أخرجه ابن ماجه برقم )1)

 (.288/ 1(جامع العلوم واحلكم ت األرنؤوط )2)

 (. 1/326( سبل السالم )3)

 (. 474/ 2( ينظر: حاشية السندي عىل سنن ابن ماجه )4)
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يبني هذا احلديث أنَّ من مل يرتك ما ال يعنيه فإنه ضعيف اإليَمن، وأنَّ من كَمل إيَمن العبد تركه ما ال ُّيمه  

من األقوال واألفعال التي ليست من مصاحله وشؤونه، فعىل اإلنسان أن ُّيتم باألمور التي تتعلق بحياته  

عليه ووفقه، فإذا اقترص اإلنسان عىل ما يعنيه  وأسباب معيشته وسعادته يف معاده؛ وذلك يسري ملن يرسه اهلل  

ه  ":  - اهلل   رمحه  –. قال عمر بن عبد العزيز  (1) سلم من تبعات ما ال يعنيه، ويف السالمة خري كثري من عد كالما

يعنيه فيَم  إال  كالمه  قلَّ  عمله،  التسرتي  (2) "ِمن  وقال سهل  اهلل    - .  ُحِرما ":  -رمحه  يعنيه  ال  فيَم  تكلم  من 

ما بلغ  ". وقيل للقَمن:  (3) "-وجل    عزَّ   – كالم العبد فيَم ال يعنيه خذالن من اهلل    "وقال معروف:    "الصدق

عي:  . وقال الشاف (4) "بك ما نرى؟ يريدون الفضل، قال: ِصدق احلديث، وأداء األمانة، وترك ما ال يعنيني

 .(5) "ثالثة تزيد يف العقل: جمالسة العلَمء، وجمالسة الصاحلني، وترك الكالم فيَم ال يعني"

 
 (. 374/ 7( وتوضيح األحكام من بلوغ املرام )474/ 2ينظر: حاشية السندي عىل سنن ابن ماجه )( 1)

 (. 291/ 1( جامع العلوم واحلكم ت األرنؤوط )2)

 (. 295-294/ 1( جامع العلوم واحلكم ت األرنؤوط )3)

 (.1/126( هبجة املجالس وأنس املجالس )4)

 (. 1/126)( نزهه املجالس ومنتخب النفائس 5)

 

د اآلثار املفيدة للعمل هبذا احلديث من قبل الرجال ونساء األمة خاصة   .عدِّ

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

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

........................................................................................ 
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 عىل املسلم أن يدع ما ال يعنيه من الفضول، سواء قوالا، أو فعالا، أو تفكرياا. - 1

 دنياه. عىل اإلنسان االشتغال بَم يعنيه فيَم فيه مصلحة له يف دينه، أو  -2

 إن املشتغل بَم ال يعنيه ناقص اإليَمن. -3

 .(1) هذا احلديث من الكالم اجلامع للمعاِن الكثرية يف األلفاظ القليلة  -4

 

 
 

  

 
 (. 374/ 7( توضيح األحكام من بلوغ املرام )287/ 1( ينظر: جامع العلوم واحلكم )1)

 

عدد بعض األقوال واألفعال التي حيسن بك االلتزام هبا يف حياتك، من خالل ما تعلمتاه 

 .من فوائد هذا احلديث وآدابه

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

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

................................................................................................. 
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»إِنَّ اهلل َتعاىل َطيب ل يْقَبُل إِل َطيباا، وإِنَّ اهلل تعاىل  :  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أِب ُهَريَرَة ريض اهلل عنه قاَل: قاَل َرُسوُل اهلل  

َأَمَر بِِه املُْرَسلنَِي، َفقاَل تعاىل: باَِم  ُسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيباِت واعَمُلوا َصاحِلاا﴾  َأَمَر املُْؤِمننَِي  ؤمنون: ]امل  ﴿يأهيا الرُّ

تعاىل:  51 َوقَاَل  َتْعُبُدوَن﴾[  إِياُه  كنتم  إن  اهلل  واشكروا  َزْقناُكْم  را ما  طيبات  ِمْن  ُكُلوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  أهيا   ﴿يا 

، َوَمْطَعمُ [  172  :]البقرة امِء: يا َربِّ يا َربِّ َفَر َأْشَعَث َأْغَِبَ يُمدُّ يَديِه إىل السَّ ُجَل يطِيُل السَّ ُه َحَراٌم، ثّم ذَكَر الرَّ

َراِم، فَأنى يْسَتجاُب لِذلَك؟« ي باحْلَ ُبُه َحَراٌم، َوَمْلَبُسُه َحَراٌم، وُغذِّ  ، َرَواُه ُمْسلِم.(1) َوَمرْشَ
 

 مقدس منزه عن النقائص والعيوب.   )طيب(:

 ثائر الرأس.   )أشعث(:

 متغري اللون لطول سفره.   )أغِب(: 

 يرفعهَم بالدعاء إىل اهلل.   )يمد يديه(:

 تغذى جسمه من احلرام.  )َوُغِذَي باحلرام(:

 ( 2)من أين يستجاب ملن هذه صفته؟!  )فأنى يستجاب له(:

 

 
 (.1015( أخرجه مسلم برقم )1)

 (. 100/ 7( ينظر: رشح النووي عىل مسلم )2)
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النبي   أخرب  احلديث  والسالم    - يف هذا  الصالة  اهلل    - عليه  والعيوب،  أّن  النقائص  منزه عن  سبحانه 

موصوف بصفات الكَمل، فال يتقرب إليه بصدقة من حرام، أو ما فيه شبهة، أو بالرديء من الطعام، فاهلل  

تعاىل طيب ال يقبل إال طيباا، وأنَّ اهلل قد أباح للمؤمنني األكل من الطيبات، كَم أباحه للمرسلني، مع العمل  

 ه. الصالح، والشكر هلل عىل نعم

أنَّ اهلل كَم حيب اإلنفاق من الطيب اخليار، ال حيب من األعَمل إال طيبها، ثم ذكر    ملسو هيلع هللا ىلصثم بنيَّ الرسول  

أي: يف وجوه الطاعات من حج وجهاد  »إّن الرجل يطيل السفر«  شيئاا كاملثال؛ حتذيراا ألمته من احلرام، فقال:  

يديه إىل السَمء بالدعاء إىل اهلل، والتَّضع  واكتساب معيشة، أشعث الرأس، مغرب اللون من طول سفره، يمد  

إليه، والتذلل بني يديه، ومع ذلك ال يستجاب له؛ لعدم طيب كسبه، حيث أن مطعمه ومرشبه حرام، فليحذر  

 .(1) كل مؤمن أن يكون هبذه الصفة املانعة من الدعاء

 

 
 

 
 (. 100/ 7( ينظر: رشح النووي عىل مسلم )1)

 

ِم واستجابة    .الدعاءاستنبط احلكمة من وجود عالقة بني طِيِب املاْطعا

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

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

........................................................................................ 
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 املسألة األوىل: أسباب استجابة الدعاء:

فاإلتباع من أعظم أسباب قبول    »إن اهلل أمر املؤمنني بَم أمر به املرسلني«:  ملسو هيلع هللا ىلصـ التمسك بالسنة لقوله 1

   الدعاء وإجابته.

 ـ إطالة السفر وحصول التبذل يف اللباس واهليئة؛ ألن ذلك أقرب إىل التذلل واخلشوع. 2

 يف الدعاء، فإّن اهلل حيب من عبده أن يكرر دعاءه، ويظهر االفتقار إليه.  سبحانهـ اإلحلاح عىل اهلل 3

 ـ إطابة املطعم واملرشب.4

 القصد وقوة اليقني بوعد اهلل والثقة بموعوده، وحسن الظن به. ـ إخالص 5

 املحافظة عىل الفرائض واملداومة عىل النوافل، وذكر اهلل يف الرساء.   -6

 املسألة الثانية: موانع إجابة الدعاء:

 ـ تعاطي احلرام، والتوسع فيه من الطعام والرشاب واللباس. 1

 ـ االستعجال يف طلب اإلجابة.  2

 ـ الدعاء باإلثم أو القطيعة.  3

 ـ ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر. 4

سبحانه:    - 5 قال  الدعاء،  يف  ﴾االعتداء  املُْْعتاِدينا ب  
حُيِ ال  ُه  إِنَّ ُخْفياةا  وا عاا  تاَّضا  ُكْم  بَّ را   ﴿اْدُعوا 

 [.  55]األعراف: 

 عاؤه بأدعية مبتدعة حمدثة ليس هلا أصل يف الرشع خمالفة للسنة. اإلرشاك باهلل يف الدعاء، ود  -6
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1 

 . -عز وجل   - األمر بإخالص العمل هلل  - 1

 احلث عىل اإلنفاق من احلالل، والنهى عن اإلنفاق من احلرام، وإباحة األكل من الطيبات.  -2

 القوة عىل الطاعة، وإحياء نفسه، فإنه يثاب عىل ذلك. أنَّ اإلنسان إذا أكل طيباا قاصداا به  -3

 أنَّ من أسباب استجابة الدعاء أكل احلالل، واجتناب احلرام. -4

 استحباب رفع اليدين إىل السَمء عند إرادة الدعاء.  - 5

 مرشوعية اإلحلاح يف الدعاء، وبذكر ربوبيته.  -6

 . (1)إباحة أكل الطيبات يف رشع من قبلنا من األمم  -7

 

 
 

 
 (. 100/ 7( ينظر: رشح النووي عىل مسلم )1)

 

 .- وجل عز  –بنيِّ ما جيب عليك فعله من خالل معرفتك بآداب الدعاء حينام تدعو اهلل 

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

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

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

................................................................................................ 
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تستحَُض األحاديَث؛ ثم تكتُب يف دفرتك موجزاا عن كل حديث يف الوحدة؛ من                      

 خالل اجلدول التايل:

 حديث......... حديث......... حديث......... حديث.........  احلديث

     الراوي

أبرز 

مسائل 

 احلديث 

أو أهم 

 معانيه

    

أبرز 

فوائد 

 احلديث
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 أكمل ْكل فراغ ِما يل بام يناسبه ِما درسته: :1س

 هو النظر إىل الدنيا بعني.....................  الزهد (1

 . -عز وجل   - االشتغال...................... سبب السعادة والفوز بنعيم اهلل   (2

 العني، و...............، و....................أربع من أعالم الشقاء:............، ومجود  (3

 الدنيا............ اآلخرة؛ فينبغي التزود بالتقوى، و................. نعمة اهلل يف طاعة اهلل تعاىل.  (4

 أساس صالح اجلسد كله، وأساس فساده مبني عىل........... القلب و..............  (5

 .، وجمالسة الصاحلني، و.................... ثالثة تزيد يف العقل:............... (6

 ...................من أعظم أسباب قبول الدعاء وإجابته.   (7

 هات معنى كل كلمة من الكلامت يف اجلدول اآلِت:  :2س

 معناها  الكلمة 

  راغمة 

  ما نستوقد بنار

اِدياا ِمن ذاهٍب    وا

  مغبون 

  وخذ من صحتك ملرضك 

  استربأ لدينه 
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  يريبك  

  ما ال يعنيه 

  أشعث 

 

 ( أمام اجلملة اخلطأ:×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ )ضْع عالمة الصواب) :3س

 ( )    الزهد: هو انرصاف القلب والنفس عن طلب الدنيا واآلخرة.  (1

 ( )      املؤمن ينبغي أن يكون أكرب مهه العمل للدنيا.  (2

 ( ) الزهد الذي هو انقطاع عن الدنيا وانقطاع لآلخرة. احلضارة اإلسالمية مل تقم عىل   (3

 ( )   أساليب التشبيه يف أحاديثه لتوصيل املعاِن. ملسو هيلع هللا ىلصاستخدم الرسول    (4

 ( )    أسباب استجابة الدعاء أكل احلالل، واجتناب احلرام.  من (5

 ( ) بالدنيا الفانية يورث اهلموم، ويفرق الشمل، وال يزيد من الرزق شيئاا.  االشتغال  (6

 ( )  كالغريب يف هذه الدنيا ال يأسف وال حيزن لفوات يشء من دنيا الناس. ملسلما (7

 ( )     يف األشياء التحريم ما مل يدل دليل عىل اإلباحة.  األصل (8

 ( )   املسلم أن يبني أموره عىل اليقني؛ ليكون يف أمر دينه عىل بصرية.  عىل (9

 ( )      املشتغل بَم ال يعنيه ناقص اإليَمن.  إن (10

 : صل بخط بني القائمة )أ(، وما يناسبها من القائمة )ب( :4س

 )ب( )أ(

هو حديث حيث عىل أن تكون اآلخرة أهم ما يشغل  

 الدنيا: املسلم يف عمله وحياته يف  

ٍب( ها ا ِمْن ذا اِديا ما وا ْو أانَّ اِلْبِن آدا  حديث: )لا

( هو حديث يبني الرتغيب يف استغالل النعم:  ٌ  حديث: )احلالل واحلرام بانيِّ



(211( 

 

 
 

1 

(  هو حديث يبني حرص اإلنشان عىل الدنيا:  ْع ما يِريُبكا إىل ما ال يِريُبكا  حديث: )دا

قب احلسنة  احلاالت  اغتنام  عىل  حيث  حديث  ل  هو 

 السيئة: 

ا ناْستاْوِقُد بِنااٍر(  ا ما ْهرا ناْمُكُث شا  حديث: )لا

ُه(  هو حديث يبني حال املؤمن جتاه ما يشتبه عليه:  َّ ُة مها اناِت اآلِخرا ْن كا  حديث: )ما

(  هو حديث يبني أن اهلل تعاىل طيب ال يقبل إال طيباا: 
ِ
 حديث: )ِمْن ُحْسِن إِْسالِم املاْرء

يبني   حديث  حممد  هو  آل  الصالة    -معيشة  عليه 

 . - والسالم 

ثرٌِي ِمنا النَّاِس(.  ْغُبوٌن فِيِهَما كا تااِن ما  حديث: )نِْعما

 حديث: )إِنَّ اهلل اتعاىل طايب ال يْقباُل إاِل طايباا(  هو حديث يبني كَمل اإليَمن للمؤمن: 

أانَّ  هو حديث يبني ُتام التقوى للمؤمن:  ْنياا كا ِريٌب(حديث: )ُكْن يِف الد   كا غا

 

 

 

 
  

من خالل ما درسته من أحاديث يف هذه الوحدة؛ قم بالتعاون مع زمالئك باستنباط القيم 

 السلوكية واإليَمنية املوجودة يف األحاديث؛ ثم اكتبها يف بطاقة وضعها يف ملف إنجازك
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النتهاء من دراسة هذه الوحدة يتوقع من الدارس بعد  

 أن:

 يتعرف عىل أمهية الرتبية والتعليم والتعل م. -

 حيفظ األحاديث املقررة يف هذه الوحدة.  -

 حيكم عىل األحاديث. -

هذه  - يف  املقررة  األحاديث  مفردات  معاِن  يوضح 

 الوحدة. 

هذه   - يف  املقررة  لألحاديث  األمجايل  املعنى  يرشح 

 الوحدة. 

لفوائد واألحكام من األحاديث املقررة يستخرج ا -

 يف هذه الوحدة.

 يَمرس األساليب الرتبوية النبوية يف حياته. -

 يناقش فضل العلم والتعل م.  -

 خمرجات التعلم
 الرتبية والتعليم والتعلم.التمهيد: أمهية 

 املوضوع األول: أساليب تربوية نبوية: 

ذا   ْيِن إاِلَّ أاخا نْيا أاْمرا ا با ا ُخريِّ احلديث الثاِن واألربعون: )ما

ا( مُها ا  . أاْيرسا

 احلديث الثالث واألربعون: جتنب الَّضب باليد.

 . احلديث الرابع واألربعون: مالطفة الصغار وِمازحتهم 

 اخلامس واألربعون: تقبيل األطفال.احلديث 

 املوضوع الثاين: فضل العلم والتعلُّم.

ا  رْيا خا بِِه  اهللَُّ  ُيِرِد  ْن  )ما واألربعون:  السادس  احلديث 

يِن( ْهُه يِف الدِّ قِّ  .ُيفا

ا  طاِريقا لاكا  سا ْن  ما )وا واألربعون:  السادس  احلديث 

ْلتاِمُس فِيِه(  . يا

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية

 مفردات الوحدة
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بناء املجتمع السليم يعتمد عىل ركنني أساسيني مها: الرتبية، والتعليم، فالرتبية اإلسالمية هي أداة التغيري  

كل   يف  بل  أعرافها،  يف  عاداهتا،  يف  عقيدهتا،  يف  ثقافتها،  يف  قيمها،  يف  ا  تغيريا والشعوب؛  املجتمعات  يف 

قيمة، ليفتح الطريق أمام العقل فيفهم كل يشء عىل  موروثاهتا، وأما التعليم فهو األداة التي جتعل احلياة ذات  

 . وجهه الصحيح، فينعكس ذلك عىل عَمرة األرض واستخالفها

 

 . اذكر دليال من القرآن وأخر من السنة؛ حيثان عىل طلب العلم وحتصيله

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

 ....................................................................................................... 
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َا َقاَلْت:   َ َرُسوُل اهللَِّ )َعْن َعائَِشَة ريض اهلل عنها َأهنَّ ،    ملسو هيلع هللا ىلص َما ُخريِّ ا، َما مَلْ َيُكْن إِْثاما ُُهَ َبنْيَ َأْمَرْيِن إِلَّ َأَخَذ َأْيَُسَ

، (1)( لِنَْفِسِه، إِلَّ َأْن ُتنَْتَهَك ُحْرَمُة اهللَِّ َفَينَْتِقَم هللَِِّ ِِبَا  ملسو هيلع هللا ىلصَفإِْن َكاَن إِْثاما َكاَن َأْبَعَد النَّاِس ِمنُْه، َوَما اْنَتَقَم َرُسوُل اهللَِّ  

 البخاري ومسلم.رواه 

:) إثاما يكن  مل  ما  أيُسُها  اختار  يكن    )إل  مل  ما  أي: 

 .  األيرس إثَما

منه(  الناس  أبعد  كان  إثاما  كان  كان   )فإن  فإن  أي: 

 . (2) األيرس إثَم تركه وبعد عنه، وأخذ األصعب الذي ال إثم فيه

 

 
 (. 2327( واللفظ له، ومسلم برقم )3560) ( أخرجه البخاري برقم1)

 (.98/ 13(، وعون املعبود )83/ 15( ورشح النووي عىل مسلم )179/ 12( ينظر: فتح الباري البن حجر )2)

 

  .بنيِّ أثر حتقق التيسري يف أمور الدين وثمرته عىل املجتمع املسلم

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

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

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

 

الدين اإلسالمي مبني عىل اليرس 

 .والسَمحة، ورفع احلرج، ودفع املشقة
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، وكان حيب التيسري عىل املسلمني يف كل األمور املحتملة لذلك، ومع ذلك    ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي   رؤوفاا رحيَما

يوازن بني ما    ملسو هيلع هللا ىلصفإنه كان وقافاا عند حدود اهلل وحمارمه، ويغضب هلل أشد الغضب حتى ُيزال احلرام، فكان  

ما ُخرّي النبي "اهلل عنها:  فيه مصلحة للعباد، وبني ما يكون حقاا هلل تعاىل، ويف هذا احلديث تقول عائشة ريض  

، فإذا كان اإلثم كان أبعدمها منه  ملسو هيلع هللا ىلص كان دائَما   ملسو هيلع هللا ىلص أي: إّن النبي    "بني أمرين إال اختار أيرسمها ما مل يكن إثَما

يميل عند االختيار إىل السهل اليسري، إال أّن يكون يف ذلك وقوع يف احلرمات أو املعصية، فإذا رأى أن يف  

 فإنه يأخذ بالعزائم والشدة.  التيسري دخوالا يف اإلثم، 

واهلل ما انتقم لنفسه يف "وكان من حسن خلقه أنه يسامح يف حق نفسه، تقول عائشة ريض اهلل عنها:  

فينتقم هلل تنتهك حرمات اهلل،  إليه قط، حتى  يؤتى  إنه    "يشء  إذا    ملسو هيلع هللا ىلصأي:  بأحد إال  ينتقم ويبطش  مل يكن 

 .(1) عايص، فحينئٍذ يكون أشد الناس انتقاماا لألخذ بحق اهللانتهكت حرمات اهلل بالتعدي عليها، وارتكاب امل

 

 إرشاد املسلمني إىل أن يكون سبيل حياهتم عىل التيسري واملساحمة والبعد عن التشدد املبالغ فيه.   - 1

 الوقوف عند حرمات اهلل؛ فال ترتكب املعايص والذنوب، وال ينتهك حق اهلل يف املجتمع املسلم.    -2

 إذا انتهكت حرمات اهلل وجب عىل املسلم الغضب هلل، مقتدياا بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص.   -3

 أن يكون الغضب هلل يف حمله، وال يتجاوزه إىل أكثر منه، حتى ال يفسد من حيث أراد اإلصالح.  -4

 ندب إىل األخذ بالرخص ما مل يظهر اخلطأ. ال - 5

 
 (.98/ 13(، وعون املعبود )83/ 15( ورشح النووي عىل مسلم )179/ 12( ينظر: فتح الباري البن حجر )1)
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 احلث عىل العفو إال يف حقوق اهلل تعاىل.  -6

 الندب إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، إذا مل يفض إىل ما هو أشد منه.  -7

 ترك االنتصار للنفس، وإن كان الشخص حاكَما أو غريه.  - 8

 . (1) احلث عىل احللم، واحتَمل األذى -9
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َب َرُسوُل اهللِ  )َعْن َعائَِشَة ريض اهلل عنها َقاَلْت:   ا، إِلَّ َأْن   ملسو هيلع هللا ىلصَما ََضَ ، َولَ َخاِدما َشْيئاا َقطُّ بَِيِدِه، َولَ اْمَرَأةا

ٌء ِمنْ  ، َفَينَْتِقَم ِمْن َصاِحبِِه، إِلَّ َأْن ُينَْتَهَك َِشْ ٌء َقطُّ   - حَمَاِرِم اهللِ، َفَينَْتِقَم هللَِِّ    جُيَاِهَد يِف َسبِيِل اهللِ، َوَما نِيَل ِمنُْه َِشْ

 ، رواه البخاري ومسلم.(1) (-َعزَّ َوَجلَّ  

 ناله الكفار بأذى، كشج رأسه.  )نيل منه(:

ق وُتؤتى.)ينتهك(:   خُتْرا

 . (2) فيعاقب )فينتقم(:

أنه ما رضب شيئاا من احليوانات وال من غريها يف أي زمن    -عليه الصالة والسالم    -من أخالق النبي  

مع   ملسو هيلع هللا ىلص من األزمنة، وما رضب أيضا امرأة وال خادماا؛ ألن عادة أغلب الناس رضهبَم، وإذا مل يَّضهبَم النبي  

بيل اهلل إلعالء كلمة اهلل تعاىل، وما نال  جريان العادة بذلك فغريمها ِمن مل يعتد رضبه أوىل، إال أن َياهد يف س

من   وقع  ِما  ذلك  رباعيته، وغري  ُأُحد وكرس  لرأسه يف  الكفار  من شج  وقع  كَم  منه،  فانتقم  منه شيئاا  أحد 

 .(3) إساءهتم، ومع ذلك يعفو ويصفح وحيلم وال ينتقم، إال إذا انتهكت حمارم اهلل، فإنه ال يقر أحداا عىل ذلك

 
 ( واللفظ له. 2328( ومسلم برقم )6126( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 612/ 1( وحاشية السندي عىل سنن ابن ماجه )84/ 15( ينظر: رشح النووي عىل مسلم )2)

 (. 612/ 1ىل سنن ابن ماجه )( وحاشية السندي ع84/ 15( ينظر: رشح النووي عىل مسلم )3)
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 حسن خلقه ملسو هيلع هللا ىلص وحلمه وصربه وعفوه. -1

 أمهية الرفق واللني، وأنه رأس اخلري واألخالق.  -2

 الغضب هلل ال ينايف احللم واألناة والرفق والعفو.  -3

إقامته ملسو هيلع هللا ىلص حدود اهلل عىل من يستحقها، وال يمنعه من ذلك رفقه ورمحته؛ ألن ذلك من رمحة   -4

 . (1)املحدود 

 

 

 
 

 

  

 
 (. 612/ 1( وحاشية السندي عىل سنن ابن ماجه )84/ 15( ينظر: رشح النووي عىل مسلم )1)

 

 ماذا يفعل املسلم مع امرأته أو خادمه إذا انتهك أحدمها حرمات اهلل؟ 

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

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

................................................................................................. 
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،  َلُيَخالُِطنَا َحتَّى َيُقوَل ألٍَخ يل َصِغرٍي:    ملسو هيلع هللا ىلصَأَنَس ْبَن َمالٍِك ريض اهلل عنه قال: إِْن َكاَن النَّبِي    عن  »َيا َأَبا ُعَمرْيٍ

؟«  ، رواه البخاري ومسلم.(1) َما َفَعَل النَُّغرْيُ

 

 أي: ليخالطنا غاية املخالطة، ويعارشنا هناية املعارشة، وَيالسنا ويَمزحنا.  )ليخالطنا(:

 .(2) النغري: بالتصغري اسم طائر، قاله حني مات النغري، أي: ما صنع وما جرى له )ما فعل النغري(:

 
 

  ملسو هيلع هللا ىلصيف هذا احلديث عن جانب من تواضع النبي   ملسو هيلع هللا ىلصَُيرب أنس بن مالك ريض اهلل عنه وهو خادم النبي 

 
 (. 2150( واللفظ له، ومسلم برقم )6129( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 212/ 13املعبود )(، وعون 583/ 10(، وفتح الباري البن حجر )128/ 14( ينظر: رشح النووي عىل مسلم )2)

االهتَمم والسؤال عن الصغار، ومعرفة أخبارهم يوجد عندهم االعتداد بالنفس، ويساعد ذلك 

ين شخصيتهم، وبلورهتا وصقلها، وكذلك يدخل الرسور واحلب يف نفس الطفل وأهله، يف تكو

 .ويعترب ذلك سلوكاا تربوياا ودعوياا 
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وهو أخوه من أمه أم سليم من أيب طلحة ريض اهلل عنهم    - وخلقه وتعامله مع الصغار، فيقول: وكان يل أخ 

والنغري: تصغري النغر، وهو    »يا أبا عمري، ما فعل النغري؟«يالعب هذا الصغري، فيقول له:    ملسو هيلع هللا ىلص، فكان النبي  -

 .(1) طائر صغري، قيل: هو الصعو، وقد سأله عنه ملا بلغه حزن الصغري عىل موت هذا الطائر

 
 

 من الوسائل الرتبوية املعارشة واملزاح: 

النبي    الطفل   ملسو هيلع هللا ىلص تواضع  اهلل عنه وأخيه  ولنِي جانبه، وُحسن خمالطته ومعارشته لصاحبه أنس ريض 

هو سيد اخللق، وخاتم الرسل، وأعىل الناس مكانة يف الدنيا واآلخرة، وهو أيضا    ملسو هيلع هللا ىلص الصغري، فنبينا حممد  

، وال يملك من يقرأ سريته، ويطلع عىل أخالقه ومواقفه إال أن يمتلئ قلبه  أشد الناس تواضعا هلل تعاىل  ملسو هيلع هللا ىلص

بمحبته، فالناس مفطورون عىل حمبة املتواضعني وبغِض املتكربين، وقد كان يف غاية التلطف مع الصديق  

 للصغار، واملُزاح معهم، وإدخال الرسور عليهم. ملسو هيلع هللا ىلصصغرياا كان أو كبرياا، والسؤال عن حاله ومداعبتاه  

 

 
 (.212/ 13( وعون املعبود ) 583/ 10(، وفتح الباري البن حجر )128/ 14( ينظر: رشح النووي عىل مسلم )1)

 

  .استنبْط من احلديث عمال من أعَمل القلوب

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

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

........................................................................................ 
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 مداعبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص للصغار، واملُزاح معهم، ِما يدخل الرسور عليهم.  - 1

 جواز حبس الطري برشط أن يطعمه ويسقيه.   -2

 جواز تكنية الصغري قبل أن ُيولد له.  -3

 جواز إنفاق املال فيَم يتلهى به الصغري من املباحات.   -4

 وُحسن خمالطته ومعارشته. تواضع النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ولنِي جانبه،  - 5

 جواز تصغري االسم لإلنسان؛ ملا فيه من التحبيب والتودد، وكذلك للحيوان.  -6

 تسلية الصغار، والتخفيف عنهم فيَم حيصل هلم من مصائب.  -7
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النَّبِي   إىَِل  َأْعَراِِب  َقاَلْت: َجاَء  َفَقاَل    ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعائَِشَة ريض اهلل عنها  ُنَقبُِّلُهْم،  َفاَم  ْبَياَن؟!  ُتَقبُِّلوَن الصِّ َفَقاَل: 

مْحََة«: ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي   ، رواه البخاري ومسلم. (1)»َأَو َأْملُِك َلَك َأْن َنَزَع اهللَُّ ِمْن َقْلبَِك الرَّ
 

 واحد األعراب، وهم سكان البادية، قيل: هو األقرع بن حابس ريض اهلل عنه، وقيل: غريه. )أعراِب(: 

 . (2) أي: ال أقدر أن أجعل يف قلبك الرمحة إن كان اهلل تعاىل قد نزعها منه )أو أملك لك(:
 

أروع األمثلة يف تواضعه، ورمحته بالصغار، فتحكي عائشة ريض اهلل عنها أّن أعرابياا    ملسو هيلع هللا ىلصرضب النبي  

»أو أملك لك أن نزع اهلل من  :  ملسو هيلع هللا ىلصفقال: تقبلون الصبيان؟! فإننا ال نقبلهم؟! فقال النبي    ملسو هيلع هللا ىلصجاء إىل النبي  

 . (3) أي: ال أقدر أن أجعل الرمحة يف قلبك بعد أن نزعها اهلل منه قلبك الرمحة« 

 

 
 (. 2317( واللفظ له، ومسلم برقم )5998( أخرجه البخاري برقم )1)

 (.430/ 10( ينظر: فتح الباري البن حجر )2)

 (.430/ 10( ينظر: فتح الباري البن حجر )3)

بأمور اجلهاد والدعوة والعبادة، وأمور الناس، إال أنه كان  ملسو هيلع هللا ىلصمع كثرة مهومه وشدة اشتغاله 

ْن هو  يف علو منزلته، وِعظم  ملسو هيلع هللا ىلصيالطف أطفال الصحابة، ويدخل الرسور عليهم، وهو ما

 .مسؤولياته
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 الرمحة باألطفال: 

مْبلغاا عجيباا يف الكَمل والسعة، حيث شملت تلك الرمحُة الناس مجيعاا؛ الضعيف   ملسو هيلع هللا ىلص بلغت رمحة النبي 

املتأمل يف   والكبري والصغري، وإن  والبعيد، والصاحب والعدو،  والقريب  والعبد والسيد،  والقوي،  منهم 

مع األطفال   ملسو هيلع هللا ىلص وسريته َيد أنه أعطى الطفل نصيباا من وقته، وجانباا كبرياا من اهتَممه، فكان    ملسو هيلع هللا ىلصحياة النبي  

، يداعب ويالعب، وينصح ويريب.   أباا حنونا، ومربياا حكيَما
 

 تقبيل الصغار، ومحلهم، واالحتفاء هبم، ِما ُيستاحق به رمحة اهلل تعاىل.  - 1

 العطف عىل الصغري داللة الرمحة، والشفقة عليه.   -2

 من أسباب رمحة اهلل للناس الرتاحم بينهم.  -3

 اجلزاء من جنس العمل؛ فمن ال يارحم ال ُيرحم.  -4

 احلديث فيه داللة عىل جفاء األعراب سكان البادية.  - 5

 . (1) احلديث فيه أن الرشع ال يؤخذ بالعقل، إنَم بالوحي واالتباع  -6

 
  

 
 (.430/ 10( ينظر: فتح الباري البن حجر )1)

 

 .امجْع أوالدك وتعامل معهم بإَيابية، كَم جاء احلث عليه يف احلديث

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

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

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

 



 (224 ( 

 

 

 

 

َأَنا  يقول:    ملسو هيلع هللا ىلص عن معاوية ريض اهلل عنه قال: سمعُت النبي   اَم  يِن، َوإِنَّ ْهُه يِف الدِّ ُيَفقِّ ا  بِِه َخرْيا ُيِرِد اهللَُّ  »َمْن 

ُهْم َمْن َخاَلَفُهْم َح  ُة َقائَِمةا َعىَل َأْمِر اهللَِّ لَ َيُُضُّ ، رواه  (1) َيْأِِت َأْمُر اهللَِّ«تَّى  َقاِسٌم، َواهللَُّ ُيْعطِي، َوَلْن َتَزاَل َهِذِه األُمَّ

 البخاري ومسلم. 
 

هو معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القريش األموي، مؤسس  

ودامت ملعاوية الدولة األموية يف الشام، وأحد دهاة العرب املتميزين الكبار، ولد بمكة، وأسلم يوم فتحها،  

 (.ـه60اخلالفة اىل أن بلغ سن الشيخوخة، وتويف سنة )
 

 أي: َيعله عاملاا باألحكام الرشعية.  )يفقهه(:

 أقسم بينكم، واملعطي عىل احلقيقة هو اهلل.  )قاسم(:

 أي: قائمة باحلق والعدل، مستقيمة عليه.  )قائمة(:

 الدين احلق. )عىل أمر اهلل(:

 .(2) املراد به الريح التي هتب قبل قيام الساعة، فتقبض روح كل مؤمن القيامة  )حتى يأِت أمر اهلل(:

 
 (. 1037( واللفظ له، ومسلم برقم )71( أخرجه البخاري برقم )1)

( وتوضيح األحكام من بلوغ املرام 164/  1( وفتح الباري البن حجر )128/  7( ينظر: رشح النووي عىل مسلم )2)
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أّن من أراد   ملسو هيلع هللا ىلص حليم رحيم بعباده، حيب هلم اخلري، ويف هذا احلديث َيرب النبي   -سبحانه وتعاىل    -اهلل  

، ونفعاا كثرياا، يفقهه يف الدين، فيمنحه العلم الرشعي الذي ال يدانيه خري يف هذا الوجود   به اهلل خرياا عظيَما

 يورثوا غريه.   يف فضله ورشفه، وعلو درجته؛ ألنه مرياث األنبياء الذي مل

بقسمته عىل    ملسو هيلع هللا ىلصثم أخرب   أمرت  ما  أقسم  أنا  وإنَم  أنا معطياا،  تعاىل، ولست  اهلل  املعطي حقيقة هو  أّن 

تعاىل،   فاملال هلل  ف مربوب،  تعاىل وتقديره، واإلنسان مرصَّ اهلل  فاألمور كلها بمشيئة  به؛  أمرت  ما  حسب 

كثرياا، فبقدر اهلل تعاىل، وما سبق له    ملسو هيلع هللا ىلص فمن قسم له  قاسما بإذنه ماله بينكم،    ملسو هيلع هللا ىلص والعباد له سبحانه، والنبي  

يف الكتاب، وكذا من قسم له قليالا؛ فال يزداد ألحد يف رزقه، كَم ال يزداد يف أجله، وسبب قوله لذلك تطييب  

 قلوب الناس؛ ملفاضلته بعض الناس بالعطاء.  

النبي   دينه،    ملسو هيلع هللا ىلص ثم أخربنا  ثابتة عىل  املسلمني  تزال طائفة من  قيام  أنه ال  إىل  به  به، وقائمة  مستمسكة 

  - الساعة، قيل: إن ثباهتم عىل الدين يأيت بتمسكهم باجلهاد والقتال يف سبيل نرصة احلق، وإعالء كلمة اهلل  

، حتى يأتيهم أمر اهلل، وهي الريح الطيبة تكون قبل قيام الساعة، تقبض أرواح املؤمنني، كَم فرس -عز وجل  

 .   (1) يف بعض الروايات

 

 
( وتوضيح األحكام من بلوغ املرام 164/  1الباري البن حجر )( وفتح  128/  7( ينظر: رشح النووي عىل مسلم )1)

(7 /485.) 

؛ فإن تعل مه هلل خشيٌة، وطلباه عبادٌة، ومدارسته )قال معاذ بن جبل ريض اهلل عنه:  تعلَّموا العلما

تسبيٌح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه ملن ال يعلمه صدقٌة، وبذله ألهله ُقربة، وهو األنيس يف 

حدة، والصاحُب يف اخللوة  .(الوا
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 األوىل: رشف التفقه يف الدين:املسألة 

. وقال (1) "تذاُكر العلم بعض ليلٍة، أحب  إيلَّ من إحيائها":  -ريض اهلل عنهَم    -قال قتادة: قال ابن عباس  

ا أن  "عيلٌّ ريض اهلل عنه:  عيه من ال حُيسنه، ويفرحا به إذا ُنسب إليه، وكفى باجلهل ذمًّ ا أن يدَّ كفى بالعلم رشفا

تربأ منه من    .  (2) "هو فيهيا

 
 النبي ملسو هيلع هللا ىلص ببقاء طائفة منصورة: املسألة الثانية: وعد 

اخلري باٍق يف هذه األمة ال ينقطع حتى تقوم الساعة، وال تزال يف األمة املسلمة طائفة عىل احلق، وهذه  

 الطائفة معانة من اهلل، منصورة عىل من خذهلا وحارهبا، واهلزيمة واخلذالن عاقبة من حارهبا أو عارضها.

وكذلك اختلف يف مكاهنا؛ فقيل: هم العلَمء والفقهاء، وقيل: هم    وقد اختلف يف املقصود هبذه الطائفة،

املقدس،   ببيت  بالشام، وأهنم  أصحاب احلديث، وقيل: هم املجاهدون يف سبيل اهلل تعاىل، وقد ورد أهنم 

وأكناف بيت املقدس، وورد أن آخرهم ببيت املقدس، واألوىل اجلمع بني هذه األقوال كلها؛ بأن هذه الطائفة  

متناثرة ومتفرقة بني طوائف األمة؛ فمن املمكن أن يكونوا من العلَمء واملجاهدين والفقهاء، واآلمرين  تكون  

 
 (.8/ 1( إحياء علوم الدين )1)

 (. 8( تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم )ص: 2)

 

د بعضا ِما هو مطلوب عمله يف املجتمع  من خالل البحث النَّشط وبالتعاون مع زمالئك؛ عدِّ

  .جلعل طالاب العلم ثقافة سائدة

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

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

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

 



(227( 

 

 
 

1 

 باملعروف، والناهني عن املنكر، وقد يكونون جمتمعني يف مكان، أو متفرقني يف البلدان.  

وبه قائمني حتى    هبا أهنا ستكون عىل أمر اهلل مستمسكني،  ملسو هيلع هللا ىلصوأهم صفة هلذه الطائفة املنصورة كَم برّش  

 يأيت أمر اهلل، وهي الريح الطيبة تكون قبل قيام الساعة تقبض أرواح املؤمنني. 
 

 فضل العلم، وفضل تعلمه. -1

 . -عز وجل   - العلم الرشعي أرشف العلوم إطالقاا؛ لعالقته باهلل  -2

 التفقه يف الدين من عالمات خريية املسلم.   -3

ا.  -4  أنَّ من أعرض عن الفقه يف الدين، فإن اهلل تعاىل مل يرد به خريا

ما من وجود طائفة منصورة من املسلمني، يتحقق حكم اهلل هبا، -5 األمة اإلسالمية لن ُتْعدا
وَيري احلق    

 عىل يدُّيا. 

 فضل الثبات عىل احلق، والعمل به.   -6

اُنون. فضل لزوم هذه ا -7  لطائفة؛ فإهنم منصورون ُمعا
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َل اهللَُّ  :  ملسو هيلع هللا ىلصعن أِب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل   ، َسهَّ ا َيْلَتِمُس فِيِه ِعْلاما »... َوَمْن َسَلَك َطِريقا

نَِّة« ا إىَِل اجْلَ  ، رواه مسلم.(1)َلُه بِِه َطِريقا

هذا احلديث شأنه عظيم ملا فيه من البشارة التي تدفع املؤمن للعمل عىل خدمة الناس، وجمالسة أهل  

 ومدارسة القرآن. العلم، 

 يطلب.   )يلتمس(:

 هلا معنيان: الطريق األوىل: امليش إىل جمالس العلم وحلقاته، أو باحلفظ والبحث والتحقيق. )طريقاا(:

 الطريقة الثانية: يف الدنيا، بأن يوفقه للعمل الصالح، أو يف اآلخرة.

 .(2) أي: َيازيه يوم القيامة بأن يسلك به طريقاا ال صعوبة فيه وال هول )إىل اجلنة(:

أّن من سلك طريقاا، ودخل فيه، أو مشى، ويطلب فيه    -عليه الصالة والسالم    -يف هذا احلديث ُيبنّي  

به طريقاا إىل اجلنة؛ وذل نافعاا خالصاا هلل تعاىل؛ سلك اهلل  الطاعات واخلريات يف  علَما  بالتوفيق إىل عمل  ك 

،    -عليه الصالة والسالم    -الدنيا، أو إدخاله اجلنة بال تعب يف اآلخرة، فحث  النبي   عىل طلب العلم الرشعيِّ

وسلوك الطرق املوصلة إىل حتصيله، سواء كان ذلك بالسفر لطلبه؛ أو باألخذ بأسباب حتصيله، من اقتناء  

 
 (. 2699( أخرجه مسلم برقم )1)

 (. 97/ 1( ينظر: حاشية السندي عىل سنن ابن ماجه )2)
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املفيدة، وقراء  العلَمء، واألخذ عنهم، وغري ذلك، وأن ذلك سبب  الكتب  منها، ومالزمة  هتا، واالستفادة 

 . (1) لتسهيل الطريق إىل اجلنة

 

 

 فضل طلب العلم:  

نُوا  :  -عز وجل    -طالب العلم يرفعه اهلل تعاىل يف الدنيا واألخرة، كَم قال   -1 ِذينا آما ِع اهللَُّ الَّ ْرفا ﴿يا

ِذينا ُأوُتوا اْلِعْلما   الَّ برٌِي﴾ ِمنُْكْم وا ُلونا خا ْعما اهللَُّ بَِما تا اٍت وا جا را  [. 11]املجادلة:  دا

ا إىل اجلنة، كَم يف احلديث.  -2 ل اهلل له طريقا  من طلب العلم سهِّ

ه   -3 ال ينقطع؛ كَم جاء عن أيب هريرة ريض    - عز وجل    - إذا مات صاحب العلم، فإنَّ أجره عند ربِّ

أو   ،دما انقطع عمُله إال من ثالٍث: صدقٍة جاريةٍ »إذا مات ابُن آ: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل عنه قال: قال رسول اهلل 

ُع به  .(2) أو ولٌد صالٌح يدعو له« ، علٍم ُينتفا

 
 (. 97/ 1سنن ابن ماجه )( ينظر: حاشية السندي عىل  1)

 (. 1631( أخرجه مسلم )2)

 

د بعض الوسائل واآلليات املعي  .ة عىل طلب العلم يف زمننا املعارصنعدِّ

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

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

................................................................................................. 
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ن َيرج لطلب العلم فهو يف سبيل اهلل؛ كَم جاء عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل   -4 ما

«: ملسو هيلع هللا ىلص ج يف طلب العلم، كان يف سبيل اهلل حتى يارِجعا ن خرا »ما
 (1). 

 فضل العلم، وأنه نور ييضء للناس طريق اخلري واحلق. -1

 اجلنة. طلب العلم باٌب من أبواب  -2

 احلث عىل السعي يف طلب العلم.  -3

 العلَمء حاملوا علم األنبياء، لتكتمل املسرية إىل أن يشاء اهلل رفع العلم.  -4

 
 (.2647( أخرجه الرتمذي )1)
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 أكمل كل فراغ ِما يل بام يناسبه ِما درسته:: 1س

 كان من حسن خلق النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه يسامح يف.............. نفسه.  (1

تستحَُض األحاديَث؛ ثم تكتَب يف دفرتك موجزاا عن كل حديث يف الوحدة؛ من                      

 خالل اجلدول التايل:

 حديث......... حديث......... حديث......... حديث.........  احلديث

     الراوي

أبرز 

مسائل 

 احلديث 

أو أهم 

 معانيه

    

أبرز فوائد 

 احلديث
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 االنتقام إال إذا....................... حرمات اهلل. ال يكون   (2

عىل   (3 ويساعد  بالنفس،  االعتداد  عندهم  يوجد  ومعرفة........  الصغار،  عن   ........

 تكوين....................... 

ثبات الطائفة املنصورة عىل الدين يأيت بتمسكهم.............. يف سبيل نرصة احلق، وإعالء كلمة   (4

 . اهلل عز وجل

 

 هات معنى كل كلمة من الكلامت يف اجلدول اآلِت:  :2س

 معناها  الكلمة 

  نيل منه 

  ينتهك 

  أعرايب 

  يفقهه 

  يلتمس 

 

 

 ( أمام اجلملة اخلطأ:×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ ) )  ضْع عالمة الصواب :3س

 ( )   رضب املرأة واخلادم. ملسو هيلع هللا ىلص كان من عادة أغلب الناس عىل زمن النبي   (1

 ( )      َيب مالعبة الصغار حفاظا عىل وقار الكبار.  ال (2

 دائَما يميل عند االختيار إىل السهل اليسري، إال أّن يكون يف ذلك وقوع   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    كان (3

 ( )         يف احلرمات أو املعصية. 
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 ( )      يعطى الصغار نصيباا من وقته.  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي     كان (4

 ( )       . َيرج لطلب العلم فهو يف سبيل اهلل مان (5

 : امجْع من احلقل )أ( ما يناسبه يف احلقل )ب( وضعهام يف احلقل )ج( :4س

 )ج( )ب( )أ(

الصغار  هو حديث حيث عىل التيسري:  )مالطفة  حديث 

 وِمازحتهم( 

 

ْهُه   ملسو هيلع هللا ىلص:   -هو حديث يبني رأفة النبي  قِّ ُيفا ا  رْيا بِِه خا ُيِرِد اهللَُّ  ْن  حديث )ما

يِن(   يِف الدِّ

 

  حديث )تقبيل األطفال(  إمكانية املزاح: هو حديث يبني 

هو حديث يدل عىل طريق للخري  

 الكثري: 

ذا   ْيِن إاِلَّ أاخا نْيا أاْمرا ا با ا ُخريِّ حديث )ما

ا( مُها ا  أاْيرسا

 

النبي،   تواضع  يبني  حديث  هو 

 ورمحته بالصغار: 

ْلتاِمُس   يا ا  لاكا طاِريقا ْن سا ما حديث )وا

 فِيِه( 

 

  حديث )جتنب الَّضب باليد( للجنة: هو حديث يدل عىل طريق 

 
  

املتاحة لديك؛ اكتب بحثا موجزا عن آداب العامل واملتعلم كَم رآها بعض  بالرجوع إىل املصاردر

 .العلَمء املسلمني؛ ثم ضعه يف ملف إنجازك
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 املراجع الرئيسية:

 ه(.676يحيى بن شرف النووي )ت:  -األربعون النووية  .1

سنن   -سنن الترمذي    -سنن أبي داود    -النسائي  سنن    -صحيح مسلم    -كتب السنة الستة )صحيح البخاري   .2

 بن ماجه(. 

 هـ(.852أحمد بن علي بن حجر العسقالني )ت:  -فتح الباري شرح صحيح البخاري  .3

 ه(.676يحيى بن شرف النووي )ت:  -املنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  .4

 من جوامع الكلم   .5
ً
 هـ(. 795ن رجب الحنبلي )ت:  عبد الرحمن ب  -جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا

 هـ(.1384مصطفى بن حسني السباعي )ت:  -السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي .6

 

 املراجع الثانوية: 

هـ( وجالل الدين السيوطي 1138نور الدين السندي )ت:  -حاشيتا السندي والسيوطي على سنن النسائي  .1

 هـ(.911)ت: 

 هـ(.1329الحق العظيم آبادي أبو عبد الرحمن )ت: شرف  -عون املعبود شرح سنن أبي داود  .2

 هـ(.1353أبو العال محمد املباركفورى )ت:  -تحفة األحوذي شرح سنن الترمذي  .3

 هـ(.1138نور الدين السندي )ت:  -حاشية السندي على سنن ابن ماجه  .4

رام .5
َ
ام من ُبلُوغ امل

َ
 هـ(.1423عبد هللا بن عبد الرحمن البسام )ت:  -توضيح األحك

 

 املراجع اإللكترونية: 

 https://dorar.net/hadithرابط:  -املوسوعة الحديثية  -موقع: الدرر السنية  .1

 . /https://www.ahlalhdeeth.com/vbرابط:  -موقع: ملتقى أهل الحديث  .2

 / http://www.alssunnah.org/arرابط:  -موقع: شبكة السنة النبوية وعلومها  .3
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ة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم، حممد بن إبراهيم بن سعد اهلل بن مجاعة الكناِن نسخة الشاملة. -1  تذكرا

 إحياء علوم الدين، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، دار املعرفة، بريوت. -2

 الفاضلة قواعد ومنطلقات الكتساهبا، عبد اهلل بن ضيف اهلل الرحييل، مطبعة سفري.األخالق  -3

بِِه: قيص حممد نورس احلالق، أنور بن أيب بكر  -4 ُعنِيا  األربعون النووية، حميي الدين حييى بن رشف النووي، 

 م. 2009 -هـ  1430الشيخي، دار املنهاج، لبنان بريوت، الطبعة األوىل، 

هيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي، حتقيق: سليم بن عيد اهلاليل، دار االعتصام، إبرا -5

 م.1992  -هـ 1412ابن عفان، السعودية، الطبعة األوىل، 

اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، عمر بن عيل بن أمحد الشافعي املرصي، املحقق: عبد العزيز بن أمحد بن حممد   -6

 م.1997  -هـ  1417اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  املشيقح، دار العاصمة،

ة بن( حممد بن هبرية املحقق: فؤاد عبد املنعم أمحد، دار الوطن،   -7 اإلفصاح عن معاِن الصحاح، حييى بن )ُهبارْيا

 هـ. 1417

بن عبد اهلل بن االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأيب حنيفة ريض اهلل عنهم، يوسف   -8

 حممد بن عبد الرب القرطبي، دار الكتب العلمية بريوت.

 إنَم بعثت ألُتم مكارم األخالق، د. مجال حممد الزكي، سيف الدين، الزرقا، دمياط ـ مرص.  -9

 بستان العارفني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، دار الريان للرتاث. -10

د بن عيل بن حجر العسقالِن، املحقق: حممد حامد الفقي، املطبعة السلفية، بلوغ املرام من أدلة األحكام، أمح -11

 هــ. 1347مرص، 

 هبجة املجالس وأنس املجالس، يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب، نسخة الشاملة. -12

الثانية  -13 الطبعة  املكتب اإلسالمي، مؤسسة اإلرشاق،  قتيبة،  بن  بن مسلم   تأويل خمتلف احلديث، عبد اهلل 
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 م. 1999  -هـ 1419

حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري، دار الكتب العلمية   -14

 بريوت.

التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، عبد الرمحن بن أمحد بن رجب، املحقق: بشري حممد عيون،  -15

 . م1988 –  1409الثانية، مكتبة املؤيد الطائف، دار البيان دمشق، الطبعة 

اج   -16 التعيني يف رشح األربعني، سليَمن بن عبد القوي بن عبد الكريم الطويف الرصرصي، املحقق: أمحد حا

اململكة العربية السعودية( الطبعة األوىل،   -لبنان(، املكتابة املكّية )مّكة    -حمّمد عثَمن، مؤسسة الريان )بريوت  

 م. 1998  -هـ  1419

لعظيم، إسَمعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي، املحقق: سامي بن حممد  تفسري القرآن ا -17

 م. 1999 -هـ  1420سالمة، دار طيبة، الطبعة الثانية 

التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالِن، دار  -18

 م. 1989ـ.  ه 1419الكتب العلمية، الطبعة األوىل 

ام، عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح بن إبراهيم البسام، مكتابة األسدي، مّكة   -19 توضيح األحكام من بلوغ املارا

ة،   م. 2003  -هـ  1423املكّرمة، الطبعة اخلاِمسا

جامع العلوم واحلكم، عبد الرمحن بن أمحد بن رجب، ت: شعيب األرناؤوط، وإبراهيم باجس، مؤسسة  -20

 م2001 - هـ 1422،  7ت، طالرسالة بريو 

وسننه وأيامه = صحيح البخاري، املؤلف: حممد   ملسو هيلع هللا ىلصاجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل   -21

النجاة )مصورة عن  دار طوق  النارص،  البخاري اجلعفي، ت: حممد زهري بن نارص  أبو عبد اهلل  بن إسَمعيل 

 هـ.1422عة: األوىل، السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي( الطب

بيان العلم وفضله، يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب، حتقيق: أيب األشبال الزهريي، دار ابن   جامع -22

 م.1994  -هـ  1414اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 

 م. 2000البهية يف رشح األربعني النووية، حممد بن عيل شبشريي، مكتبة اإليَمن،  اجلواهر -23

م، دار 2018اجلواهر اللؤلؤية يف رشح االربعني النووية، حممد بن عبد اهلل بن عبد اللطيف الدمياطي،    -24
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 املنهاج جدة، السعودية.

ه، حممد بن عبد اهلادي التتوي السندي عىل سنن ابن ماجه = كفاية احلاجة يف رشح سنن ابن ماج  حاشية -25

 السندي، دار اجليل بريوت، بدون طبعة.

السندي عىل سنن النسائي )مطبوع السنن( عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، مكتب   حاشية -26

 . م1986 –  1406املطبوعات اإلسالمية حلب، الطبعة الثانية، 

مي، عبد القادر بن حبيب اهلل السندي، اجلامعة اإلسالمية  السنة النبوية ومكانتها يف الترشيع اإلسال حجية -27

 م. 1975هـ سبتمرب 1395رمضان  -العدد الثاِن  -املدينة املنورة، الطبعة: السنة الثامنة 

األحكام يف مهَمت السنن وقواعد اإلسالم، حميي الدين حييى بن رشف النووي، املحقق: حققه    خالصة -28

 م. 1997 -هـ  1418مل، مؤسسة الرسالة لبنان بريوت، الطبعة األوىل، وخرج أحاديثه: حسني إسَمعيل اجل

 عبد اهلل بن املبارك املرزوي، املحقق: حبيب الرمحن األعظمي، دار الكتب العلمية بريوت. الزهد، -29

  1420البن أيب الدنيا، عبد اهلل بن حممد املعروف بابن أيب الدنيا، دار ابن كثري، دمشق، الطبعة األوىل،    الزهد -30

 م.1999 -هـ 

السالم، حممد بن إسَمعيل بن صالح بن حممد احلسني، الكحالِن ثم الصنعاِن، دار احلديث، الطبعة:    سبل -31

 بدون طبعة وبدون تاريخ. 

ا  السنة -32 إلسالمي، مصطفى بن حسني السباعي، املكتب اإلسالمي: دمشق سوريا، ومكانتها يف الترشيع 

 م. 1982  -هـ  1402بريوت لبنان، الطبعة الثالثة، 

أبو بكر بن أيب عاصم وهو أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد الشيباِن، املحقق: حممد نارص الدين    السنة، -33

 ـ. ه1400األلباِن، املكتب اإلسالمي بريوت، الطبعة األوىل، 

ابن ماجه، حممد بن يزيد ابن ماجه القزويني، ت: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية،   سنن -34

 فيصل عيسى البايب احللبي. 

 أيب داود، سليَمن بن األشعث، ت: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت.  سنن -35

محد شاكر وآخرون، مكتبة مصطفى البايب احللبي، مرص،  الرتمذي، حممد بن عيسى الرتمذي، ت: أ  سنن -36
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 م. 1975 -هـ   1395، 2ط

امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف    شبهات -37 النبوية، حممود حممد مزروعة، جممع  السنة  القرآنيني حول 

 باملدينة املنورة.

بابن دقيق العيد،  األربعني النووية يف األحاديث الصحيحة النبوية، حممد بن عيل بن وهب املعروف    رشح -38

 م.2003 -هـ   1424مؤسسة الريان، الطبعة السادسة 

حممد زهري  -السنة، احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي، حتقيق: شعيب األرنؤوط  رشح -39

 م.1983 -هـ 1403الشاويش، املكتب اإلسالمي دمشق، بريوت، الطبعة الثانية، 

ابن بلبان،  صحيح -40 حممد بن حبان أبو حاتم، ت: شعيب األرنؤوط، الرسالة بريوت،    ابن حبان برتتيب 

 م.1988 -هـ   1408، 1ط

هـ    1421الرتغيب والرتهيب، حممد نارص الدين األلباِن، مكتابة املاعارف الرياض، الطبعة األوىل،    صحيح -41

 م.  2000 -

 اجلامع الصغري وزياداته، حممد نارص الدين األلباِن املكتب اإلسالمي.  صحيح -42

اجلنة يف ختريج السنة البن أيب عاصم، حممد نارص الدين األلباِن، املكتب اإلسالمي بريوت، الطبعة    ظالل -43

 م. 1993-1413الثالثة 

املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: هتذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشكالته،    عون -44

 هـ.  1415مية بريوت، الطبعة الثانية، حممد أرشف بن أمري العظيم آبادي، دار الكتب العل

، رقم  1379الباري رشح صحيح البخاري، أمحد بن عيل بن حجر العسقالِن، دار املعرفة بريوت،    فتح -45

كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأرشف عىل طبعه: حمب الدين اخلطيب، 

 عبد اهلل بن باز. عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن

عبد   فتح -46 بن  شعبان  بن  حتقيق: حممود  بن رجب،  أمحد  بن  الرمحن  عبد  البخاري،  الباري رشح صحيح 

وآخرون، مكتبة الغرباء األثرية، املدينة النبوية، احلقوق: مكتب حتقيق دار احلرمني، القاهرة، الطبعة   ،املقصود

 م.1996  -هـ  1417األوىل، 

عني، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري، عني به: أمحد املبني برشح األرب  الفتح -47
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 م. 2008  -هـ    1428جاسم حممد املحمد وآخرون، دار املنهاج، جدة اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  

عية النرش  الربانية عىل األذكار النواوية، حممد بن عالن الصديقي الشافعي األشعري املكي، مج   الفتوحات -48

 والتأليف األزهرية.

هـ   1393حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة الثانية،    الفوائد، -49

 م. 1973 -

الكربى   فيض -50 التجارية  املكتبة  املناوي،  الرؤوف  عبد  بن  الدين حممد  زين  الصغري،  اجلامع  القدير رشح 

 هـ.1356مرص، الطبعة األوىل 

الزهد الكبري، أمحد بن احلسني البيهقي، املحقق: عامر أمحد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت،   كتاب -51

 م. 1996الطبعة الثالثة، 

إحياء    الكواكب  -52 دار  الكرماِن،  بن سعيد  عيل  بن  يوسف  بن  البخاري، حممد  الدراري يف رشح صحيح 

 م. 1981 -هـ 1401م، طبعة ثانية: 1937  -هـ 1356الرتاث العريب، بريوت لبنان، طبعة أوىل:  

 العرب، ابن منظور، ت: عبد اهلل عيل الكبري وآخرون، دار املعارف، البلد القاهرة. لسان -53

 أصول أهل السنة، نارص العقل، نسخة املكتبة الشاملة. جممل -54

، املحقق:  السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية  مدارج -55

 م. 1996  -هـ  1416حممد املعتصم باهلل البغدادي دار الكتاب العريب بريوت، الطبعة الثالثة  

املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، عبيد اهلل بن حممد عبد السالم بن خان حممد بن أمان اهلل املباركفوري   مرعاة -56

 م. 1984هـ،  1404 -إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء، اجلامعة السلفية، بنارس اهلند، الطبعة الثالثة 

: د. عبد اهلل الرتكي، مؤسسة الرسالة، اإلمام أمحد، الشيباِن، ت: شعيب األرنؤوط وآخرون، إرشاف   مسند -57

 م. 2001 -هـ   1421، 1ط

مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي   ،ملسو هيلع هللا ىلصالصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل    املسند -58

 النيسابوري، ت: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

د بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البستي املعروف باخلطايب،  السنن، وهو رشح سنن أيب داود، مح  معامل -59
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 م. 1932 -هـ  1351املطبعة العلمية حلب، الطبعة: األوىل 

دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم    مفتاح -60

 اجلوزية، دار الكتب العلمية بريوت. 

من تلخيص كتاب مسلم، أمحد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، حققه وعلق عليه وقدم له:  ملا أشكل    املفهم -61

حممود إبراهيم بزال، )دار ابن كثري، دمشق   -يوسف عيل بديوي    -أمحد حممد السيد    -حميي الدين ديب ميستو  

 م. 1996 -هـ  1417بريوت( الطبعة األوىل،  -بريوت(، )دار الكلم الطيب، دمشق  -

 ه. ١٤١١بقوم فهو منهم، نارص بن عبد الكريم العقل دار الوطن الرياض،  من تشبه  -62

العريب    املنهاج -63 الرتاث  إحياء  دار  النووي،  بن رشف  الدين حييى  احلجاج، حميي  بن  مسلم  رشح صحيح 

 هـ. 1392،  2بريوت، ط

 البحوث واملقاالت العلمية، مجع وإعداد: عيل بن نايف الشحود، نسخة الشاملة. موسوعة -64

  1427  -  1404  من):  الطبعة  الكويت،  –الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية    املوسوعة -65

 (. هـ

مرص،    نزهة -66 الكاستلية،  املطبعة  الصفوري،  السالم  عبد  بن  الرمحن  عبد  النفائس،  ومنتخب  املجالس 

 هـ. 1283

يف غريب احلديث واألثر، أبو السعادات بن األثري، ت: طاهر الزاوي، وحممود الطناحي، املكتبة   النهاية -67

 م 1979 -هـ  1399العلمية بريوت، 

البن عباس، ابن رجب، املحقق: حممد بن نارص العجمي، دار   ملسو هيلع هللا ىلصمشكاة وصية النبي    االقتباس يف  نور -68

 .م 1993 -هـ   1414البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل 
 

  



(243( 

 

 
 

1 

 

 
 الصفحة الموضوع

 5 تصدير الكتاب

 9 مقدمة املقرر

 12 السنة النبويةالوحدة األوىل: مدخل إىل 

 النبوية يف الترشيع اإلسالميمكانة السنة املوضوع األول: 

 مفهوم السنة النبوية وأنواعها املوضوع الثاين: 

 أهم املصنفات يف السنة النبوية، ورشوحها: الثالثاملوضوع 

14 

15 

17 

 22 العقيدة واإليامنالوحدة الثانية: 

 اإلخالص يف األعامل املوضوع األول: 

 مراتب الدين املوضوع الثاين: 

 بيان اإلسالم واإليامن: الثالثاملوضوع 

 أحكام القدر يف املبدأ واملعاد : الرابعاملوضوع 

 احفظ اهلل حيفظك: اخلامساملوضوع 

24 

30 

38 

52 

58 

 70 التباع وعدم البتداعالوحدة الثالثة: 



 (244 ( 

 

 

 خطورة البدع واألهواءاملوضوع األول: 

 العتصام بالكتاب والسنة املوضوع الثاين: 

 النهي عن كثرة املسألة: الثالثاملوضوع 

72 

80 

89 

 98 الفتن وأرشاط الساعةالوحدة الرابعة: 

 وجوب البعد عن الفتنة وعدم التعرض هلااملوضوع األول: 

 أرشاط الساعةاملوضوع الثاين: 

100 

104 

 114 األخالق والسلوكالوحدة اخلامسة: 

 حسن اخللق املوضوع األول: 

 إكرام اجلاراملوضوع الثاين: 

 احلياء من اإليامناملوضوع الثالث: 

 النهي عن الغضب: الرابعاملوضوع 

 املجاهرة والرتهيب من املعايص : اخلامساملوضوع 

116 

121 

126 

130 

134 

 140 اآلدابالوحدة السادسة: 

  آداب السالماملوضوع األول: 

 الطرقاتآداب اجللوس يف املوضوع الثاين: 

 آداب التذكية املوضوع الثالث: 

 آداب عرشة النساء: املوضوع الرابع

142 

145 

148 

152 



(245( 

 

 
 

1 

 آداب الوصايا : اخلامس املوضوع

 آداب تعبري الرؤى: السادس املوضوع

158 

167 

 176 الزهد والورع الوحدة السابعة: 

 من كانت اآلخرة ُههاملوضوع األول: 

 معيشة آل حممد عليه الصالة والسالماملوضوع الثاين: 

 الصحة والفراغ املوضوع الثالث: 

 الزهد يف الدنيا: الرابعاملوضوع 

 ترك املشتبهات: اخلامساملوضوع 

 ترك املشكوك فيه : السادساملوضوع 

 ترك ما ل يعني : السابعاملوضوع 

 حتري احلالل: الثامناملوضوع 

178 

181 

187 

190 

194 

198 

201 

204 

 212 الرتبية والتعليم الوحدة الثامنة: 

  أساليب تربوية نبويةاملوضوع األول: 

 فضل العلم والتعلماملوضوع الثاين: 

214 

224 

 235 مصادر التعلم

 237 فهرسة بأهم املراجع واملصادر 

 243 املحتويات
 

  



 (246 ( 

 

 

 


