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احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه، ومن وااله، وبعد فلام کان 
« بوصفه الذي هو عليه يصعب َفهُمه عىل طلبة  کتاب »فتح املبدي برشح خمترص الزَّ بيديِّ
ت عبارته، وُرتِّبت مسائله، وُأبرزت  الصف األول الثانوي باملعاهد األزهرية رأينا أنه لو ُيرسِّ
  مقاصده لکان کتابا يتناسب مع مستوى عقوهلم، وخري معني هلم ملعرفة أحاديث النبي
وما يستنبط منها من قضايا وأحکام بسهولة ويرس وعليه تم تقريب الکتاب وتيسريه، وسلکنا 

فيه املنهج التايل :

وضعنا مقدمة موجزة يف علم مصطلح احلديث ليکون الطالب عىل دراية . 1
بمصطلحات املحدثني.

ب األخالق َوُيقّوم السلوك.. ٢ راعينا يف اختيار األحاديث ما هيذِّ

أثبتنا عنوان ُيمثل أبرز مقاصد احلديث.. 3

بيان بعض معاين املفردات الواردة يف احلديث.. 4

إبراز الوجوه اإلعرابية، واللطائف البالغية الواردة يف احلديث.. 5

استنباط ما يرشد إليه احلديث من األحکام والفضائل.. 6

بعبارة . 7 قضية  بکل  الوفاء  مع  املصنِّف  أوردها  التي  القضايا  إظهار 
ميسورة. سهلة 

اختصار . 8 هو  الکتاب  أصل  أن  إىل  استناًدا  احلديث  ختريج  نذکر  مل 
البخاري. لصحيح 

ونحن إذ نقدم ألبنائنا الطالب هذا املنهج اجلديد يف هذا الثوب البهيج نسجل اغتباطنا 
هبذا العمل الذي أوليناه عناية فائقة تيرس عىل أبنائنا استذکار دروسهم.

واهلل من وراء القصد،
وهو اهلادي إىل سواء السبيل.

إعداد جلنة إعداد وتطوير املناهج باألزهر الرشيف.

مقدمة

حح



تمهيد علم الحديثتمهيد علم الحديث

أقسامه:    ينقسم علم احلديث إىل قسمني:
الراوي واملروي من  به حال  ُيْعَرف  علم احلديث دراية: هو علم بأصول وقواعد 

ّد. حيث القبول و الرَّ

موضوعه: الراوي واملروي من حيث القبول والرد. 	

فائدته: متييز احلديث الصحيح من غريه، ومعرفة ما ُيْقَبل منه، وما ُيَرّد. 	

	 .  فضله: هو من أرشف العلوم ، إذ إنَّه يتعلق بسنة رسول اهلل

د  	 خالَّ بن  الرمحن  عبد  بن  احلسن  حممد  أبو  القايض  فيه:  َصنََّف  من  أول  ِمن   
، املتوىف سنة ٣٦٠ هـ. اَمُهْرُمِزيُّ الرَّ

أ

قواًل،    النبيِّ   إىل  ُأِضيَف  ما  نقل  عىل  يشتمل  علم  هو  رواية:  احلديث   علم 
أو فعاًل، أو تقريًرا، أو صفة، وروايتها بأسانيدها ، وضبطها، وحترير ألفاظها.

موضوعه: أقوال النبيِّ ، وأفعاله، وتقريراته ، وصفاته. 	

فائدته: معرفة ما ُنِسَب إىل النبيِّ  من قوٍل، أو فعٍل، أو تقرير، أو صفة، وكيفية  	
االقتداء بسنته، واالحرتاز عن اخلطأ يف نقلها عنه.

فضله: هو من أرشف العلوم منزلة،وأعالها شأًنا؛ إذ عليه ُتْبَنى قواعد األحكام  	
الرشعية، وهو البيان للقرآن الكريم.

ِشَهاب  	 بن  ُمْسِلم  بن  ُد  مَّ حُمَ بكر  أبو  التابعيُّ  اإلمام  رسمًيا:  َنُه  دوَّ من  أول 
عمر  املؤمنني  أمري  خالفة  يف  له  تدوينه  وكان  ١٢٤هـ،  سنة  املتوىف   ، ْهِريُّ الزُّ

بن عبد العزيز  بأمره.

ب

١١



تعريف السنة:

يف اللغة: الطريقة حسنة كانت أو سيئة. 	

ثني هي: ما أضيف إىل النبي  من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ِخلقيٍة  	 ويف اصطالح املحدِّ
أو ُخُلقية أو سرية.

حجيتها:

ُرم خمالفتها، وعىل هذا أمجع املسلمون،  السنة هي املصدر الثاين للترشيع، َيُِب اتباعها ، وَتْ
َبع غري سبيل املؤمنني. فمن أنكر ذلك فقد اتَّ

اآليات الدالة عىل حجيتها:

 ٰىريزيمينيىيييجئ  : قوله تعاىل
) سورة احلرش اآلية : 7(

١

قوله تعاىل :  خل مل ىل يل جم حمخم  ) سورة النساء اآلية : 8٠( ٢

٣
قوله تعاىل :  مخ جس حس خس مس حص خص مص جض 
  حض خض مض  حط مظ جع مع جغ مغ جف

) سورة النساء اآلية : ٦5(

٤رئ زئ ّٰ             ِّ    ُّ            َّ         ٍّ   ٌّ     : قوله تعاىل
)سورة آل عمران اآلية : ٣١(

٢٢



حكم العمل هبا ودليله:
ف بن عبد اهلل:   العمل بالسنة هو عمل بالقرآن، كام دلت عليه اآليات السابقة، قيل مُلَطرِّ
ا بالقرآن. ال تدثونا إالَّ بالقرآن، فقال: واهلل ال نبغي بالقرآن بدياًل، وَلِكْن نريد َمْن هو أعلم منَّ

ُه  ِبُ َة، َقاَل : »َكاَن اْلَوْحُي َيْنِزُل َعىَل َرُسْوِل اهلل  وُيْ اَن ْبِن َعِطيَّ ، َعْن َحسَّ َوَرَوى اأَلْوَزاِعيُّ
ُ َذلَِك«. تِي ُتَفسِّ ِة الَّ نَّ ِجْبِْيُل عليه السالم بِالسُّ

يَّة واالستدالل، ووجوب العمل هبا؛ فهي وْحيٌّ من اهلل تعاىل  فالسنة مثل القرآن يف احُلجِّ

أوحاه إىل نبيِّه ؛ قال تعاىل: ﴿ جن حن خن من ىن ين جه مه ىه يه ﴾ )سورة النجم 
نَّة. اآليتان : ٤،٣(، وقال : »أال إين ُأوتِيُت الِكَتاَب َوِمْثَلُه َمَعُه«)١(، يعني: السُّ

)١(  أخرجه أبو داود، والرتمذي، وقال الرتمذي :هذا حديث حسن.

٣٣



مكانتها يف التشريع اإلسالمي ومنزلتها:

دلت اآليات السابقة عىل حجية السنة، وأمجع املسلمون عىل أنَّ رتبتها يف االحتجاج بعد 
كتاب اهلل، ومما يدل عىل منزلتها ما ييل:

ٰر﴾  ٰذ  يي  ىي  مي  حيخي  تعاىل:﴿جي  قال  القرآن،   ُ ُتَبنيِّ نَّة  السُّ
 . )سورة النحل اآلية : ٤٤( والبيان مؤخر عن امُلَبنيَّ

١

٢

٣

٤

نَّة تؤكد ما جاء يف القرآن الكريم، إظهاًرا ألمهيته وإبراًزا ملكانته. السُّ

ُح ُمْشِكَله. ه، وُتَوضِّ ُص َعامَّ ل جممل القرآن، وُتَقيِّد ُمْطَلَقه، وُتَصِّ نَّة ُتَفصِّ السُّ

نَّة استقلت بترشيعات سكت عنها القرآن، وأسست أحكاًما عىل جهة االستقالل. السُّ

اختصاص األمة احملمدية ابحلفظ والرواية سنًدا، ومتًنا:
اختصت هذه األمة املحمدية باحلفظ والرواية سنًدا، ومتًنا دون غريها من األمم، َقاَل اْبُن 
َقِة َيْبُلُغ بِِه النَّبيَّ  َمَع ااِلتَِّصاِل، َخصَّ اهلُل بِِه امُلْسِلِمنَي ُدْوَن َسائِِر املَِْلِل«. َقُة َعِن الثِّ َحْزٍم: »َنْقُل الثِّ

َة بَِثاَلَثِة َأْشَياَء، َلْ ُيْعِطَها َمْن َقْبَلَها: ْاإِلْسَناِد،  : َخصَّ اهلُل َتَعاىَل َهِذِه اأُلمَّ اِبُّ يَّ َوَقاَل َأُبو َعيِلٍّ اْلَ
َواأَلْنَساِب، َواإِلْعَراِب)١(.

ْيِن، َولَو ال اإِلْسَناُد َلَقاَل َمْن َشاَء َما َشاَء «)٢(. وَقاَل اْبُن امُلَباَرِك: اإْلِْسَناُد ِمَن الدِّ

: ْاإِلْسَناُد ِساَلُح امُلْؤِمِن. ْوِريُّ َوَقاَل الثَّ

)١(  أي: الفصاحة والبيان.
)٢(  أخرجه مسلم يف مقدمة ))صحيحه((.

٤٤



بيان لبعض مصطلحات تدور بني احملدثني 

احلديث : هو ما ُأِضيف إىل النبيِّ  من قوٍل، أو فعٍل، أو تقريٍر، أو وصٍف َخْلِقّي . 	
»أي  ُخُلقّي  أو وصٍف  اللون)١(،  أزهر  كان  بأنَّه    باخِلْلَقة« كوصفه  متعلق  »أي 

متعلق باألخالق« كوصفه  بأنَّه كان أجود الناس.

واخلرب: مرادف للحديث عىل الصحيح.. 	

وقيل: اخلب أعم من احلديث ، لشموله ما جاء عن النبيِّ  ، وعن غريه، فكل 
حديث خب، وليس كل خب حديًثا.

موقوًفا)٣(، . 	 أو  مرفوًعا)٢(،  مطلًقا،  احلديث  وقيل:  املوقوف،  احلديث  هو   واألثر: 
أو مقطوًعا)٤(.

نَّة: مرادفة للحديث بمعناه السابق.. 	 والسُّ

بِّي  من قول، أو فعل، أو تقرير. وقيل:ما ُأِضيَف إىل النَّ

والسند: الطريق املوصلة إىل املتن، أي: سلسلة الرجال املوصلة للمتن.. 	

واملتن: ما ينتهي إليه السند من الكالم )نص احلديث ولفظه(.. 	

ٌب بُِحْمَرة. )١(  بعض حديث رواه البخاري يف »صحيحه« من حديث أنس بن مالك  ومعنى أزهر اللون: أبيض ُمرْشَ
هو ما ُأِضْيَف إىل النبي  من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، سواء كان متصاَل أو منقطًعا.      )٢(

.  قواًل أو فعاًل متصاًل أو منقطًعا، وليس فيه قرينة تدل عىل رفعه للنبي  هو ما ُأِضَيف إىل الصحاب  )٣(
هو ما أضيف إىل التابعي، ومن دونه من أتباع التابعني، قواًل له أو فعاًل، وكان للرأي فيه جمال.  )٤(
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المبحث األولالمبحث األول

تقسيم الخبر باعتبار طرقة

 ينقسم اخلب املرادف للحديث- باعتبار طرقه- إىل خب متواتر، وخب آحاد:

تعريف املتواتر: يف اللغة: املتتابع املتكاثر:

ويف اصطالح املحدثني: هو ما رواه يف كل طبقة عدد كثري ُتيل العادة توافقهم عىل الكذب،  	
وكان ُمْسَتَند اتفاقهم احِلّس.

رشوطه: يظهر من التعريف السابق أنَّ رشوط املتواتر أربعة: 	

أن يرويه عدد كثري، وقد اختلف يف حد الكثرة عىل أقوال، واملختار أنَّه أن أقلها 
عرشة أشخاص يف كل طبقة.

١

٢

٣

٤

 أن ُتوَجد هذه الكثرة يف مجيع طبقات السند.

أن ُتِيل العادة تواطؤهم عىل الكذب.

نحو  أو  ملسنا،  أو  رأينا،  أو  كقوهلم: سمعنا،  احلس)١(  اتفاقهم  مستند  يكون  أن 
ف، كوجود الصانع، وِقَدِمه، وحدوث العال، ألنَّ  ذلك، ال ما يثبت بالعقل الصَّ

ِطئ، فال ُيسمى اخلب حينئذ متواتًرا. ف ُيْمِكن َأْن ُيْ العقل الَصْ

)١(  أي يكون مضمون اخلب مما يدرك بحاسة من احلواس اخلمس »السمع، والبص، والشم، والتذوق، واللمس«.
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به  	 التصديق  إىل  اإلنسان  يضطر  الذي  اليقيني  أي:  الرضوري  العلم  املتواتر  يفيد  حكمه: 
تصديًقا جازًما كمن ُيشاهُد األمر بنفسه، فإنه ال يرتدد يف تصديقه.

أقسامه: ينقسم اخلب املتواتر إىل قسمني مها: لفظي، ومعنوي. 	

ًدا فاللفظي هو ما اتفق رواته يف لفظه ومعناه، كحديث : »َمْن َكَذَب َعيَلَّ ُمَتَعمِّ
اِر«)١( فقد رواه أكثر من سبعني صحابيًّا. ْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّ َفْلَيَتَبوَّ

فقد واملعنوي الدعاء،  يف  اليدين  رفع  كحديث  لفظه،  دون  معناه  تواتر  ما  هو 
ُرِوَي فيه نحو مائة حديث يف قضايا خمتلفة، كل قضية منها ل تبلغ حد 
التواتر، لكن العبارة املشتملة عىل رفع اليدين عند الدعاء، قد تواترت 

باعتبار ورودها يف مجيع الروايات.

خرب اآلحاد:  هو ما فَقد رشًطا فأكثر من رشوط التواتر السابقة.

حكمه: يفيد الظن أي: حيصل الظن بمضمونه بقطع النظر عن القرائن.  	

والظن: هو إدراك الطرف الراجح. 	

)١(  متفق عليه.
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تقسيم خرب اآلحاد:
ينقسم خب اآلحاد بالنسبة إىل عدد طرقه إىل ما ييل: املشهور، والعزيز، والغريب.

َي  وُسمِّ التواتر،  عدد  يبلغوا  ومل  اثنني،  من  أكثر  رواه  ما  هو  املشهور:  احلديث 
مْشُهوًرا، لشهرته ووضوحه.

ْبِح  مثاله حديث أنس املخرج يف الصحيح: »َأنَّ َرُسْوِل اهللِ  َقَنَت َشْهًرا يِف َصاَلة ِالصُّ
َياَن«)١(، فقد  َة، َوَبنِي حِلْ َيْدُعو َعىَل َأْحَياٍء ِمْن َأْحَياِء الَعَرِب، َعىَل ِرْعٍل، َوَذْكَواَن، َوُعَصيَّ

رَوى هذا احلديث يف كل طبقة أكثر من اثنني.

إسناد  ماله  يشمل  هذا  فعىل  الناس؛  ألسنة  عىل  اشُتهر  ما  عىل  املشهور  ُيْطَلق  وقد 
َخاويُّ  واحد، بل ما ليس له إسناد أصاًل، وما له إسناد موضوع، وقد مثََّل احلافظ السَّ
ائِيل«، وحديث:  تِي َكَأْنبَِياِء َبنِي إِْسَ ملا اشتهر عىل ألسنة العوام بحديث: »ُعَلاَمُء ُأمَّ
. اِء«، ومها موضوعان مكذوبان ال يصح نسبتها إىل رسول اهلل »املَِعدُة بيُت الدَّ

١

)١(  أخرجه البخاري، وهذه القبائل هم الذين قتلوا القراء عىل بئر معونة فدعا عليهم النبي  شهًرا كاماًل .
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احلديث العزيز: هو ما ال تقل رواته عن اثنني وال ترض الزيادة يف بعض طبقات 
سنده.وهذا يعني أنَّه إذا ُوجد يف بعض طبقات السند ثالثة فأكثر فال يرض برشط 

أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان. ألن العربة بأقل طبقة من طبقات السند.

  هريرة  أب  حديث  من  والبخارّي  أنٍس،  حديث  من  الشيخان  رواه  ما  مثاله: 
َوَوَلِدِه  َوالِِدِه  ِمْن  إَِلْيِه  َأَحبَّ  َأُكْوَن  َحتَّى  َأَحُدُكْم  ُيْؤِمُن  �اَل  قال:    اهلل  رسول  أنَّ 
ِعنْيَ �، رواه عن أنس: قتادُة، وعبُد العزيز بن ُصَهْيٍب، ورواه عن قتادة:  ِوالنَّاِس َأْجَ
ُشْعَبُة و سعيُد بن َبِشرٍي، ورواه عن عبد العزيز: إسامعيُل ابُن ُعَليَّة، وعبُد الوارث بُن 
ا لقلة وجوده  سعيٍد، ورواه عن ُكلٍّ واحٍد من هؤالء األربعة مجاعٌة، وسمي عزيًزا، إمَّ

، أي : قوي ملجيئه من طريٍق آخر. ا لكونه َعزَّ وندرته، وإمَّ

٢

حلديث الغريب: هو ما تفرد بروايته راو واحد، ولو يف طبقة واحدة.

أقسامه: قسامن:
)أ( الغريب املطلق: وهو ما كانت الغرابة يف أصل سنده، أي يف طرفه الذي فيه 

الصحاب، بأْن يرويه عن الصحاب راو فقط.
)ب( الغريب النسبي: هو ما كانت الغرابة يف أثناء السند، كأن يروي احلديث عن 

الصحاب أكثر من راٍو، ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم راو واحد.

٣

حكم خرب اآلحاد

الرواة مع املتن، فيكون منه الصحيح، ومنه  منه املقبول، ومنه املردود عىل حسب أحوال 
احلسن، ومنه الضعيف، بل ومنه املوضوع كذلك.

99



رسم توضيحي ُيَبنيِّ أقسام اخلرب باعتبار وصوله إلينا

غريب مطلق

غريب نسبي

اخلرب

خرب آحادخرب متواتر

غريبمتواتر معنويمتواتر لفظي عزيز مشهور
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المبحث الثاني:المبحث الثاني:

وغير  مقبول  إلى  الرد  أو  القبول  باعتبار  الخبر  تقسيم 
)مردود( مقبول 

ينقسم اخلب باعتبار القبول والرد إىل قسمني: مقبول، وغري مقبول.

أقسام احلديث املقبول:
ينقسم احلديث املقبول إىل الصحيح لذاته، والصحيح لغريه، واحلسن لذاته، واحلسن لغريه.

احلديث الصحيح لذاته:
هو ما اتصل سنده بنقل عدٍل تام الضبط عن مثله إىل منتهاه، من غري شذوذ، وال علة قادحة.

إيضاح التعريف:

)اتصل سنده( معناه: أن كل راو من رواته قد أخذ احلديث مبارشة عن شيخه من أول السند  	
إىل آخره.

)بنقل عدل( املراد بعدالة الرواة: أي: أنَّ كل راٍو من رواته قد اتصف بكونه مسلاًم، بالًغا،  	
عاقاًل غري فاسق »أي: غري مرتكب لكبرية، وال ُمِصّ عىل صغرية من الذنوب واملعايص«، 

ويكون ساملًا مما ُيِّل باملروءة كاألكل يف السوق، ومثل ذلك مما ُيذمَّ ُعْرًفا.
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ا ملا يرويه عند روايته  	 )تام الضبط( أي: كونه يف املرتبة العليا من الضبط، فيحفظ حفًظا تامًّ
له، والضبط قسامن: 

من )أ( ضبط الصدر يتمكن  بحيث  شيوخه،  من  سمعه  ما  الراوي  حيفظ  أن  وهو 
ُه اخلطأ النادر. استحضاره متى شاء، وال يرُضُّ

وهو صيانة الراوي لكتابه منذ سمعه، إىل أْن يؤدَي منه، وال يدفعه )ب( ضبط كتاب
َل فيه. َتَمل أْن ُيَبدِّ إىل من حُيْ

ا، والشذوذ: هو خمالفة الراوي املقبول ملن  	 )السالمة من الشذوذ( أي: ال يكون احلديث شاَذً
هو أرجح منه حفًظا أو عدًدا.

)السلمة من العلة( أي: ال يكون احلديث ُمَعاًل، والعلة يف األصل هي سبب غامض خفي  	
يقدح يف صحة احلديث، أو ُحْسنه مع أنَّ الظاهر السالمة منه.

َنا َمالٌِك،  مثال الصحيح لذاته: ما رواه البخاريُّ عن َعْبِد اهلل ْبِن ُيوُسَف، َقاَل: َأْخَبَ
َأْن  »َلْواَل  َقاَل:    : َأنَّ َرُسْوَل اهلل  ُهَرْيَرَة  َأِب  َناِد، َعْن اأَلْعَرِج، َعْن  َأِب الزِّ َعْن 
َواِك َمَع ُكلِّ َصاَلٍة«، فاحلديث هبذا اإلسناد  ْم بِالسِّ َمْرُتُ تِي َأْو َعىَل النَّاِس أَلَ َأُشقَّ َعىَل َأمَّ

صحيح لذاته، دون احتياجه إىل ما ُيَقّويه.

تنبيه: تتفاوت مراتب الصحيح لذاته يتفاوت األوصاف املذكورة يف تعريفه. 

ند الذي َأْطَلَق عليه بعض أئمة احلديث، أنَّه أصح األسانيد، كقول  فمن املرتبة العليا: السَّ
: أصح األسانيد: »َمالٌِك، عن َناِفٍع، عن ابِن ُعَمر«، وهذه هي سلسلة الذهب. الُبَخاريِّ

ا التفاوت بحسب املتن فقد اتفقوا عىل أنَّ أصح األحاديث ما اتفق عىل ذكره البخاري  أمَّ
و مسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما كان عىل رشطهام، ثم ما كان عىل 
رشط البخاري، ثم ما كان عىل رشط مسلم، ثم ما كان عىل رشط غريمها كباقي الكتب الستة، 
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م ما كان عىل  وصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، ومستدرك احلاكم، وغريها، وإنَّام َقدَّ
رشط الشيخني التفاق العلامء عىل تلقي كتابيهام بالقبول.

احلديث احلسن لذاته:
هو ما اتصل سنده بنقل عدل َخفَّ ضبُطه عن التَّامم، من غري شذوذ، وال علة أخرى.

ِد ْبِن َعْمٍرو بن َعْلَقَمَة، َعْن َأِب َسَلَمَة، َعْن  مَّ مثاله: ما رواه الرتمذي من طريق حُمَ
َواِك  ْم بِالسِّ َمْرُتُ تِي أَلَ َأِب ُهَريـْــَرَة، قال: َقاَل َرُسوُل اهللِ : »َلْواَل َأْن َأُشقَّ َعىَل َأمَّ
ِعْنَد ُكلِّ َصاَلٍة« فإن حممَد بَن عمرو بن علَقَمة ل يتصف بالضبط التام، وإنَّام َقلَّ 

ضبطه عن التَّامم، لسوء حفظه، فهو يف درجة »صدوق« عند العلامء.

حكم الصحيح واحلسن: احلديث الصحيح لذاته، واحلسن لذاته يشرتكان يف االحتجاج 
ح الصحيح عىل احلسن  جَّ بكلِّ منهام، والعمل هبام، وإْن كان احلسن دون الصحيح يف القوة، فرُيَ

عند التعارض، وعدم إمكان المع بينهام.

احلديث الصحيح لغريه:
َي صحيًحا  هو احلديث املروي بسند حسن، إذا ُروي من طريق آخر مثله، أو أقوى منه. وُسمِّ

لغريه، ألن الصحة ل تأت من ذات السند األول، وإنام جاءت من انضامم غريه له.

ى  َتَقوَّ فإنَّه  َعْلَقَمَة،  بِن  َعْمُرو  بُن  ُد  مَّ حُمَ رواه  الذي  املتقدم  السواك  حديث  مثاله: 
َناد، عن اأَلْعَرِج، عن أب ُهَريـْــَرَة، ورجال هذا الطريق  بمجيئة من طريق أب الزِّ
احلديث يف »صحيحه« من هذا  البخاريُّ  أخرج  الضبط، وقد  تام  منهم عدٌل  كل 

الطريق كام تقدم يف مثال الصحيح لذاته.
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احلديث احلسن لغريه:
هو احلديث الذي يف سنده ضعف يسري كاالنقطاع، أو الهالة، أو الضعف اليسري لبعض 

رواته، ثم ُروي من طريق آخر مثله، أو يف مرتبة احلسن لذاته.

الُقَرِظيِّ  َكْعٍب  ْبِن  ِد  مَّ حُمَ طريق  من   )٢٤7٦( »جامعه«  يف  الرتمذيُّ  رواه  ما  مثاله: 
َثنِي َمْن َسِمَع َعيِلَّ ْبَن َأِب َطالٍِب، َيُقوُل : إِنَّا لـُجلوٌس َمَع َرُسوِل اهلل  يف  َقاَل: َحدَّ
الـَمْسِجِد إِْذ َطَلَع ُمْصَعُب ْبُن ُعَمرْيٍ َما َعَلْيِه إاِلَّ ُبْرَدٌة َلُه َمْرُقوَعٌة بَِفْرٍو َفَلامَّ رآُه َرُسوُل 
 : ْعَمِة َوالَِّذي ُهَو الَيْوَم ِفيِه، ُثمَّ َقاَل َرُسوُل اهلل ِذي َكاَن ِفيِه ِمَن النِّ اهلل  َبَكى لِلَّ
ٍة َوُوِضَعْت َبنْيَ َيَدْيِه َصْحَفٌة َوُرِفَعْت  ٍة َوَراَح يِف ُحلَّ �َكْيَف بُِكْم إَِذا َغَدا َأَحُدُكْم يِف ُحلَّ
ا  ِمنَّ َيْوَمئٍِذ َخرْيٌ  َنْحُن  َيا َرُسوَل اهللِ  ُتْسَتُ الَكْعَبُة�؟ َقاُلوا:  ُبُيوَتُكْم َكَم  ُتْم  ُأْخَرى َوَسَتْ
ِمْنُكْم  َخْيٌ  الَيْوَم  ْنُتُم  �أَلَ  : اهلل  َرُسوُل  َفَقاَل  امُلْؤَنَة،  َوُنْكَفى  لِْلِعَباَدِة  ُغ  َنَتَفرَّ الَيْوَم 
احلديث  هذا  إسناد  فرجال  َغِريٌب«.  َحَسٌن  َحِديٌث  »َهِذا   : الرتمذيُّ وقال  َيْوَمئٍِذ�. 
جمهول،  فهو   ، َطالِب  َأِب  ْبَن  َعيِلَّ  َسِمَع  َمْن  وهو  املبهم،  الراوي  عدا  هبم  حُمتجَّ 
يف  احلاكم  أخرجه  آخر  طريق  من  شاهد)١(  له  لكن  ضعيف،  طريقه  من  واحلديث 
ْبِن  اهلل  َعْبِد  َأِخْيه  َعْن   ، َبِذيِّ الرَّ ُعَبْيَدَة  ْبِن  موَسى  طريق  من   ،)٦٦٤٠( »املستدرك« 
بُِقَباَء  َجالًِسا    اهلل  َرُسوُل  َكاَن  َقاَل:   ، أبِْيِه  َعْن  َبرْيِ،  الزُّ ْبِن  ُعْرَوَة  َعْن  ُعَبْيَدَة، 
يتكلم  ُتَواِريِه... احلديث«، ول  َتَكاُد  َما  ُبْرَدٌة  َعَلْيِه  ُعَمرْيٍ  ْبُن  ُمْصَعُب  َفَقاَم  َنَفٌر  َوَمَعُه 
 ، َبِذيِّ َتج هبم، عدا موَسى بِن ُعَبيَدَة الرَّ احلاكم بيشء عن درجته، ورجال إسناده حُمْ
وهو ضعيف، فيكون احلديث ضعيًفا هبذا اإلسناد، ولكن بمجموع طريقيه بتقوى، 

َنه الرتمذي كام تقدم. ويكون حسًنا لغريه، وقد حسَّ

)١(  الشاهد : هو احلديث املروي عن صحاب آخر، لكنه يشرتك معه يف اللفظ واملعنى أو املعنى فقط.
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المبحث الثالثالمبحث الثالث

الحديث الضعيف

احلديث الضعيف: هو ما فقد رشًطا من رشوط احلديث احلسن.
فإذا ُفِقد من احلديث رشط من رشوط احلديث احلسن أو الصحيح : فإنه يكون ضعيًفا، 

لكن هذا الضعف منه ما ينجب ويرتقي و يتقوى، ومنه ما ال ينجب وال يرتقى وال يتقوى.

وسبب الضعف منحص يف أمرين :

انقطاع السند.أ. 

ضعف الراوي بسبب : سوء حفظه، أو جهالته.ب. 

فضعف احلديث بسبب انقطاع سنده تته أنواع ستة، وهي:

. امُلْرَسل: وهو ما سقط من إسناده من فوق التابعي، ورفعه التابعي إىل الرسول ١

التوايل، ٢ هو ما سقط من وسط إسناده راو واحد أو أكثر، برشط عدم  امُلْنَقِطع: 
وليس يف أوله وال يف آخره.

يكون ٣ أال  برشط  التوايل  عىل  فأكثر  راويان  إسناده  من  سقط  ما  وهو  امُلْعَضل: 
السقط من أول السند.

ق: وهو ما ُحِذف من أول إسناده راٍو فأكثر عىل التوايل )من جهة من أخرج ٤ امُلعلَّ
احلديث: كالبخاري مثاًل(.
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ن لقيه وسمع منه ما ل سيمعه منه، بلفظ حيتمل  امُلَدلَّس: هو أن يروي الراوي َعمَّ
السامع كـ »قال«، و »عن« و »أن« َفُيوِهُم أنه قد سمع منه هذا احلديث بعينه.

5

ن عارصه ول يلقه ما ل يسمع منه، بلفظ ٦ امُلْرَسُل اخَلِفيُّ : هو أن يروي الراوي َعمَّ
م أنه لقيه وسمع منه هذا  « فُيَتوهَّ حيتمل السامع وغريه كـ »قال« و »عْن« و »أنَّ

احلديث بعينه. 

الفرق بني امُلدلَّس و امُلرَسل اخلفي: هو أن الراوي املَدلَِّس له شيخ لقيه وسمع منه، لكنه ل  	
يسمع منه هذا احلديث الذي دلسه عنه بصيغة توهم أنه قد سمعه منه.

واملرسل اخلفي هو: أن يروى عن شيخ عارصه ول يلقه بصيغة توهم أنه سمعه منه. 	

من  كيثرة  أنواع  عنه  ينتج  فإنه  جهالته  أو  الراوي  حفظ  سوء  بسبب  الضعف  وأما 
وامُلضطرب،  واملَقلوب،  واملدَرج،   ، وامُلنَكر،وامُلعلِّ اذ،  امُلْبَهم،والشَّ كـ:  الضعيف،  احلديث 
ف، وتلك األنواع منها ما يقع أحياًنا يف السند، وأحياًنا أخرى يف املتن، وتارًة  ف،واملحرَّ وامُلصحَّ

ثالثًة فيهام مًعا، وفيام ييل تعريف موجز لكلٍّ منها :

ح باسمه ))مثل : رجل، أو امرأة((. امُلبهم: وهو احلديث الذي يف إسناده راٍو لـم ُيصَّ ١

الًِفا مِلَْن هو أرجح ِمنُه حفًظا أو عدًدا.٢ الشاذ: وهو ما رواُه املْقبوُل خُمَ

عيف خمالًفا ملا رواه الّثقة.٣ املنكر: وهو ما رواه الضَّ

ُحْسنه مع أن ٤ أو  فيه عىل علة تقدح يف صحته  ِلع  اطُّ الذي  وهو احلديث  امُلَعّل: 
الظاهر السالمة منه.

َ سياق إسناده، أو ُأدِخَل يف متنه ما ليس منه بال فاصل ُيَميِّزه. امُلْدَرج: وهو ما ُغريِّ 5
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متن ٦ يف  تأخري  أو  تقديم،  أو  احلديث،  سند  يف  بآخر،  راٍو  إبدال  وهو  املقلوب: 
احلديث ُيِلُّ بمعناه.

املزيد يف متصل االسانيد : هو زيادة راٍو يف أثناء سند طاهره االتصال.

وال 7 بينهام  المع  يمكن  ال  بحيث  خمتلفة  أوجه  عىل  ُروي  ما  وهو  امُلْضَطِرب: 
ترجيح أحدمها عىل اآلخر.

ف: وهو ما كان التغيري فيه بالنسبة إىل نقط احلروف، مع بقاء صورة اخلط امُلَصحَّ

كـ )عباس، وعياش(، )وأب مجرة، وأب محزة(.

8

ُف: وهو ما كان التغيري فيه بالنسبة إىل شكل احلروف، مع بقاء صورة اخلط9 امُلَحرَّ

ع(. ِـّ ي ـَ ب بِيع، والرُّ م-بالتشديد( و )الرَّ كـ )سالم-بالتخفيف- سالَّ

ُيَقاُل: َوَضَع ُفاَلٌن َعىَل ُفاَلٍن  وتعريف احلديث املوضوع يف اللغة هو : امُلْلَصق، 
َكَذا، أْي: ألصقه به، ونسبه إليه زوًرا وبـهتاًنا.

ويف االصطالح هو: الكذب املخلوق املصنوع املنسوب إىل رسول اهلل  ول يقله.

ها، ألنه ال ينجب و ال يرتقي وال يتقوى.١٠ املوضوع: وهو رش تلك األنواع الضعيفة كلِّ
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د رسم توضيحي ُيَبنيِّ أقسام احلديث من حيث القبول والرَّ

احلديث

مقبول

الصحيح 
لذاتة

املرسل

املدرج املعل املنكر

املعضل

املرضوب

املدلس

املحرف

املنقطع

املقلوب

املعلق

املصحف

املرسل اخلفى

املوضوع

مردود بسبب انقطاع يف السند

الصحيح احلسن لذاتة
احلسن لغيهلغيه

مردود بسبب الطعن يف الراوي

مردود

الشاذ املبهم
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المبحث الرابعالمبحث الرابع

أحوال الرواة

سنقوم يف هذا املبحث ببيان أوصاف الرواة من حيث التعديل و التجريح :

هو احلكم بعدالة الراوي، وجعله موثوًقا به ُتْقَبل روايته.التعديُل

تَّب عليه عدم قبول روايته.اجَلْرُح ْعن يف الراوي، وانتقاصه بام َيرَتَ الطَّ

ُه عند َجْرِحِه. والفائدة من معرفة أحوال الرواة : َقُبوُل احلديث عند تعديل راويه، َوردُّ

مراتب التعديل وبعض ألفاظها:
ما دلَّ عىل املبالغة يف التوثيق، أو كان عىل وزن »ْفَعل« وهي أرفعها، مثل: فالن 

ـَثـبُّت، أو ُفالن أثبت النَّاس. إليه امُلْنَتَهى يف التَّ
١

د وصفه بالثقة، وذلك بتكرير اللفظ، مثل ثقة ثقة، أو ما هو بمعناه، ٢ تَأكَّ ثمَّ ما 
مثل : ثقة ثبت.

َ عنه بصفة دالَّة عىل التوثيق من غري توكيد، كثقة، أو حجة، أو عدل ضابط.٣ ُثمَّ ما ُعبِّ

ُثمَّ ما َدلَّ عىل التعديل مع اإلشعار بقصور الضبط عن التامم: كصدوق، أو ال ٤
بأس به، أو صدوق له أوهام، أو صدوق ربام وهم.

ُثمَّ ما ليس فيه داللة عىل التوثيق، أو التجريح، مثل: فالن شيخ أو روى عنه 
الناس، أو حمله الصدق.

5

ُثمَّ َما َاْشَعَر بِالُقْرِب من التجريح: مثل: ُفالٍن صالح احلديث، أو ُيكَتب حديثه.٦
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حكم هذه املراتب:

أ
بعضهم  كان  وإْن  لذاته،  صحيح  منهم  كل  فحديث  األوىل  الثالث  املراتب  ا  أمَّ

أقوى من بعض.

ا املرتبة الرابعة فحديث أصحاهبا حسن لذاته.ب أمَّ

حديثهم ج ُيْكَتب  ولكن  بأهلهام،  َتجُّ  حُيْ فال  والسادسة  اخلامسة،  املرتبتان  وأما 
لالعتبار، وحديث كّل منهم ضعيف بمفرده، ويقّوى بغريه.

مراتب اجلرح وألفاظها:

ما َدلَّ عىل التليني: وهي أسهلها يف الرح، مثل: فالن َلنيِّ احلديث أو فيه َمَقاٌل. ١

أو ٢ ضعيف  أو  به،  َتجُّ  حُيْ ال  فالن  مثل،  به:  االحتجاج  بعدم  َح  رُصِّ ما  ُثمَّ 
احلديث. منكر 

َح بعدم كتابة حديثه، أو بشدة ضعفه: مثل: فالن ال ُيْكَتب حديثه، أو ٣ ُثمَّ ما رُصِّ
ٍة. ا أو واٍه بَمرَّ ال َتِّل الرواية عنه، أو ضعيف جدًّ

َهٌم بالوضع، أو ٤ َهٌم بالكذب، أو ُمتَّ ُثمَّ ما فيه اهتام بالكذب ونحوه: مثل: ُفالن ُمتَّ
ق احلديث، أو ساقط، أو مرتوك، أو ليس بثقة. َيْسِ

ُثمَّ ما َدلَّ عىل وصفه بالكذب: مثل: يكذب، أو َيَضع احلديث. 5

أو ٦ اع،  أو وضَّ اب،  كذَّ مثل:  أسوؤها«  »وهي  الكذب  املبالغة يف  َدلَّ عىل  ما  ُثمَّ 
ن الَكِذب. ـْ ال، أو أكذب الناس، أو إليه امُلْنَتَهى يف الكذب، أو هو ُرك دجَّ
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حكم هذه املراتب:

)أ(

يف  بمفرده  به  َتّج  حُيْ ال  ضعيف  فحديثهم  والثانية  األوىل،  املرتبتني  أهل  أما 
أهل  دون  الثانية  املرتبة  أهل  كان  وإن  التحريم،  أو  التحليل،  وال  الفروض، 
املرتبة األوىل، وكالمها ُيْكَتب حديثه لالعتبار بحيث إذا ُوِجد طريق آخر مثله، 
تعريف  يف  تقدم  كام  لغريه،  احلسن  إىل  به  فيتقّوى  لذاته،  احلسن  درجة  يف  أو 

احلسن لغريه.

)ب(

ا، فال ُيْعَتب به، وال  و أما أهل املرتبتني الثالثة و الرابعة فحديثهم ضعيف جدًّ
يتقّوى  مثله  أكثر  أو  طريقان،  معه  ُوجد  إذا  ولكن  مطلًقا،  بمفرده  به  َتّج  حُيْ
تِي َأْرَبِعنْيَ  بمجموع طرقه إىل الضعيف فقط، مثل حديث : »َمْن َحِفَظ َعىَل ُأمَّ
َحِدْيًثا َبَعَثُه اهلُل َيْوَم الِقَياَمِة َفِقْيًها« فله طرق كثرية شديدة الضعف فجعله العلامء 

بمجموعها ضعيًفا فقط.

د منهم بحديث كان موضوًعا )ج( َتَفرَّ فَمْن  املرتبتني اخلامسة والسادسة  أهل  أما 
لثبوت كذب راويه.

ُمَتَثبَّت  ُمَتيَِّقظ  ِمن  إالَّ  التَّْعديل  و  اَلْرُح  ُيْقَبل  ال  التعديل:  و  التجريح  منه  ُيْقَبُل  الذي  َمن 
ْعِديل. عارٍف بأسباب اَلْرِح، وأسباب التَّ
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دليل مرشوعية التعديل و التجريح: ُيْسَتَدلُّ للمرشوعية باملعقول واملنقول :

تَّْب عىل هذا من متييز احلديث الصحيح من احلسن من الضعيف، وإغالق  أما املعقول: َفِلاَم َيرَتَ
لباب الكذب عىل رسول اهلل ، ويف هذا حفظ للرشيعة، وصيانة هلا من العبث والفساد حتَّى 
ان:  د ليحيى بن سعيد القطَّ ا إىل يوم القيامة، قال أبو بكر ابن خالَّ ال يصري الكذب رشًعا ُمسَتمرًّ
َشى أْن يكون هؤالء الذي َتَرْكَت حديَثهم ُخَصاَمَءَك عند اهلل؟ فقال: ألْن يكونوا ُخَصاَمئِي  َأَما َتْ
أحبُّ إيلَّ ِمْن أْن يكون َخْصمي رسوُل اهلل  يوَمئٍِذ، يقول يل: »ِلَ َل َتُذبَّ الكذب عن حديثي؟« 

أي ل تدفع وُتبعد عن حديثي الضعف والوضع ببيان ضعف الرواة أو كذهبم.

وأما املنقول:

احلجرات  	 )سورة  ُنوا  َفَتَبيَّ بَِنَبأٍ  َفاِسٌق  َجاءُكْم  إِن  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأيُّ َيا  تعاىل:  قوله  فمنه   
اآلية: ٦(.

وقوله  يف التعديل: �إِنَّ ّعْبَد اهلل َرُجٌل َصالٌِح�)١(. 	

ِة�)٢(. 	 ِة وبِْئَس اْبُن الَعِشْيَ وقوله  يف الرح: �بِْئَس َأُخو الَعِشْيَ

احلكم عند اجتمع َجْرٍح و َتعدْيٍل: إذا اجتمع َجْرٌح َو َتْعِدْيٌل يف راٍو واحٍد، فإْن أمكَن المع 
م، وذلك مثل محل املطلق من األقوال عىل امُلَقيَّد، وإْن ل ُيْمكن المع فينظر يف  بينهام فالمع ُمَقدَّ
َنُه إَماٌم َعاِرٌف بأسباب الرح، وأسباب  الرتجيح بحسب القرائن، وُيَراَعى اَلْرُح إَذا َكاَن قد َبيَّ

. ى اَلْرُح امُلَفسَّ التعديل، وُيَسمَّ

. ١(  رواه البخاري واملراد بعبد اهلل هنا هو عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب(
)٢(  بعض حديث متفق عليه.
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المبحث الخامسالمبحث الخامس

التعريف بأصحاب الكتب الستة

ْتهَا األمُة  َتَلقَّ التي  أْن يتعرف عىل أصحاب الكتب الستة  ُدر بدارس مصطلح احلديث  َيْ
بالَقُبول، لذانذُكر ترمجة وجيزة لكل منهم وِذْكِر كتابه.

اإلمام البخاري

بن اسمه، ونسبه إسامعيَل  بُن  حُممد  اهلل  عبد  أبو  احلفاظ:  وشيُخ  ثني  املحدِّ إماُم  هو 
. إبراهيم بِن امُلغريِة اُلْعِفيُّ الُبَخاِريُّ

احلديث، مولده و نشأته طلب  يف  وارتل  ٤9١هـ،  سنة  بُبخارى)١(  المعة  يوم  ولد 
فرحل إىل الشام، ومص، واحلجاز، والعراق، وغريها.

، وعىَل بُن شيوخه تتلمذ عىل يد مشايخ عص، منهم: َمِكيٌّ بُن إبراهيم الَبْلِخيُّ
، وَأمحد بُن َحْنَبل، ويـحيى بن َمِعني، وغريهم كثري. املِدينيِّ

َوَأُبو تالميذه َحاتٍِم،  َوَأُبو   ، ِمِذيُّ ْ التِّ ِعْيَسى  َأُبو   : ِمْنُهم   ، َكثِْيٌ �َرَوى عنه خلٌق 
بُن  ُد  مَّ َوُمَ ُخَزْيَمَة،  بِن  إْسَحاَق  بُن  ُد  مَّ ُمَ َبْكٍر  َوَأُبو  ْنيَا،  الدُّ َأِب  بُن  َبْكٍر 

حيح« عن البخاري. � »أشهر رواة »الصَّ ُيْوُسَف الِفَرْبِريُّ

أهلمه اهلل تعاىل حفظ احلديث وهو َصبِيٌّ يف الُكتَّاب ل يتجاوز عمره عرش منزلته وفضله
الكتاب فيحفظه من نظرة واحدة،  ينظر يف  أنَّه كان  سنني، وقد ذكروا 

اَرى يف حفظ احلديث سنًدا مع متييزه الصحيح من السقيم. وكان ال ُيَ

)١(  مدينة قديمة تقع حالًيا يف مجهورية أوزبكستان.
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َل  َفَقبَّ الُبَخاِريُّ  إىَِل  َجاَء  اِج  احَلجَّ ْبَن  ُمْسِلَم  َرَأْيُت  اُر:  الَقصَّ ُدْوَن  َحْ ْبُن  ُد  َأْحَ �َقاَل 
، َوَطبِْيَب  ثنِْيَ َد املََحدِّ َبنْيَ َعْيَنْيِه َوَقاَل: َدْعنِي ُأَقبَِّل ِرْجَلْيَك َيا ُأْسَتاَذ اأُلْسَتاِذْيِن، َو َسيِّ
َقاَل  َفَرَغ  َفَلمَّ  َتُه  ِعلَّ َلُه  َفَذَكَر  املَْجِلِس  اَرِة  َكفَّ َحِدْيِث  َعْن  َسَأَلُه  ُثمَّ  ِعَلِلِه،  يِف  احَلِدْيِث 

ْنَيا ِمْثُلَك�.)	( ُمْسِلٌم اَل ُيْبِغُضَك إاِلَّ َحاِسٌد، َوَأْشَهُد َأْن َلْيَس يِف الدُّ

كثرية منها : كتاب: »الامع الصحيح« وهو أجل كتبه نفًعا، وأعالها مؤلفاته
شأًنا، و»التاريخ الكبري«، و»األدب املفرد«، وغريها.

اجلامع  عن  ُنْبَذة 
ى كتابه: »الامع الصحيح اقتص البخاريُّ عىل مجع األحاديث الصحيحة، وسمَّ

امُلْسَند الصحيح املختص من أمور رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وُسَننِِه وأيامه« ومعنى 
»الامع« هو الذي يشتمل عىل مجيع أنواع احلديث الثامنية وهي :

٢. أحاديث األحكام ١.أحاديث العقائد

٤. اآلداب ٣. أحاديث الفضائل

٦. الشامئل 5. الرقائق

8. وتفسري القرآن 7. السرية النبوية

كتابه منزلته يف  يستوعب  ل  لكنه  د،  امُلَجرَّ الصحيح  يف  مصنف  أول  وهو 
باملكرر 7٢75  البخاري  أحاديث  الصحيحة، وعدد  كل األحاديث 

حديًثا، وبغري املكرر ٤٠٠٠ حديًثا، وقيل يف عدد أحاديثه غري ذلك.

اثنتني وفاته ُتويِفَّ ليلة عيد الفطر عام ستة ومخسني ومائتني )٢5٦هـ( عن 
وستني سنة )٦٢(، ول ُيْنِجب ولًدا َذَكًرا.

)١(  أخرجه احلاكم يف )) معرفة علوم احلديث((: )صـ : ١١٣(.
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اإلمام مسلم

اج اسمه، ونسبه احَلجَّ بُن  ُمْسِلم  احلسني  أبو  احلفاظ  حافظ  الكبري  اإلمام  هو 
. ْيَساُبوِريُّ الُقَشرْيِيُّ النَّ

أربع ومائتني )٢٠٤ هـ( وطلب احلديث صغرًيا، مولده و نشأته بنيسابور سنة  ُولَِد 
ثي األمصار يف عصه، فرحل إىل العراق،  دِّ وَرَحَل يف َطَلبِِه إىل مجيع حُمَ

واحلجاز، والشام، ومص، وغريها.

، وتأثر شيوخه ى احلديَث عن ُقَتْيَبة بن َسعيد، وأمَحد بِن َحْنَبل، والُبَخاِريِّ َتَلقَّ
به كثرًيا، وغريهم كثري.

الفقيه تالميذه سفيان  بن  د  مَّ حُمَ بُن  إبراهيُم  منهم  َكثرِيون؛  َخْلٌق  عنه  روى 
، وغريمها كثري. ِمذيُّ ْ »أحد رواة الصحيح عنه«، والرتِّ

أمجعوا عىل إمامته، وُعُلوِّ مرتبته يف السنة، قال أمحد ابن سلمة: رأيت منزلته وفضله
اج يف معرفة الصحيح عىل  َمان ُمْسِلَم بَن احَلجَّ أبا ُزْرَعَة وَأَبا َحاتٍِم ُيَقدِّ
َما  اخَلرْيَ  ُنْعَدَم  َلْن   : مُلْسِلٍم  َمْنُصوٍر  بُن  مشايخ عصمها، وقال إسحاُق 

َأْبَقاَك اهلُل للُمْسِلِمنَي.

َألََّف ُكُتًبا كثرية؛ منها: كتابه »الصحيح« وكتاب »الُوْحَدان« و»التمييز«، مؤلفاته
و»األسامء والكنى«، وغريها.

)١(  إقليم من أقاليم ُخَراَسان قدياًم وهي اآلن يف مجهورية إيران.
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كتابه  عن  ُنْبَذة 
ى مسلم كتابه : »امُلْسند الصحيح املختص من السنن بنقل العدل الصحيح سمَّ

عن العدل عن رسول اهلل�«، وُيَعدُّ كتابه يف املرتبة الثانية بعد »صحيح 
البخاري«، إالَّ أنَّ ُمْسِلاًم اْهَتمَّ دوَن الُبَخاِريِّ بجمع ُطُرِق احلديث يف 
تناوله،  فَسُهَل  املختلفة،  وألفاظه  املتعددة،  بأسانيده  واحِد  مكان 
األحكام  استنباطه  بسبب  األبواب  يف  َقها  َفرَّ فإنَّه  البخاري،  بخالف 
منها، وأورد منها يف مظنته، وأعظم له الزاء، وعدد أحاديث صحيح 
وباملتابعات  حديًثا   577٠ والشواهد  املتابعات  دون  باملكرر  مسلم 
والشواهد 7٣95 حديًثا وعدد أحاديثه من دون املكرر ٣٠٣٣ حديث.

تويف بنيسابور سنة إحدى وستني ومائتني )٢٦١هـ( عن سبعة ومخسني وفاته
)57( عاًما.

أبو داود

)١(.اسمه، ونسبه ِجْسَتاينُّ هو سليامن بن اأَلْشَعث بن إسَحاق اأَلْزِديُّ السِّ

ُولَِد سنة اثنتني ومائتني )٢٠٢هـ(، وَرَحَل يف طلب العلم، وكتب عن مولده و نشأته
أهل العراق، والشام، ومص، وُخَراَسان، وغريها.

أخذ احلديث عن مشايخ البخاري، ومسلم، كأمحد بن حنبل، وحييى بن شيوخه
معني، وُقَتْيَبة بن سعيد، وَخْلٍق كثريين.

الرمحن تالميذه عبد  وأبو   ، ِمِذيُّ ْ الرتِّ ِعْيَسى  وَأُبو  اهلل،  عبد  ابنه  عنه  روى 
، وغريهم. النَّسائيُّ

)١(  إقليم عظيم قريب من ُخَراَسان وهي حالًيا ضمن دولة أفغانستان.
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أْثَنى الُعَلاَمُء عليِه، ووصفوه باحلفظ التَّام، والعلم الوافر، والَفْهم الثَّاِقب منزلته وفضله
يف احلديث وغريه.

َنن«، »واملَراسيل«، »والبعث«،وغريها.مؤلفاته َصنََّف كتاب »السُّ

كتابه  عن  ُنْبَذة 
))السنن((

من  كتاب  يف  الذي  عدد  »ولعل  َنن«:  »السُّ كتابه  عن  داود  أبو  قال 
ولكن  املراسيل،  من  حديث   )٦٠٠( ونحو   ،)٤8٠٠( األحاديث 
بأكثر  العدد  هذا  جمموع  عن  يقل  للسنن  احلالية  الطبعات  يف  املوجود 
َقْبَل  احلديث  علامء  وكاَن  الطباعة،  ترقيم  حسب  حديث   )١٠٠( من 
السنن  إىل  كتبهم  فجمعت  واملسانيد،  الوامع  ُفوا  َصنَّ قد  داود  أب 
منهم  أَحٌد  َيْقِصد  فلم  وأدًبا،  ومواعظ  قصًصا،  أو  أخباًرا  واألحكام 
إفراد سنن األحكام حتى جاء اإلماُم أبو داود، فعمل عىل مجع أحاديث 
كتابه  لغريه، وعرض  يتفق  ل  ما  له  فاتفق  األحكام واالقتصار عليها، 
 5٣ كتبه:  وعدد  واستحسنه،  فاستجاده،  حنبل،  ابن  أمحد  اإلمام  عىل 

كتاًبا وعدد أبوابه: ١78١ باًبا.

له وفاته وأعظم  تعاىل،  )٢75هـ(  ومائتني  وسبعني  مخٍس  سنة  بالبصة  تويف 
املثوبة والزاء.
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ِْمِذيُّ التِّ

ُد بن عيسى بن َسْوَرة ابن موسى بن اسمه، ونسبه مَّ هو اإلمام احلافظ أبو عيسى حُمَ
. ِمِذيُّ َلمّي الرتِّ َحاك السُّ الضَّ

من مولده و نشأته ا  َكثرِْيً َخْلًقا  وَسِمَع  البالد،  وطاف  ِمذ)١(،  برِِتْ ٢٠9هـ  سنة  ُولَِد 
الـُخراسانيني، واحِلَجاِزيني، وغريهم.

ى احلديث عن مجاعة من أئمة احلديث مثل: ُقَتْيَبة بن سعيد، وإسحاق شيوخه َتَلقَّ
بن موسى، وحممد بن إسامعيل الُبَخاِرّي، وغريهم.

، تالميذه تتلمذ عىل يديه َخْلٌق كثريون؛ منهم حممد بن أمحد بن حمبوب امَلْحبوِبّ
، َواهلَْيَثُم بُن ُكَلْيٍب  ُد بُن َأمْحََد النََّسِفيُّ راوي الامع عنه، وَأُبو َجْعَفٍر حُمَمَّ

اَمِئل( َعنُْه، وآَخُرْوَن. اِشُّ احلَافُِظ، َراِوي )الشَّ الشَّ

اتفقوا عىل إمامته، وُعُلوِّ منزلته، وذكره ابن حبان يف »الثقات« فقال: منزلته وفضله
ثقة   : اخللييل  يعىل  أبو  وقال  وذاكر.  وحفظ،  وَصنََّف،  َع،  مَجَ ممن  كان 

متفق عليه.

ها : كتاب »الامع«، املعروف بـ تصانيفه  له تصانيف كثرية يف علم احلديث، أجلُّ
»سنن الرتمذي«، وكتاب: »العلل الكبري« له.

َراَسان تتبع حالًيا : مجهورية أوزبكستان. )١(  مدينة عىل هنر َجْيُحوَن من إقليم تابع خِلُ
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ُنْبَذة عن كتابه 
»اجلامع«

 » ى »سنن الرتمذي« أو »جامع  الرتمذيِّ الـُمَسمَّ ُيَعدُّ كتاب الرتمذي 
ليس  ما  وفيه  تكراًرا،  وأقلها  فائدة،  وأكثرها  ترتيًبا،  الكتب  أحسن 
ووجوه  َبْعَدهم،  َفَمْن  الفقهية،  الصحابة  مذاهب  ذكر  من  غريه  يف 
والَغِرْيِب،  واحَلَسن،  الصحيح،  احلديث من  أنواع  وبيان  االستدالل، 
التعريف  فيه  ذكر  قد  »الِعَلل«  كتاب  آخره  ويف  وتعديٌل  َجْرٌح   وفيه 
االصطالحي للحديث احلسن لغريه حسبام َطبََّقه يف خالل »جامعه«، 

م عىل علل احلديث اخلفية، والظاهرة. وتكلَّ

»َصنَّْفُت هذا الكتاب َفَعَرْضُتُه عىل علامء احلجاز َفَرُضوا به، وَعرضته قال التمذي
عىل علامء العراق َفَرُضوا به، وعرضته عىل علامء خراسان َفَرُضوا به، 
عن  وجزاه  يتكلم،  نبيٌّ  بيته  يف  فكأنام  الكتاب  هذا  بيته  يف  كان  ومن 
وعدد   ١8٢٢ الامع  أبواب  وعدد  جزاء،  أعظم  واملسلمني  اإلسالم 
كتبه 5٠ كتاًبا غري كتاب العلل الذي ختم به الرتمذي جامعه، وعدد 

أحاديثه ٣95٦.

َ رمحة اهلل تعاىل برِتِمذ سنة تسع وسبعني وفاته ُكفَّ بصه يف آخر عمره، وُتويفِّ
ومائتني )٢79هـ( عن سبعني عاًما.
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النََّساِئيُّ

هو اإلمام احلافظ الفقيه أبو عبد الرمحن أمحد بن ُشَعْيب بن عيل بن اسمه، ونسبه
.)١( بْحر بن ِسَنان النََّسائِيُّ

عنه مولده و نشأته وأخذ   ، الَبْلِخيِّ َسِعيد  بِن  ُقَتْيَبة  إىل  ورحل  هـ،   ٢١٤ سنة  ُولَِد 
َجاِل،  الرِّ َوَنْقِد  َواإِلتَقاِن،  الَفْهِم،  َمَع  الِعْلِم،  ُبُحْوِر  ِمْن  َكاَن  احلديث، 
 ، ْألِْيِف، َرَحَل يِف َطَلِب الِعْلِم يِف ُخَراَساَن، َواحِلَجازِ، َوِمْصَ َوُحْسِن التَّ
إَِلْيهِ،  اُظ  احُلفَّ َوَرَحَل   ، ِمْصَ اْسَتْوَطَن  ُثمَّ  اِم،  َوالشَّ َواَلِزْيَرِة،  َوالِعَراِق، 

ْأُن. َوَلْ َيْبَق َلُه َنِظرْيٌ يِف َهَذا الشَّ

َسعْيٍد شيوخه بُن  ُقَتْيَبة  منهم  احلديث،  أئمة  من  مجاعة  عن  احلديث  ى  َتَلقَّ
ُمَعاٍذ  بِن  وبرِْشِ  ٍر،  َعامَّ بِن  وِهَشاِم   ، ِجْسَتايِنُّ السِّ داود  وأبو   ، الَبْلِخيُّ

، وغريهم كثري. الَعَقِديَّ

الَقاِسِم تالميذه وأُبو  َحاِوّى،  الطَّ َجْعَفٍر  أُبو  منهم   ، كثريون  َخْلٌق  عنه  أخذ 
ابِن  َبْكٍر  وأِب  َحْيوة،  ابن  مثل:  عنه،  »السنن«  كتاب  ورواة   ، ايِنُّ َبَ الطَّ

، وسواهم خلق كثري. نِّيِّ السُّ

هو أحد األئمة احلفاظ العلامء الفقهاء، اجتمعوا عىل َتْقِدْيِمه، وَتْقِدْيِره، فضله
َذا  ٌم َعىَل ُكلِّ َمْن ُيْذَكُر هِبَ ِن ُمَقدَّ مْحَ : َأُبو َعْبِد الرَّ اَرُقْطنِيُّ قال َأُبو احَلَسِن الدَّ

ِه«. الِعْلِم ِمْن َأْهِل َعْصِ

)١(  نسبة إىل مدينة ))َنَسا(( تابعة إلقليم بخراسان، وتقع حالًيا يف دولة ُتركامنستان.
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ٌة يف احلديث، والِعَلل، وغري ذلك وله كتاب: »امُلْجَتَبى« مؤلفاته له ُكُتٌب َكثرِْيَ
َوِكَتاب:  ى«،  الُكْبَ َنُن  »السُّ و  ْغَرى«،  الصُّ َنُن  بـ»السُّ املعروف 

َعَفاِء« وغريها. »الضُّ

كتابه  عن  ُنْبَذة 
»السنن«

من  مجاعة  عنه  ورواها  الكبى«،  َنن  »السُّ كتابه  النََّسائِيُّ  اإلمام  َألََّف 
الكتب،  من  اآلخر  رواية  يف  ليس  بام  تنفرد  بعضهم  ورواية  تالميذه، 
اختص  ثم  والليلة«،  اليوم  عمل   « وكتاب:  »التفسري«،  كتاب   : مثل 
واملشهور  السنن«،  من  »امُلجَتبى  كتابه  الكبى«  »سننه  من  النسائي 
»الكبى«،  يف  ـا  عمَّ فيه  الزيادات  بعض  مع  الصغرى«،  َنن  »السُّ بـ 
عدد  ُيَقاِرب  بام  األكثر،  هي  »امُلْجَتَبى«  عىل  »الكبى«،  زيادات  َلِكنْ 
والفقه،  احلديث،  بني  النسائيِّ  كتاب  مجع  وقد  »امُلْجَتَبى«  أحاديث 
َنَظَر يِف »ُسَننِِه«  ِفْقِه احَلِدْيِث َكثرِْيٌ َوَمْن  َقاَل احَلاِكُم: َكاَلُم النََّسائِيِّ َعىَل 
َلتِِه  مُجْ يف  ُيَقاِرب  َجاِل  الرِّ يِف  طه  رَشْ وكان  َكاَلِمِه،  ُحْسِن  يِف   َ ريَّ َتَ
حديًثا.  57٦١ الكتاب  أحاديث  وبلغت  َوُمْسِلٍم،  الُبَخاِريِّ  َط  رَشْ

قيل : َماَت بمكة والراجح أنة مات بالرملة من مدن فلسطني وُدفن ببيت وفاته
املقدس سنة ثالث وثالثامئة )٣٠٣ هـ(، وهو مدفون هبا بعد أن عاش 

89 عاًما.
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ابن ماجه

.اسمه، ونسبه ُد بُن َزْيِد بِن َعبِد اهلل بِن َماَجه الَقْزِوْينِيُّ مَّ هو أبو عبد اهلل حُمَ

إىل مولده و نشأته وتصيله  احلديث،  لكتابة  وارتل   )١( بقزوين  هـ   ٢٠9 سنة  ولد 
البصة، والكوفة، وبغداد، ومكة، والشام، ومص، واحلجاز، و غريها.

َبْكر بُن أِب َشْيَبَة، شيوخه َأبو  َأَخَذ احلديث عن كثرٍي من شيوخ األمصار؛ منهم 
، وغريهم. ٍر، وبرِْشُ بُن ُمَعاٍذ الَعَقِديُّ ، وِهَشاُم بُن َعامَّ اِزيُّ وأبو َحاتِم الرَّ

َرْوٍح تالميذه بُن  ُد  َأمْحَ يِِّب  الطَّ وَأُبو   ، ِريُّ اأَلهْبَ ِعْيَسى  بُن  ُد  مَّ حُمَ  : َعْنُه  َث  َحدَّ
َنن«  اُن »راوي كتاب »السُّ ، وَأُبو احَلَسِن َعيِلُّ بُن إِْبَراِهْيَم الَقطَّ الَبْغَداِديُّ

عنه«، وآَخُرْوَن.

: فضله َكاَن اْبُن َماَجْه َحاِفًظا َناِقًدا َصاِدًقا، َواِسَع الِعْلِم، َقاَل َأُبو َيْعىَل اخَلِلْييِلُّ
َتجٌّ بِِه، َلُه َمْعِرَفٌة بِاحَلِدْيِث َوِحْفٌظ. َفٌق َعَلْيِه، حُمْ ، ُمتَّ ُهَو ثَِقٌة َكبرِْيٌ

ْفِسرْيِ«، وغريها.مؤلفاته َنِن« املشهورة، و»التَّارْيِخ«، و»التَّ كثرية منها كتاب »السُّ

)١(  َقْزوين تتبع حالًيا مجهورية إيران.
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كتابه  عن  ُنْبَذة 
»السنن«

، َفَنَظَر ِفْيِه،  اِزيِّ َنَن« َعىَل َأِب ُزْرَعَة الرَّ قال اْبُن َماَجه: َعَرْضُت َهِذِه »السُّ
َلْت َهِذِه اَلَواِمِع، »يعني:  َوَقاَل: َأُظنُّ إِْن َوَقَع َهَذا يِف َأْيِدي النَّاِس َتَعطَّ
ماجه  ابن  سنن  كتاب  كثري:  ابن  وقال  َأْكَثُرَها.  َأْو  احلديث«،  جوامع 
ِة يف األصول  املشهورة َدالٌّ عىل َعَمِلِه، َوِعْلِمِه، َواْطاَلِعِه واّتَباِعِه للُسنَّ
والفروع، وهو كتاٌب ُمِفْيٌد قويُّ التبويب يف الفقه، وأحاديثه كلها ِجَياد 

سوى اليسري«.

َنن«  السُّ »يِف  عنه«:  َنن«  »السُّ كتاب  »راوي  اُن  الَقطَّ احَلَسِن  َأُبو  وَقاَل 
َلُة ما ِفيِه َأْرَبَعُة آاَلِف َحِدْيٍث، َلِكْن طبعات  ُس ِماَئة َباٍب، َومُجْ ألٌف َومَخْ
ا عدد األحاديث فيها باملكرر ما بني »٤٣٤١«،  امُلَتَداولة حاليًّ الكتاب 

. ان املذكور تقريبيٌّ و»٤٣97« حديًثا؛ فتحديد الَقطَّ

عاًما، وفاته وثامنني  تسع  عن  )٢7٣هـ(  ومائتني  وسبعني  ثالث  سنة   َ  ُتُويفِّ
ريض اهلل عنه وأرضاه.
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أهداف الدراسةأهداف الدراسة

بنهاية دراسة مادة الحديث ُيَتَوقَّع من الطالب أن:

واآلداب، . ١ والصلة،  والب،  والعلم،  باإليامن،  املتعلقة  األحاديث  معاين  يدرك 
والطهارة، والصالة وغري ذلك.

يعرف معاين املفردات الغامضة يف كل حديث.. ٢

يقف عىل رشح وبيان األحاديث املقررة.. ٣

يقف عىل أوجه اإلعراب الواردة يف األحاديث.. ٤

يتذوق األسار البالغية الواردة يف األحاديث.. 5

يستنبط الدروس املستفادة من األحاديث.. ٦

حيفُظ متون عرشين حديًثا.. 7
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ول �ث ال�أ الحد�ي

 األعمال بالنيات 

َعْن ُعَمَر ْبِن اخلَطَّاِب  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّ  َيُقوُل: 
ِهْجَرُتُه  َكاَنْت  َفَمْن  َنَوى،  َما  اْمِرٍئ  ِلُكلِّ  ـَا  م َوإِنَّ بِالنِّـيَّاِت،  اأَلْعَماُل  َما  إِنَّ  �
إَِلى ُدْنَيا ُيِصيُبَها، َأْو إَِلى اْمَرَأٍة َيْنِكُحَها، َفِهْجَرُتـُه إَِلى َما َهاَجَر إَِلْيِه �)1(.

جاء يف بعض روايات � صحيح البخاري � بلفظ : � َفَمْن َكاَنت ِهْجَرُتُه إَِل اللِ َوَرُسْولِِه، َفِهْجَرُتُه إَِل اللِ َوَرُسْولِِه،   )1(
ُجَها، َفِهْجَرُتُه إَِل َما َهاَجَر إَِلْيِه �. وَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ُدْنَيا ُيِصيُبَها، َأِو اْمَرَأٍة َيَتَزوَّ
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التعريف ابلراوي احلديث: 

املؤمنني  أمري  أبو حفص   ، الُقريشُّ بن عدّي  الُعّزى  بن عبد  ُنفيل  بن  اخلّطاب  بُن  ُعمر  هو 
وثاين اخللفاء الراشدين، من أرشاف قريش وأشدها قوًة يف اجلاهلية واإلسالم، كان ملهًم عاملًا، 
زاهًدا يف الدنيا راغًبا يف اآلخرة، روى عن النبي  )53٧( حديًثا، وتويف يف شهر ذي احلجة 

سنة ٢3هـ عن ٦٢ سنة.

معاين املفردات:

�اأَلْعَمل�: ُيراد هبا األعمل البدنية قوًل وفعاًل، فرًضا ونفاًل، قلياًل وكثرًيا الصادرة  	
زية. من املكلفني املؤمنني صحيحة ُمْ

�بِالنِّـيَّات�: مجع نية، وهي 	
لغة:  القصد. والعزم.

ويف الصطالح: هي قصد املرء بقلبه الرشوع يف العمل ليميز العبادة عن العادة أو 
قصده بالعمل وجه الل تعال من غريه.

�اْمِرئ�: بكرس الراء أي رُجل ويدخل فيه املرأة أيًضا. 	
�َما َنَوى�: أي: الذي نواه أو نيته، وكذا لكلِّ امرأة ما نوت؛ ألن النساء شقائق الرجال. 	
	  - فتحها  قبل  مكة-  من  النتقال  هنا  هبا  واملراد  الرتك،  تعني  اهلِْجَرة  �ِهْجَرُته�: 

املدينة.  إل 
أو  	 اآلخرة  من  ها  لُدُنوِّ بذلك  َيت  ُسمِّ الُقْرب؛  وهو  ُنو  الدُّ من  الدال  بضم  �ُدْنَيا�: 

من الزوال.
ُلَها. 	 �ُيِصْيُبَها�: أي : ُيَصِّ

�َيْنِكُحَها�: أي : يتزوجها. 	
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املباحث العربية:

مجلة  	 ويف  عداه،  عم  ونفيه  للمذكور،  احلكم  إثبات  ومعناه:  قرص  أداة  ا�  ـَ  �إِنَّم
وهو  املحذوف  اخلرب  عىل  األعمل  وهو  املبتدأ  قرص  بِالنِّـيَّاِت�  اأَلْعَمـاُل  ا  ـَ �إِنَّم
بالنيات  كائنة  األعمـال  إنمـا  ومعناها:  الصفة(  عىل  املوصوف  )قرص  كائنة 

وتأكيده. احلكم  تقوية  وفائدته: 

يَّاِت� للمصاحبة، ومعناها: إن األعمـال مصاحبة الّنّيات أو  	 و �الباء� يف قوله: �بِالنِّ
يَّات. للسببية ومعناها: إن ثواب األعمـال يكون بسبب النِّ

َم لُِكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى�: قرص اخلرب عىل املبتدأ �قرص الصفة عىل املوصوف� والواو  	 �َوإِنَّ
عاطفة، و �لكل� جار ومرور متعلق بمحذوف خرب مقدم وما موصولة بمعنى الذي 

وهي مبتدأ مؤخر واملعنى وإنم لكل امرئ الذي نواُه.

�َفِهْجَرُتُه إَِل َما َهاَجَر إَِلْيِه�: جواب الرشط. 	

نة للزوم ألف التأنيث. وقيل: للَعَلِميَّة والتأنيث بأن ُنِقَلت  	 �ُدْنَيا�: مقصورة غري ُمَنوَّ
عن الوصفية وُجِعَلت َعَلًم.
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الشرح والبيان:

وفيه ما ييل :

املقصود باألعمل يف احلديث. 1
النية تعريفها منزلتها ُحكمها ورشطها ومعناها. ٢

رد استشكال لبعض العلمء عىل بعض ألفاظ احلديث. 3
املقصود باهلجرة وسبب هذا احلديث. 4

منزلة هذا احلديث. 5
ما يرشد إليه احلديث. ٦
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وهذا إمجال تفصيله فيم ييل:

املقصود باألعمل يف احلديث : 1
األعمل يف احلديث لفظ عام يشمل أعمل اإلنسان املكلَّف وغري املكلَّف، الدينية، 
والدنيوية، لكن العموم هنا غري مراد إذ املراد أعمل العباد الصادرة عن املكلفني، 
والتي تفتقر إل نية كاألعمل الرشعية، أما ما ل يفتقر إل نيَّة كاألكل، والرشب، 
و اللبس، وغريها من العادات َفُيَخّص من عموم األعمل املذكورة يف احلديث، 
ويكون  ومقبولة،  صحيحة  بِالنِّـيَّاِت((  ))اأَلْعَمُل   : قوله  معنى  يكون  ذلك  وعىل 

التقدير: إنمتصح األعمل بالنيات أو تقبل بإخالص النيات.

وقال مجاعة من العلمء: ))اأَلْعَمُل بِالنِّـيَّاِت(( يف احلديث عىل عمومها ل ُيَصُّ منها 
بالنيات، وقال  : األعمل واقعة أو حاصلة  املعنى  القول يكون  يشء، وعىل هذا 
ة أكثر لزوما  حَّ األحناف : إنم كمل األعمل بالنيات، والقول األول أول؛ ألن الصِّ
أقرب خطوًرا  ألزم لليشء  ما كان  أول؛ ألن  فاحلمل عليها  الكمل  للحقيقة من 
ُكلِّ  النية يف  أن األحناف ل يشرتطون  يعني  اللفظ، وهذا ل  بالبال عند إطالق 
العبادات، وإنم اخلالف بينهم وبني اجلمهور يف الوسائل ل يف املقاصد. وذهب 
والكمل وغريمها،  الصحة  تقدير حمذوف من  إل  أنه ل حاجة  إل  العلمء  بعض 

وإنم املراد حقيقة العمل الرشعي، أي : إنم األعمل املعتمد هبا رشًعا.
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النية تعريفها منزلتها ُحكمها ورشطها ومعناها: ٢
والنية لغة: معناها القصد. وقيل: من النَّوى بمعنى البعد، فكأن الناوي لليشء 
عنه  لبعده  الظاهرة،  وحركاته  بجوارحه  إليه  يصل  مل  ما  وعزمه  بقصده  يطلب 

َفُجِعَلْت النية وسيلة إل بلوغه.

والنية رشًعا: يعني إرادة الفعل، فإن تراخي عنه كان عزًما.

وقيل: قصد الفعل ابتغاء وجه الل تعال، وامتثال ألمره.

واختلف العلمء هل النية رشط أو ركن؟ والراجح: أهنا ركن يف أول العبادة، ويشرتط 
استصحاهبا إل آخرها.

لكن  غفلته،  مع  هبا  النطق  يكفي  فال  القلب،  ها:  وحملُّ الوجوب.  النية:  وحكم 
النطق جائز ليساعد اللسان القلب.

، واجلزم به، والقصد هبا متييز  باملْنِويِّ الناوي، ومتييزه، وعلمه  ورشطها: إسالم 
العبادات عن العادات، أو متييز رتبتها.

ل العبادات. ووقت النية: أوَّ
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رد استشكال لبعض العلمء عىل بعض ألفاظ احلديث: 3
َم  َم لُِكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى(( بعد قوله ))إِنَّ استشكال اإلتيان يف احلديث بقوله : ))َوإِنَّ

اأَلْعَمُل بِالنِّـيَّاِت(( بأنه ل فائدة من ذكرها؛ ألهنا معنى اجلملة األول نفسه.

وأجيب عن اإلشكال: بأن معنى اجلملة الثانية حرص الثواب املرتتب عىل العمل 
ة العمل متوقفة عىل النية، ول يلزم من  لعامله، ومعنى اجلملة األول : أن صحَّ
املغصوب،  املكان  يف  كالصالة  عليه  ثواب  ول  العمل  َيِصحُّ  فقد  ثواب،  ذلك 
اجلملة  ونبََّهت  بنيَّة،  إل  معتربة  األعمل ل تصري  أن  األول عىل  اجلملة  فنبََّهت 
الثانية عىل أن العامل يكون له ثواب العمل عىل قدر نيته يف اإلخالص ونحوه 

َرت عن اجلملة األول لرتتبها عليها. وهلذا ُأخِّ

نيتها من  الثانية اشرتاط تعيني املنِويَّ فال يكفي يف الصالة  وقيل: فائدة اجلملة 
غري تعيني، بل ل بد من متييزها بالظهر، أو العرص مثاًل.

ده  دة لألول فيكون ذكر احلكم باجلملة األول، وأكَّ وقيل: إن اجلملة الثانية مؤكِّ
بالثانية تنبيًها عىل رس اإلخالص، وحتذيًرا من الرياء املانع من اإلخالص.

نحوه،  أو  مرض،  منه  فمعنه  نواه  عمل  عىل  اإلثابة  عىل  الدللة  فائدهتا  وقيل: 
ويكون املعنى: وإنم لكل امرٍئ ثواب ما نوى، وإن مل َيْعَمله ملانع ُمْعَترب.

وقيل: فائدهتا: الدللة عىل أنَّ األعمل اخلارجة عن العبادة ل تفيد الثواب، إل 
ى  َقوِّ ب إل الل تعال كاألكل، والرشب إذا نوى هبم التَّ إذا نوى هبا فاعلها التقرُّ

عىل الطاعة، والنوم إذا قصد به ترويح البدن للعبادة، ونحو ذلك.

أهنا  مع  ُيِصْيُبَها((  ُدْنَيا  ))إَِل  قوله:  بعد  بالذكر يف احلديث  املرَأَة    - وَخصَّ 
يف  زيادة  به  لالهتمم  العام  بعد  اخلاص  ذكر  باب  من  الدنيا،  متاع  يف  داخلة 
التحذير، ألن الفتتان هبا أشّد، ووقع الذم يف احلديث عىل مباح من ذكر الدنيا، 
واملرأة؛ لكون فاعله أخفى خالف ما أظهر، إذ خروجه يف الظاهر ليس لطلب 

الدنيا، بل لطلب فضيلة اهلجرة.
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املقصود باهلجرة وسبب هذا احلديث: 4
 : واملراد باهلجرة يف احلديث النتقال من مكة إل املدينة قبل فتح مكة، لقوله
ٌة�)1(، واهلجرة يف احلقيقة مفارقة ما يكرهه  �َل ِهْجَرَة َبْعَد الَفْتِح َوَلِكْن ِجَهاٌد َونِيَّ

الل تعال إل ما يبه ففي احلديث: �َوامُلَهاِجُر َمْن َهَجَر َما هَنَى الُل َعْنُه�.

الكبري  املعجم  يف  املروية  قيس  أم  مهاجر  قصة  احلديث  هذا  سبب  أن  اشتهر 
ُأمُّ   : هَلَا  ُيَقاُل  اْمَرَأًة  َج  لَِيَتَزوَّ َرُجٌل  �َهاَجَر  قال:  ابن مسعود  بسنده عن  للطرباين 
ة خاصة إل أنَّ  ى ُمَهاِجَر ُأمُّ َقْيٍس�، وهذا السبب وإن كان لِِقصَّ َقْيٍس، َوَكاَن ُيَسمَّ
العربة بعموم اللفظ ل بخصوص السبب، بمعنى أن العربة ليست بالواقعة التي 
ورد فيها احلديث وإنم العربة أن اللفظ عام يشمل كل الوقائع املمثلة عرب الزمان.

منزلة هذا احلديث وسبب ذلك: 5
 ، وهذا احلديث هو أحد األحاديث التي عليها مدار اإلسالم حتى قال الشافعيُّ
َكْسَب  بَِأنَّ  الِعْلِم  ُثُلَث  َكْوَنُه  الَبْيَهِقيُّ  َه  َوَوجَّ العلم،  ثلث  فيه  يدخل  إنه   : وأمحد 
ا  َ هنَّ اَلَثِة، َوَأْرَجُحَها؛ أِلَ ُة َأَحُد َأْقَساِمَها الثَّ يَّ الَعْبِد َيَقُع بَِقْلبِِه، َولَِسانِِه، َوَجَواِرِحهِ؛ َفالنِّ
َتاُج إَِلُيَها، وعن الشافعيَّ ايًضا أنه يدخل فيه  َها َيْ ًة، َوَغرْيُ َقْد َتُكْوُن ِعَباَدًة ُمْسَتِقلَّ
نصف العلم، فالدين له ظاهر وباطن والنية متعلقة بالباطن، والعمل هو الظاهر، 

وأيًضا فالنية عبودية القلب، والعمل عبودية باجلوارح.

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه.
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ما يرشد إليه احلديث: ٦
أنَّ األعمل لتصح، أو ل ُتْقَبل، أو ل َتْكُمل، أو ل تستقر إل بالنية.. 1

احلث عىل استحضار النية يف كل عمل وجعلها خالصة لل ل لغريه.. ٢

من كانت هجرته إل الل ورسوله نية وقصًدا كانت هجرة مقبولة ُيثَاب فاعلها. . 3

احلث عىل أن يكون املرء يف هجرة دائمة لل تعال هبجر املعصية إل الطاعة، . 4
وهجر النوم والراحة طلًبا للرزق احلالل بدل السؤال وغريها.

حتذير املرء من التعلق الشديد باحلياة الدنيا لسيم التعلق باملرأة والفتتان هبا.. 5

األسئلة س1 : بنيِّ معاين الكلمت اآلتية:

)بِالنِّـيَّاِت ـ ِهْجَرُتُه – ُيِصْيُبَها – َيْنِكُحَها(.       

ما نوع الباء يف قوله : ))بِالنِّـيَّاِت(( وما معنى احلديث عىل كل؟ س2 :  

س3 : ارشح احلديث بأسلوبك مبيًنا منزلته وسبب ذلك.

س4 : اذكر بعض ما ُيْرشد إليه احلديث.

س5 : هل النية يف احلديث رشط أو ركن؟

س6 : ما املقصود باهلجرة يف احلديث؟

س7 : بني سبب ورود احلديث، وملاذا خص املرأة بالذكر.

كيف ترد عىل الشكال الوارد حيث أتى بلفظ )وإنم لكل امرئ ما نوى( بعد قوله )إنم 
األعمل بالنيات(؟

4343



�ي 
ا�ن �ث ال�ث الحد�ي

 التحذيُر من ِسَباِب 
 المسلم وقتالِه

َعْن َعْبِد الل بِن َمْسُعوٍد  َانَّ النَّبِيَّ  قال:
�ِسَباُب الُمْسِلِم ُفُسوٌق، َوِقَتاُلُه ُكْفٌر�)1(.

)1(  أخرجه البخاري ىف صحيحه.
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التعريف ابلراوي: 

، أبو عبد الرمحن، من السابقني إل اإلسالم  هو عبد الل بن مسعود بن غافل بن حبيب اهُلَذِلُّ
وأول من جهر بالقرآن بمكة، صاحب رِسِّ النبي  وِسَواِكه وَنعله، ُروي له عن رسول الل - 
ثمنمئة حديث وثمنية وأربعون )848(. ُتُويفِّ سنة اثنتني وثالثني )3٢ هـ( عن بضع وستني سنة.

معاين املفردات

ـْؤمِلُُه. 	 ـُ ُم يِف ِعْرِضِه بَِم َيِعْيُبُه َوي َكلُّ �ِسَباُب امُلْسِلم�: أي َشْتُمُه، والتَّ

�ُفُسوٌق�: أي : فجوٌر وخروٌج عن احلق. 	

ُل السالح عليه بدون حق. 	 �َوِقَتاُلُه�: أي : مقاتلُة املسلم للمسلم، ومَحْ

املباحث العربية

�ِسَباُب�: مصدر بمعنى السب ُيضاف ملفعوله. وقيل: يقتيض املفاعلة مثل القتال أي  	
تشامتهم فسوق.
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الشرح والبيان:

ويتضمن إمجاًل ما ييل:

الكفر: حقيقته، املراد به يف احلديث. 1
٢ النفس املسلمة وحرمة قتلها، وجزاء من فعله.
الستدلل باحلديث يف الرد عىل بعض الفرق. 3

ما يرشد إليه احلديث. 4

وهذا إمجال تفصيله فيم ييل:

الكفر : حقيقته، املراد به يف احلديث: 1
ليس املراد بالكفر حقيقته التي هي اخلروج عن امللة، بل ُأْطِلَق عليه ذلك مبالغًة 
يف التحذير، معتمًدا عىل ماتقرر من القواعد عىل عدم كفره بمثل ذلك. أو أطلقه 

عليه لشبهه به؛ ألن قتال املسلم من شأن الكافر.

وقيل: إنه يؤول إل الكفر لشؤمه أو أنه كفعل الكفار.

بال  مستحاًل  فعله  من  حق  يف  ذلك  وأنَّ  تعال،  بالل  الكفر  به  املراد  وقيل: 
سبب. ول  موجب 
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النفس املسلمة وحرمة قتلها، وجزاء من فعله: ٢
وح َعربَّ عنه بلفظ أشد  َباب حيث ُيْفيِضِِِ إل إزهاق الرُّ ملَّا كان القتاُل أشد من السِّ
من لفظ الفسق وهو الكفر، وقد حذر اإلسالم من قتل املسلم بغري حق لعظيم 
حقه وحرمته فقال عز من قائل: ىمحىك يك مل  ىل يل 
ام مم رن زن من نن ىن ين ٰى ري 

زي مييمح )سورة النساء اآلية 93(.
  أن النبي  وروى الرتمذي بسند حسن عن عبد الل بن عمرو بن العاص

قال: �لزوال الدنيا أهون عىل اهلل من قتل رجل مسلم أي بغري حق�.

الستدلل باحلديث يف الرد عىل بعض الفرق. 3
ويف احلديث الرد عىل املرجئة القائلني بأنَّ ُمرتَكَب الكبريِة غرُي فاسق، فال يُضُّ 
روا  باملرجئة، ألهنم أخَّ وا  ينفع مع الكفر طاعة، وُسمُّ مع اإليمن معصيٌة كم ل 
مع  املعايص  من  َذر  ُيْ فال  أي  التأخري،  وهو  اإلرجاء  من  اإليمن،  عن  األعمل 
ُرون  ُيَكفِّ الذين  تقوية مذهب اخلوارج  ُيْفَهم من احلديث  اإليمن، ول  حصول 

باملعايص؛ ألنه سبق أنَّ ظاهره غري مراد.
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ما يرشد إليه احلديث: 4
وقد . 1 خطري،  جدُّ  أمر  بالكفر  احلكم  ألن  املسلم،  تكفري  احلديث  من  لُيفهم 

ِد من أسبابه  ِل به، أو إقراره إل بعد التأكُّ حذرنا الل تعال منه وهنى عن التعجُّ
ِطُئ اإلنسان يف الَعْفو خري من َأْن يطئ يف العقوبة. َفأَلْن ُيْ

التكفري بعد قيام أسبابه، وانتفاء موانعه من حق القضاء الرشعي فقط، وليس . ٢
من حقِّ اجلمعات الدينية أو األفراد ول األئمة والدعاة.

منزلة املسلم وحرمة قتله أو التحريض عليه.. 3

التحذير من قتل املسلم بغري حق.. 4

وجوب املحافظة عىل النفس البرشية، لغضب الل ولعنه من قتلها أو آذاها.. 5

األسئلة س1 : بنيِّ معاين الكلمت اآلتية:

� ِسَباُب امُلْسِلم ـ ُفُسْوٌق ـ ِقَتاُلُه �       

ما املراد بالكفر الوارد يف احلديث ؟ وملاذا عرب بالكفر عن القتال؟ س2 :  

س3 : ارشح احلديث بأسلوبك.

س4 : اذكر بعض ما ُيرشد إليه احلديث. وكيف ترد باحلديث عىل املرجئة؟
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ال�ث  �ث ال�ث الحد�ي

 صفة الُمْسلم 

 :  ََّقاَل: َقاَل َرُسوُل الل  َعِن اْبِن ُعَمر

ُثونِي َما ِهَي�  َها َمَثُل الُمْسِلٍم، َفَحدِّ َجِر َشَجَرًة لَ َيْسُقُط، َوَرُقَها وإِنَّ �إِنَّ ِمَن الشَّ
النَّْخَلُة،  ا  َأهنَّ َنْفِس  يِف  َوَوَقَع   : الل  َعبُد  قال  الَبَواِدي  َشَجِر  يِف  النَّاُس  َفَوَقَع 

ْثنا َما ِهَي َيا َرُسوَل الل. َفاْسَتْحَيْيُت، ُثمَّ َقالوا : َحدِّ
�َقاَل : ِهَي النَّْخَلُة�
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التعريف ابلراوي احلديث: 

هو عبد الل بن عمر بن اخلطاب بن نفيل العدوي القريش، أسلم بمكة وهو صغري، وهاجر 
وهو ابن عرش سنني، كان من فقهاء الصحابة وعبادهم، شهد له الرسول  بالصالح، فقال: 
إن عبد الل رجل صالح، روى له ألفا حديث وستمئة وثالثون حديًثا )٢٦30(، تويف سنة ثالث 

وسبعني عن أربع وثمنني سنة.

معاين املفردات:

َجِر�: أي : من جنس الشجر. 	 �إِنَّ ِمَن الشَّ

�َمَثُل�: أي: ِشْبه. 	

�امُلْسِلِم�: أي: املسلم الكامل، واملراد أهنا ُتْشبِهه يف دوام النتفاع وعمومه. 	

يف  	 تكون  التي  األشجار  يف  أفكارهم  جالت  أي  الَبَواِدي�:  َشَجِر  يِف  النَّاُس  �َفَوَقَع 
ها ُكٌل منهم بنوع، من األنواع، وَذِهلوا)1( عن النخلة. َ البادية، ففرسَّ

�َفاْسَتْحَيْيُت�: أي: منعني احلياء أْن أتكلم يف حضة أيب بكر، وعمر، وغريمها هيبًة  	
منهم، وتوقرًيا هلم.

)1(  معناها : أي : غفلوا.
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املباحث العربية:

م. 	 َجِر� ُمَقدَّ ر، وخربها اجلار واملجرور �ِمَن الشَّ � ُمَؤخَّ �َشَجَرًة�: بالنصب اسم �إِنَّ

�ِمْن�: للتبعيض. 	

َأنَّ  	  ُ ُتَبنيِّ سلبية  صفة  وهي  لشحرة،  صفة  نصب  حمل  يف  مجلة  َوَرُقَها�:  َيْسُقُط  �َل 
موصوفها خمتص هبا دون غريها.

ُثوِن�: فعل أمر، والتقدير : إْن عرفتموها فحدثوين. 	 �َفَحدِّ

ْث�. 	 ت َمَسدَّ مفعول �َحدِّ �َما ِهَي�: مجلة من مبتدأ وخرب َسدَّ

� بفتح اهلمزة. 	 ْخَلُة�: بالرفع خرب �َأنَّ �النَّ

الشرح والبيان:

ويتضمن إمجاًل: ما ييل :

فضل النخلة وبركاتـها. 1
٢ وجه الشبه بني املسلم والنخلة.

ما يرشد إليه احلديث. 3
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فضل النخلة وبركاتـها: 1
تؤكل  تيبس،  إل حني  تطلع  أحواهلا من حني  النخلة موجودٌة يف مجيع  بركة  إنَّ 
أنواع ثمرها، ثم ينتفع بجميع أجزائها حتَّى النوى يف علف الدواب، والليف يف 
احلبال، وجذوعه يف سقف البيوت، وغري ذلك مما ل يفى، فال يسقط ورقها، ول 
ُيْعَدم ظلها، ول يبطل نفعها، كذلك ل تنقطع َبـَرَكُة املسلم، فهي َبـَرَكُة عامة يف 

مجيع األحوال، ونفعه مستمر له ولغريه حتى بعد موته.

وجه الشبه بني املسلم والنخلة : ٢
ِة َأنَّ َأْصَل ِديِن  ْخَلِة َوامُلْسلم ـ ِمْن ِجهَّ ْشبِيُه َبْيَنُهَم َأْي َبنْيَ النَّ قَاَل الُقْرُطبِيُّ : َوَقَع التَّ
ُه  امُلْسِلِم َثابٌِت، َوَأنَّ َما َيْصُدُر َعْنُه ِمَن الُعُلْوِم َواخَلرْيِ ُقوٌت لأَِلْرَواِح ُمْسَتَطاٌب، َوَأنَّ
ًتا، َوَكَذلَِك ُيْسَتَفاُد  ا َوَميِّ ُه ُيْنَتَفُع بُِكلَّ َما َيْصُدُر َعْنُه َحيًّ َل َيَزاُل َمْسُتْوًرا بِِدْينِِه، َوَأنَّ

بِـَها يف مَجِْيع أحواهلا حتى قطعها.

ما يرشد إليه الـحديث : 3
املؤمن دائم النفع يف مجيع األحوال.. 1

َسَخ يِف اأَلْذَهاِن.. ٢ رضُب اأَلْمَثاِل، لِِزَياَدِة اإِلْفَهاِم، َوَتْصِوْيُر املََعايِن، لرَِتْ

توقري الصغري للكبري واحرتامه من أرقى تعاليم اإلسالم.. 3

َفى َمَع َبَيانِِه هُلْم إِْن مَلْ َيْفَهُمْوُه.. 4 َلَبِة بَِم َيْ امتَِحاُن الَعامِلِ َأْذَهاَن الطَّ

استِْحَباُب احَلَياِء َما َلـْم ُيَؤدِّ إَِل َتْفِويِت َمْصَلَحٍة.. 5
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األسئلة س1 : بنيِّ معاين الكلمت اآلتية:

� مثل – شجر البوادي – فاستحييت �       

س2 : ما إعراب )) َشَجَرة (( – )) َل َيْسُقُط َوَرُقَها ((؟

س3 : ارشح احلديث بأسلوبك.

س4 : اذكر بعض ما ُيرشد إليه احلديث.

خصها  وملاذا  املسلم  وبني  بينها  الشبه  وجه  وما  وبركاتـها  النخلة  فضل  بني   : س5 
بضب املثل.  
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ع �ث الرا�ب الحد�ي

 اجتناب المحرمات 

َعْن َأبـِي ُهَرْيَرَة   َعِن النَّبِـيِّ  قال :
ِه،  رُك بِاللَّ ْبَع اْلُموبَِقاِت«، َقاُلوا :َيا َرُسوُل الله َوَما ُهّن؟ َقاَل: »الشِّ »اِْجَتنُِبوا السَّ
ماِل  َوَأْكُل  َبا  الرِّ َوَأْكُل  ؛  بِاْلـَحقِّ إلَّ  اللُه  َم  َحرَّ ـِي  الَّت النَّْفِس  وَقْتُل  ْحُر،  والسِّ

ْحِف َوَقْذُف اْلُمحَصَناِت اْلُمؤِمَناِت الَغاَفَلِت«. الَيتِيِم، والتََّولِّـي َيْوَم الزَّ
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التعريف براوي احلديث:

هو عبد الل أو عبد الرمحن بن صخر الدويس، كناه النبي  بأيب هريرة حني رآه يمل هرة 
- قطة - يف كمه، أسلم عام غزوة خيرب سنة سبع )٧هـ( وواظب عىل مالزمته للنبي  رغبة 
يف العلم، فدعا له النبي ، لذا كان ذا حافظة ذاكرة ضابطة، أكثر الصحابة رواية للحديث، 

روى )53٧4( حديًثا، تويف باملدينة سنة 59 وعمره ثمن وسبعون سنة.

معاين املفردات:

�اْجَتنُِبوا�: ابتعدوا واتركوا. 	

�امُلْوبَِقات�: املهلكات. 	

ُك بِاهلل�: بأْن َيتَِّخَذ معه إهًلا غريه. 	 ْ �الشِّ

ُف اليشِء عن وجِهِه، وُيْطَلُق عىل ما يقع بخداع وختيالت ل  	 ْحُر�: هو لغة َصْ �السِّ
ِة يده. حقيقة هلا نحو ما يفعله امُلَشْعوذ من صف األبصار عم يتعاطاه بِِخفَّ

َبا�: لغة: الزيادة كمبادلة درهٍم بدرمهني، واملراد بأكله: تعاطيه باألخذ أو اإلعطاء. 	 �الرِّ

�الَيتِْيم�: هو الذي مات أبوه وهو وهو دون البلوغ. 	

ْحِف�: الفرار عن القتال. 	 �التََّولِّ َيْوَم الزَّ

نا، واملحصنات: العفيفات. 	 �َقْذُف امُلْحَصَناِت�: أي: َرْميُهنَّ بالزِّ

نا. 	 �الَغاِفَلت�: عن الفواحش ، أو َعمَّ ُنِسَب إليهن من الزِّ
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املباحث العربية:

�امُلْحَصَنات�: بفتح الصاد اسم مفعول من أحصن. أي التي أْحَصَنُهنَّ الل، وَحِفَظُهنَّ  	
نا. عن الزِّ

الشرح والبيان:

وفيه ما ييل:

أرسار وحكم يف اللفظ النبوي دون غريه، واملراد بأكل مال اليتيم. 1
٢ املقصود بقذف املحصنات وهل يدخل معه غريه يف احلديث ؟

3 هل العدد مراد يف احلديث؟

وهذا إمجال تفصيله فيم ييل :

أرسار وحكم يف اللفظ النبوي دون غريه، واملراد بأكل مال اليتيم: 1
بِيُّ  يف هذا احلديث بقوله : �اْجَتنُِبوا� دون قوله :  �اْترُ ُكوا� زيادة يف  َ النَّ َعربَّ

ا سبب إلهالك مرتكبها. البتعاد وهو أبلغ، ووصف الكبائر باملهلكات، ألهنَّ

 َ ربَّ املراد بأكل مال اليتيم : الستيالء عىل ماله ل قصد ختصيص األكل فقط، وعَّ
عنه باألكل؛ ألنَّه الغالب. 
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املراد بقذف املحصنات: ٢
كالرمي  الزنا  بغري  الَقْذُف  أما  خاصة،  بالزنا  رميهن  املحصنات:  بقذف  املراد 
بالرسقة، وشهادة الزور، وغري ذلك فهو حرام، لكنه ليس املراد يف احلديث، ول 
ُرُم قذف  َتصُّ القذف باملتزوجات بل حكم البكر كذلك باإلمجاع، وكذلك َيْ َيْ
جال كم يرم قذف املحصنات من النساء، والوصف بالغافالت؛  امُلْحَصن من الرِّ

لتغليظ الذنب، وليس قيًدا لالحرتاز ُيبِيح قذف غري الغافالت.

هل العدد مراد يف احلديث؟ 3
ليس مفهوم العدد ُمَراًدا يف هذا احلديث، ألن التنصيص عىل سبع ل ينايف الزيادة 
احلديث  هذا  يف  جاء  ما  غري  موبقات  ذكر  أخرى  أحاديث  يف  جاء  فقد  عليها، 
منها : الزنا بحليلة اجلار، وعقوق الوالدين، واليمني الغموس، و شهادة الزور، 
واإلحلاد يف احلرم، ورشب اخلمر، والرسقة، والزنا، والغيبة، والنميمة، وكثري 

غري ما ُذِكر.
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ما يرشد إليه احلديث: 4
أنَّ املعايص مهلكٌة لصاحبها يف الدنيا واآلخرة.. 1

التشويق بذكر العدد قبل تفصيله، ليتنبه السامع إل معرفة هذا التفصيل.. ٢

 تغليظ حرمة السحر؛ لقرتانه بالرشك.. 3

 تعظيم حرمة قتل النفس بغري احلق.. 4

التحذير من أكل مال اليتيم بغري حق.. 5

حرمة أكل الربا.. ٦

التنفري من التول والفرار عند مواجهة العدو.. ٧

َنة.. 8 حرمة قذف املحصنات ونحوهن، واهتامهنَّ بغري َبيِّ

األسئلة س1 : بنيِّ معاين الكلمت اآلتية:

با � حُر – الرِّ � اجتنبوا ـ امُلْوبَِقات – السِّ       

س2 : هل القذف بغري الزنا مراد يف احلديث ؟ وما حكمه؟ وما رس الوصف بالغافالت؟

س3 : ارشح احلديث بأسلوبك.

س4 : اذكر بعض ما ُيرشد إليه احلديث.
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امس �ث ال�ن الحد�ي

   النهي عن البول 
 في المساجد وتقذيرها

النَّاُس،  َفَتنَاَوَلُه  امْلَْسِجِد،  يِف  َفَباَل  َأْعَرايِبٌّ  َقاَم  َقاَل:    ُهَرْيَرَة  َأيِب   َعْن 
  َُّفَقاَل هَلُْم النَّبِي

ُبِعْثُتْم  َما  َفإِنَّ َماٍء،  ِمْن  َذُنوًبا  َأْو  َماٍء،  ِمْن  َسْجًل  َبْوِلِه  َعَلى  َوَهِريُقوا  �َدُعوُه 
ِريَن�. ِريَن، َوَلْم ُتْبَعُثوا ُمَعسِّ ُمَيسِّ
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معاين املفردات:

�: أي: من سكان البادية، قيل: هو األقرع بن حابس. وقيل : هو ُعيينة بن  	 �َأْعَراِبّ
حصن. وقيل: هو ذواخلويرصة اليمين والراجح أنه الثالث.

َع يف البول بدليل بقية احلديث. 	 �َفَباَل�: أي: رَشَ

�يِف املَْسِجِد�: أي : املسجد النبوي الرشيف. 	

�َفَتَناَوَلُه النَّاُس�: أي : زجروه ولموه بألسنتهم ل بأيدهيم، حلديث: �َفَصاَح النَّاُس  	
بِِه�، واملراد هبم بعض الصحابة احلارضين يف املسجد.

�َدُعْوُه�: أي : اتركوه يبول، فرتكوه حتَّى َفرَغ خوًفا من مفسده تنجيس بدنه، أو ثوبه،  	
أو مواضع أخرى من املسجد. أو خوًفا من قطع بوله فيتضر به.

وا. 	 �َهِرْيُقوا�: أي : ُصبُّ

�َعىَل َبْولِِه�: أي : موضع بوله. 	

القريبة  	 أو  ماًء،  املمتلئة  العظيمة  الَدْلو  اجليم  وسكون  السني،  بفتح  �َسْجًل�: 
المتالء. من 

ُنوب: بفتح الذال، وضم النون هو الدلو الكبري املمتىلء ماء، ول ًيَقال هلا  	 �ذنوًبا�: الذَّ
وهي فارغة َذُنوب. أي ما بداخله.
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املباحث العربية

ادَفنْي، وإل فللتخيري. 	 ُنْوُب ُمرَتَ ْجُل والذَّ �َأْو�: للشكِّ إن كان السَّ

�َسْجًل ِمْن َماٍء، أْو َذُنْوًبا�: عىل حذف مضاف أي: مظروف َسْجل، أو َذُنْوب �أي  	
ما بداخله�.

ْيَن«: حال . 	 ِ »ُمَيسِّ

ْيَن«: حال أيًضا. 	 ِ »ُمَعسِّ

يَن � ينفي ضده، تنبيًها عىل  	 ِ ين� تأكيد ملعنى اجلملة السابقة : �ُمَيرسِّ ِ � َوَلْ َتْبَعُثوا ُمَعسِّ
املبالغة يف الُيرْس.

وأسند البعث إل الصحابة عىل الطريق املجاز، ألنه  هو املبعوث حقيقة، لكنهم ملَّا  	
كانوا يف مقام التبليغ عنه يف حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك.

الشرح والبيان:

ويتضمن ما ييل:

التيسري سمة األمة اإلسالمية. 1
٢ كيف تطهر األرض إذا تنجست؟

الستدلل باحلديث يف الرد عىل بعض الفرق. 3
أحكام استنبطها العلمء من احلديث. 4
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وهذا إمجال تفصيله ما ييل:

التيسري سمة األمة اإلسلمية: 1
يَن (( ضعف القول بوجوب حفر موضع  ِ َم ُبِعْثُتْم ُمَيرسِّ يؤخذ من قوله  : ))إٍنَّ
لزال  احلفر  لو وجب  إذ  ونجوه  بول،  من  نجاسة  أصابته  إذا  األرض  من  البول 
َسْت أن ُيَصبَّ عليها  يَن، بل الواجب فيها إذا َتَنجَّ معنى التيسري، ولصاروا ُمَعرسِّ

ماء َيْغُمُرها حتى تزول منها النجاسة.

استدل اجلمهور بقوله : ))َهِرْيُقوا َعىَل َبْولِِه َسْجاًل ِمْن َماٍء، َأْو َذُنْوًبا ِمْن َماٍء(( 
عىل أنَّ إزالة النجاسة ل جتوز إل باملاء.

وقال أبو حنيفة : جيوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن بكل مائع كاخَللِّ وغريه.

كيف تطهر األرض إذا تنجست ؟ ٢
أختلف العلمء يف كيفية تطهري األرض عند إصابتها بالنجاسة، فاألحناف يرون 
ُصبَّ  رخوة  األرض  كانت  فإْن  كالبول،  رطبة  نجاسة  األرض  أصابت  إذا  أنَّه 
عليها املاء حتَّى يترسب فيها، وإذا مل يبق عىل وجهها يشء من النجاسة وترسب 
ببعض  واستدلوا  النجاسة،  مكان  ُحِفَر  صلبة  كانت  وإْن  بطهارهتا،  ُحِكَم  املاء 

وا عليه َذُنوًبا((. روايات احلديث كم عند الدارقطني: ))احفروا مكانه، ثم ُصبُّ

أما اجلمهور فريون أنَّه لحفر وأنَّ األرض تطهر بصبِّ املاء عليها صلبة كانت 
أو رخوة.
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3 أحكام استنبطها العلمء من احلديث:
رها إل املاء، ل  ُيَطهِّ استدل اجلمهور هبذا احلديث عىل أنَّ األرض املتنجسة ل 
اجلفاف بالريح، أو الشمس، خالًفا لبعض احلنفية القائلني بأهنم ييالن اليشء 

املتنجس عن حالة النجاسة إل الطهارة.

كم استدل العلمء باحلديث أيًضا عىل أنَّ املاء املغسول به يكون طاهًرا بعد الغسل، 
ألنَّ املصبوب ل بد أْن ينساب عند وقوعه عىل األرض، ويصل إل مكان مل ُيِصْبُه 
املاء املغسول به طاهر لكان الصبُّ نارًشا للنجاسة  البول مما جياوره، فلول أنَّ 

وذلك خالف مقصود التطهري.

ما يرشد إليه احلديث: 4
الرفُق باجلاهل وتعليُمه ما يلزم من غري تعنيف.. 1

٢ .. ورمحته بأمته، وعظيم خلقه ، رأفة النبي

صيانُة املساجد وتنزهُيَها عن األقذار والنجاسات.. 3

الحرتاز من النجاسة كان مقرًرا يف نفوس الصحابة، وهلذا أنكروا بحضته . 4
 قبل استئذانه.

دفع أعظم املفسدتني باحتمل أيرسمها.. 5
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األسئلة س1 : بنيِّ معاين الكلمت اآلتية:

))دعوه – هريقوا – َسْجًل – َذُنْوًبا ((       

س2 : ما اسم األعرايب الذي بال يف املسجد؟

س3 : ارشح احلديث بأسلوبك.

س4 : اذكر بعض ما ُيرشد إليه احلديث.

س5 : وما سمة األمة اإلسالمية الواردة يف احلديث؟

س6 : كيف تطهر األرض إذا تنجست مع بيان آراد العلمء يف ذلك؟
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�ث السادس الحد�ي

 حقيقة صلة الرحم 

َعْن َعْبِد اهلل بْن َعْمٍرو  َعِن النَّبـِيِّ  َقاَل: 
�َلْيَس الَواِصُل بِالـُمَكافِِئ، َولِكِن الَواِصُل الَِّذي إَِذا ُقِطَعْت َرِحُمُه َوَصَلَها�.
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التعريف ابلراوي احلديث: 

هو عبد اهلل بن عمرو بن العاص بن وائل القريش أبو حممد، أسلم قبل أبيه، وكان عاملًا مكثًرا 
فيها ما سمعه من يفِّ  الصادقة، كتب  له الصحيفة    القرآن، كاتًبا حلديث رسول اهلل  لقراءة 

رسول اهلل  مبارشة، روى سبعامئة حديث تويف سنة ثالث وستني من اهلجرة.

معاين املفردات:

�امُلَكاِفـىُء�: هو الذي ُيْعِطي لغريه نظري ما أعطاه. 	

غريه  	 قاطعه  وإذا  َأْعَطى،  ُمنَِع  إذا  الذي  أي  َوَصَلَها�:  َرِحـُمُه  ُقِطَعْت  إَِذا  �الَِّذي 
بالصلة. قابله 

املباحث العربية:

�َوَلِكِن الَواِصُل�: بتخفيف نون لكن. 	

�ُقِطَعْت� : بضم القاف، وكرس الطاء مبنًيا للمفعول، و»َرِحـُمُه«: نائب فاعل. 	
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الشرح والبيان:

وفيه ما ييل:

املقصود بالواصل احلقيقي لرمحه. 1
أقسام الناس ما أرحامهم. 2

بم حتصل صلة الرحم؟ 3
ما يرشد إليه احلديث. 4
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املقصود بالواصل احلقيقي لرمحه: 1

َم له  معنى احلديث أنَّه ليس الواصل حقيقة هو الذي ُيْعِطي غريه مكافأة عىل ما ّقدَّ
من صلة عىل سبيل املعاوضة واملبادلة، ولكن الواصل عىل احلقيقة هو الذي إذا 
لة، فليست حقيقة الواصل من ُيَكاِفُئ صاحبه  ُه، ومل ُيْعطه قابله بالصِّ قاطعه َغرْيُ

َل عىل صاحبه. بمثل فعله، ولكنَّه َمْن َيَتَفضَّ

أقسام الناس مع أرحامهم: 2
الناس جتاه الرحم عىل ثالثة أقسام : 

َل عليه، فهو يصل َرمَحِه لكنهم  ل، وال ُيَتَفضَّ األول: واصل: وهو الذي َيَتَفضَّ
يقطعونه.

والثاين: ُمَكاِفئ: وهو الذي ال يزيد عىل ما يأخذ.

َل عليه، وال َيُردُّ عىل صاحب الفضل.  والثالث: َقاِطٌع: وهو الذي ُيَتَفضَّ

اجلانبني،  باملقاطعة من  تقع  قد  اجلانبني كذلك  بالصلة من  املكافأة  تقع  قد  وكام 
َي َمْن َجاَزاُه ُمَكاَفًئا. َفَمْن بدأ حينئذ بالصلة فهو الواصل، فإْن ُجْوِزَي ُسمِّ

بم حتصل صلة الرحم؟ 3
احلاجة،  عند  واملساعدة  املال،  وإنفاق  املعاملة،  بإحسان  الرحم  صلة  وحتصل 
وطالقة الوجه، والدعاء، والنصيحة، وبدفع الرضر، وكف األذى وباجلملة : 

إيصال ما أمكن من اخلري، ودفع ما أمكن من الرش بحسب الوسع والطاقة.
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ما يرشد إليه احلديث: 4
بيان فضيلة صلة الرحم.. 1

ُل عىل صاحبه.. 2 ليس الواصل من يكافئ صاحبه بمثل فعله، ولكنه َمن َيَتَفضَّ

الناس يف الوصل وعدمه ثالثة أقسام : ُمَواِصٌل وُمَكاِفٌئ وَقاِطٌع.. 3

حرص النبي  عىل أمته بتعليمهم ما فيه نفعهم يف دنياهم وأخراهم.. 4

األسئلة
س1 : بنيِّ معاين الكلامت اآلتية:

ُه َوَصَلَها( )املكافئ ـ الَِّذي إَذا ُقِطَعت’ َرمِحُ       

س2 : ما أقسام الناس جتاه الرحم؟ وبم حتصل صلة الرحم؟

س3 : ارشح احلديث بأسلوبك.

س4 : اذكر بعض ما ُيرشد إليه احلديث.

س5 : ما املقصود بالواصل احلقيقي لرمحه؟

س6 : وما مقاصد احلديث يف صلة األرحام ؟
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ع  �ث السا�ب الحد�ي

 انصر أخاك ظالًما أو مظلوًما 

:  ََِّقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ، َعْن َأَنٍس
ه، َهَذا َنْنُصُرُه َمْظُلوًما،  �اْنُصْر َأَخاَك َظاِلًما َأْو َمْظُلوًما�، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اللَّ

َفَكْيَف َنْنُصُرُه َظاِلًما؟ َقاَل: �َتْأُخُذ َفْوَق َيَدْيِه�.
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التعريف ابلراوي احلديث: 

هو أنس بن مالك بن النرض األنصاري اخلزرجي، أبو محزة، خدم النبي  عرش سنني، 
مااًل وولًدأ، وأطوهلم  األنصار  أكثر  فكان من  العمر،  والولد وطول  املال  بالربكة يف  له  ودعا 
الصحابة  من  مات  من  آخر  وهو  حديًثا،   )2286( وثامنني  وستة  ومائتني  ألفني  روى  عمًرا، 

بالبرصة سنة ثالث وتسعني )93هـ( عن ثالث ومائة )103( سنة، وقيل : )120(.

معاين املفردات

�اْنُصْ أَخاَك�: أي األخ يف اإلسالم. 	

ُه َمْظُلْوًما�: املراد أنَّ نرص هذا الرجل املظلوم أمٌر ظاهر. 	 �َهَذا َنْنُصُ

إذا كان  	 بالقول، وذلك  يمتنع  إْن مل  الظلم  بالقوة من  َيَدْيِه�: أي متنعه  َفْوَق  �َتأُخُذ 
يف إمكانك.

املباحث العربية

�: النرص عند العرب بمعنى اإلعانة، فهو من باب تسمية اليشء باسم ما يؤول  	 �اْنُصْ
إليه عىل سبيل املجاز املرسل، وهو من عجيب الفصاحة النبوية، ووجيز البالغة.

�َظامِلًا َأْو َمْظُلْوًما� منصوب عىل احلال من املفعول. 	

َ بالفوقية إشارة إىل األخذ باالستعالء والقوة، وهو كناية عن  	 �َتأُخُذ َفْوَق َيَدْيِه�: َعربَّ
املنع بأيِّ طريق كان.
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الشرح والبيان:

وفيه ما ييل :

سبب هذا احلديث ودليله. 1
2 نرص املسلم ألخيه عىل كل حال كيف يكون ودليله.
ورد صدر احلديث عىل لسان بعض الناس فمن هو؟ 3

ما يرشد إليه احلديث. 4

سبب هذا احلديث ودليله. 1
اْقَتَتَل  َقاَل:   ، َجابٍِر  َعْن  مسلم  اإلمام  صحيح  يف  احلديث  هلذا  َسَبٌب  ورد 
ُغاَلَماِن: ُغاَلٌم ِمَن امُلَهاِجِرْيَن، َوُغاَلٌم ِمَن اأَلْنَصارِ، َفَناَدى امُلَهاِجُر َأْو امُلَهاِجُرْوَن: 
 َفَقاَل: �َما  : َيا َلأَلْنَصاِر، َفَخَرَج َرُسْوُل اهللِ  َيا َلْلُمَهاِجِرْيَن، َوَناَدى اأَلْنَصاِريُّ
ِة� َقاُلوا: اَل َيا َرُسْوَل اهلل إاِلَّ َأنَّ ُغاَلمنْيِ اْقَتَتاَل َفَكَسَع)1( َهَذا َدْعَوى َأْهِل اجَلاِهِليَّ

ُجُل َأَخاُه َظامِلًا َأْو َمْظُلْوًما، إِْن َكاَن َظامِلًا  ا اآلَخَر، َقاَل: �َفَل َبْأَس َوْلَيْنُصِ الرَّ َأَحُدُهَ
ُه�. ، َوإِْن َكاَن َمْظُلْوًما َفْلَيْنُصْ ُه َلُه َنْصٌ َفْلَيْنَهُه َفإِنَّ

)1(  �َكَسَع� أي : رضبه من خلفه بيده، أو بقدمه.
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نص الـمسلم ألخيه عىل كل حال كيف يكون ودليله. 2
ه إيَّاه عىل  إّن َنرْصَ املسلم ألخيه الظامل يكون بمنعه إيَّاه من الظلم، وهذا ِمْن َنرْصِ
شيطانه الذي يغويه، وعىل نفسه التي تأمره بالسوء وتطغيه، وقد جاء يف رواية 
ْلِم  ُجُزُه، َأْو َتَْنُعُه، ِمَن الظُّ ُه ؟ َقاَل: ))حَتْ أخرى: � َأَفَرَأْيَت إَِذا َكاَن َظامِلًا َكْيَف َأْنُصُ
اه ذلك إىل أن ُيْقَتصَّ منه، فَمْنُعُه له من  ُه� فهو إذا ُتِرَك عىل ظلمه أدَّ َفإِنَّ َذلَِك َنْصُ

ٌة له وإعانٌة. وجوب القصاص ُنرْصَ

أما َنرْص املسلم أخاه املظلوم ـ يف حقه أو ماله - فيكون بمنع الظلم عنه بكل ما 
أحٌد  به  قام  فإن  الكفاية،  املسلمني عىل  الوسائل، وهو واجب عىل  يستطيع من 
وبني  بينه  واحليلولة  عنه،  االعتداء  دفع  نرصه  من  واملقصود  الباقني،  عن  سقط 

إحلاق األذى به.

ورد صدر احلديث عىل لسان بعض الناس فمن هو؟ وما معناه عنده يف هذا احلديث؟ 3

بُن  ُجْنُدب  هو  مظلوًما�  أو  ظاملًا  أخاك  �انص  قال:  َمْن  ل  أوَّ أنَّ  بعُضهم  ذكر 
العنرب بن عمرو بن متيم، وأراد بذلك ظاهره وهو ما اعتاده من محية اجلاهلية ال 

.  ه النبي عىل ما فرسَّ

ولكن ليس بعد بيان رسول اهلل  بيان، وليس بعد تفسريه  تفسري.
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ما يرشد إليه احلديث: 4

احلثُّ عىل التعاون والتضامن يف دفع املظامل حفًظا لسالمة املجتمع.. 1

ِر عن غريه إذا مل يفعل.. 2 بِعِة عىل كل مسلم يستطيع منَع الرضَّ إلقاُء املسؤلية والتَّ

وجوُب نرِص املسلِم أخاه املسلم ظاملًا كان أو مظلوًما بام ُيَناِسُب ُكالًّ منهام.. 3

األسئلة س1 : بنيِّ معاين الكلامت اآلتية:

�أخاك - تأخذ فوق يديه�       

س2 : ما نوع املجاز يف قوله : �اْنُص �، وما إعراب: �َظامِلًا َأْو َمْظُلْوًما�؟

س3 : ارشح احلديث بأسلوبك.

س4 : اذكر بعض ما ُيرشد إليه احلديث.

س5 : ما سبب هذا احلديث، وما دليله؟

س6 : ومن الذي ورد عىل لسانه صدر هذا احلديث، وما معناه عنده؟

7474



عن أيب ُهَرْيَرة ، َعِن النَّبِيِّ  قال: 
ُلْقَمًة َأْو  َفلُيَناِوْلُه  َمَعُه،  ُيْجِلْسُه  َلْم  بَِطَعاِمِه، َفإِْن  َخاِدُمُه  َأَحَدُكْم  َأَتى  إَِذا  �

َـّــُه َوِلَي ِعَلَجُه�. ُلْقَمَتْيِن َأْو ُأْكَلًة َأْو ُأْكَلَتْيِن، َفإِن

امن  �ث ال�ث الحد�ي

 الرفق بالخادم 
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معاين املفردات

ُه سواء كان َعْبًدا أو حًرا، ذكًرا أو أنثى. 	 ِدُم َغرْيَ �َخاِدُمُه�: املراد باخلادم: من َيْ

�َفلُيَناِوْله�: من الطعام. 	

ويف  	 فقط،  ))ُلْقَمة((  بلفظ:  الرتمذي  ورواه  الراوي،  من  شكٌّ  ُلْقَمَتْي�:  َأْو  �ُلْقَمًة 
رواية مسلم تقييد ذلك بام إذا كان الطعام قلياًل.

�َأْو ُأْكَلة َأْو ُأْكَلَتْي�: بضم اهلمزة يعني ُلْقَمة َأْو ُلْقَمَتنْي.  	

	 . �: بكرس الالم أي َتَوىلَّ �َوِلَ

الطبخ،  	 عند  وُدَخانِه  ه  َحرِّ َة  مشقَّ َل  مَّ َوحَتَ وجتهيزه،  صنعه  توىل  أنه  أي:  �ِعَلَجه�: 
قت به نفسه، وشمَّ رائحته، وهذا أمر أغلبي، وإال فاألمر بذلك مندوب، وإن مل  وتعلَّ

َيِل عالجه.

املباحث العربية

�َخاِدم�  	 وَرْفِع  ٌم،  ُمَقدَّ مفعوٌل  َأنَّه  عىل  �َأَحد�  بَِنْصِب  َخاِدُمُه�:  َأَحَدُكْم  َأَتى  �إَِذا 
الفاعلية. عىل 

ر تقديره: �فلُيْجِلسه معه� وهو جواب �إَِذا�،  	 ِلْسُه َمَعُه�: معطوف عىل ُمَقدَّ �َفإِْن َلْ ُيْ
وثبت يف رواية مسلم: �َفْلُيْقِعْدُه َمَعُه� َفْلَيْأُكْل.

عىل  	 املرتادفني  أحد  عطف  من  يكون  أن  وحيتمل  للشك،  �َأْو�   :� ُلْقَمَتْيِ �لُقْمَةً َأْو 
ح بعضهم بجوازه. اآلخر بكلمة �َأْو�، وقد رصَّ

�َأْو ُأْكَلًة َأْو ُأْكَلَتْي�: ))َأْو(( للتنويع، أو بمعنى �َبْل�. 	
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الشرح والبيان:

وفيه ما ييل:

حكم جلوس اخلادم عىل مائدة سيده، ومقدار ما يعطى من الطعام. 1
متى يطعم اخلادم لقمة أو لقمتني ونوع اإلطعام، وأثر ذلك عىل السيد واخلادم. 2

ما يرشد إليه احلديث. 3

وهذا إمجال تفصيلة ما ييل:

حكم جلوس اخلادم عىل مائدة سيده، ومقدار ما يعطى من الطعام: 1
أفضل  واإلجالس  العلامء،  عند  الراجح  للندب عىل  واملناولة  باإلجالس  األمر 
وحيسن  ونحوها،  اشمئزاز  أو  ِريَبة  كنحو  إجالسه  من  يمنع  سبب  ُيوَجد  مل  إْن 
أن تكون اللقمة أو اأُلكلة تسد جوعته، فال تكون لقمة صغرية تثري الشهوة، وال 
َيُعمُّ  ْهَمة، وليس األمر بذلك قارًصا عىل من صنع الطعام بل الوصف  تقيض النَّ

ليشمل كل خادم.

متى يطعم اخلادم لقمة أو لقمتي عىل مائدة سيده، ومقداره: 2
ُلْقَمَتنْي إذا كان الطعام قلياًل، أما إذا كان كثرًيا َفيْلزُمُه  َأْو  ُلْقَمة  إن إطعام اخلادم 
َيطَعَمُه من فضالت  أو  يأكلُه هو،  أقلَّ جودًة مما  له طعاًما  ُيْشبَِعه، وال جيعل  أْن 
م، وهذا األدب جيعل اخلادم عفيف اليد  الطعام؛ فإنَّ نفس اخلادم تتعلق بام ُيَقدِّ

والنفس؛ فال يرسق ماَل سيده، أو حيقد عليه.
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ما يرشد إليه احلديث: 3
احلث عىل حسن معاملة اخلدم، وتطييب نفوسهم.. 1

احلث عىل مكارم األخالق واملواساة، والتواضع، وعدم الرتفع عىل عباد اهلل . 2
ولو كانوا خدًما.

مواساة صانع الطعام أو حامله بام تطيب به نفسه.. 3

استحباب إعطاء األجري شيًئا من الذي يصنعه أو جينيه.. 4

األسئلة س1 : بنيِّ معاين الكلامت اآلتية:

�خادمه – َوِل – علجه�       

َأْو  �ُلْقَمًة   : قوله  �َأْو� يف  نوع  َخاِدُمُه�؟ وما  َأَحَدُكْم  َأَتى  �إَِذا  إعراب:  ما   : س2 
�؟ ُلْقَمَتْي�، �َأْو ُأْكَلًة َأْو ُأْكَلَتْيِ

س3 : ارشح احلديث بأسلوبك.

س4 : اذكر بعض ما ُيرشد إليه احلديث.

ُيطعم  ومتى  يعطى،  ما  مقدار  وما  سيده؟  مائدة  عىل  اخلادم  جلوس  حكم  ما   : س5 
اخلادم لقمة أو لقمتني؟
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اسع  �ث ال�ت الحد�ي

 اإلصالح بين الناس 

عن ُأمِّ ُكْلُثوم بِنِْت ُعْقَبَة َقاَلْت: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل َيُقوُل: 
اُب الَِّذي ُيْصِلُح َبْيَن النَّاِس، َفَيْنِمي َخْيًرا أو َيُقوُل َخْيًرا� �َلْيَس اْلَكذَّ
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التعريف ابلراوي احلديث: 

هي أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط األموية، صحابية جليلة من املهاجرات، أسلمت يف مكة 
وبايعت، وهاجرت وحدها سنة سبع، روت عرشة أحاديث، وتوفيت سنة أربعني من اهلجرة.

معاين املفردات:

رِب باليشء بخالف ما هو عليه، ويتلق شيًئا  	 ُيْ اُب هو الذي  اْلَكذَّ اُب�:  �َلْيَس اْلَكذَّ
من عنده.

املذموم  	 الكذاب  ليس  واملعنى:  اإلفساد،  ضد  اإلصالح  من  الياء  بضم  �ُيْصِلُح�: 
الذي يصلح بني الناس بل هذا حمسن.

ا � : بفتح الياء وسكون النون وكرس امليم يقال: نميت احلديث بالتخفيف  	 � َفَيْنِمي َخْيً
اإلفساد  وجه  عىل  ْغته  َبلَّ فإذا  اخلري،  وطلب  اإلصالح،  وجه  عىل  ْغته  َبلَّ إذا  أنـمية 

ْيَته بالتشديد. والنميمة قلت َنمَّ

ا�: شك من الراوي، ومعنى ذلك بأن يرب عام علمه من اخلري، ويسكت  	 �أو َيُقوُل َخْيً
عام علمه من الرش.
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املباحث العربية

�الَِّذي ُيْصِلُح َبْيَ النَّاِس�: مجلة يف حمل نصب خرب �ليس�، واسمها مرفوع. 	

الشرح والبيان:

وفيه ما ييل:

الكذب حقيقته وقبحه واملراد به يف هذا احلديث. 1
الكذب اجلائز ودليله هل يدخل معه غريه. 2

ما يرشد إليه احلديث. 3

وهذا إمجال تفصيلة ما ييل:

الكذب حقيقته وقبحه واملراد به يف هذا احلديث: 1
اًبا وال يستحق إثم  الكذب من أقبح الذنوب، وأفحش العيوب، ولكن ال ُيَعدُّ كذَّ
غ ما علم من اخلري، وسكت عام  َفَنَقَل وَبلَّ الكذب َمْن أراد اإلصالح بني الناس 

َعِلم من الرش، أو َذَكَر خرًيا بداًل من الرش.

ليس املراد يف احلديث نفي الكذب ذاته، بل نفي إثمه، فالكذب كذٌب سواء كان 
لإلصالح، أو لغريه.
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الكذب اجلائز ودليله هل يدخل معه غيه: 2

الصالح  منه  ُيرجى  الذي  القليل  الفساد  يف  أألوقات  بعض  يف  ُص  ُيَرخَّ وقد 
اْبُن  قاَل  أنَّه جيوز لغرض اإلصالح،  الكثري، فالكذُب وإن كان فيه مفسدٌة إال 
يِف  إاِلَّ  َكِذٌب  النَّاُس  َيُقوُل  ِمَّا  ٍء  َشْ يِف  ُص  ُيَرخَّ َأْسَمْع  �َوْل   : الزهريُّ ِشَهاٍب 
ُجِل اْمَرَاَتُه َوَحِديُث امْلَْرَأِة  َثَلٍث: الـَحْرُب، واإِلْصَلُح َبْيَ النَّاِس، َوَحِديُث الرَّ
عليها  وُيَقاس  الثالثة،  األمور  هذه  يف  الكذب  العلامء  بعض  فأجاز  َزْوَجَها�، 
أمثاهلا من كل ما فيه مصلحة، بل قد يكون الكذب واجًبا كام لو قصد ظامل َقْتَل 

َتٍف عنده فله أن ينفي وجوده عنده، وحيلف عىل ذلك وال يأثم. رجٍل ُمْ

وذهب بعضهم إىل منع الكذب مطلًقا، ومحلوا الكذب املذكور هنا يف احلديث 
عىل التورية كأْن يقول للظامل: دعوت لك أمس يعني اللهم اغفر للمسلمني، وَيِعُد 

امرأته بعطية ويريد إن قّدر اهلل، وأْن يظهر من نفسه قّوة يف احلرب مع ضعفه.

ما يرشد إليه احلديث: 3
الرتغيب يف اإلصالح بني الناس وإزالة اخلصومات فيام بينهم.. 1

والتعريض . 2 اإلصالح،  ألجل  املواطن  بعض  يف  الكذب  جواز 
أحسن. والتورية 

اإلرشاد إىل ما يدفع املفسدة وجيلب املصلحة.. 3

جواز ارتكاب أخف الرضرين بتحمل أدناها عند الرضورة.. 4
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األسئلة س1 : بنيِّ معاين الكلامت اآلتية:

�الكذاب - ُيصلح - َيْنِمي�.       

ص فيه؟ س2 : ما املراد بالكذب يف احلديث؟ وهل ُيَرخَّ

س3 : ارشح احلديث بأسلوبك.

س4 : اذكر بعض ما ُيرشد إليه احلديث.
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ر  �ث العا�ث الحد�ي

 ُخُلق الَحَياء 

 :َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل  َعْن َأيِب َمْسُعوٍد
ِة اأُلوَلى إَِذا َلْم َتْسَتِح َفاْصَنْع َما ِشْئَت � ا َأْدَرَك النَّاَس ِمْن َكَلِم النُُّبوَّ � إِنَّ ِممَّ
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التعريف ابلراوي احلديث: 

هو أبو مسعود البدري األنصاري: عقبة بن عمرو، معروف باسمه وكنيته، روى له اثنتان 
ومائة حديث )102( وتويف سنة أربعني )40هـ(.

معاين املفردات:

�ِمَّا َأْدَرَك النَّاَس�: ما َبَلَغُهم وانترش فيهم وجرى عىل ألسنتهم. 	

ِة اأُلوَل�: ِمْن ِحَكم ورشائع األنبياء السابقني مما اتفقوا عليه ودعوا  	 ُبوَّ �ِمْن َكَلِم النُّ
ل للعلم بصوابه واتفاق العقول عىل حسنه، فاألولون واآلخرون  إليه، ومل ُيْنَسخ ومل ُيَبدَّ

من األنبياء عىل منهاج واحد يف استحسانه.

َمد، َوَترِك ما ُيَذمُّ  	 �إَِذا َلْ َتْسَتِح�: احلياء: صفٌة يف النفس حتمل صاحبها عىل ِفْعِل ما حُيْ
عليه وُيَعاب به، أي إذا مل يكن عندك حياٌء يمنعك من فعل القبيح.

املباحث العربية:

�َفاْصَنْع َما ِشْئَت� األمر هنا عىل غري معناه احلقيقي إىل معنى التهديد والوعيد أي:  	
قوله  مثل  عليه  سُتَعاَقب  فإنك  بالسوء  األمارة  نفسك  به  تأمرك  مما  شئت  ما  اصنع 

تعاىل:﴿يب رت زت﴾ )سورة فصلت اآلية: 40( .

 أو يكون األمر بمعنى اخلرب أي: صنعت ما شئت. 	

مما  	 يكن  ومل  فعاًل  أردت  إذا  واملعنى:  لإلباحة،  ويكون  معناه  عىل  األمر  حُيَمل  وقد 
ُيسَتْحَيا من فعله رشًعا فافعل ما شئت وال تستح منه وإن كان يعاب عليك ُعْرًفا.
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الشرح والبيان:

وفيه ما ييل:

املسلم حييٌّ يتبع الرشع فال يالفه حتى لو خالف العرف. 1
ما يرشد إليه احلديث. 2

املسلم حييٌّ يتبع الرشح فل خيالفه حتى لو خالف العرف: 1
حيمل معنى احلديث عىل وجهني:

األول: إذا مل تستح من فعل القبيح الذي َيْسَتْحيِي منه الناس فاصنع ما شئت 
فال رادع لك، ومعناه: التوبيخ.

فال  امُلُروءة  ُيْنِقُص  وال  الرشع  يف  منه  ُيْسَتْحَيا  ال  مما  تفعله  ما  كان  إذا  الثاين: 
َحَرَج عليك.

وبدأ احلديث بِِذْكر النبوة األوىل للتنبيه عىل أّن هذا األمر مما ينبغي احلرص عليه 
واالهتامم به.
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ما يرشد إليه احلديث: 2
إّن مكارم األخالق من مجلة ما اتفقت عليه رشائع األنبياء.. 1

إّن احلياء أمر جامع ملحاسن األخالق وشعبة من شعب اإليامن.. 2

التحذير والوعيد عىل قلة احلياء.. 3

ه أن ُيَعاَب عليه ُعْرًفا.. 4 َمْن َفَعَل ما ال يستحيا منه رشًعا مل َيرُضّ

األسئلة
س1 : بنيِّ معاين الكلامت اآلتية:

ِة اأُلوَل� ُبوَّ        �احلياء - ِمْن َكلِم النُّ

س2 : ما نوع األمر يف قوله : ))َفاْصَنْع َما ِشْئَت((؟ وعالم حيمل معنى احلديث؟

س3 : ارشح احلديث بأسلوبك.

س4 : اذكر بعض ما ُيرشد إليه احلديث.
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ر  �ش الحاد�ي ع�ش الحد�ي

 ثواب الَغْرس والزرع 

َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك  َعِن النَّبِيِّ  َقاَل: 
ٌة، إِالَّ  َكاَن َلُه بِِه َصَدَقٌة� �َما ِمْن ُمْسِلٍم َغَرَس َغْرًسا، َفَأَكَل ِمْنُه إِْنَساٌن َأْو َدابَّ
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معاين املفردات

 �ُمْسِلٍم�: املراد باملسلم اجلنُس، فتدخل املرأُة املسلمُة أيًضا. 	

َجَر أي: أثبته يف األرض. 	 �َغَرَس�: َغَرَس الشَّ

�َصَدَقٌة�: ُيَراد هبا الثواُب يف اآلخرة. 	

املباحث العربية

ْرَع أي: احلبوب، غرُي الغرِس أي: األشجار والنخيل. 	 �أو�: للتنويع؛ ألن الزَّ

ابة ما دبَّ عىل وجه  	 ٌة�: من عطف العام عىل اخلاص، إن كان املراد بالدَّ �إِْنَساٌن َأْو َدابَّ
ابة املعروفة. األرض، أو من عطف اجلنس عىل اجلنس؛ إن كان املراد بالدَّ

الشرح والبيان:

وفيه ما ييل:

بركة عمل املسلم ودوام أجره، وِسُّ ِذكره يف احلديث دون غريه. 1
أفضل أعامل املرء يف احلياة. 2

ما يرشد إليه احلديث. 3
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بركة عمل املسلم ودوام أجره، ومل ُخص املسلم هبذا الثواب دون غريه؟ 1

املثمرة،  واألشجار  النخيل،  من  نوع  أي  َيْغرس  ال  املسلم  أنَّ  احلديث  هذا  ُيفيُد 
أو يزرع شيًئا من احلبوب فيأكل منه أي إنساٌن، أو هبيمٌة، أو َطرْيٌ إاِلَّ كان له أجر 
الصدقة وثواهبا وإن مل يقصد ذلك، وأن ذلك األجر يستمر ما دام الغرس مأكواًل 

منه، ولو مات غارسه، أو انتقل ملكه لغريه.

ى املسلمون بثمره  ْكِر؛ ألنه ينوي عند الغرس غالًبا أن َيَتَقوَّ وَخصَّ  املسلَم بالذِّ
ُصُل له الثواب يف اآلخرة. عىل طاعة اهلل- تعاىل- وألن املسلم هو الذي َيْ

أفضل أعامل املرء يف احلياة: 2

وقيل:  املكاسب.  أفضُل  الزراعة  أّن  عىل  احلديث  هبذا  العلامء  بعُض  استدّل 
حاجة  باختالف  خيتلف  ذلك  أّن  والتحقيق:  التجارة.  وقيل:  باليد،  الكسب 

الناس وظروفهم.

ما ُيْرِشد إليه احلديث: 3
احلث عىل عامرة األرض.. 1

الرتغيب يف زرع احلبوب، وغرس األشجار املثمرة.. 2

فيه دليل عىل أن الزراعة من أفضل املكاسب.. 3

بيان سعة كرم اهلل تعاىل، وأنَّه ُيثِيُب عىل ما َيْسَتِمر َنْفُعُه بعد احلياة، كام ُيثِيُب عليه . 	
يف احلياة.

أنَّ ما ُأِخَذ من اإلنسان واْنُتِفَع به فهو صدقة له.. 	
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األسئلة
س1 : بيِّ معاين الكلامت اآلتية؟:

� مسلم - َغَرَس - صدقة �.       

ٌة((؟ س2 : ما نوع �أو� يف قوله : ))إِْنَساٌن َأْو َدابَّ

س3 :  مل ُخصَّ املسلُم بالذكر؟ وما أفضل اعامل املرء ىف احلياة؟

س4 : ارشح احلديث بأسلوبك.

س5 : اذكر بعض ما ُيرشد إليه احلديث.
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ر  �ي ع�ش
ا�ن �ش ال�ش الحد�ي

 عقوبة قطع الرحم 

، قال:  َعْن ُجَبرْيِ ْبِن ُمْطِعٍم  َعِن النَّبِيِّ
�اَل َيْدُخُل اْلَجنََّة َقاِطٌع�.
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التعريف براوي احلديث:

هو ُجبري بن ُمْطعم بن عدي القريش، صحايب عارف بأنساب العرب، عدد أحاديثه ستون 
)60( حديًثا، وتويف سنة ثامن ومخسي )8	هـ(.

معاين املفردات:

ويمنعهم  	 واملعاداة،  باهلجر  يقطعهم  الذي  وهو  للرحم،  قاطع  أي:  �َقاِطٌع�: 
املعروف واملعونة.

املباحث العربية:

َة َقاِطٌع�: َحْذُف مفعول ))َقاِطٌع(( يدل عىل عمومه أي: َمْن َقَطَع مجيع  	 نَّ �اَل َيْدُخُل اْلَ
ما أمر اهلل به أن ُيوَصَل، َلِكْن جاء يف حديث آخر: ))َقاِطُع َرِحٍم(( َفُيْحَمل عىل َقاِطع 

ة. ِحِم َخاصَّ الرَّ

�النة� دار النعيم يف اآلخرة أعدها اهلل للطائعي من عباده. 	
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الشرح والبيان:

وفيه ما ييل:

ِحم وعدم وصلها، وكيف ُيرم من دخول اجلنة؟ التحذير من قطعية الرَّ 1
ِحم وبم يتحقق وصلها أو قطيعتها؟  املقصود بالرَّ 2

ما يرشد إليه احلديث. 3
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ِحم وعدم وصلها، وكيف ُيرم من دخول النة؟ التحذير من قطيعة الرَّ 1

َمُل معنى احلديث  هذا احلديث فيه وعيد شديد، وزجر وختويف ملن يقطع رمحه، وُيْ
عىل وجهي:

َمل عىل امُلْسَتِحلِّ لقطع الرحم بال سبب، وال ُشْبَهة مع علمه بتحريمها. األول: ُيْ

الثاين: أنه ال َيْدُخل اجلنة يف الوقت الذي َيْدُخلها الواصل رمحه.

ِحم وبم يتحقق وصلها أو قطيعتها؟ املقصود بالرَّ 2

ورد احلثُّ عىل صلة الرحم يف آياٍت وأحاديَث كثريٍة، واختلف العلامء يف تعريف 
ُرُم النكاح بينهام بحيث لو كان أحدمها  الرحم التي جتب صلتها فقيل: هي التي َيْ

َذَكًرا َحُرَم عىل اآلخر.

وقيل: هو من كان متصاًل بمرياث. وقيل: من كان بينه وبي اآلخر قرابة سواء 
كان يرثه أوال.

نَّاُصِح، والَعْدِل واإلنصاِف، واإلنفاِق  ، والتَّ اُحِم، والتَّوادِّ ُصُل صلة الرحم بالرتَّ وَتْ
األذى عنه بحسب  له، ودفع  اخلري  إرادة  وباجلملة:  ِد حاله،  َوَتَفقُّ القريب،  عىل 

الطاقة، وأدنى درجات صلة الرحم ترك اهلجر، وصلتها بالكالم ولو بالسالم.

واملعاداِة،  واإلساءِة،  واهلجِر،  إليها،  اإلحساِن  ِك  برَِتْ الرحم  قطيعة  ُصُل  وَتْ
وغري ذلك.
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ما ُيْرِشد إليه احلديث: 3
الوعيُد الشديُد ملن قطع رمحه.. 1

وجوُب صلِة الرحم.. 2

قطيعُة الرحم من الكبائِر.. 3

األسئلة
س1 :بي معنى كلمة ) قاطع(.

س2 : ما مفعول )قاطع(؟ وما س حذفه؟

َة َقاِطٌع�؟ وعالم يمل معنى احلديث؟ نَّ س3 : ما املراد بقوله : �اَل َيْدُخُل اْلَ

س4 : بم تصل صلة الرحم وقطيعتها؟

س5 : ارشح احلديث بأسلوبك.

س6 :اذكر بعض ما ُيرشد إليه احلديث.
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ر  ال�ش ع�ش �ش ال�ش الحد�ي

 من عالمات اإليمان 

 :اهلل عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل  ،عن النُّْعاَمِن ْبِن َبِشرٍي
إَِذا  الَجَسِد،  َكَمَثِل  َوَتَعاُطِفِهْم،  ِهْم،  َوَتَوادِّ َتَراُحِمِهْم  فِي  الُمْؤِمنِيَن  �َتَرى 

ى�. َهِر َواْلُحمَّ اْشَتـَكى ُعْضًوا َتَداَعى َلُه َساِئُر َجَسِدِه بِالسَّ
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التعريف براوي احلديث:

النعامن بن بشري بن سعد بن ثعلبة األنصاري، أبو عبد اهلل اخلزرجي، له وألبويه صحبة. 
ويل محص ليزيد بن معاوية، ثم ويل إمرة الكوفة، وهو أول مولود لألنصار بعد اهلجرة. له 	12 

حديًثا، وكان فصيًحا، َويِلَ الكوفَة، ودمشق، ثم ُقتِل بِحمص سنة 	6 هـ، عاش)	6( سنة.

معاين املفردات:

بسبب  	 بأخوة اإلسالم ال  بعًضا  بعُضهم  يرحم  بأن  واملراد:  الرمحة،  �َتَراُحِِهْم�: من 
يشٍء آخر.

ِهْم�: من املودة، واملراد: تواصلهم اجلالب املحبة كالتزاور والتهادي. 	 �َوَتَوادِّ

�َوَتَعاُطِفِهْم�: من العطف، وُيراُد به إعانة بعضهم بعًضا. 	

�َتَداَعى َلُه َسائُِر َجَسِدِه�: أي دعا بقية األعضاء بعًضا إىل املشاركة يف األمل. 	

َهِر�: أي: األرق وعدم النوم، ألن األمل يمنع النوم. 	  �بِالسَّ

ى�: هي احلرارة املرتفعة التي ترض بالبدن. 	 مَّ �َواحْلُ
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املباحث العربية:

ِهْم�: أصله بدالي ُأدِغمت األوىل يف الثانية،)والتوادد( تفاعل من املودة بصلة  	 �َتَوادِّ
ُكلٍّ منهم اآلخر.

�َكَمَثِل اَلَسِد�: تشبيه متثييل، وهو تشبيه هيئة هبيئة، حيث ُشبَِّهت اهليئة احلاصلة من  	
ترابط أفراد املؤمني هبيئة اجلسد وأعضائه، وارتباط كل عضو باآلخر بجامع مشاركة 
املجموع للفرد، وتأثر كلٍّ باآلخر، والغرض من هذا التشبيه هو التنبيه عىل عظم نتيجة 

الرتاحم، والتواد، والتعاطف، واحلث عىل االتاد والتآلف.

�إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا�: فاعل �اْشَتَكى� يعود عىل الشخص املفهوم من اجلسد املتقدم،  	
والتقدير: كمثل أعضاء جسد شخص واحد إذا اشتكى هذا الشخص عضًوا تداعى 

له سائر أعضاء جسده، ويتمل أن يكون ضمري �اْشَتَكى� عائًدا إىل اجلسد.

الشرح والبيان:

وفيه ما ييل:

منها  ُغصن  رضب  إذا  كالشجرة  الرمحة  يف  بعضهم  مع  املؤمني  مثل 
ها. ُكلُّ اضطربت 

1

بالغة الرسول  يف اختيار كلامت احلديث وترتيبها. 2
ما يرس املؤمن ويزنه والدليل عىل ذلك. 3

التوفيق بي احلديث وبي ما نراه يف واقع بعض املسلمي من قاطع وتدابر. 	
منزلة هذا احلديث. 	
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ها: َب ُغصن منها اضطربت ُكلُّ مثل املؤمنني مع بعضهم يف الرحة كالشجرة إذا ُضِ 1

َب  ُه، كالشجرة إذا رُضِ امُلَشبَّه به املؤمنون إذا اشتكى بعُضُه اشتكى كلُّ َمَثُل اجلسد 
غصن من أغصاهنا اهتزت األغصان كلها بالتحرك واالضطراب.

بالغة الرسول  يف اختيار كلامت احلديث وترتيبها: 2

َعاُطِف�  �التَّ ُثمَّ   ،� �التَّوادِّ َثمَّ  اُحِم�،  َ �الرتَّ لفظ  اختيار    الرسول  بالغة  من 
َوادُّ يكون  اُحُم َغالًبا يكون من األعىل لألدنى، والتَّ َ وترتيبها عىل النََّسق املذكور؛ َفالرتَّ
وبالعكس،  لألدنى،  األعىل  من  يكون  َعاُطُف  والتَّ غالًبا،  املكانة  يف  املتقاربي  بي 

فاألوصاف الثالثة تربط بي طوائف املؤمني مجيًعا يف حاالت الشدة والرخاء.

ما يرس املؤمن ويزنه والدليل عىل ذلك: 3
رواية  يف  جاء  وقد  ُيزنه،  ما  وُيزنه  املؤمن،  أخاه  َيرُسُّ  املؤمن  َأنَّ  احلديُث  ُيِفيُد 
ُه، َوإِِن اْشَتَكى َرْأُسُه،  مسلم: �امْلُْسِلُموَن َكَرُجٍل َواِحٍد، إِِن اْشَتَكى َعْيُنُه، اْشَتَكى ُكلُّ
ي إىل  ُه�، فكام ُيِسُّ اإلنسان عند تأمل بعض أعضاء جسده بأّن األمل َيرْسِ اْشَتَكى ُكلُّ
كلِّ جسده، فكذلك املؤمنون ينبغي أن يزن مجيعهم إذا أصاب أحدهم مصيبة، 

وهيتموا بإزالتها عنه، ألن املؤمني كاجلسد الواحد.
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التوفيق بني احلديث وبني ما نراه يف واقع بعض املسلمني من قاطع وتدابر: 	
قد يظن بعض الناس أن ظاهر احلديث يتعارض مع ما نراه يف الواقع من َتَقاُطٍع 
التي جيب أن يكون عليها  وَتَداُبٍر بي املسلمي، ولكن مراد احلديث بيان احلالة 
املؤمن  َيْشُعَر  أن  اإليامن  عالمات  من  ألن  اإليامن؛  وصف  ليستحقوا  املؤمنون؛ 
من  عالمة  َفَقَد  الشعور  هذا  َفَقَد  فإذا  املؤمنون،  إخوانه  به  ُيِسُّ  الذي  باألمل 

عالمات اإليامن.

ى مرتتبة عىل األرق، فهي نتيجة للتعب  ى، ألن احُلمَّ مَ النبيُّ  السَّهَر عىل احُلمَّ قدَّ
ومرض اجلسم الذي اْعَتلَّ باألرق وعدم النوم.

ما ُيْرِشُد إليه احلديث: 	
تعظيم حقوق املسلمي بعضهم عىل بعض.. 1

احلث عىل الرتاحم بي املؤمني فريحم بعضهم بعًضا بأخوة اإلسالم ونسبه.. 2

الرتغيب فيام جيلب املودة واأللفة، وُيَقّوي الصالت بي أفراد املجتمع.. 3

احلث عىل التعاطف، والتكافل بي املسلمي؛ ألهنم أمة واحدة كاجلسد الواحد.. 	

جواز التشبيه، ورضب األمثال، لتقريب املعاين إىل األفهام.. 	
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األسئلة س1 : بيِّ معاين الكلامت اآلتية:

َهر(. )تراحهم - توادهم - تعاطفهم - السَّ  

س2 : ما نوع التشبيه يف قوله : �َكَمَثِل اَلَسِد�؟

س3 : ارشح احلديث بأسلوبك.

س4 : اذكر بعض ما ُيرشد إليه احلديث.

املسلمي من  تراه ىف واقع بعض  ما  العالقة بي احلديث وبي  : كيف توضح  س5 
م  تقاطع وتدابر؟ وبم توجه كل مسلم ومسلمه لالتباع هلدى نبيهم. وملاذا قدَّ

النبى  السهر عىل احلمى؟
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ر  ع ع�ش �ش الرا�ب الحد�ي

 الوصية بالجار 

َعْن َعاِئَشَة،  َعِن النَّبِي َقاَل: 
ُثُه�. ُه َسُيَورِّ �َما َزاَل ُيوِصينِي ِجْبِريُل بِالَجاِر، َحتَّى َظَنْنُت َأنَّ
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التعريف براوي احلديث:

هي: أم املؤمني: عائشة بنت أيب بكر الصديق التيمية، زوج النبي ، وأشهر نسائه وأحبها 
 )2210( أحاديثها  عدد  والشعر،  بالطب  عاملة  وفقه،  علم  صاحبة  كانت  اهلل،  عبد  أم  لقلبه، 

يت سنة ثامن ومخسي )8	هـ(. حديًثا، ُتُوفِّ

معاين املفردات

ني عىل صلته وإكرامه. 	 �ُيوِصينِي�: أي: يثُّ

اِر�: يطلق عىل الـُمجاور يف الدار، وهو األغلب واملراد هنا يف احلديث. 	 �بِاْلَ

َد يف حفظ حقوقه، واإلحسان إليه. 	 �َظَنْنُت�: َحِسبت وتوقعت من كثرة ما َشدَّ

ُثُه�: أي يأتيني بأمر من اهلل تعاىل بتوريث اجلار من جاره. 	 �َسُيَورِّ

املباحث العربية

وتأكيد  	 اجلار،  حق  حفظ  شدة  يف  املبالغة  خمرج  خرج  ُثُه�:  َسُيَورِّ ُه  َأنَّ َظَنْنُت  �َحتَّى 
االعتناء به.
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الشرح والبيان:

وفيه ما ييل:

املقصود باجلار يف احلديث ومراتبه. 1
بم تتحقق الوصية باجلار؟ 2

أقوال العلامء يف املراد بقوله: � حتى ظننت أنه سيورثه �. 3
أقسام اجلريان وحق كل منهم. 	

ما يرشد إليه احلديث. 	

املقصود بالار يف احلديث ومراتبه: 1

واملقيم  والعدَو،  والصديَق  والفاسَق،  والعابَد  والكافَر،  املسلَم  اجَلاِر  اسُم  يشمل 
، واألقرَب داًرا واألبعَد، وللجار  اَر، والقريَب واألجنبيَّ والغريَب، والنافَع والضَّ
مقياًم  قريًبا صديًقا  فأعالها: من كان مسلاًم عابًدا  أعىل من بعض؛  بعُضَها  مراتٌب 

ه بحسب حاله. نافًعا وهكذا، فُيْعَطى كل جاٍر حقَّ
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بم تتحقق الوصية بالار؟ 2

الطاقة  بحسب  إليه  واملعروف  اإلحسان  بإيصال  باجلار  الوصية  امتثاُل  ُصُل  َيْ
عند  ومواساته  عنه،  والسؤال  لقائه،  عند  الوجه  وطالقة  والسالم،  كاهلدية، 
حاجته، وَكفِّ أسباب األذى عنه عىل اختالف أنواعه حسيَّة كانت أو معنوية، 

وباجلملة يصل حقه بإرادة اخلري له، ودفع األذى عنه.

أقوال العلامء يف املراد بقوله: �حتى ظننت أنه سيورثه�: 3

َثُه� عىل قولي: أحدمها:  ُه َسُيَورِّ اختلف العلامء يف املراد بقوله : �حتَّى َظَنْنُت َأنَّ
َعُل له مشاركة يف املال بفرض سهم ُيْعَطاه مع األقارب. جُيْ

َل منزلة من يرث يف الرب والصلة واإلحسان. والثاين: أن ُيَنزَّ

أظهر،  ألنه  األول،  القول  عىل  الرشح  ُمَصنُِّف  الرشقاويُّ  الشيخ  واقترص 
َظَنْنُت  �َحتَّى   : جابر  رواية  يف  وجاء  يقع،  مل  التوريث  بأن  ُيْشِعُر  فاحلديث 

ِمرَياًثا�. َلُه  َعُل  جَيْ ُه  َأنَّ

أقسام الريان وحق كل منهم: 	

 يف حديث آخر أن اجلريان ثالثة: جار له حق واحد: حق اجلوار،  النبي  ذكر 
وهو اجلار املرشك، وجار له حقان: حق اجلوار، وحق اإلسالم، وهو اجلار املسلم، 
وجار له ثالثة حقوق: حق اجلوار، وحق اإلسالم، وحق الرحم، وهو اجلار املسلم 

ذو الرحم القريب.

106106



ما ُيْرِشُد إليه احلديث. 	
تعظيم حق اجلار، واالهتامم بصلته، وفضيلة اإلحسان إليه.. 1

جواز التحدث بام يقع يف النفس من أمور املعروف واخلري.. 2

تأكيد حق اجلار بإرادة اخلري له، وكف األذى عنه.. 3

جواز الظن يف أمور اخلري بخالف الظن يف أمور الرش.. 	

األسئلة
س1 : بيِّ معاين الكلامت اآلتية:

  )يوصيني - ظننت - سيوِرُثه(.

ُثُه�؟ ُه َسُيَورِّ س2 : ما املراد بالتوريث يف قوله : �َحتَّى َظَنْنُت َأنَّ

س3 : بم يصل امتثال الوصية باجلار؟

س4 : ارشح احلديث بأسلوبك.

س5 : اذكر بعض ما ُيرشد إليه احلديث.

س6 : ما املقصود باجلار ىف احلديث، وما مراتبه؟

س7 : وما أقسام اجلريان، وما حق كل منهم؟
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َعْن َأيِب ُموَسى ، َعِن النَّبِي  َقاَل: 
�اْلُمْوِمُن ِلْلُمْؤِمِن َكاْلُبْنَياِن َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا، ُثمَّ َشبََّك َبْيَن َأَصابِِعِه�.

ر  امس ع�ش �ش الحن الحد�ي

 قيمة األخوة اإليمانية 
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التعريف براوي احلديث:

هو أبو موسى: عبد اهلل بن قيس بن سليم أألشعري، شهد خيرب وما بعدها، وقرأ القرآن 
له للفتيا يف حياته، كان زاهًدا عابًدا سليم الصدر مل ُتغريه  عىل النبي  ومحل عنه علاًم كثرًيا أهَّ

اإلمارة وال غريته الدنيا، عدد أحاديثه )360( حديًثا، ُتُويفِّ سنة أربع وأربعي )		هـ(.

معاين املفردات

�اْلُبْنَيان�: أي: البيت الـمبني، 	

�َيُشدُّ َبْعُضُه�: أي: بعض البنيان، وال شك أن اللبنة القوية هي التي َتُشدُّ الضعيفة. 	

َتَمُل أن يكون النبي ، أو أبو موسى األشعري راوي احلديث عنه. 	 �ُثمَّ َشبََّك�: ُيْ

�َبنْيَ َأَصابِِعِه�: أي: أدخل أصابع إحدى يديه بي أصابع اليد األخرى. 	

املباحث العربية

�أل� يف �امْلُْؤِمن� للجنس، فيكون املراد: �بعض املؤمنني لبعضهم�. وقيل: ُيْمِكن  	
أن تكون لالستغراق أي �كل مؤمن لكل مؤمن�.  

الثاين،  	 �امْلُْوِمن�  يف  وللجنس  األول،  �امْلْؤِمن�  امْلَُخاَطب  ذهن  يف  للمعهود  وقيل: 
فيكون املعنى �املؤمن الكامل ملطلق املؤمن�.

�َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا� مجلة حالية، أو صفة، أو مجلة استئنافية بيان لوجه التشبيه. 	
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بعًضا مثل هذا  	 َيُشدُّ بعضهم  أيًضا، أي:  التشبيه  بيان لوجه  َأَصابِِعِه�  َبنْيَ  َشبََّك  �ُثمَّ 
، مبالغة يف بيان األقوال عن طريق احلركات املحسوسة؛ لتكون أوقع يف النفس. دِّ الشَّ

�امْلُْوِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلُبْنَياِن َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا� هذه اجلملة خربية لفًظا، إنشائية معًنى،  	
ألن معناها األمر؛ والتقدير: لَِيُشدَّ امْلُْؤِمُن أخاه امُلْؤِمَن كام َيُشدُّ الُبْنَياُن َبْعُضُه َبْعًضا.

الشرح والبيان:

وفيه ما ييل:

نوع التشبيه يف احلديث وفوائده. 1
ما يفيده تشبيك األصابع يف احلديث. 2

ما يرشد إليه احلديث. 3
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نوع التشبيه يف احلديث وفوائده: 1

 يف هذا احلديث متثيل يفيد احلث عىل معاونة املؤمن للمؤمن، ونرصته، وأن ذلك 
ُصُل فائدته إال بأن ُيْمِسَك بعُضه  ، وال َتْ ك له، فإن البناء ال َيتِمُّ د منه ال َمرْتَ أمر ُمَتَأكَّ
فكذلك  جدرانه،  عت  وَتَصدَّ أركانه،  مت  َتَدَّ ذلك  يكن  مل  وإن  يه،  وُيَقوِّ بعًضا، 
املؤمن ال يتقوى يف أمر دينه ودنياه إال بمعاونة أخيه، ومعاضدته، ومنارصته، فإن مل 

يصل ذلك عجز عن القيام بمصاحله، وَدْفِع املفاسد عنه.

ما يفيده تشبيك األصابع يف احلديث: 2

 ُيْفَهُم من تشبيك األيدي أن تعاضد املؤمني فيام بينهم كتشبيك األصابع بعضها 
يف بعض، فكام أن أصابع اليدين متعددة إال أهنا ترجع إىل أصل واحد، وشخص 
واحد، فكذلك املؤمنون وإن تعددت أشخاصهم فهم يرجعون إىل أصل واحد، 

فتجمعهم أخوة النسب إىل آدم ونوح  وجتمعهم كذلك أخوة اإليامن.

ما ُيرِشُد إليه احلديث: 3
احلث عىل معاونة بعض املؤمني بعًضا يف أمور الدنيا واآلخرة.. 1

تعظيم حقوق املسلمي بعضهم عىل بعض.. 2

احلث عىل املالطفة، والتعاضد، يف غري إثم وال مكروه.. 3

املبالغة يف البيان بتمثيل معنى األقوال باحلركات املحسوسة.. 	

جواز التشبيه، ورضب األمثال، لتقريب املعاين إىل األفهام.. 	
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األسئلة س1 : بيِّ معاين الكلامت اآلتية:

   �يشد بعضه - َشبََّك�.

س2 :  ما نوع �أل� يف �املؤمن�؟ وما إعراب قوله : �َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا�؟

س3 : ارشح احلديث بأسلوبِك.

س4 : اذكر بعض ما ُيرشد إليه احلديث.

س5 :  ما نوع التشبيه يف احلديث، وما فوائده، وما الذى يفيده تشبيك األصابع يف احلدي.

س6 : ما نوع التشبيه يف احلديث، وما فوائده، وما الذى يفيده تشبيك األصابع يف احلديث؟
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ر  �ش السادس ع�ش الحد�ي

  ُحبُّ النبي 
 من كمال اإليمان

َعْن َأِب ُهَرْيَرَة  َأنَّ َرُسوَل اهلل َقاَل: 
ِمْن  إَِلْيِه  َأَحبَّ  َأُكوَن  َأَحُدُكْم َحتَّى  ُيْؤِمُن  بَِيِدِه،اَل  َنْفِسي  �َفَوالَِّذي 

َواِلِدِه َوَوَلِدِه�.
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معاين املفردات:

�اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم�: أي: إيامًنا كاماًل. 	

�: من املحبة، وهي ميل القلب إىل ما ُيوافق امُلِحب. 	 �َأَحبَّ

�َوالِده�: أي: أبيه وأمه، واكتفى باألب عن األم، أو املراد به من له ولد فيشملها. 	

�َوَوَلده�: أي: ذكر وأنثى. 	

املباحث العربية:

مع  	 وهو  حمبوبيه،  أكثر  أي:  املفعول  بمعنى  تفضيل  أفعل  إَِلْيِه�:  َأَحبَّ  َأُكوَن  �َحتَّى 
ُيَتوسع يف  �إَِلْيِه�؛ ألنه  بينه وبني معموله بقوله:  القياس، وُفِصل  كثرته عىل خالف 

الظرف ما ال ُيَتوسع يف غريه.

ِعنَي� هو من عطف العام عىل اخلاص. 	 جاء يف رواية أخرى: �َوالنَّاِس َأْجَ
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الشرح والبيان:

وفيه ما ييل:

َقَسُم النبّي  سببه واختالف األمة عليه. 1
ا بالذكر. رس تقديم الوالد عىل الولد ومل ُخصَّ 2

. أقسام املحبة واجتامعها يف شخص النبي 3
إشكال ورد عىل معنى احلديث وجوابه. 4

. بعض عالمات حمبة النبي 5
ما يرشد إليه احلديث. 6

َقَسُم النبّي  سببه واختالف األمة عليه: 1

بَِيِدِه� وهو من املتشابه، ويف مثله افرتقت  َنْفِس  �َفَوالَِّذي   بقوله:   أقسم النبيُّ 
األمة فرقتني:

هت  مت  ضون األمر يف ذلك إىل اهلل قائلني: ﴿خت  ُيَفوِّ الذين  َضة: وهم  ُمَفوِّ
الذين  وهم  َلة:  وُمَؤوِّ تفصياًل.  أي:   )7 اآلية:  من  عمران.  آل  )سورة  حجمج﴾  مث 
القدرة، واألول:  باليد  املراد  يقال:  يليق كام  َصارًفا  له  يَعيِّنون  لون ذلك، أي:  ُيَؤوِّ

َأْسَلُم. والثاين: َأْحَكُم.

وإنام أقسم  توكيًدا، ويؤخذ منه جواز اإلقسام عىل األمر املهم، للتوكيد، وإن مل 
يكن هناك ُمْسَتْحِلف، وامُلْقَسُم عليه هنا قوله: �اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم...�.
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ا بالذكر؟ رس تقديم الوالد عىل الولد ومل ُخصَّ 2

كل  وليس  والد،  له  واحد  كل  ألن  لألكثرية؛  الولد  عىل  الوالد    النبيُّ  م  َقدَّ
واحد له ولد. أو نظًرا إىل جانب التعظيم يف حق الوالد، أو لسبقة بالزمان، وورد 

يف رواية: بتقديم الولد عىل الوالد ملزيد الشفقة بالولد.

وَخصَّ  الوالد والولد بالذكر؛ألهنام أعز عىل اإلنسان غالًبا من غريمها، وربام 
كانا أعز عليه من نفسه.

: أقسام املحبة واجتامعها يف شخص النبي 3
املحبة عىل ثالثة أقسام:

األول: حمبة إجالل مثل: حمبة الوالد.

والثاين: حمبة شفقة مثل: حمبة الولد.

والثالث: حمبة مشاكلة واستحسان مثل: حمبة الناس بعضهم بعًضا.

كحسن  بحواسه،  يستلذه  بام  تكون  قد  امليل  بمعنى  املحبة  إن  ُيقال:  أن  وُيمكن 
فإن  الفضل،  أهل  كمحبة  بعقله  يستلذه  بام  أو  الشهية،  األطعمة  ولذة  الصورة، 
َلَحاء والعلامء، وإن مل يكن يف زمنهم، وقد تكون إلحسانه إليه  اإلنسان حيب الصُّ
ودفعه املضارَّ عنه، وال خيفى أن املعاين الثالثة كلها موجودة يف رسول اهلل  ملا 
مجع من مجال الظاهر، والباطن، وكامل أنواع الفضائل، وإحسانه إىل مجيع املسلمني 
هبدايتهم إىل الرصاط املستقيم، ودوام النعيم، وال شك أن الثالثة فيه أكمل مما يف 

الولد والوالد لو كانت فيهام، فيجب كونه أحب منهام.
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إشكال َوَرَد عىل معنى احلديث وجوابه: 4
قد يقول قائل: إن احلب أمر طبيعي غريزي ال يدخل حتت االختيار فكيف يكون 
ًفا به مع أنه ال يكون يف مقدوره؟ وأجاب العلامء عن هذا اإلشكال: بأنه ليس  ُمَكلَّ
املراد باحلب هنا احلب الطبيعي؛بل االختياري املستند إىل اإليامن بأن يؤثر رضاه 

 عىل هوى والده، وولده وإن كان فيه هالكهام.

: بعض عالمات حمبة النبي 5

تِه، والذبُّ عن رشيعته، ومتني حضور حياته،  من عالمات حمبة النبي  نرص ُسنَّ
ق بأخالقه يف اجُلوِد، واإليثار، واحِللم،  فيبذل نفسه وماله من أجل محايته، والتخلُّ

والتواضع، وغري ذلك.

ما ُيرِشُد إليه احلديث: 6

رسول اهلل  هو أحق الناس بحب املؤمن.. 1

حب النبي  أمارة عىل كامل اإليامن.. 2

ِمْن عالمات حمبة النبي  نرص سنته، والذود عن رشيعته، والتخلق بأخالقه.. 3

4 .. ِمْن مقتضيات اإليامن التصديق برسالة النبي

وجوب اتباع النبي  بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه.. 5
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األسئلة
س1 : بنيِّ معاين الكلامت اآلتية:

� ال يؤمُن أحُدكم - والده - ولده �.       

س2 : مل خصَّ الوالد، والولد بالذكر؟ وما أقسام املحبة؟

س3 : ارشح احلديث بأسلوبك.

س4 : اذكر بعض ما ُيرشد إليه احلديث.
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ر  ع ع�ش �ش السا�ب الحد�ي

 عقوبة النميمة 

َعْن ُحَذْيَفَة  َقاَل: َسِمْعُت النَّبِيِّ  َيُقوُل: 
َقتَّاٌت«. اْلَجنََّة  َيْدُخُل  »ال 
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التعريف براوي احلديث:

  أبو عبد اهلل، من أعيان املهاجرين، صاحب رسِّ رسول اهلل ، هو: ُحذيفة بن اليامن الَعْبسُّ
اهد الذي مل تزده اإلمارة إال ُزهًدا، عدد أحاديثه )37( سبعة  وخاصة أسامء املنافقني، األمري الزَّ

وثالثون حديثًا، ُتويفِّ باملدائن )الُفرس( سنة ست وثالثني )36ه(.

معاين املفردات:

م، وهو َمْن َيْنِقْل من الكالم ما مل َيْشَهده، أو يسمعه بقصد اإلفساد،  	 �َقتَّات�: أي نامَّ
م((. ويف صحيح مسلم بلفظ: ))نامَّ

الشرح والبيان:

وفيه ما ييل:

مناسبة احلديث وسببه. 1
التحذير من النميمة وجزاء فاعلها، والفرق بينها وبني الغيبة. 2

ماذا يفعل من نقلت له نميمة؟ 3
نقل الكالم بني احلل واحلرمة وكيف يسلم املرء منه؟ 4

ما يرشد إليه احلديث. 5
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مناسبة احلديث وسببه: 1

مناسبة احلديث: أنَّ ُحذيفة  كان جيلس مع بعض أصحابه يف املسجد فعلم أن 
بالتجسس، وَنْقل الكالم فأراَد سيدنا حذيفة أن  الناس  هناك رجاًل قد ُعرف بني 
يبنّي  والتي    اهلل  من رسول  التي سمعها  الوصية  هذه  وإىل أصحابه  إليه  يوجه 
فيها أن جزاء النامم حرمانه من دخول اجلنة مع السابقني الفائزين، أو أنه ال يدخلها 

مطلًقا إذا كان ُمْسَتِحاًل هلا بغري تأويل مع العلم بالتحريم.

التحذير من النميمة وجزاء فاعلها، والفرق بينها وبني الغيبة: 2

قتات�،  َة  نَّ اجْلَ َيْدُخُل  �ال  بقوله:  النامم  وجزاء  النميمة،  خطر    النبي   ُ ُيَبنيِّ
ُض الواقعة وَيْنِقلها، والَقتَّات:  م: هو الذي حَيْ م: َأنَّ النَّامَّ والفرق بني الَقتَّات والنَّامَّ
هو الذي َيْسَمع من احلديث ما مل يشهده، ثم ينقل ما سمعه، والِغيْبة ختتلف عن 
الناس بعضهم يف بعض عىل وجه اإلفساد،  نقل كالم  ِميَمُة: هي  فالنَّ النميمة؛ 
وقيل: هي كشف األرسار مما ُيكرُه َكشفه، وهذا شامل ملا يكرهه املنقول عنه، 
أو املنقول إليه، أو غريمها، وسواء كان بالقول، أو الكتابة، أو الرمز، أو اإليامء 

بالعني وغريها.

غيبته  يف  يكن  مل  وإن  يكره،  بام  بفجوره  امُلعلن  غري  املسلم  ذكر  هي  والِغيْبُة: 
أما  الصغائر،  من  والغيبة  إشارة.  أو  بكتابة،  أو  بغمز،  ولو  الراجح  عىل 

الكبائر. فمن  النميمة 
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ماذا يفعل من نقلت له نميمة؟ 3

يقول أبو حامد الغزايل: وكل من مُحَِلت إليه نميمة وقيل له: فالن يقول فيك، أو 
يفعل فيك كذا فعليه ستة أمور:

األول: أن ال يصدقه.

الثاين: أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله.

الثالث: أن ُيبغضه يف اهلل تعاىل فإنه بغيض عند اهلل تعاىل.

الرابع: أن ال يظن بأخيه الغائب السوء.

اخلامس: أن ال حيمله ما ُحكي له عىل التجسس والبحث عن ذلك.

السادس: أن ال يرىض لنفسه ما هَنَى النامم عنه، فال حيكي نميمته.

نقل الكالم بني احلل واحلرمة وكيف يسلم املرء منه؟ 4
َفى أن املَْذُموَم ِمْن نقِل األخباِر ما ُيْقَصُد به اإلفساد، أما ما ُيْقَصد به النصيحة،  ال خَيْ
ق بني هذْين األمرين،  ي الصدق، وجتنب األذى، فال َذمَّ فيه، وقليل من ُيَفرِّ رِّ َوحَتَ

فطريق السالمة يف ذلك اإلمساك عن نقل األخبار إال ما فيه مصلحة مرشوعة.
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ما يرشد إليه احلديث:  5
بيان حرمة النميمة وعظم إثمها.. 1

النميمة رضرها كبري عىل الفرد واملجتمع.. 2

األصل يف املسلم أن ال يقول إال خرًيا.. 3

احلرص عىل األعامِل التي ُتْدِخل املسلم اجلنة.. 4

األسئلة س1 :ما معنى �قتَّات�؟

س2 : بني مناسبة إيراد حذيفة  هلذا احلديث.

َ النبي  خطر النميمة، وجزاء النامم، وضح ذلك. س3 : َبنيَّ

س4 : ارشح احلديث بأسلوبك.

س5 : اذكر بعض ما ُيرشد إليه احلديث.

س6 : ماذا يفعل من ُنقلت له نميمه، وكيف يسلم املرء منه؟
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ر  امن ع�ش �ش ال�ش الحد�ي

 إرشادات نبوية 

َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك : َأنَّ َرُسوَل اهلل  َقاَل: 
الله إِْخَواًنا،  ِعَباَد  َوُكوُنوا  َتَداَبُروا،  َوال  َتَحاَسُدوا،  َوال  َتَباَغُضوا،  ال  « 

اٍم«. َوال َيِحلُّ ِلُمْسِلٍم َأْن َيْهُجَر َأَخاُه َفْوَق َثاَلَثِة َأيَّ
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معاين املفردات:

�ال َتَباَغُضوا�: من الُبْغض وهو الكره، فهو منهي عنه. 	

اَسُدوا�: من احلسد وهو متني زوال النعمة عن الغري، وهو منهيٌّ عنه. 	 �َوال َتَ

�َوال َتَداَبُروا�: أي: ال تتهاجروا فُيويلِّ كل واحد منكم ظهره لصاحبه، أو ُيعرض عنه  	
حني يراه.

�َوُكوُنوا ِعَباَد اهلل إِْخَواًنا�: أي: متحابني. 	

�َيُْجر َأَخاُه�: أي: يرتك معاملته. 	

املباحث العربية:

ا بعد خرب، وأن يكون بداًل، أو هو اخلرب. 	 �إِْخَواًنا�: حيتمل أن يكون َخرَبً

�ِعَباَد اهلل�: منادى ُحذَف حرف ندائه، أو منصوب عىل االختصاص، بناًء عىل وقوعه  	
بعد ضمري املخاطب.

اٍم�: ويف رواية: �َثاَلِث َلَياٍل�، أي: أكثر من ثالثة أيام، أو ثالث ليال،  	 �َفْوَق َثاَلَثِة َأيَّ
وحيث ُأْطِلَقت األيام ُأِريَدا لياليها.
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الشرح والبيان:

وفيه ما ييل:

التباغض واحلسد أمراض تصيب الفرد وتقطع ترابط املجتمع توضيح ذلك 
وعالج احلسد.

1

كيف حيصل املسلم عىل حمبة أصحابه؟ 2
هجر املسلم ألخيه بم يكون ومدته؟ 3

ما يرشد إليه احلديث. 4

التباغض واحلسد أمراض تصيب الفرد وتقطع ترابط املجتمع توضيح ذلك 
وعالج احلسد.

1

هنى النبيُّ  عن تعاطي أسباب البغض، وحقيقة التباغض: أن يقع بني اثنني 
ة  وقد يقع من واحد، ويف النهي عن التباغض إشارة إىل النهي عن األهواء امُلِضلَّ

املوجبة للتباغض.

وهنى  كذلك عن التحاسد سواء أسعى احلاسد يف إزالة النعمة عن الغري أم 
ال، فإن سعى كان باغًيا، وإن مل يسَع وكان املانع له عجزه عن الفعل بحيث لو 
ن منه لفعله كان آثاًم، وإن كان املانع خوفه من اهلل فقد ُيْعَذر؛ ألنه ال يملك  متكَّ
  َّرفع خواطر النفس فيكفيه يف جماهدة نفسه عدم العمل والعزم عليه، وبني
ة، وظن، واحلسد(، قيل: فام  رَيَ عالج احلسد بقوله: �ثالث ال يسلم منها أحد الطِّ
ْت فال ترجع، وإذا ظننت فال حتقق،  املخرج منهن يا رسول اهلل؟، قال: إذا َتَطريَّ

وإذا حصدت فال َتْبِغ�.
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كيف حيصل املسلم عىل حمبة أصحابه؟ 2

ما  باكتساب  وذلك  لنفسه؛  حيب  ما  لصاحبه  حيب  بأن  مسلم  كل    وأمر 
ْفق، والرمحةـ، واملحبة، واملساواة،  يصريون به كاإلخوة األشّقاء يف الشفقة، والرِّ
القلوب، والنصيحة بكل حال؛ ألهنم  واملالطفة، والتعاون يف اخلري مع صفاء 
َباُغُض، والتََّحاُسُد،  مجيًعا عباد اهلل مجعتهم ملة واحدة وهي دين اإلسالم؛ فالتَّ

َداُبُر مناٍف حلال األخوة. والتَّ

هجر املسلم ألخيه بم يكون ومدته؟ 3

بالسالم، وال  َيبدؤه  فيرتك معاملته فال  املسلم  أخاه  املسلم   عن هجر  وهنى 
حُيبيبه بالكالم، والتعبري باألخ يفيد أن هذا احلكم خاص باملؤمنني.

من  َأكثر  امْلُسلمني  َبني  اهْلِْجَرة  حترم  أنه  العلامء:  بعض  عن  النووي  اإلمام  ذكر 
َلَيال بنصِّ احلديث، َوُيَباح يِف الثَّالث بَِمْفُهوِمه، َوإِنَّاَم ُعفي َعنُه يف ذلك؛  َثاَلث 
أَلن ْاآلَدِمّي حمبول عىل اْلَغَضب فلعل الرشع تسامح بذلك اْلقدر لرْيجع َوَيُزول 

ذلك اْلَغاِرض.

ما يرشد إليه احلديث: 4
النهي عن التباغض واألسباب املؤدية إليه.. 1

النهي عن احلسد بتمني زوال النعمة عن الغري.. 2

احلث عىل األلفة، واملودة، وعدم التقاطع، والتدابر.. 3

هجر املسلم أخاه املسلم فوق ثالثة أيام بلياليها يوقع يف إلثم.. 4
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األسئلة س1 :بنيِّ معاين الكلامت اآلتية: 

)ال تباغضوا – وال تاسدوا – وال تدابروا(.  

س2 : ما إعراب قوله : ))إخواًنا(( – ))ِعَباَد اهلل((؟

س3 : ارشح احلديث بأسلوبك.

س4 : اذكر بعض ما ُيرشد إليه احلديث.
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ر  اسع ع�ش �ش ال�ت الحد�ي

 التحذير من 
 المجاهرة بالمعاصي

َعِن َأَب ُهَرْيَرَة  َيُقوُل: َسِمْعُت َرُسول اهلل� َيُقوُل: 
ُجُل  الرَّ َيْعَمَل  َأْن  اْلَمَجانة)1(  ِمَن  إِالَّ المجاهرين، َوإِنَّ  ُمَعاًفى  تِي  ُأمَّ ُكلُّ  �
ْيِل َعَماًل ُثمَّ ُيْصبَِح َوَقْد َسَتَرُه الله َعَلْيِه َفَيُقوَل: َيا ُفالُن، َعِمْلُت اْلَباِرَحَة  بِاللَّ

ُه، َوُيْصبُِح َيْكِشُف ِسْتَر الله َعْنُه�. َكَذا، َوَكَذا، َوَقْد َباَت َيْسُتُرُه َربُّ

)1(  ويف رواية: �وإن من امُلَجاَهَرِة�، واملجاهرون هم امُلعلنون بالفسق. 
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معاين املفردات:

تِي�: أي: مجيع املسلمني. 	 �ُكلُّ ُأمَّ

�ُمَعاًف�: من العافية أي ُيْعَفى عن ُذُنوهبم وال ُيَؤاَخُذوَن هبا، فيصفح اهلل تعاىل  عنهم،  	
ويتجاوز عن ذنوبم.

�املجاهرين�: من املجاهرة بمعنى الظهور باملعصية استخفاًفا بحق اهلل تعاىل وبرسوله،  	
وبصاحلي املؤمنني.

�امْلََجاَنة�: من املجون، وهو قلة احلياء بَأالُيبايل اإلنسان بقوله وفعله. 	

ْيِل َعَماًل�: ُيَراد بالعمل املعصية. 	 ُجُل بِاللَّ �َأْن َيْعَمَل الرَّ

�ُثمَّ ُيْصبَِح�: أي: يدخل يف الصباح. 	

�اْلَباِرَحَة�: هي أقرب ليلة مضت مْن وقت القول، وأصله ِمْن َبَرح إذا زال. 	

�َكَذا َوَكَذا�: أي: من املعايص. 	

املباحث العربية:

�ُمَعاًف�: اسم مفعول من امُلعافاة. 	

�إاِلَّ امْلَُجاِهِريَن�: قال ابن مالك: إال بمعنى لكن وهذا هو الصواب عند البرصيني،  	
َلِكِن  أي:  حمذوف  واخلرب  مبتدأ  املجاهرون  وقيل:  هلذا،  موافقة  رواية  وجاءت 

املجاهرون باملعايص ال يعافون.

ُه اهلل�: مجلة حالية. 	 �َوَقْد َسَتَ
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الشرح والبيان:

وفيه ما ييل:

التحذير من املجاهرة باملعصية واألمر بسرتها. 1
فروق بني روايات احلديث. 2

3 مايرشد اليه احلديث.

التحذير من املجاهرة باملعصية واألمر بستها. 1
هم  فاملجاهرون  القبيح،  سرت  وعدم  باملعصية،  املجاهرة  من    النبيُّ  حُيّذر 
وبرسوله،  تعاىل  اهلل  بحق  استخفاًفا  ملعاصيهم  واملظهرون  بالفسق،  امُلعلنون 
ث هبا،  ا ثم يكشف ِسرْت اهلل تعاىل عليه َفُيحدِّ وبصاحلي املؤمنني، أو أن يفعلها رِسًّ
وقد جاء األمر بالسرت يف حديث ابن عمر عن النبي : اجتنبوا هذه القاذورات 
َأمَلَّ بيشء منها  - وهي كل قول، أو فعل فاحش وقبيح -  التي هنى عنها، فمن 

فليسترت بسرت اهلل تعاىل.

َحَها القايض عياض، وقال: إن  جاء يف نسخة من �امُلَجاَهَرِة� بدل �املَجاَنة� وَرجَّ
املَجاَنة تصحيف وإن كان معناها غري ُمْسَتْبَعد هنا؛ ألن املاجن هو الذي يستهرت 
يف أموره، وهو الذي ال يبايل بام قال، وما قيل له، قال احلافظ ابن حجر يف �فتح 
الباري�: �رواية املَجانة أبلغ يف التعبري؛ ألن الكالم املذكور - وهو قول صاحب 
املعصية عملت البارحة كذا وكذا - ال يرتاب أحد يف أنه من املجاهرة، فليس يف 
إعادة ذكره كبري فائدة، وأما الرواية بلفظ املَجانة فتفيد معنى زائًدا وهو: أن الذي 
جياهر باملعصية يكون من مجلة املاجنني واملجانة مذمومة رشًعا وعرًفا؛ فيكون الذي 

يظهر املعصية قد ارتكب حمظورين: إظهار املعصية، وتلبسه بفعل املاجن�.
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ما يرشد إليه احلديث: 2

اجلهر باملعصية فيه استخفاف بحقِّ اهلل تعاىل.. 1

الدعوة إىل السرت عىل النفس والغري حال الوقوع يف املعصية.. 2

املجاهرة واإلعالن عن فعل املعايص من اآلثام الكبرية التي تستوجب العقوبة.. 3

املجاهر باملعصية يتسبب يف انتشار الفساد يف املجتمع.. 4

األسئلة
س1 :  بنيِّ معاين الكلامت اآلتية: 

)ُمَعاف – املجانة – البارحة(.  

س2 : ما إعراب قوله : ))إاِلَّ امْلَُجاِهِريَن((؟

س3 : ارشح احلديث بأسلوبك.

س4 : اذكر بعض ما ُيرشد إليه احلديث.
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رون  �ش الع�ش الحد�ي

 ِمْن أََحبِّ األعمال إلى 
 الله تعالى

َعْن َأِب ُهَرْيَرَة  َأنَّ َرُسوَل ال: ُسِئَل َأيُّ الَعَمِل َأْفَضُل؟ َفَقاَل:
 �إِيَماٌن بِاهلل َوَرُسوِلِه�.

 ِقيَل: ُثمَّ َماَذا؟ َقاَل: �الِجَهاُد فِي َسبِيِلهلل� 
ِقيَل: ُثّم َماَذا؟ َقاَل: �َحجٌّ َمْبُروٌر�.
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معاين املفردات:

	 . ُسئَِل�: املراد بالسائل هو الصحاب اجلليل أبو ذر�

�َأيُّ الَعَمِل َأْفَضُل؟�: أي: أكثر ثواًبا عند اهلل. 	

�ِقيَل: ُثمَّ َماَذا؟�: أي: أيُّ يشٍء أفضل بعد األيامن باهلل ورسوله. 	

�اجِلَهاُد يِف َسبِيِل اهلل�: وهو أفضل؛ إلعالء كلمة اهلل، وَبْذل النفس واملال يف سبيله. 	

الِطه إثٌم، وال ُيَداِخُله رياء. 	 وٌر�: أي: مقبول، ال خُيَ �َحجٌّ َمْبُ

املباحث العربية:

	 .)) �ُسئَِل�: بالبناء للمجهول، يف حمل رفع خرب ))َأنَّ

�َأيُّ الَعَمِل َأْفَضُل؟�: مبتدأ وخرب. 	

الشرح والبيان:

وفيه ما ييل:

اجلمع بني لفظ احلديث وأحاديث أخرى يف ترتيب أفضل األعامل. 1
سبب تقديم اجلهاد يف سبيل اهلل عىل اإليامن واحلج. 2

تعريف احلج وعالمة قبوله. 3
ما يرشد إليه احلديث. 4
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ح هذا احلديث بأن أفضل األعامل بعد اإليامن باهلل، ورسوله اجلهاد يِف َسبِيِل اهلل، وبعده  ُيرَصِّ
ح بأفضلية أعامل أخرى غري ما ُذِكَر يف هذا  احلج املربور، وجاءت أحاديث أخرى صحيحة ُترَصِّ
احلديث مثل الصالة، وبّر الوالدين، وإطام الطعام، وإفشاء السالم، والعتق لوجه اهلل، وغريها.

اجلمع بني لفظ احلديث وأحاديث أخرى يف ترتيب أفضل األعامل: 1

َع العلامء بني هذه األحاديث بأن املراد: �من أفضل األعامل كذا�، كام ُيَقال:  مَجَ
فالن أعقل الناس أي: من أعقلهم.

األحوال، واألشخاص  األجوبة يف ذلك؛ الختالف  اختالف  إن  ُيَقال:  وقد 
مجيع  يف  الوجوه  مجيع  من  َخري  َأنَّه  ُيَراد  وال  كذا،  األسامء  خري  ُيَقال:  كام 
احلديث  يف  يذكر  مل  ولذا  حال،  دون  حال  يف  بل  واألشخاص،  األحوال، 

والصيام. والزكاة،  الصالة، 

سبب تقديم اجلهاد يف سبيل اهلل عىل اإليامن واحلج: وتعريفه دون اإليامن، وعموم 
لفظ اجلهاد.

2

؛ لالحتياج إليه أول اإلسالم، وإن كان اجلهاد  قّدم  اجِلَهاَد يِف َسبِيِل اهلل عىل احلجِّ
فرض كفاية، واحلج فرض عني، وهو أفضل من فرض الكفاية عىل الراجح. 

واجلهاد ليس قارًصا عىل جماهدة الكفار يف ميادين القتال، بل يشمل جهاد النفس 
األمارة بالسوء، وقهرها عىل طاعة اهلل تعاىل وجهاد الشيطان، وغري ذلك.

ف بالم  امُلَعرَّ ًفا بالالم دون اإليامن، واحلج، ألن  ُمَعرَّ �اجِلَهاُد� يف احلديث  ورد 
بخالف  وجوهبام،  يتكرر  ال  واحلج  اإليامن  وألن  املعنى،  يف  كالنكرة  اجلنس 
اجلهاد، فإنه قد يتكرر؛ فالتنوين لإلفراد الشخيص، والتعريف للكامل، إذ لو أتى 
 باجلهاد مرة مع االحتياج إىل التكرار مَلا كان أفضل، وجاء يف بعض الروايات: 

�ُثمَّ ِجَهاد�� بالتنكري فيكون التنوين يف الثالثة للتعظيم.
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تعريف احلج وعالمة قبوله: 3

واحلج يف اللغة القصد، ويف الرشع: القصد إىل بيت اهلل بأعامل خمصوصة، وعالمة 
القبول يف احلج أن يكون حاله بعد الرجوع خرًيا مما قبله.

ما يرشد إليه احلديث: 4
أن اإِلياَمَن بِاهلل َوَرُسولِِه، واجلهاد، واحلج من أفضل األعامل عند اهلل تعاىل.. 1

حرص النبيِّ  عىل تعليم أمته وبيان ما هو أفضل من الطاعات.. 2

عن . 3 بسؤاهلم  اخلري  جمامع  عىل   - عليهم  اهلل  رضوان   - الصحابة  حرص 
األعامل. أفضل 

األسئلة
س1 :  بنيِّ معاين الكلامت اآلتية: 

)اي العامل أفضل – حج مبور(.  

س2 : َمْن السائل؟ وما إعراب »ُسئَِل« »َأيُّ الَعَمِل َأْفَضُل«؟

س3 : ارشح احلديث بأسلوبك.

س4 : اذكر بعض ما ُيرشد إليه احلديث.

س5 : ما سبب تقديم اجلهاد، وملاذا ورد اجلهاد يف احلديث معرًفا باأللف والالم 
دون احلج واإليامن؟
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رون  �ش الحاد�ي والع�ش الحد�ي

 رحمة اإلسالم بالخدم 

 : ُِّه، َفَقاَل ِل النَّبـِي َعِن أِب ذّر  َقاَل: َساَبْبُت َرُجاًل َفَعيَّـرُتُه بُِأمِّ
َك اْمُرٌؤ فِيَك َجاِهِليَّةٌ، إِْخَواُنُكْم َخَوُلُكم، َجَعَلُهُم  ِه؟ إِنَّ ْرَتُه بُِأمِّ َيا َأَبا ّذرٍّ َأَعيَّ �
ا َيْأُكُل، َوْلُيْلبِْسُه  اللُه َتْحَت َأْيِديُكْم، َفَمْن َكاَن َأُخوُه َتْحَت َيِدِه، َفْلُيْطِعْمُه ِممَّ

ْفُتُموُهْم َفَأِعيُنوُهْم�. ُفوُهْم َما َيْغِلُبُهم، َفإِْن َكلَّ ا َيْلَبُس، َواَل ُتَكلِّ ِممَّ
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التعريف ابلراوي: 

هو: أبو ذر: ُجْندب بن ُجَنادة بن سفيان الغفاري، أحد السابقني األولني لإلسالم، وهو 
أول من حيَّا رسول اهلل  بتحية اإلسالم، روى )281( حديًثا تويف سنة 32ه.

معاين املفردات:

�َساَبْبُت�: أي: شامتت. 	

ْوَداِء�،  	 ته رواية أخرى: �َفٌقْلُت َلُه َيا اْبَن السَّ َ ِه�: أي: َنَسْبُتُه إىل الَعاِر، وَفسَّ ُتُه بُِأمِّ �َفَعيَّ
ًة َفنِْلُت ِمْنَها�. ُه َأْعَجِميَّ ويف رواية: �َوَكاَنْت ُأمُّ

�إِْخَواُنُكْم�:  ي اإلسالم، وحيتمل أن يراد باإلخوة اإلنسانية مطلًقا؛ ألن الكل أوالد  	
آدم عليه السالم.

ُلون األمور أي: يصلحوهنا. 	 �َخَوُلُكم�: بفتح اخلاء والواو أي َخَدُمُكم الذين َيَتَخوَّ

�َفْلُيْطِعْمُه ِمَّا َيْأُكُل، َوْلُيْلبِْسُه ِمَّا َيْلَبُس�: أي ِمن الذي َيأكله، وِمن الذي َيْلبسه. 	

ُفوُهْم َما َيْغِلُبُهم�: أي: ما تعجز قدرهتم عنه، والنهي فيه للتحريم. 	 �َواَل ُتَكلِّ

املباحث العربية:

ب. 	 ُته�: الفاء تفسريية؛ ألن تعيري السَّ �َفَعيَّ

ِه�: باالستفهام عىل وجه اإلنكار والتوبيخ. 	 َتُه بُِأمِّ ْ �َأَعيَّ

	 .� �اْمُرٌؤ�: بالرفع خرب �إِنَّ
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م. 	 ر، وخربه ُمَقدَّ �ِفيَك َجاِهِليَّة�: بالرفع مبتدأ ُمَؤخَّ

َم اخَلرَبَ عىل امُلبتداء؛ لالهتامم بشأن اإلخوة. وجيوز أن يكونا  	 �إِْخَواُنُكْم َخَوُلُكم�: َقدَّ
خربين ُحِذَف من ُكلٍّ مبتدؤه أي: هم إخوانكم هم خولكم. وأعربه بعضهم بالنصب 

أي احفظوا إخوانكم.

اٌز عن الُقْدرة، أو املِْلِك أي: وأنتم ما لكون إياهم. 	 َت َأْيِديُكْم�: َمَ �َجَعَلُهُم اهلُل َتْ

ر أي: وأنتم ما لكون، وجيوز أن تكون سببية. 	 �َفَمْن�: الفاء عاطفة عىل ُمَقدَّ

�ِمْن َما َيْأُكُل�: �ِمْن� للتبعيض أي: من جنس ما يأكل ويلبس. 	

الشرح والبيان:

من امُلعريَّ ومل صدر ذلك من أب ذر؟ وما سبب إنكار النبي  فعله؟ 1

ماذا َفِهم أبو ذر من قوله: � فليطعمه مما يأكل...�؟ 2

تطبيق أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  هذا احلديث عىل حال املسلمني. 3
ما يرشد إليه احلديث. 4
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من امُلعيَّ ومل صدر ذلك من أيب ذر؟ وما سبب إنكار النبي  فعله؟ 1
�َأنَّ باَِلاًل  ُيْشِعُر سياق احلديث بأن الرجل املَْسُبوب كان عبًدا، وجاء يف رواية: 
ِه�  َتُه بَِسَواِد ُأمِّ ْ  مَلَّا َشَكى َأَبا َذرٍّ إىَِل َرُسوِل اهلل  َقاَل َلُه: �َشَتْمَت باَِلالً، َوَغريَّ
ُه َعىَل  ُه َبِقَي ِفيَك َشٌء ِمْن ِكرْبِ اجَلاِهِلّيِة، َفَأْلَقى َأُبو َذرٍّ َخدَّ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َحِسْبُت َأنَّ
ي بَِقَدِمِه�، ولعل هذا التعيري من  ي َحتَّى َيَطَأ باِلٌل َخدِّ اِب ُثمَّ َقاَل: اَل َأْرَفُع َخدِّ َ التُّ
أب َذرٍّ  قبل أن َيْعِرَف حتريم ذلك، فكانت تلك اخلصلة من خصال اجلاهلية 
 من اإليامن بمنزلة عالية،   ما ُذكر، وإال فأبو ذر  باقية عنده، ولذا قال له 

وإنام َوبََّخُه بذلك مع عظم منزلته حتذيًرا له عن ُمَعاوَدِة مثل ذلك الفعل.

ماذا فهم أبو ذر من قوله: �فليطعمه ما يأكل...�؟ 2
َفِهَم َأُبو َذرٍّ  من احلديث أنه الُبدَّ أن ُيْطِعَمُه َوُيْلبَِسُه من مجيع ما يأكل ويلبس، 
ة مثلها،  ٌة، وعىل غالمه ُحلَّ ْبَذة، وعليه ُحلَّ وملاذا ملا لقيه املَعُروُر بُن ُسَوْيٍد  بالرَّ

فسأله عن ذلك فروى له هذا احلديث.

تطبيق أمي املؤمنني عمر بن اخلطاب  هذا احلديث عىل حال املسلمني. 3

ال  ما  َف  ُكلِّ اخَلَدِم  من  رآه  فمن  البساتني  يأيت    اخلطاب  بن  عمر  وكان 
املَْطَعِم، واملَْلَبِس  َف عنه، ومن كان أجُرُه قلياًل زاده، والتسوية يف  ُيِطيق َخفَّ

االستحباب. عىل 
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ما يرشد إليه احلديث: 4
النهي عن سب اخلدم، وعن حتقريهم بآبائهم، ويلحق هبم األجري، والضعيف.. 1

فق به.. 2 احلث عىل اإلحسان إىل اخلادم والرِّ

إعانة اخلادم ومساعدته إذا ُكلف بام فيه مشقة.. 3

زت . 4  ﴿ تعاىل:  اهلل   قال  التَّْقَوى،  يف  هو  إنام  املسلمني  بني  احلقيقي  التفاضل 
مت نت ىت يترث ﴾ )سورة احلجرات اآلية: 13(.

األسئلة س1 : بنيِّ معاين الكلامت اآلتية:

ِه – َخَوُلُكْم(. ُتُه بُِأمِّ ْ )َساَبْبُت – َفَعيَّ       

  قوله  يف  االستفهام  نوع  وما  ُته�،  �َفَعيَّ  : قوله  يف  الفاء  نوع  ما   : س2 
ِه�؟ بُِأمِّ َتُه  ْ �َأَعيَّ

س3 : ارشح احلديث بأسلوبك.

س4 : اذكر بعض ما ُيرشد إليه احلديث، وكيف طبق أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
هذا احلديث عىل حال املسلمني؟
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رون  �ي والع�ش
ا�ن �ش ال�ش الحد�ي

 من عالمات األخوة 

َعْن َأَنٍس  َعِن النَّبِيِّ  َقاَل: 
ِخيِه َما ُيِحبُّ ِلَنْفِسِه�. �اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم، َحتَّى ُيِحبَّ أِلَ
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معاين املفردات:

�اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم�: أي: ال ُيْؤِمن اإليامن الكامل. 	

ِخيِه�: امُلْسِلم وكذا امُلْسِلَمة، أو املراد َما َيْشَمل الَكاِفر بَِأن حُيِّب له اإلسالم. 	 �َحتَّى ُيِبَّ أِلَ

�َما ُيِبُّ لَِنْفِسِه�: اي : مثل الذي حيبه لنفسه من اخَلري. 	

املباحث العربية:

ر لفظ �مثل�، أي: ِمْثَل َما حُيِبُّ لَِنْفِسِه؛ ألن املحبوب الواحد  	 �َما ُيِبُّ لَِنْفِسِه� : ُيَقدَّ
، واملراد باملِْثِلّية ُمْطَلق امُلَشاَرَكة. نْيِ يستحيل أن حَيُْصل يف َمِلَّ

الشرح والبيان:

وفيه ما ييل:

نوع اإليامن الذي يوصل لتلك املحبة، وما الذي يستثنى من تلك املحبة؟ 
ورّد إشكال قد يوجه للفظ احلديث.

1

2 بم تتحقق مبة املؤمن ألخيه؟ وما املقصود باملحبة يف احلديث؟
3 معنى احلديث ومِلَ مَلْ يذكر ما يقابل املحبة وهو البغض؟

ما يرشد إليه احلديث. 4
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املحبة؟  تلك  من  يستثنى  الذي  وما  املحبة،  لتلك  يوصل  الذي  اإليامن   نوع 
ورّد إشكال قد يوجه للفظ احلديث:

1

اإليامن الكامل هو الذي حيث صاحبه عىل ترك احلسد، والعداوة، وحصول كامل 
املودة ألخيه حتى َيْقُرب أن ُيْنِزَل أخاه منزلة نفسه يف اخلريات، أو املراد أن حُيِبَّ 
ذلك يف األعم األغلب، وال يلزم املحبة يف كل شء سيام إذا مل يكن لليشء إال فرد 
واحد كالوسيلة، واملقام املحمود فإنه ال يمكن االشتاك فيه حتى حيبه لغريه فال 
َيِرد اإلشكال بسؤال سيدنا سليامن عليه السالم ختصيص امُللك به بقوله: ﴿خب 
مب هب جت حت خت مت هتمث ﴾ )سورة ص اآلية: 35(، وبام حكاه اهلل عن 
عباده الصاحلني من قوهلم: ﴿حب خب مب﴾ )سورة الفرقان اآلية: 

74(، وبسؤال النبيِّ  الوسيلة لنفسه، َوَأْمِرِه األمة بذلك السؤال.

بم تتحقق حمبة املؤمن ألخيه؟ وما املقصود باملحبة يف احلديث؟ 2
ويلزم من مبة املؤمن ألخيه أن ُيْنِصَفه من نفسه إذا كان عليه مظلمة كام َأنَّه حُيِّب 
أن ينتصف من حقه ومظلمته، واملراد باملحبة هنا يف احلديث: امليل االختيارّي 

دون الطبيعّي والقهرّي.

معنى احلديث ومِلَ مَلْ يذكر ما يقابل املحبة وهو البغض؟ 3
ومعنى احلديث: أنَّه ال يبلغ املؤمن كامل اإليامن دون هذه املحبة ال أن حصول 
املحبة كاٍف يف كامله، إذ ال بّد يف ذلك من بقية األركان، وقيل: هذا وأمثاله وارد 
ِخيِه ما ُيْبِغُض لِنْفِسِه�؛ ألن ُحبَّ اليشء  مورد املبالغة، ومل يقل  �وُيْبِغُض أِلَ

ُمْسَتِلِزٌم لُبْغِض َنِقيِضِه.
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ما يرشد إليه احلديث. 4
من كامل اإليامن أن حيبَّ املؤمُن ألخيه من اخلري ما حيب لنفسه، ويكره له ما . 1

يكره لنفسه.

نه خالف اهلوى.. 2 احلث عىل ماسن األخالق، وال حيصل ذلك إال باملجاهدة؛ ألَّ

حتريم غش املؤمنني وخديعتهم وأذاهم، وكف األذى واملكروه عن الناس.. 3

األسئلة س1 : بنيِّ معاين الكلامت اآلتية:

�اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم� – �َما ُيِبُّ لَِنْفِسِه�        

س2 : ما املراد بنفي اإليامن يف احلديث؟

س3 : ارشح احلديث بأسلوبك.

س4 : اذكر بعض ما ُيرشد إليه احلديث.
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رون  ال�ش والع�ش �ش ال�ش الحد�ي

ة   استحباب إطالة الُغرَّ
 والتحجيل

َعن َأِب ُهَرْيَرَة  َقاَل:َسِمْعُت النَّبِيَّ  َيُقوُل: 
ِليَن ِمْن آَثاِر الُوُضوِء، َفَمِن اْسَتَطاَع  ا ُمَحجَّ تِي ُيْدَعْوَن َيْوَم الِقَياَمِة ُغرًّ �إِنَّ ُأمَّ

َتُه َفْلَيْفَعْل�. ِمْنُكْم َأْن ُيِطيَل ُغرَّ
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معاين املفردات:

تِي�: أي: أمة اإلجابة )*( وهم املسلمون. 	 �إِنَّ ُأمَّ

�ُيْدَعْوَن�: من الدعاء بمعنى النداء أي ُيَناَدْوَن إىل موقف احلساب، أو إىل امليزان، أو  	
إىل غري ذلك.

ور  	 النُّ هنا  واملراد  الَفَرِس(،  َجْبَهة  )َبَياض يف  ة، وهي  ُغرَّ أي: ذوي  أغُر  ا�: مجع  �ُغرًّ
يكون يف وجوههم.

أيًضا  	 الَفَرِس وِرْجَلْيه(، واملراد هنا  َيَديِّ  )َبَياٌض يف  التحجيل، وهو  ِلنَي�: من  جَّ �حُمَ
النور فيهام.

�آَثاِر�: مجع أثر، وهو بقية اليشء. 	

�اْسَتطاَع�: اي: قدر. 	

َة والتَّْحِجيل. 	 �َفْلَيْفَعْل�: أي: َفْلُيِطل َما ُذِكَر من الُغرَّ

املباحث العربية:

َ باملضارع استحضاًرا للصورة املاضية. 	 بِيَّ  َيُقوُل�: َعربَّ �َسِمْعُت النَّ

�َيْوَم الِقَياَمِة�: منصوب عىل الظريفة أي: يف يوم القيامة. 	

ة  	 الُغرَّ لكون  منتقلة؛  تكون  أن  وحيتمل:  املنتقلة،  حكم  يف  حال  ِلنَي�:  جَّ حُمَ ا  �ُغرًّ
والتَّْحجيل عالمة هلم عند املوقف، وعند احلوض ثم تنتقل عنهم عند دخول اجلنة.

ِلنَي� منصوًبا بنزع اخلافض وهو الباء. 	 جَّ ا حُمَ ويصح أن يكون �ُغرًّ
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ْوَن. 	 ويصح أن يكون مفعواًل ثانًيا ل �ُيْدَعْوَن� بمعنى: ُيَسمَّ

َببِيَّة أي: بسبب. 	 ْعليِل أي: ِمْن َأْجِل. أو السَّ �ِمْن�: للتَّ

ّتُه�: أي وحتجيله، واقترص عىل الغرة؛ لداللتها عىل  	 �َفَمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكْم َأْن ُيِطيَل ُغرَّ
األخرى، فهو من باب االكتفاء.

ِجيَلُه�. 	 ُه َوَتْ تَّ �َفْلَيْفَعْل� ُحِذَف مفعوله للعلم به، والتقدير: �َفْلُيِطْل ُغرَّ

الشرح والبيان:

وفيه ما ييل:

سبب ختصيصه  للُغرة بالذكر، وبم حيصل أصلها، وما غايتها؟ 1
الزيادة  أن  أو  املرفق،  فوق  الزيادة  يستحب  ال  قال:  من  عىل  ترد  كيف 

تؤدي لإلساءة؟
2

أدلة استدل هبا العلامء من احلديث. 3
ما يرشد إليه احلديث. 4
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وهذا تفصيل إمجاله فيام ييل:

سبب ختصيصه  للُغرة بالذكر، وبم يصل أصلها، وما غايتها؟ 1

َتُه�؛ ألن  َة بالذكر يف قوله : �َفَمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكْم َأْن ُيِطيَل ُغرَّ َخصَّ رسول اهلل  الُغرَّ
ملها أرشف أعضاء الوضوء وهو الوجه، وهو أول ما يقع عليه النظر من اإلنسان.

ن به كامل الواجب، وغاية  ُيَتَيقَّ ِة والتَّْحِجيِل بَغْسِل ما زاد عىل ما  ُصُل َأْصُل الُغرَّ حَيْ
َمات الرأس، وغاية إطالة التَّْحِجيِل:  ِة: أن يغسل َصْفَحَتى الُعُنق مع ُمَقدِّ إطالة الُغرَّ

. اَقنْيِ ان َيْسَتْوِعَب الَعُضَدْين واَلسَّ

كيف ترد عىل من قال: ال يستحب الزيادة فوق املرفق، أو أن الزيادة تؤدي لإلساءة؟ 2

فمردود  والَكْعب  املِْرَفق  فوق  الزيادة  ُيْسَتَحبُّ  إنه ال  العلامء:  بعض  قول  وأما 
بام ثبت من ِفْعلِه ، وِفْعل أب هريرة ، وِفْعِل ابن ُعَمَر  وَعَمِل العلامء، 

وفتواهم عليه.

وأما قوله  بعد وضوئه ثالًثا: �َفَمْن َزاَد َعىَل َهَذا َأْو َنَقَص َفَقْد َأَساَء َوَظَلَم� فاملراد 
ةِ والتَّْحِجيِل. الزيادة يف عدد املرات، والنقص عن الواجب ال الزيادة يف تطويل الُغرَّ

أدلة استدل هبا العلامء من احلديث: 3
األمة،  هذه  خصائص  من  )الوضوء(  أن  عىل  باحلديث  العلامء  من  مجاعة  استدل 
هو  به  اختصت  الذي  وإنام  األمة،  به  اختصت  مما  الوضوء  ليس  بعضهم:  وقال 

عوا أنه املشهور من قول العلامء. ُة والتَّْحِجيُل(، وادَّ )الُغرَّ

إنارة  ال  الذات،  ُكلِّ  إنارة  عن  كناية  أهنام  عىل  والتَّْحِجيَل(  َة  )الُغرَّ بعُضهم  ومحل 
ة، ولكنَّه ُمعاَرٌض بظاهر احلديث، كام َيُرد احلديث أيًضا عىل  أعضاء الوضوء خاصَّ
أ. َأ منهم، وَمْن مل َيَتَوضَّ َة والتَّْحِجيَل ُحْكٌم َثابٌِت هلذه األمة َمْن َتَوضَّ من قال: إن الُغرَّ
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ما يرشد إليه احلديث. 4
ِة والتَّْحِجيِل.. 1 فضل إحسان الوضوء، واستحباب إطالة الُغرَّ

استحباب املحافظة عىل الوضوء، وسنته املرشوعة فيه.. 2

إسباُغ الوضوء من ُحْسِن اإليامن.. 3

ه اهلل تعاىل من الفضل والكرامة ألهل الوضوء.. 4 بيان ما أعدَّ

ر أعضاء أهل الوضوء يوم القيامة.. 5 عظم فضل اهلل تعاىل بأن ُيَنوِّ

األسئلة س1 : بنيِّ معاين الكلامت اآلتية:

ِلنَي�  جَّ ا - حُمَ �ُيْدَعْوَن – ُغرًّ       

ّتُه َفْلَيْفَعْل� س2 : مل خصَّ الغرة بالذكر يف قوله : �َفَمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكْم َأْن ُيِطيَل ُغرَّ

س3 : ارشح احلديث بأسلوبك.

س4 : اذكر بعض ما ُيرشد إليه احلديث.
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رون  ع والع�ش �ش الرا�ب الحد�ي

 فضل بناء المساجد 

  ُسول اِن  ِعنَْد َقْوِل النَّاِس فِيِه ِحنَي َبنَى َمْسِجَد الرَّ عن ُعْثاَمَن ْبِن َعفَّ
ُكْم َأْكَثْرُتْم، َوإيِنِّ َسِمْعُت النَّبِيَّ  َيُقوُل:  َقاَل: إِنَّ

»َمْن َبَنى َمْسِجًدا َيْبَتِغي بِِه َوْجَه الله َبَنى الله َلُه ِمْثَلُه فِي اْلَجنَِّة«.
هو عثامن بن عفان بن أب العاص األموي، أمري املؤمنني ثالث اخللفاء الراشدين، لقب 
بذي النورين لزواجه ببنتي رسول اهلل : رقية، وأم كلثوم ، روى عن النبي  مائة 

وستة وأربعني حديًثا، وكانت وفاته سنة مخس وثالثني من اهلجرة.
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معاين املفردات:

�ِعْنَد َقْوِل النَّاِس ِفيِه�: أي: إنكارهم عىل عثامن  ولومهم له يف بنائه وتوسعته. 	

	 . ِحنَي َبَنى�: أي: حني رشع يف توسعة وجتديد مسجد رسول اهلل�

من  	 ُيْنِشئُه  مل  ألنه  األوىل،  حالته  عىل  وهو  توسعته  ُيراد   :� ُسوِل  الرَّ �َمْسِجَد 
البناء  ُأْطِلَق  وقد  اهلجرة،  من  ثالثني  سنة  ذلك  وكان  َدُه  وَشيَّ َعه  َوسَّ وإنام  جديد، 

والتجديد. التوسعة  عىل 

�إِنَُّكْم َأْكَثْرُتْم�: أي: الكالم يف اإلنكار عىل ما أردت فعله من توسعة املسجد. 	

�َمْسِجًدا�: سواء كان كبرًيا، أو صغرًيا. 	

�َيْبَتِغي بِِه َوْجَه اهلل�: أي: َيقِصد رضا اهلل وحده ال رياء، وال سمعة، إشارة إىل اإلخالص. 	

ى البيت فقط،  	 ِة�: أي: أَعدَّ اهلل له بيًتا يف اجلنة مثله، واملامثلة يف ُمَسمَّ نَّ �َبَنى اهلل َلُه ِمْثَلُه يِف اْلَ
أما يف السعة واملقدار واحلسن، فبيُت اجلنة أفضل من بيوت الدنيا أضعاف أضعاف .

املباحث العربية:

بِيَّ �: مجلة حالية. 	 �َوإِنِّ َسِمْعُت النَّ

�َمْن َبَنى�: حقيقة بأن يقوم بالبناء بنفسه، أو ماًزا بأن يتربع باملال لبناء املسجد. 	

�َمْسِجًدا�: جاء بلفظ النكرة ليفيد العموم. 	

�َيْبَتِغي بِِه َوْجَه اهلل�: مجلة حالية. 	
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الشرح والبيان:

وفيه ما ييل:

وصف مسجد الرسول  يف عهده وعهد خلفائه. 1
التغيب يف بناء املساجد واألجر عليها مهام كان حجمها. 2

الصدق واإلخالص شعار املسلم يف كل أعامله. 3
األجر ليس مقصوًرا عىل البناء فقط، بل يشمل كل من ساعد يف البناء بحال. 4

ما يرشد إليه احلديث. 5

وصف مسجد الرسول  يف عهده وعهد خلفائه: 1
بِن وجعل سقفه من اجلريد وجعل أعمدته  َبَنى رُسوُل اهلل  مسجده بالطوب اللَّ
من جذوع النخل وظل املسجد كذلك يف عهد أب بكر الصديق ، ويف عهد عمر 
. قام بإعادة بنائه عىل اهليئة التي كان عليها، ويف عهد سيدنا عثامن بن عفان 

قام بتجديد وتوسعة مسجد الرسول  عىل طريقة خمتلفة يف البناء والتشييد تواكب 
التطور يف العمران يف عرصه فوجه بعُض النَّاس اللوم إليه، وقاموا بتخطئته؛ ألنه 
قام بإعادة توسعة املسجد وجتديده بام مل ُيْعَهد عليه البناُء يف عهد النبي  وصاحبيه 
أب بكر وعمر ، فأقنعهم عثامُن  بام فعل بالدليل الواضح، ثم روى هلم هذا 

احلديث فريض الصحابة، ومل تبق املعارضة طوياًل.
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الرتغيب يف بناء املساجد واألجر عليها مهام كان حجمها: 2
كانت  سواء  وعامرهتا  املساجد،  بناء  يف  أمته  احلديث  هذا  يف    النبيُّ  ُب  ُيَرغِّ
صغرية، أو كبرية وقد ورد يف بعض الروايات: �َمْن َبَنى َمْسِجًدا َوَلْو َكَمْفَحِص 
ى بذلك؛  َقَطاٍة�، والَقَطاُة: طائر صغري، وَمْفَحُصُه: ُعّشه الذي يبيض فيه، ُسمِّ
أَلهنا تفحص عنه التاب أي: تكشفه، والفحص البحث والكشف، ومعلوم أنه 

ال يكفي مكان َمْفَحص الَقَطاة للصالة فيه، فهو مهمول عىل املبالغة. 

الزيادة  تكون  إليه  حيتاج  َقْدًرا  املسجد  يف  يزيد  بأن  ظاهره  عىل  هو  بل  وقيل: 
ذلك  منهم  واحد  كلِّ  ُة  ِحصَّ فتقع  مسجد  بناء  يف  مجاعة  يشتك  أو  القدر،  هذا 
الَقْدر، واملراد به: موضع السجود وهو ما َيَسع اجَلْبَهة لكن قوله: � َبَنى � ُيْشِعُر 
اًزا إذ بَِناء كل شٍء  ُيَقاَل ُأْطِلَق عىل ذلك بَِناًء َمَ بوجود بناء عىل احلقيقة إال أن 
جبل،  رأس  عىل  وال  شجرة،  يف  َتبِيُض  ال  ألهنا  هبذه؛  الَقَطاَة  وَخصَّ  بحسبه، 
وإنـام جتعلها عىل بسيط األرض دون سائر الطيور، وذلك موضع بناء املسجد؛ 
وألهنا ُتوَصُف بالصدق يف إخبارها عام حَيُْصل من األمور، فكأنه أشار بذلك إىل 

الصدق يف بنائه.

بِيُّ  بقوله: �َيْبَتِغي بِِه َوْجَه اهلل� إىل اإلخالص، وصدق النية يف بناء  أشار النَّ
املساجد، فيجب أن يطلب الذي يبني مسجًدا رضا اهلل ال ِرياًء وال ُسْمَعًة، قال 
ابن اجلوزي: �ومن كتب اسمه عىل املسجد الذي بناه كان بعيًدا من اإلخالص�.
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الصدق واإلخالص شعار املسلم يف كل أعامله: 3
الثواب  َنِكَرة ليشمل  �َمْسِجًدا�  العموم حيث جاء  بلفظ  التعبري يف احلديث  جاء 
أما يف  الوصف،  بناه يف  ما  مثل  له  وأن  كبرًيا،  أو  كان  أي مسجد صغرًيا  واجلزاء 
هلل  َبَنى  �َمْن  حديث:  يدل  كام  مضاعفة  بأضعاف  منه  أفضل  اجلنة  فبيت  السعة 
ِة�، فال يمتنع أن يكون اجلزاء أبنية متعددة  نَّ َمْسِجًدا، ُبنَِي َلُه َبْيٌت َأْوَسُع ِمْنُه يِف اجْلَ
أي بنى اهلل تعاىل عرشة أبنية مثله إذ احلسنة بعرش أمثاهلا، واألصل أو جزاء احلسنة 

الواحدة بحكم العدل، والزيادة بحكم الفضل.

األجر ليس مقصوًرا عىل البناء فقط: 4
املعنى  إىل  نظرنا  لو  ولكن  بالبناء،  مرتبط  والثواب  اجلزاء  أن  احلديث  ظاهر 
واحلكمة، استحق هذا الثواب من َوَقَف قطعة أرض، ومن َأَمَر بالبناء، ومن َأْنَفَق 

ًعا، ومن عمل فيه بأجر فاهلل واسع الفضل. عليه،ومن اشتك فيه ُمَتَطوِّ

ما يرشد إليه احلديث: 5
فضل بناء املساجد.. 1

بيان فضل اهلل عىل عباده.. 2

اإلخالص رشط لقبول العمل الصالح.. 3

الرياء يضيع ثواب األعامل الصاحلة، ولو كانت عظيمة أو شاقة.. 4
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األسئلة س1 : بنيِّ معاين الكلامت اآلتية:

�حني بنى – يبتغي به وجه اهلل�       

بِيَّ  َيُقوُل�؟ وما الس يف تنكري   س2 : ما إعراب قول عثامن : �َوإيِنِّ َسِمْعُت النَّ
�مسجًدا�؟ وهل األجر مقصور عىل البناء للمساجد فقط.

س3 : ارشح احلديث بأسلوبك.

س4 : اذكر بعض ما ُيرشد إليه احلديث.
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رون  امس والع�ش �ش الحن الحد�ي

 مراعاة أحوال المأمومين 
 في الصالة

 َقاَل:  َعن َأِب َقَتاَدَة األَنَصاِريِّ  َعِن النَّبِيِّ
ُز  ، َفَأَتَجوَّ بِيِّ َل فِيَها، َفَأْسَمُع ُبَكاَء الصَّ اَلِة ُأِريُد َأْن ُأَطوِّ ُقوُم فِي الصَّ ي أَلَ �إنِّ

ِه�. فِي َصاَلتِي َكَراِهَيَة َأْن َأُشقَّ َعَلى ٌأمِّ
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التعريف براوي احلديث:

هو أبو قتادة بن ِرْبعّي األنصاري: اسمه احلارث، فارس رسول اهلل  وحارسه ليلة غزوة 
بدر؛ لذا دعا النبي  قائاًل: اللهم احفظ أبا قتادة كام حفظ نبيَّك هذه الليلة، عدد أحاديثه مائة 

وسبعون )170( وُتويفِّ سنة )54ه( عن )72 سنة(.

معاين املفردات:

َل ِفيَها�: أي: أنوي التطويل يف الصالة. 	 �ُأِريُد َأْن ُأَطوِّ

�: أي: أسمع الصوت املصاحب للبكاء. 	 بِيِّ �َفَأْسَمُع ُبَكاَء الصَّ

ف. 	 ُز�: ُأَخفِّ وَّ �َفَأَتَ

ِه� : أي: خوف املشقة عليها فيشتغل قلبها ببكاء طفلها فربام  	 �َكَراِهَيَة َأْن َأُشقَّ َعىَل ٌأمِّ
قطعت الصالة.

املباحث العربية:

َل ِفيَها�: مجلة حالية يف مل نصب. 	 �ُأِريُد َأْن ُأَطوِّ

�َكَراِهَيَة�: منصوب عىل التعليل مضاف إىل ما بعده. 	
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الشرح والبيان:

حسن خلقه  والتيسري عىل أمته. 1
األمر بالتيسري ال يعني اإلخالل بأركان الصالة. 2

ما يرشد إليه احلديث. 3

حسن خلقه  والتيسي عىل أمته: 1
ُ هذا احلديث حسن ُخُلقه  وكريم عادته، حيث مل ُيدِخل املشقة عىل أمته،  ُيَبنيِّ
َقاَله  فيام    ُ كيفية ختفيفة  ُتَبنيِّ باملؤمنني رحياًم، وقد جاءت روايات أخرى  وكان 
َفَيْقَرُأ  اَلِة،  ِه َوُهَو يِف الصَّ ُأمِّ َمَع  بِيِّ  ُبَكاَء الصَّ َيْسَمُع    �َكاَن َرُسوُل اهلل   : َأَنٌس 
ْكَعة األوىل سورة  وَرِة اْلَقِصرَيِة�، َوُرِوَي أنه  قرأ يف الرَّ ِفْيَفِة، َأْو بِالسُّ وَرِة اخْلَ بِالسَّ

النحو )ستني آية( فسمع ُبكاًء فقرأ يف الثانية )بثالث آيات(.

األمر بالتيسي ال يعني اإلخالل بأركان الصالة: 2
رضا  َعِلَم  إذا  إال  الصالة  يف  اإلمام  تطويل  كراهة  إىل  العلامء  بعض  ذهب 
املأمومني، والضابط يف هذا مراعاة حال املأمومني، واألمر بالتخفيف ال َيْعنِي 
لنفسه  اإلنسان  صىلَّ  إذا  أما  ومقاصدها،  وسننها،  الصالة،  بأركان  اإلخالل 

ل ما شاء. فلُيَطوِّ

استدل العلامء هبذا احلديث عىل أنَّ َمْن َقَصَد يف الصالة اإلتيان بيشء ُمْسَتَحبٍّ 
ال جيب عليه اإلتيان به، وخالف يف ذلك أشهب من املالكية حيث ذهب إىل أنَّ 

ه جالًسا. ع قائاًم ليس له أن ُيتِمَّ َمْن َتَطوَّ
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ما يرشد إليه احلديث: 3
رمحة النبي  بأمته، ورفقه هبم.. 1

ن، وذوي احلاجات.. 2 استحباب التخفيف يف الصالة ألجل املرىض، وكبار السِّ

استحباب رفق اإلمام باملأمومني، ومراعاة مصاحلهم وأحواهلم.. 3

بيان حرص اإلسالم عىل التخفيف واليس عىل املكلفني ورفع املشقة.. 4

جواز صالة النساء مع الرجال يف املسجد.. 5

األسئلة س1 : بنيِّ معاين الكلامت اآلتية:

.� ُز - َكَراِهَيَة َأْن َأُشقَّ وَّ �َفَأَتَ       

َل ِفيَها�، �َكَراِهَيَة�؟ س2 : ما إعراب قوله : �ُأِريُد َأْن ُأَطوِّ

اإلخالل  يعنى  بالتيسري  األمر  وهل  الصالة؟  يف  اإلمام  تطويل  حكم  ما   : س3 
بأركان الصالة؟

س4 : ارشح احلديث بأسلوبك.

س5 : اذكر بعض ما ُيرشد إليه احلديث.
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