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�حلمد هلل رب �لعاملني و�ل�صالة و�ل�صالم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني، �أما بعد: 
 فبني يديكـ  �أخي �لطالبـ  كتاب �حلديث )2( للطالب للنظام �لثانوي بخطته �جلديدة، وهو يت�صمن 

ثالث حماور �أ�صا�صية:
اأواًًل: م�صطلح احلديث، وتدر�س فيه �أق�صام �حلديث باأنو�عها.

ثانًيا: احلديث النبوي، وتدر�س فيه �أحاديث خمتارة عن �لنبي  مع ذكر �أهم �لفو�ئد 
و�إلإر�صاد�ت �ملتعلقة بها.
ثالًثا: مناذج تطبيقية.

وبقدر علمك وعملك مبا ت�صمنته �إلأحاديث �لنبوية �لتي تدر�صها، وتعليمها لالآخرين؛ تكون باإذن 
�هلل تعالى ممن �أر�د �هلل بهم �خلري و�صعادة �لد�رين؛ حيث �أخربنا ر�صولنا �لكرمي  �أن: »َمْن 
ر من بّلغ �صريعته، ودعا له  باأن يرزقه �هلل �لبهجة  ين«)1(، وب�صَّ هُه يِِف �لدِّ � ُيَفقِّ ُيِرد �هلُل ِبِه َخرْيً
�َها �إَِلى َمْن مََلْ َي�ْصَمْعَها، َفُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه  � �َصِمَع َمَقاَلِتي َفَوَعاَها، ُثمَّ �أدَّ َر �هلُل �ْمَرًءً : »َن�صَّ بقوله 

إَل ِفْقَه َلُه، َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه �إَِلى َمْن ُهَو �أَْفَقُه ِمْنُه«)2(.
�أخي  ُيتوخى منك-  �أهد�ًفا تربوية  �إلى درو�س متو�لية، وو�صعنا لكل در�س  َم �ملقرر  ُق�صِّ وقد 
�لطالب- �أن حتر�س عليها وتتمثلها يِف حياتك، وقد �صمن كل در�س يِف هذ� �ملقرر ن�صاطات 
متنوعة تزيدك علًما وفهًما و��صتيعاًبا للدر�س، وت�صاعدك لتكون طالًبا ن�صًطا د�خل �ل�صف؛ 
ت�صارك يِف �لدر�س بفاعلية وروح متوثبة، وتنمي لديك �ملهار�ت �ملتنوعة؛ وتعينك - �إن �صاء 
�هلل تعالى- يِف �لتعرف على كثري من �إلأحكام �ل�صرعية و�إلأ�صول �لعلمية �لتي ت�صتفيدها يِف 
حياتك، وتكون عوًنا لك باإذن �هلل تعالى على حت�صني نف�صك من �لتيار�ت �لفكرية �ملختلفة، 

كما �إنها تقربك �إلى ربك وخالقك؛ مما يقودك باإذن �هلل ل�صعادة �لدنيا ونعيم �إلآخرة.
و�لذي نوؤمله �أن يكون �لكتاب د�فًعا لك لالرتقاء يِف مد�رج �لعلم و�لهد�ية، و�نطالقة خلري 
عظيم ترى �أثره يِف حياتك وجمتمعك. نفع �هلل بك، وجعلك ُقرة عني لو�لديك، وحفظك من 

كل مكروه.

)1( متفق عليه.
)2( م�صند �إلإمام �أحمد.



اأواًًل: م�صطلح احلديث

الفـــهــــرس

م�صطلح �حلديث.

�أق�صام �حلديث.

�أق�صام �حلديث من حيث �لقبول و�لرد.

�حلديث �ملردود.

�حلديث �ملو�صوع.

�أق�صام �حلديث من جهة �مل�صند �إليه )�ملنقوِل عنه(.

طرق �لتخريج
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ثانًيا: احلديث النبوي

�حلديث �إلأول: »عليكم ب�صنتي و�صنة �خللفاء �لر��صدين«.

عم«. �حلديث �لثاين: »فَو �هلل إلأَن يهدَي �هلل بك رجاًل خري لك من �أن يكون لك ُحْمُر �لنَّ

�حلديث �لثالث: »بايعت �لنبي  على �إقام �ل�صالة و�إيتاء �لزكاة و�لن�صح لكل م�صلم «.

�حلديث �لر�بع: » �لطهور �صطر �إلإميان.. «.

َثْت ِبِه �أَْنُف�َصَها..«. ا َو�ْصَو�َصْت �أو َحدَّ ِتي َعمَّ اَوَز إِلأُمَّ َ جََتَ �حلديث �خلام�س: » �إِنَّ �هللَّ

�حلديث �ل�صاد�س: » خريكم من تعلم �لقر�آن وعلمه«.

�س عن م�صلم كربة من كرب �لدنيا..«. �حلديث �ل�صابع: » من َنفَّ

�حلديث �لثامن: » ثالث من كن فيه وجد حالوة �إلإميان.. «.

38

42

45

48

51

54

57

60

�حلديث �لتا�صع: » من ر�أى منكم منكًر� فليغريه بيده..«.

�حلديث �لعا�صر: »لو �أنكم تتوكلون على �هلل حق توكله لرزقكم كما يرزق �لطري«.

ِتَي َرُجاًل َفَي�ْصاأََلُه«. �حلديث �حلادي ع�صر: »إلأَْن َياأُْخَذ �أَحُدُكْم َحْبَلُه َفَيْحَتِطَب على َظْهِرِه؛ َخرْيٌ َلُه ِمْن �أَْن َياأْ

�حلديث �لثاين ع�صر: �أن نا�صا من �إلأن�صار �صاألو� ر�صول �هلل فاأعطاهم .. » ومن ي�صتعفف يعفه �هلل، ومن

                                   ي�صتغن يغنه �هلل.. «.

�حلديث �لثالث ع�صر: » �تقو� �هلل و�عدلو� بني �أوإلدكم«.

�حلديث �لر�بع ع�صر: » ومن ت�صبه بقوم فهو منهم«.

�حلديث �خلام�س ع�صر: »�صنفان من �أهل �لنار مَل �أرهما «.

�حلديث �ل�صاد�س ع�صر: » ثالث إل يغل عليهن قلب �مرئ م�صلم«.

�حلديث �ل�صابع ع�صر: »من قتل معاهًد� مَل يرح ر�ئحة �جلنة«.

ا �أتى �لنبي  فقال: يا ر�صول �هلل، �ئذن يل بالزنا..«. �حلديث �لثامن ع�صر: » �أن فًتى �صابًّ

��ِصي َو�مْلُْرَت�ِصي«. �حلديث �لتا�صع ع�صر: »َلَعَن َر�ُصوُل �هلِل  �لرَّ
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ثالًثا: مناذج تطبيقية

�أهد�ف �لف�صل 

�لنموذج �إلأول: »عليكم ب�صنتي و�صنة �خللفاء �لر��صدين«.

�لنموذج �لثاين: »�لطهور �صطر �إلإميان .. «.

َثْت ِبِه �أَْنُف�َصَها..«. ا َو�ْصَو�َصْت �أو َحدَّ ِتي َعمَّ اَوَز إِلأُمَّ َ جََتَ �لنموذج �لثالث: » �إِنَّ �هللَّ

�س عن م�صلم كربة من كرب �لدنيا..«. �لنموذج �لر�بع: »من َنفَّ

�لنموذج �خلام�س: »ثالث من كن فيه وجد حالوة �إلإميان.. «.

�لنموذج �ل�صاد�س: »لو �أنكم تتوكلون على �هلل حق توكله لرزقكم كما يرزق �لطري«.

�لنموذج �ل�صابع: »من قتل معاهًد� مَل يرح ر�ئحة �جلنة«

��ِصي َو�مْلُْرَت�ِصي« �لنموذج �لثامن: »َلَعَن َر�ُصوُل �هلِل  �لرَّ
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�أواًل: �أواًل: 
م�صطلح �حلديثم�صطلح �حلديث
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وي�صمى -�أي�صا- علوم �لحديث و�أ�صول علوم �لرو�ية.
. َند و�ْلَمْتِن، من حيُث �لقبوُل و�لردُّ هو: علٌم بقو�عد ُيعرف بها �أحو�ل �ل�صَّ
َنُد لغًة: �ْلُمعَتَمد، �صمي بذلك إلأن �لحديث ي�صتند �إليه، ويعتمد عليه. ال�صَّ

لُة ِلْلَمْتِن. وا�صطالحاً: �صل�صلة �لرو�ة �ْلُمو�صِ
ُلَب ِمن �إلأر�س و�رتفع. اْلَمْتُن لغًة: ما �صَ

وا�صطالحاً: ما �نتهى �إليه �ل�صنُد ِمن �لكالم.

. دُّ َنُد و�ْلَمْتُن، ِمن حيُث �لَقبوُل و�لرَّ �ل�صَّ
َثَمَرُتُه:

تمييز �إلأحاديث �لمقبولِة فُيعمُل بها، و�لمردودِة فال ُيعمل بها.

L-GE-CBE-TRHS-HDTH2-U1-L1
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مصطلح الحديث

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-مصطلح الحديث

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

م�صطلح الحـديث

يتوقع منك بعد الدر�س اأن:
  تعّرف م�صطلح �حلديث.

  تعّرف �ملنت و�ل�صند للحديث.
  تبنيِّ �أهمية علم �مل�صطلح.
  تعلِّل لن�صاأة علم �مل�صطلح.

  تبنيِّ مر�حل �لتاأليف يِف م�صطلح �حلديث.
ف ثالثة كتب من كتب �مل�صطلح.   تعرِّ

اأهداف الدر�س

تعريف م�صطلح احلديث

مو�صوع م�صطلح احلديث
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لعلم �لم�صطلح �أهمية كبيرة، وفائدة جليلة، هي: )حفظ �لحديث �لنبوي وتمييز �صحيحه من �صقيمه، وحمايته من �أن 
يدخل فيه ما لي�س منه، �أو يختلط كالم ر�صول �هلل  بكالم غيره(، ويترتب على ذلك فو�ئد كثيرة، منها:

11  حفظ �لدين من �لتحريف و�لتبديل.

حَّ من �ل�صنة �لنبوية. 22  ��صتنباط �إلأحكام مما �صَ

33  �إلقتد�ء بالنبي  في عبادته ومعامالته و�أخالقه.

. 44  تجنيب �لم�صلِم من �لوقوِع في �لكذب على �لنبي 

قو�عد هذ� �لعلم لها �أ�صٌل في �لقر�آن �لكريم و�ل�صنة �لنبوية كما في قوله تعالى: زب  
رب )1(، فهذه �إلآية �لكريمة د�عية �إلى �لتثبُِّت في 

: »كفى بالمرء كذًبا �أن يحدث بكل ما �صمع« )2(. �إلأخبار، وفي حديث �أبي هريرة  قال: قال ر�صوُل �هلل 
نة في عهد �ل�صحابة �أو �لتابعين لعدم �لحاجة �إلى ذلك، ولكن لما كثرت �أوهام بع�س  ولكن لم تكن هذه �لقو�عد مدوَّ
�لرو�ة في زمن �لتابعين، وبد�أ يظهر �لكذب؛ �حتاج �لعلماء �إلى �لت�صنيف في قو�عد علوم �لحديث وبيان بع�س م�صائله، 
فظهر في بد�ية �لقرن �لثالث �لكالم في علوم �لحديث �صمن بع�س �لم�صنفات تحت عناوين ومباحث خا�صة كـ)�لجرح 

و�لتعديل( و)علل �لحديث(، و)تو�ريخ �لرو�ة( فمن �إلأئمة �لذين تحدثو� عن بع�س مباحث علوم �لحديث في كتبهم:
 في كتابه �لم�صهور بـ »�لر�صالة« فقد تحدث عن �صروط �صحة �لحديث، و�لحديث �لمر�صل،   �إلإمام �ل�صافعي 

و�لمنقطع، وحجية خبر �إلآحاد وغير ذلك.
 �إلإمام م�صلم بن �لحجاج  في مقدمة كتابه �ل�صحيح.

 ثم بد�أ �لت�صنيف �لم�صتقل في علم �لحديث وقو�عده في �لقرن �لر�بع.

)1( �صورة �حلجر�ت �إلآية رقم )6(.
)2( �أخرجه م�صلم )5(.

اأهمية علم امل�صطلح

ن�صاأة علم امل�صطلح، وبع�س املوؤلفات فيه

11 ما �ملر�د مب�صطلح �حلديث؟
22 ما مو�صوع علم م�صطلح �حلديث؟
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ِة اعتبارات، يمكن اإجمالها فيما ياأتي: ينق�صم الحديث ِبعدَّ
ِد ُطُرِقِه )وهي اأ�صانيُده(. اأواًًل: اأق�صامه من جهة َتَعدُّ

. ثانًيا: اأق�صامه من حيُث القبوُل والردُّ
ثالًثا: اأق�صامه من جهة اْلُم�ْصَنِد اإليه )المنقول عنه(.

و�إليك تف�صيل هذه �إلأق�صام:

ينق�صم �لحديث من هذه �لجهة �إلى ق�صمين هما: �لمتو�تُر، و�إلآحاُد.

هم على �لكذب، و�أ�صندوه �إلى �صيٍء مح�صو�س. ا�صطالًحا: ما رو�ه جمٌع من �لرو�ة، ي�صتحيل في �لعادة تو�ُطوؤُ
اأقــــ�صــامــه:

 ينق�صم �لمتو�تر �إلى ق�صمين:
                �أ-متو�تٍر لفًظا.      ب-متو�تٍر مْعًنى.

11  المتواترالمتواتر

L-GE-CBE-TRHS-HDTH2-U1-L2
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أقسام الحديث

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-مصطلح الحديث

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

اأق�صــ�م الحـديث

يتوقع منك بعد الدر�س اأن:
  تبنيِّ �عتبار�ت تق�صيم �حلديث.

د �أق�صام �حلديث من جهة تعدد طرقه.   تعدِّ
ف �حلديث �ملتو�تر ومتثل له.   تعرِّ

ف �حلديث �إلآحاد وتبني �أق�صامه.   تعرِّ
ف �حلديث �مل�صهور ومتثل له.   تعرِّ
ف �حلديث �لعزيز ومتثل له.   تعرِّ
ف �حلديث �لغريب ومتثل له.   تعرِّ

اأهداف الدر�س

اأواًًل: اأق�صامه من جهة تعدد طرقه )وهي اأ�صانيده(
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اأ-المتواتر لفًظا: ما �تَّفَق �لرو�ة فيه على لفِظِه. 
ًد�، فليتبو�أ َمقعَدُه من �لنار«، فقد روى هذ� �لحديَث �أكثُر من �صبعين �صحابيًّا)1(. : »َمْن َكَذَب عليَّ متعمِّ مثاله: قوله 

، و�نفرَد كلُّ حديٍث بلفظه �لخا�س.  ب-المتواتر معًنى: ما �تفق فيه �لرو�ة على معًنى كلِّيٍّ
ين. مثاله: �أحاديُث �لم�صح على �لخفَّ

)1( �أخرجه �لبخاري )107(، )110(،  وم�صلم )2، 3، 4(.
)2( ذكره �ل�صيوطي يِف تدريب �لر�وي 157/2 مثاإًل للم�صهور ��صطالًحا، و�حلديث �أخرجه �لبخاري يِف كتاب �لعلم، باب كيف يقب�س �لعلم 34/1 )100(.

)3( �أخرجه �لبخاري )10(.
)4( إل �أ�صل له، وقد روى �لبيهقي يِف �ملدخل نحوه �س162، 163، عن �بن عبا�س  ب�صند �صعيف.

)6( �أخرجه �لبخاري )1907(. )5( �أخرجه �لبخاري )14( )15(، وم�صلم )44(. 

22  اآلآحــــاداآلآحــــاد

ا�صطالًحا: �لخبر �لذي لم يجمع �صروط �لمتو�تر.

وينق�صم حديث �إلآحاد �إلى ثالثة �أق�صام، هي:

اأ- الم�صهور:
ا�صطالًحا: ما رو�ه ثالثة فاأكثر، ولم يبلغ حدَّ �لتو�تر.

وقد تطلق �ل�صهرة على ما ��صتهر على �إلأل�صنة، �صو�ء ورد باإ�صناٍد �صحيح �أو غير �صحيح.
: »�إن �هلل إل يقب�س �لعلم �نتز�ًعا ينتزعه من �لعباد، ولكن يقب�س �لعلم  : قوُله  ومثال امل�صهوِر ااًل�صطالحيِّ

لُّو� و�أَ�صلو�«)2(. اإًل ف�صئلو� فاأفتو� بغري علم، َف�صَ بقب�س �لعلماء، حتى �إذ� مَل يبق عالًما �تخذ �لنا�س روؤو�صًا ُجهَّ
: »�مل�صلم من �َصِلَم �مل�صلمون ِمن ل�صانه ويده« )3(. ومثال امل�صهور على ااًلأل�صنة وهو �صحيح: قول �لنبي 

تي رحمة«)4(.   ومثال امل�صهور على ااًلأل�صنة وهو �صعيف: حديث: »�ختالُف �أمَّ

ب- العزيز:
َند. ا�صطالًحا: ما رو�ه �ثنان ولو يِف طبقة و�حدة، ومَل َيِقلَّ رو�ته عن �ثنني يِف طبقٍة من طبقات �ل�صَّ

مثاله: حديث �أن�س و�أبي هريرة  �أن �لنبيَّ  قال: »إل يوؤمن �أحُدكم حتى �أكون �أحبَّ �إليه ِمن و�لِده وولِده 
و�لنا�ِس �أجمعني«)5(.   

ج- الغريب:
َند. ا�صطالًحا: ما رو�ه �صخ�ٌس و�حٌد ولو يِف طبقٍة من طبقات �ل�صَّ

ا ِلُكلِّ �ْمِرٍئ ما َنَوى«)6(. َ اِت، َو�إِمَّنَّ يَّ ا �إلأَْعَماُل ِبالنِّ َ مثاله: حديث عمَر بِن �خلطاب  �أن �لنبيَّ  قال: »�إمَّنَّ
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ف كالًّ من: 11  عرِّ
-�حلديث �ملتو�تر. 

 - �حلديث �لعزيز.  
- �حلديث �لغريب.

22  مثِّل ملا ياأتي:
-حديث متو�تر لفًظا.   

-حديث م�صهور على �إلأل�صنة وهو �صعيف.   
 - حديث غريب.

�أكمل خارطة �ملفاهيم �إلآتية لت�صتويِف �أق�صام �حلديث من جهة تعدد طرقه:

احلديث
النبوي

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

اآحــــاد ...................

......................................
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ينق�صم الحديث من حيث القبول والرد اإلى ق�صمين: 
ااًلأول: حديٌث مقبوٌل: وهو �إما �صحيح �أو ح�صن، وكل منهما ينق�صم �إلى ق�صمين، فتكون �أق�صام �لحديث �لمقبول: �صحيح 

لذ�ته ولغيره، وح�صن لذ�ته ولغيره.
الثاني: حديٌث مردوٌد: وهو �إما �صعيف �أو مو�صوع. و�ل�صعيف في �لجملة ينق�صم �إلى �صعٍف ي�صيٍر، و�إلى �صعٍف �صديٍد إل يمكن 

�نجباُره. 
و�إليك تف�صيل هذه �إلأق�صام:

هو اأربعة اأق�صام:

ا�صطالًحا: ما رو�ه َعْدٌل، تامُّ �ل�صبط، ِب�َصَنٍد متَّ�صل، و�َصِلَم من �ل�صذوذ، و�لِعلَِّة �لَقاِدَحِة.
11  ال�صحيح لذاته:ال�صحيح لذاته:

 �صرح�صرح التعريف: التعريف:
��صتمل �لتعريُف على خم�صة �صروط للحديث �ل�صحيح، بيانها فيما ياأتي:

 اأ- اأن يرويه َعْدٌل: و�لَعْدل هو: �لم�صلم، �لبالغ، �لعاقل، �ل�صالم من �أ�صباب �لف�صق وما يخل بالمروءة.

L-GE-CBE-TRHS-HDTH2-U1-L3

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRHS-HDTH2-U1-L3.png

أقسام الحديث من حيث القبول والرد

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-مصطلح الحديث

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

اأق�ص�م الحديث من حيث الَقبوُل والردُّ

يتوقع منك بعد الدر�س اأن:
د �أق�صام �حلديث من حيث �لقبول و�لرد.   تعدِّ

د �أق�صام �حلديث �ملقبول.   تعدِّ
ف �حلديث �ل�صحيح لذ�ته ومتثل له.   تعرِّ
ف �حلديث �ل�صحيح لغريه ومتثل له.   تعرِّ

ف �حلديث �حل�صن لذ�ته ومتثل له.   تعرِّ

ف �حلديث �حل�صن لغريه ومتثل له.   تعرِّ
  تقارن بني �حلديث �ل�صحيح و�حل�صن.

اأهداف الدر�س

اأواًًل: احلديث املقبول



16

ْدٍر، باأن   ب - اأن يكوَن الراوي تامَّ ال�صبِط: �ل�صبط و�لحفظ، وهو �أن يروي �لحديث كما تلقاه من �صيخه: �صبُط �صَ
ْبُط كتاٍب، باأن يكتبُه في كتاٍب، ويحافَظ عليه �إلى حين �لتحديث به. َث به كما حِفَظُه، و�صَ يحفظه في �صدره، ويحدِّ

ن قبله بطريق من ُطرق �لتحمل �ل�صحيحة)1(. َنِد: وذلك باأن يكون كل ر�ٍو قد �أخذ عمَّ ج - ات�صاُل ال�صَّ
: وهو ما فيه ِعلَّةٌ، و�لِعلَّةُ: �صبب غام�س خفي قادح في �لحديث، مع �أن �لظاهر �ل�صالمة منه. د - اأاًلَّ يكون ُمَعالًّ

 هـ - اأاًلَّ يكون �صاذاً: و�ل�صاذ ما رو�ه �لثقة مخالفا لمن هو �أوثق منه. 
وقولنا: ما رو�ه �لمقبول، �صامل للر�وي �لثقة )وهو �لعدل �لذي تمَّ �صبطه(، كما ي�صمل �لر�وي �ل�صدوق )وهو �لعدل 

�لذي خفَّ �صبطه قلياًل(.

مثال ال�صحيح لذاته:
ما �أخرجه �لبخاري في �صحيحه)2(: حدثنا �صليمان بن حرب، عن �صعبة، عن قتادة، عن �أن�س  عن �لنبي  قال: 
»ثالث من كن فيه وجد حالوة �إلإيمان: من كان �هلل ور�صوله �أحب �إليه مما �صو�هما، ومن �أحب عبًد� إل يحبه �إإل هلل، ومن 

يكره �أن يعود في �لكفر بعد �إذ �أنقذه �هلل كما يكره �أن يلقى في �لنار«.
فهذ� �لحديث �صحيح لتوفر �صروط �ل�صحة فيه، فاإلإ�صناد متَّ�صل، و�لرو�ة كلُّهم عدول، مع تمام �ل�صبط، و�صلم من 

�ل�صذوذ و�لعلة.

. ا�صطالًحا: ما رو�ه عدٌل خفَّ �صبطه ب�صند مت�صل، غير ُمَعلٍّ وإل �صاذٍّ

الفرق بين الحديث اْلَح�َصِن  وال�صحيح:
لو نظرنا �إلى تعريف كل منهما لم نجد هناك فرقًا كبيًر�، بل نجد بينهما �تفاًقا في �أربعة �صروط، هي:

22  عد�لة �لر�وي. 11  �ت�صال �ل�صند.    

44  �ل�صالمة من �لعلة. 33  �ل�صالمة من �ل�صذوذ.   

ويختلفان في �أمر و�حد، وهو �ل�صبط، ففي �لحديث �ل�صحيح إل بد �أن يكون كل ر�ٍو من رو�ته مت�صًفا بال�صبط �لتام، 
�أما في �ْلَح�صن فال ي�صترط تمام �ل�صبط.

مثال الحديث اْلَح�َصِن:
ما �أخرجه �إلإمام �أحمد في م�صنده، قال: حدثنا يحيى بن �صعيد، عن بهز بن حكيم، قال: حدثني �أبي، عن جدي، قال: 

�صمعت ر�صول �هلل  يقول: »ويل للذي يحدث فيكذب لي�صحك به �لقوم، ويل لٌه«)3(.
و �ل�صبط - ما عد� بهز �بن  فهذ� �لحديث �صنده مت�صل، وقد �صلم من �ل�صذوذ و�لعلة، وكل رو�ته ثقات - �أي: عدول تامُّ

حكيم، فاإنه قد خفَّ �صبطه، ولذ� فاإن حديثه من ق�صم �ْلَح�َصِن ِلَذ�ِتِه.

22  الح�صن لذاته:الح�صن لذاته:

)1( طرق �لتحمل ثمانية، منها: �ل�صماع من لفظ �ل�صيخ، و�لعر�س، وهو �لقر�ءة على �ل�صيخ، و�إلإجازة، وغريها. �نظر: نزهة �لنظر �س62 وغريه.
)2( �أخرجه �لبخاري )21(.

)3( �أخرجه م�صند �أحمد 3/5، 5، 6، 7.
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33  ال�صحيح لغيره:ال�صحيح لغيره:
َدْت �أ�صانيُده. تعريفه: هو �لحديث �ْلَح�َصُن ِلَذ�ِتِه �إذ� تعدَّ

 �صرح التعريف:�صرح التعريف:

ى ويرتقي  �إذ� ُروي �لحديُث �ْلَح�َصُن لذ�ته باإ�صناد �آخَر مثله �أو �أقوى منه بلفظه، �أو بمعناه، فاإنه بمجموع �إلإ�صنادين َيَتَقوَّ
من درجة �ْلَح�َصِن لذ�ته ليكون �صحيًحا لغيره.

 : مثاله: حديث عبد �هلل بن عمرو بن �لعا�س  �أن �لنبي  �أمره �أن يجهز جي�ًصا، فنفدت �إلإبل، فقال �لنبي 
»�بتع علينا �إباًل بَقالئ�س)1( من َقالئ�س �ل�صدقة �إلى محلها، فكان ياأخذ �لبعير بالبعيرين و�لثالثة«.

فقد رو�ه �أحمد و�أبو د�ود و�لبيهقي من طريق محمد بن �إ�صحاق)2(، ورو�ه �لبيهقي من طريق عمرو بن �صعيب)3(، وكلُّ 
و�حد من �إلإ�صنادين بانفر�ده َح�َصٌن، فبمجموعهما ي�صير �لحديُث �صحيحًا لغيره)4(. 

44  الَح�صُن لغيره:الَح�صُن لغيره:
ا. ها بع�صً َدْت �أ�صانيُده على وجه َيْجُبُر بع�صُ تعريفه: هو �لحديث �ل�صعيف �إذ� تعدَّ

مثاله: حديث �أن�س بن مالك  عن �لنبي  قال: »طلب �لعلم فري�صة على كل م�صلم«)5(. فهذ� �لحديث ُروي من 
طرق كثيرة، وفي كل منها �صعف، لكنها عند بع�س �لعلماء)6( يمكن �أن تنجبر ويكون �لحديث َح�َصنًا لغيره)7(.

بم ُتعرف �صحُة الحديث اأو ُح�صنه؟
حُة �لحديث بو�حد من ثالثة �أمور: ُتعرف �صِ

ااًلأول: �أن يكون في كتاب �لتزم فيه م�صنفه �ل�صحة، �إذ� كان م�صنفه ممن يعتمد قوله في �لت�صحيح، ك�صحيحي 
�لبخاري وم�صلم.

الثاني: �أن ين�س على �صحته �إمام يعتمد قوله في �لت�صحيح و�لت�صعيف، ولم يكن معروًفا بالت�صاهل فيه، كاإلإمام 
�أحمد بن حنبل رحمه �هلل.

الثالث: �أن يجمع طرق �لحديث، وينظر �ختالفها، ودرجات رو�ته - �إذ� كان من �لمتخ�ص�صين بهذ� �لعلم - فاإذ� 
تمت فيه �صروط �ل�صحة �لخم�صة حكم ب�صحته)8(.

)1( �لقالئ�س: جمع قلو�س، و�لقلو�س: �ل�صابة من �لنوق. )خمتار �ل�صحاح، و�مل�صباح �ملنري(.
)3( �ل�صنن �لكربى للبيهقي 287/5. )2( �أخرجه م�صند �أحمد 171/2، 216، و�صنن �أبي د�ود )3357(، و�ل�صنن �لكربى للبيهقي 287/5. 

)5( �أخرجه �بن ماجه 81/1 )224(. )4( لال�صتز�دة �نظر: �لنكت على �بن �ل�صالح 416/1 - 418، ومنهج �لنقد �س267.  
)7( لال�صتز�دة �نظر: �لنكت على �بن �ل�صالح 419/1 - 424. )6( �نظر حا�صية �ل�صندي على �صنن �بن ماجه 98/1 - 99، وك�صف �خلفاء 43/2.  

)8( �نظر: م�صطلح �حلديث، إلبن عثيمني �س8.
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قارن بين �ل�صحيح و�لح�صن وفًقا لما ياأتي:

الح�صــــنال�صحيـــحالمعيـــار

�صبط الـــرواة

عدالة الــرواة

ات�صـــال ال�صنـــد

ال�صالمة من ال�صذوذ والعلة

�أكمل خارطة �لمفاهيم �إلآتية لت�صتوفي �أق�صام �لحديث �لمقبول:

الحديث المقبول

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

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

ف كالًّ من: 11 عرِّ
-�لحديث �ل�صحيح لذ�ته. 

-�لحديث �ل�صحيح لغيره.  
- �لحديث �لح�صن لذ�ته.

22 مثِّل لكل من:
-�ل�صحيح لغيره.  
-�لح�صن لذ�ته.  

- �لح�صن لغيره.

33 بم ُتعرف �صحة �لحديث �أو ح�صنه؟



19

الحديث المردود ِق�صماِن: ال�صعيف والمو�صوع:

11  الـ�صـعـيــــف:الـ�صـعـيــــف:

ا�صطالًحا: ما فقد �صرًطا فاأكثر من �صروط �لحديث �لح�صن.
حكمه: �ل�صعيف مردود، إل يعمل به.

يتنوع �لحديث �ل�صعيف بح�صب نوع �ل�صعف �لو�قع في �لحديث، وهو في �لجملة يق�صم باعتبارين:
ااًلأول: بالنظر إلأ�صباب �ل�صعف �لمتنوعة.

الثاني: بالنظر لقوة �ل�صعف من عدمه.
و�إليك �لتف�صيل:

 اأنــواع الحديث ال�صعيف:اأنــواع الحديث ال�صعيف:

L-GE-CBE-TRHS-HDTH2-U1-L4
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ثانيا: الحديث المردود

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-مصطلح الحديث

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

الحديث المردود

يتوقع منك بعد الدر�س اأن:
د �أق�صام �حلديث �ملردود.   تعدِّ

ف �حلديث �ل�صعيف وتبنيِّ �أق�صامه بالن�صبة ل�صبب �لت�صعيف.   تعرِّ
د �أنو�ع �ل�صعيف ب�صبب �صقط يِف �إلإ�صناد.   تعدِّ

د �أنو�ع �ل�صعيف بالن�صبة للطعن يِف �لرو�ة.   تعدِّ
ف �حلديث �ملر�صل ومتثل له.   تعرِّ

ف �حلديث �ملعلق ومتثل له.   تعرِّ
ف �حلديث �ملع�صل ومتثل له.   تعرِّ
ف �حلديث �ملنقطع ومتثل له.   تعرِّ

اأهداف الدر�س

اأق�صام احلديث املردود
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اأواًًل: اأق�صام ال�صعيف بالنظر اًلأ�صباب ال�صعف المتنوعة:
وهو في �لجملة ق�صمان:

�أ�أ  ما كان �صعفه ب�صبب �َصْقٍط في �إلإ�صناد:

وهذ� له �أنو�ع، منها: �لمر�صُل، و�لمعلَُّق، و�لمع�صُل، و�ْلُمْنَقِطُع.
بب  ما كان �صعفه ب�صبب طعٍن في �لر�وي)1(:

هام بالكذب، ونحو ذلك، وقد يكون �لطعن في �صبط �لر�وي  و�لطعن في �لر�وي قد يكون في عد�لته؛ كالف�صق، و�إلتِّ
كُفح�س غلِطِه، �أو َوْهِمِه، �أو �صوِء ِحفظه، �أو مخالفتِه للثِّقاِت، ولذلك �أ�صماء خا�صة ياأتي ذكر بع�صها �إن �صاء �هلل تعالى.

اأنواع ال�صعيف ب�صبب �صقط في اآلإ�صناد:اأنواع ال�صعيف ب�صبب �صقط في اآلإ�صناد:
11  المر�صل:المر�صل:

تعريفه لغًة: �لمطلق، وهو �صد �لمقيد، فكاأن �لُمْر�ِصل �أطلق �إلإ�صناد ولم يقيده بر�ٍو معروف.
ا�صطالًحا: ما �أ�صافه �لتابعيُّ �إلى �لنبي  بدون و��صطة.

: قال ر�صوُل �هلل  كذ�، �أو فعل كذ�، ونحو ذلك. �صورته: �أن يقول �لتابعيُّ
مثاله: عن �بن جريج، عن عطاء: »�أن �لنبي  كان �إذ� �صعد �لمنبر �أقبل بوجهه على �لنا�س، فقال: �ل�صالم عليكم «)2(. 

فهذ� �لحديث �صعيف؛ إلأنه مر�صل، ولذلك إل يعمل به.

تعريفه لغة: ��صم مفعول، من علق �ل�صيء بال�صيء �إذ� ربطه به وجعله معلًقا)3(.
ا�صطالًحا: ما ُحذف من مبد�أ �إ�صناده ر�ٍو فاأكثر)4(.

مبداأ ااًلإ�صناد هو: جهة �لم�صنِّف، فاأول �ل�صند �صيُخه، و�آخُره �ل�صحابي.
�صورته: �أن يحذف �لم�صنف �صيخه فقط، �أو يحذف جميع �ل�صند �إإل �ل�صحابي، �أو يحذف جميع �ل�صند، ويقول: قال 

ر�صول �هلل  )5(.
�صبب اإدخال المعلق في ال�صعيف:  �لجهالة بحال �لو��صطة، وهو �لر�وي �لمحذوف.

22  المعلق:المعلق:

)1( ح�صر �حلافظ �بن حجر يِف كتابه نزهة �لنظر �س43 �أ�صباب �لطعن يِف �لر�وي بع�صرة �أ�صياء، خم�صة منها تتعلق بالعد�لة، وخم�صة بال�صبط.
)3( معجم مقايي�س �للغة 125/4. )2( �أخرجه عبد�لرز�ق يِف م�صنفه 192/3.      

)5( نزهة �لنظر �س40. )4( مقدمة �بن �ل�صالح يِف �لكالم على �ل�صحيح �س20، ونزهة �لنظر �س40، وتدريب �لر�وي 90/1. 
)7( تي�صري م�صطلح �حلديث للطحان �س74. )6( �لقامو�س �ملحيط )ع�صل(، ومعجم مقايي�س �للغة 345/4.    

33  المع�صل:المع�صل:
تعريفه لغة: ��صم مفعول، من �أع�صل: �إذ� �صاق و��صتد، ومنه: د�ء ُع�صال، �أي: مر�س �صديد)6(.

ا�صطالًحا: ما �صقط من �إ�صناده �ثنان فاأكثر، على �لتو�لي)7(.



21

َيْلَقُه حديًثا، وُيعلُم ب�صند �آخر �أن  �صورته: �أن يروي �لتابعي عن �لنبي  حديًثا، �أو يروي �لر�وي عن �صخ�س لم 
بينهما ر�ويين فاأكثر.

�صبب اإدخاله في ال�صعيف: �لجهالة بحال �لو��صطة، وهم �لرو�ة �ل�صاقطون من �إلإ�صناد.
مثاله: ما ذكره مالك في �لموطاأ: �أن معاَذ بن جبل  قال: �آخر ما �أو�صاني به ر�صول �هلل  حين و�صعت رجلي في

�لَغْرز، �أن قال: »�أح�صن خلقك للنا�س يا معاذ بن جبل«)1(. و�أقل ما يكون بين مالك ومعاذ ر�ويان.

44  المنقطع:المنقطع:
تعريفه لغًة: ��صم فاعل، من �لقطع، �صد �لو�صل، وهو �لف�صل)2(.

ا�صطالًحا: ما �صقط من �إ�صناده ر�و و�حد -قبل �ل�صحابي- �أو �أكثر، ب�صرط عدم �لتو�لي.
�صبب �صعفه: �لجهالة بالو��صطة، وهو �لر�وي �ل�صاقط من �إلإ�صناد.

 : مثال المنقطع: ما رو�ه �بن ماجه من طريق ميموِن بن ِمهر�ن، عن عمر بن �لخطاب  قال: قال ر�صول �هلل 
»�إذ� دخلت على مري�س فمره �أن يدعو لك، فاإن دعاءه كدعاء �لمالئكة«)3(. فهذ� منقطع؛ إلأن ميموَن بَن ِمهر�ن لم يدرك 

عمر بن �لخطاب ؛ فاإن مولده كان �صنة �أربعين، ومقتل عمر  �صنة ثالث وع�صرين.

الفرق بين المنقطع والمقطوع:
�لمنقطع غير �لمقطوع؛ فالمقطوع هو ما جاء عن �لتابعي قوإًل �أو فعاًل، و�لمنقطع من �أق�صام �لحديث �ل�صعيف، ب�صبب 

�صقط في �إلإ�صناد.

�أكمل خارطة �لمفاهيم �إلآتية لت�صتوفي �أق�صام �لحديث �لمردود ب�صبب �صقط في �إلإ�صناد:

الحديث المردود

الحديث ال�صعيف
..................

ال�صعيف ب�صقط
..................في ااًلإ�صناد

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

)1( �أخرجه مالك 300/2.
)2( معجم مقايي�س �للغة 101/5، ومنهج �لنقد �س366.

)3( �أخرجه �بن ماجه )1441(.
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قارن بين �أق�صام �ل�صعيف وفًقا لما ياأتي:
�صبب الت�صعيـــفال�صقـــط في ال�صــنـــــدالــحديــــث

املر�صل

املعلق

املع�صل

املنقطع

ف ما ياأتي: 11 عرِّ

- �لحديث �لمر�صل.  

- �لحديث �لمعلَّق.    

- �لحديث �لمنقطع.

22  مثِّل لكل من:

- �لحديث �لمر�صل.     

- �لحديث �لمع�صل.

33 ما �لفرق بين �لمنقطع و�لمقطوع؟
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. ا�صطالًحا: �لخبر �لمكذوب على ر�صول �هلل 
اأ�صماوؤه: �لحديث �لمو�صوع، �أو �لمكذوُب، �أو �ْلُمْخَتَلُق، �أو �لباطل، �أو �ْلَم�صنوع.

ر �لنبي  من ذلك فقال: »�إن كِذًبا َعَليَّ لي�س َكَكذٍب على  �لكذب على �لنبي  لي�س كالكذب على غيره، وقد حذَّ
ًد� فليتبو�أ َمقعده من �لنار«)2(. �أحد، َمن َكَذَب َعَليَّ متعمِّ

 ، � �أو هازإًل، وليتثبت فيما ين�صبه �إليه  فليحذر �لم�صلم من ذلك �أ�صد �لحذر، وليجتنب �لكذب على ر�صول �هلل جادًّ
. فال ين�صب �إليه قوإًل بالظن و�لتخمين، و�إنما ين�صب �إليه ما علم �أنه قاله

بالحديث  �لنا�س  �لكثير من   �لتو��صل و�صعف علم  و�صائل  �نت�صار  �لمتاأخر مع  �لزمان  �لمو�صوع في  �لحديث  �نت�صر 
وت�صاهل بع�صهم في تلقي ونقل ما ي�صله دون تمحي�س وتثبت من �صحة رو�يته عن ر�صول �هلل. ولم يكن �لكذب على �لنبي 

ى �إلى ظهوره ــ بعد ذلك ــ عو�مل منها:  معروًفا �أوَل �إلإ�صالم، و�إنما �أدَّ

)1( �أخرجه �لبخاري )1291(، وم�صلم  )4(.
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الموضوع

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-مصطلح الحديث

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

الحديث اْلـــَمــــو�صــــوُع

يتوقع منك بعد الدر�س اأن:
ف �حلديث �ملو�صوع.   تعرِّ

.   تبنيِّ خطورة �لكذب على �لنبي 
د �أ�صباب ظهور �لو�صع يِف �حلديث.   تعدِّ

  تبنيِّ جهود �لعلماء يِف �لذب عن �ل�صنة �لنبوية.
  تبنيِّ طرق معرفة �حلديث �ل�صعيف.

اأهداف الدر�س

تعـــريــف املــو�صـــوع

التحذير من الكذب على النبي 

اأ�صباب ظهور الكذب على النبي 
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11  �لخالف �لذي وقع بين �لم�صلمين، فانق�صم �لنا�س ــ ب�صببه ــ �إلى فرق مختلفة، وظهرت �لع�صبيات للِفرق و�لبلد�ن، 

و�لمذ�هب، و�إلأجنا�س، فر�ح بع�س �لمنت�صبين لهذه �لِفرق، و�لمتع�صبين لها يبحث عما يوؤيد ر�أيه من �لن�صو�س، 
 . فاإن لم يجد تجر�أ بالو�صع على �لنبي 

       مثاله: »اإن اأبغ�س الكالم اإلى اهلل تعالى الفار�صية، ... وكالم اأهل الجنة العربية«)1(.
22  ق�صد �لترغيب و�لترهيب لحثِّ �لنا�س على �لخير: وذلك �أن قومًا من �لمن�صوبين للزهد؛ لما ر�أو� ُبعد �لنا�س عن 

ــ في �لخير، ويزجروهم عن �ل�صر.   ــ بزعمهم  �أحاديث ليرغبو� �لنا�س  �لدين و�لقر�آن حملهم جهُلهم على و�صع 
وهذ� �لنوع من �لو�صاعين �أعظم �صرًر� من غيرهم، و�صبب ذلك: �أن �لنا�س قد يقبلون مو�صوعاتهم ثقة بهم، لعدم 

توقع �لكذب منهم.
        مثاله: �أن �أبا ع�صمة نوح بن �أبي مريم و�صع حديًثا عن عكرمة، عن �بن عبا�س  في ف�صائل �لقر�آن �صورة 
�صورة، فلما �صئل: من �أين لك هذ�؟ قال: �إني ر�أيت �لنا�س �أعر�صو� عن �لقر�آن، و��صتغلو� بفقه �أبي حنيفة، ومغازي 

�بن �إ�صحاق، فو�صعت هذ� �لحديث ِح�ْصَبًة)2(.
33  �لتو�صل �إلى �أغر��س دنيوية، كبيع �صلعة، �أو لم�صلحة خا�صة بالو��صع، خا�صة بالو�صع كطلب مال �أو �صهرة وغير 

ذلك من �إلأغر��س، كالتزلف للخلفاء �آنذ�ك.
      مثاله: ما و�صعه غياث بن �إبر�هيم حين �أدخل على �لخليفة �لمهدي، وكان �لمهدي يحب �لحمام، فاإذ� قد�مه 
حمام، فقيل لغياث: حدث �أمير �لموؤمنين، فقال: حدثنا فالن عن فالن، �أن �لنبي  قال: »إل �صبق �إإل في ن�صل، 

ًبا للخليفة. �أو خف، �أو حافر، �أو جناح«)3(. و�أ�صل �لخبر م�صهور)4(، لكنه ز�د فيه: )�أو جناح( تَقرُّ

قد هياأ �هلل تعالى �إلأ�صباب لحفظ �ل�صنة، ف�صخر لذلك علماء جهابذة، ق�صو� جل �أوقاتهم في جمعها وحفظها وتدوينها 
و�لعناية بها، و�لبحث عن رو�تها، ونقد مروياتهم، وجعلو� �صو�بط يعرف بها �صحيح �لحديث من �صقيمه، فن�صاأ لذلك علم 

م�صطلح �لحديث بفنونه �لمتنوعة.
�بن  وقال  �لجهابذة)5(.  لها  يعي�س  فقال:  �لمو�صوعة،  �إلأحاديث  تعالى عن هذه  �لمبارك رحمه �هلل  بن  �صئل عبد �هلل 

ا: لو َهمَّ �لرجل في �ل�صحر )�أي في ليل( �أن يكذب في �لحديث، إلأ�صبح �لنا�س يقولون: فالن كذ�ب)6(. �لمبارك �أي�صً

)2( �ملو�صوعات إلبن �جلوزي 41/1. )1( �ملو�صوعات 111/1.    
)4( �أخرجه �أحمد يِف م�صنده 256/2، 42، 474، و�أبو د�ود )3585(، و�لرتمذي )1699(. )3( �ملجروحني 66/1، و�ملو�صوعات 42/1.   

)5( تقدمة �جلرح و�لتعديل 18/2، و�ملو�صوعات49/1، ويق�صد باجلهابذة كبار �ملحدثني �لذين يبينون كذبها.
)6( �ملو�صوعات 49/1.

جهود العلماء يف الذب عن ال�صنة النبوية
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وقال �أبو نعيم �لف�صل بن ُدكين: قال �صفيان �لثوري: من كذب في �لحديث �فت�صح، و�أنا �أقول: من َهمَّ �أن يكذب �فت�صح)1(، 
وقال �بن �لجوزي رحمه �هلل تعالى: ولقد رد �هلل كيد هوؤإلء �لو�صاعين و�لكذ�بين باأحباٍر �أخيار، ف�صحوهم وك�صفو� قبائحهم، 

وما كذب �أحد قط �إإل و�فت�صح. �هـ)2(.
ويمكن �إجمال �أهم ما قامو� به في �لحفاظ على �ل�صنة، و�إبعاد �لدخيل عنها بما ياأتي:

11  �لرو�ية باإلإ�صناد، وعدم قبول �إلأخبار غير �لم�صندة.

22  تدوين �إلأحاديث، وجمعها في �لكتب.

33  حفظ �إلأحاديث باأ�صانيدها، و�لمقارنة بين �لمرويات، حتى يتبين �ل�صو�ب من �لخطاأ.

44  �لبحث عن �أحو�ل �لرو�ة، و�ختبارهم، وبيان �لكاذب من غيره، وو�صع �صو�بط لمن تقبل رو�يته ممن إل تقبل في 

علم �لجرح و�لتعديل.
55  جمع �إلأحاديث �لمو�صوعة، وتدوين �لكتب فيها، و�لغر�س من ذلك �لتحذير منها لئال يظن من �صمعها �أنها �صحيحة. 

�ل�صحاح،  حفظ  من  يت�صلعون  كانو�  �لذين  �لحديث:  �أئمة  و�صف  في  تعالى  �هلل  رحمه  كثير  �بن  �لحافظ  قال 
ويحفظون �أمثالها، و�أ�صعافها من �لمكذوبات، خ�صية �أن  تروج عليهم، �أو على �أحد من �لنا�س)3(.

ومن الم�صنف�ت في اإلأح�ديث المو�صوعة:
�أ�أ �لمو�صوعات، إلأبي �لفرج عبد �لرحمن بن �لجوزي.

بب �لمنار �لمنيف في �ل�صحيح و�ل�صعيف، لالإمام �بن قيم �لجوزية، وفيه قو�عد و�صو�بط مفيدة.
جج �لالآلئ �لم�صنوعة في �إلأحاديث �لمو�صوعة، لجالل �لدين �ل�صيوطي.

دد �لفو�ئد �لمجموعة في �إلأحاديث �لمو�صوعة، لمحمد بن علي �ل�صوكاني.

كيف يعرف الحديث المو�صوع؟
يعرف بعالمات وقر�ئن منها:

11  �عتر�ف �لو��صع بو�صعه للحديث، مثل ما تقدم عن نوح بن �أبي مريم �لذي �عترف بو�صع �لحديث في ف�صائل �ُصَوِر 

�لقر�آن.
22  ورود �لحديث في كتاب من كتب �إلأحاديث �لمو�صوعة �لتي تقدم ذكرها.

33  مخالفة �لحديث لما في �لكتاب �أو �ل�صنة �أو �إلإجماع.

)1( �لكفاية يِف علم �لرو�ية �س117، 118.
)2( �ملو�صوعات 48/1.

)3( �خت�صار علوم �حلديث، إلبن كثري )مع �لباعث �حلثيث( �س76.



26

بالرجوع �إلى �أحد �لكتب �لمعنية باإلأحاديث �لمو�صوعة، �كتب حديثين مو�صوعين ذ�كًر� قول �لعلماء 
فيهما:

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

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

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

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

11 ما �لمر�د بالحديث �لمو�صوع؟

ف �لحديث �لمو�صوع. 22  عرِّ

. 33  بيِّن خطورة �لكذب على �لنبي 

د �أ�صباب ظهور �لو�صع في �لحديث. 44  عدِّ

. 55  بيِّن جهود �لعلماء في دفع �لكذب عن حديث �لنبي 

66  ما طرق معرفة �لحديث �لمو�صوع؟
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ينق�صم �لحديث من جهة �ْلُم�صَند �إليه �إلى �أربعة �أق�صام، هي: �لحديث �لقد�صي، و�لحديث �لمرفوع، و�لموقوف، و�لمقطوع.

ى: )�لحديُث �لرباني(، و)�لحديُث �إلإلهي(. ا�صطالًحا: ما رو�ه �لنبيُّ  عن ربه تبارك وتعالى. وي�صمَّ
: قال �هلل تبارك وتعالى: »�أنا �أغنى �ل�صركاِء عن �ل�صرك، َمن  مثاله: حديث �أبي هريرة  قال: قال ر�صول �هلل 

َعِمَل عماًل �أ�صرك فيه معَي غيري تركُتُه و�ِصْرَكه«)1(.
الفرق بين القراآن، والحديث القد�صي، والحديث النبوي:

وينق�صم �إلى ق�صمين: مرفوع �صريح، ومرفوٌع ُحكًما:

احلديث النبوياحلديث القد�صيالقراآن الكرميجهة املق�رنة

لفظه
د ِبِتالَوِتِه التعبُّ

اإعج�زه

ثبوتــه

َلْفُظُه ِمن �لر�صول َلْفُظُه ِمن �هلل على �ل�صحيح)2(َلْفُظُه ِمن �هلل

ٌد بتالوته ٍد ِبِتاَلَوِتِهمتعبَّ ٍد ِبِتاَلَوِتِهغيُر متعبَّ غيُر متعبَّ

غيُر ُمْعِجٍزغيُر ُمْعِجٍزُمْعِجٌز

ِتِه ِمْنُه �ل�صحيُح، و�لح�صُن، ثبت بالتو�ُتر، فكلُّه مقطوٌع ب�صحَّ
و�ل�صعيُف، و�لمو�صوُع

ِمْنُه �ل�صحيُح، و�لح�صُن، 
و�ل�صعيُف، و�لمو�صوُع

)1( �أخرجه م�صلم )2985(.
)2( من قويل �أهل �لعلم، ينظر يِف هذ� كتاب: �حلديث �لقد�صي كالم �هلل لفًظا ومعنى؛ لعبد �لرحمن �لودعان، و�إلأحاديث �لقد�صية، للدكتور عبد �لغفور �لبلو�صي، وهو قول 

عامة �ل�صلف رحمهم �هلل تعالى، ون�س عليه كثري من �ملتاأخرين، و�ختاره �إلإمام �بن باز و�ل�صيخ �صالح �لفوز�ن وغريهم.
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ثالثا: أقسام الحديث من جهة المسند إليه )المنقول عنه(

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-مصطلح الحديث

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

اأق�ص�م الحديث من جهة الُم�ْصَنِد اإليه )المنقوِل عنه(

يتوقع منك بعد الدر�س اأن:
د �أق�صام �حلديث من جهة �مل�صند �إليه.   تعدِّ

ف �حلديث �لقد�صي ومتثل له.   تعرِّ
ق بني �حلديث �لقد�صي و�لقر�آن �لكرمي.   تفرِّ

ف �حلديث �ملرفوع �ل�صريح ومتثل له.   تعرِّ
ف �حلديث �ملرفوع حكًما ومتثل له.   تعرِّ

ف �حلديث �ملوقوف ومتثل له.   تعرِّ
ف �حلديث �ملقطوع ومتثل له.   تعرِّ

اأهداف الدر�س

1 ـ احلديث القد�صي
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�أ�أ المرفوع ال�صريح: هو ما �أ�صيف �إلى �لنبي  من قول، �أو فعل، �أو تقرير، �أو و�صف في ُخلقه �أو ِخلقته.

: »إل َت�َصبُّو� �إلأمو�ت، فاإنهم قد �أف�صو� �إلى ما  فمثال المرفوع من القول: حديث عائ�صة  قالت: قال �لنبي 
قدمو�«)1(.

ومثال المرفوع من الفعل: حديث �لبر�ء  قال: »كان ركوع �لنبي  و�صجوده، و�إذ� رفع ر�أ�صه من �لركوع، وبين 
�ل�صجدتين، قريًبا من �ل�صو�ء«)2(.

ومثال ااًلإقرار: تقريره �لجارية حين �صاألها: �أين �هلل؟ قالت: في �ل�صماء، فاأقرها على ذلك  )3(.
:»كان �لنبي  �أجود �لنا�س، و�أ�صجع �لنا�س« �لحديث)4(. ومثال الو�صف في ُخُلِقِه: حديث �أن�س 

: »كان ر�صول �هلل  �أح�صن �لنا�س وجًها، و�أح�صنه خلًقا، لي�س بالطويل  ومثال الو�صف في ِخْلَقِتِه: حديث �لبر�ء 
�لبائن، وإل بالق�صير«)5(.

، وهو �أنو�ع، منها)6(: بب المرفوع ُحكًما: وهو ما كان في حكم �لم�صاف �إلى �لنبي 
 : 11  �أن ي�صيف �ل�صحابي �صيًئا �إلى عهد �لنبي  ولم يذكر �أنه علم به، مثل: قول �أ�صماء بنت �أبي بكر 

»َنَحْرَنا على عهد �لنبي  فر�ًصا فاأكلناه«)7(.
: »من �ل�صنة �أن يخفي �لت�صهد«)8(،  22  �أن يقول �ل�صحابي عن �صيء باأنه من �ل�صنة، مثل: قول �بن م�صعود 

يعني في �ل�صالة.
: »�أُمر �لنا�ُس �أن يكون �آخر  33  �أن يقول �ل�صحابي: �أُمرنا، �أو ُنهينا، �أو �أُمر �لنا�س، ونحو ذلك، مثل: قول �بن عبا�س 

َف عن �لحائ�س«)9(. عهدهم بالبيت، �إإل �أنه ُخفِّ
ت لنا في ق�س �ل�صارب، وتقليم �إلأظفار، ونتف �إلإبط، وحلق �لعانة، �أن إل نترك �أكثر  : »ُوقِّ وقول �أن�س بن مالك 

من �أربعين ليلة«)10(.
 ، �إلى ر�صول �هلل  �أقو�لهم و�أفعالهم موقوًفا عليهم، إل ُيتجاوز به  �إلى �ل�صحابة)1(  من  �أ�صيف  تعريفه: ما 

�أو الطه�رُة له �أ�صَغــَر  َحـــَدًثا  ـ  �ْلُمْحِدث  على  َيحرم 
ه، وَتحرُم قر�ءُته على �ْلُجُنِب. �أكَبَرــ، َم�صُّ

�أو  �أ�صغَر  َحَدًثا  ـ  للُمْحِدث  َيجوز 
ه. �أكَبَر ـ قر�ءُته، وَم�صُّ

�أو  �أ�صَغَر  َحَدًثا  ـ  للُمْحِدث  يجوز 
ه. �أكَبَر ـ قر�ءُته، وَم�صُّ

تجوُز رو�يُتُه بالَمْعَنى.تجوُز رو�يُتُه بالَمْعَنى.إل تجوُز رو�يُتُه بالَمْعَنى.روايُتُه ب�ْلَمْعَنى

)2( �أخرجه �لبخاري )801(. )1( �أخرجه �لبخاري )1393(.    
)4( �أخرجه �لبخاري )3040(. )3( �أخرجه م�صلم )537(.    

)6( لال�صتز�دة �نظر: نزهة �لنظر، �صرح نخبة �لفكر �س53 - 55. )5( �أخرجه �لبخاري )3549(.    
)8( �أخرجه �أبو د�ود )986(، و�لرتمذي  )291(، و�حلاكم 230/1. )7( �أخرجه �لبخاري )5510(، وم�صلم )38(.   

)10( �أخرجه م�صلم )258(. )9( �أخرجه �لبخاري )1755(.    

2 ـ احلديث املرفــوع
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ثين: �إلأثر.و�لموقوف منه �ل�صحيح، و�لح�صن، و�ل�صعيف، و�لمو�صوع)2(. يه بع�س �لمحدِّ وي�صمِّ

اأمثلة الموقوف:
�لم�صاء، وخذ من  �أ�صبحت فال تنتظر  و�إذ�  �أم�صيت فال تنتظر �ل�صباح،  »�إذ�   : �لقول: قول �بن عمر  �أ�أ  من 

�صحتك لمر�صك، ومن حياتك لموتك«)3(.
بب من �لفعل: كان �بن عمر  �إذ� قام له رجل عن مجل�صه، لم يجل�س فيه)4(.

وجمعه: �لمقاطع و�لمقاطيع، وهو: ما جاء عن �لتابعين)5( موقوفًا عليهم من �أقو�لهم و�أفعالهم. و�أدخل بع�س �أهل 

ا. ن دون �لتابعين �أي�صً �لعلم في �لمقطوع ما روي عمِّ
و�لمقطوع منه �ل�صحيح، �لح�صن، و�ل�صعيف، و�لمو�صوع.

مثال الحديث المقطوع: قال �بن �صيرين: »�إن هذ� �لعلم دين، فانظرو� عمن تاأخذون دينكم«)6(.
مظانُّ وجود الموقوف والمقطوع: م�صنفا عبد�لرز�ق، و�بن �أبي �صيبة، و�صنن �صعيد بن من�صور، و�صنن �لبيهقي.

)1( �ل�صحابة: جمع �صحابي، وهو َمن لقي �لنبي  موؤمنًا به ومات على ذلك.
)2( �نظر: علوم �حلديث، إلبن �ل�صالح مع �لتقييد و�إلإي�صاح �س51، وتدريب �لر�وي 149/1 – 156.

)4( �أخرجه م�صلم )2177(. )3( �أخرجه �لبخاري )6416(.     
)6( �أخرجه م�صلم يِف مقدمة �صحيحه 14/1. )5( �لتابعي: من لقي �ل�صحابي موؤمنًا بالنبي  ومات على ذلك.  

3 ـ املـــوقــــوف

4 ـ الـمـــقـطـــوع

�أكمل خارطة �لمفاهيم �إلآتية لت�صتوفي �أق�صام �لحديث من جهة �لم�صند �إليه:

اأق�صام الحديث من جهة الم�صند

المــرفــوع ....................................................................

..............................................
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قارن بين �أق�صام �لحديث من جهة �لم�صند �إليه وفًقا لما ياأتي:

ال�صـــحــــةالــقــــائـــــلالــحديــــث

القد�صــي

املـــرفــــوع

املـــوقـــوف

املقطـــــوع

ف كالًّ من: 11 عرِّ
- �لحديث �لمقطوع. -�لحديث �لمرفوع حكًما.            - �لحديث �لموقوف.  

22  مثِّل لكل من:
- �لحديث �لقد�صي.          - �لحديث �لمرفوع �ل�صريح.

33  �ذكر ثالثة من �لفروق بين �لحديث �لقد�صي و�لقر�آن �لكريم.
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ا�صطالًحا هو: عزو �لحديث �إلى م�صادره �إلأ�صلية، مع بيان درجته عند �لحاجة.

  »عزو الحديث«: �أي ن�صبة �لحديث �إلى من �أخرجه مثل قولك: �أخرجه �لبخاري في �صحيحه.
  »اإلى م�صادره ااًلأ�صلية«: �لمر�د بالم�صادر �إلأ�صلية: �لكتب �لتي َيروي �أ�صحاُبها �إلأحاديث باأ�صانيدهم، مثل: �لكتب �ل�صتة، 
وم�صند �إلإمام �أحمد، ويخرج بهذ� �لقيد �لم�صادر �لفرعية وهي �لكتب �لتي إل يروي �أ�صحابها �إلأحاديث باأ�صانيدهم، 

مثل: ريا�س �ل�صالحين للنووي، وبلوغ �لمر�م إلبن حجر.
مثال ماأخوذ من م�صدر اأ�صلي:

قال �إلإمام م�صلم في »�صحيحه«: حدثنا محمد بن �لمثنى و�بن ب�صار قاإل: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا �صعبة قال: 
�صمعت قتادة يحدث عن �أن�س بن مالك عن �لنبي  قال: »إل يوؤمن �أحدكم حتى يحب إلأخيه ــ �أو قال لجاره ــ ما يحب 

لنف�صه«.
مثال ماأخوذ من م�صدر فرعي: قال �إلإمام �لنووي في »ريا�س �ل�صالحين«: عن �أن�س  عن �لنبي  قال: »إل 

يوؤمن �أحدكم حتى يحب إلأخيه ما يحب لنف�صه« متفق عليه.
 »مع بيان درجته«: �أي يبين حكم �لحديث من حيث �لقبول )�ل�صحيح - �لح�صن(، �أو �لرد )�ل�صعيف و�لمو�صوع(. 

 »عند الحاجة«: ربما يكتفى بالعزو عن بيان درجة �لحديث، مثل �أن يكون �لحديث في �ل�صحيحين �أو �أحدهما لتلقي 
�لعلماء �أحاديث �لكتابين بالقبول.
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طرق التخريج

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-مصطلح الحديث

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

ُطــــُرُق التــخــريــــج

يتوقع منك بعد الدر�س اأن:
  تبنيِّ �ملر�د بالتخريج.

  تبنيِّ طرق �لتخريج.
  متثِّل لكل طريقة من طرق �لتخريج.

  تبنيِّ مز�يا �لتخريج عن طريق �حلا�صب.
  تتمكن من تخريج �حلديث �لنبوي.

اأهداف الدر�س

معنـــى التــخــريـــج

�صرح مفردات التعريف
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11  �لتثبُّت في نقل حديث �لنبي  بنقله من م�صادره مع عزوه �إليها.

22  معرفة �لقارئ و�لمطلع على �لحديث من �أخرج �لحديث من �أ�صحاب �لموؤلَّفات �إلأ�صلية.

33  �صهولة �لرجوع للحديث في م�صادره �إلأ�صلية.

44  تمييز �لحديث �ل�صحيح من �ل�صعيف.

عندما يوجد عندنا حديث ونحتاج �إلى معرفة من رو�ه من �لعلماء في كتبهم �لم�صَندة )�لم�صادر �إلأ�صلية(، فلدينا 
ونحو ذلك، وهذه  لفظه و�صحته  و�لتاأكد من  و�إلطالع عليه  �إلأ�صلية،  �لحديث من م�صادره  عدة طرق إل�صتخر�ج هذ� 

�لطرق يمكن �إل�صتفادة منها جميًعا �أو من بع�صها؛ ومن �أهمها ما ياأتي:
الطريقة ااًلأولى: عن طريق مو�صوع �لحديث.

ى )طرف �لحديث(. الطريقة الثانية: عن طريق �أول لفظ من متن �لحديث، وي�صمَّ
الطريقة الثالثة: عن طريق لفظة وردت في متن �لحديث.

الطريقة الرابعة: عن طريق �لحا�صب �إلآلي �أو �ل�صبكة �لعنكبوتية.
الطريقة ااًلأولى: ا�ْصِتْخراُج اْلَحديِث عن طريق مو�صوع الحديث:

ت�صتخدم هذه �لطريقة عندما يذكر لنا من �لحديث ما يدل على مو�صوعه �أو عندما ُيذكر �لحديث بمعناه وهنا يحدد 
�لباحث مو�صوع �لحديث، هل هو في �لطهارة؟ �أو �ل�صالة؟ �أو �لزكاة؟ �أو في �لحج؟ �أو في �لبيوع؟ ثم ينتقل بعد ذلك �إلى 

�لكتب �لمرتبة على �إلأبو�ب �لفقهية؛ مثل: �لكتب �ل�صتة؛ ليبحث عن �لحديث في �إلأبو�ب �لتي هي مو�صوع �لحديث.

تدريب عملي

: »من حج ولم يرفث)1(، ولم يف�صق رجع كما ولدته �أمه«. 11  قال 

د مو�صوع �لحديث: ....................................................................................................................................  حدِّ
بمر�جعة �صحيحي �لبخاري وم�صلم وجدنا ما ياأتي:

�أ- روى �لبخاري �لحديث في كتاب �لحج، في باب ف�صل �لحج �لمبرور )رقم �لحديث 1521(.
ب- روى م�صلم �لحديث في كتاب �لحج و�لعمرة، باب ف�صل �لحج و�لعمرة يوم عرفة )رقم �لحديث 1350(.

ج �لحديثين �إلآتيين: 22  بالرجوع �إلى �لكتب �ل�صتة �أو بع�صها خرِّ

: »إل يقبل �هلل �صالة �أحدكم �إذ� �أحدث حتى يتو�صاأ«. �أ- قال ر�صول �هلل 

)1( �لرفث معناه �جلماع ومقدماته �لفعلية و�لقولية.

فــوائــد التــخــريـــج

طرق ا�صتخراج احلديث
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د مو�صوع �لحديث: .................................................................................................................................... حدِّ

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

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

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

رو� فاإن في �ل�صحور بركة«. : »َت�َصحَّ ب- قال: قال ر�صول �هلل 
د مو�صوع �لحديث: .................................................................................................................................... حدِّ
.......................................................................................................................................................................

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

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

الطريقة الثانية: ا�ْصِتْخراُج اْلَحديِث عن طريق اأول لفظ من متن الحديث )طرف الحديث(:
�إذ� كان عندنا حديث بلفظه و�أردنا �أن نعرف من رو�ه من �أهل �لكتب �لم�صندة؛ فاإنه يمكننا معرفة ذلك بالرجوع �إلى 

�لكتب �لحديثية �لتي ُتذكر فيها �إلأحاديث مرتبًة على حروف �لمعجم، ومن هذه �لكتب)1(:

)1( هذه �لكتب لي�صت م�صادر �أ�صلية ولكنها تعزو �حلديث للم�صادر �إلأ�صلية.

للحافظ  �لنذير«،  �لب�صير  حديث  من  �ل�صغير  »�لجامع    11
كثيرة،  �أحاديث  فيه  جمع  وقد  )ت911هـ(،  �ل�صيوطي 
ثم ز�د عليها، وقد قام �لعالمة �إلألباني بتحقيق �لجامع 
�ل�صغير وزيادته وق�صمه �إلى كتابين )�صحيح �لجامع 
�ل�صغير  �لجامع  و)�صعيف  وزيادته(،  �ل�صغير 

وزيادته(.                   

22  »�لمقا�صد �لح�صنة في بيان كثير من �إلأحاديث �لم�صتهرة على �إلأل�صنة« لالإمام �صم�س �لدين 

�أبو �لخير محمد بن عبد �لرحمن �ل�صخاوي.

�، ومن �أو�صعها مو�صوعة �أطر�ف �لحديث �لنبوي �ل�صريف  33  كتب �لفهار�س وهي كثيرة جدًّ

لمحمد �ل�صعيد بن ب�صيوني زغلول.                                               
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تدريب عملي

بالرجوع �إلى �أحد �لكتب �ل�صابقة بيِّن َمن روى هذ� �لحديث:
: »�قروؤو� �لقر�آن؛ فاإنه ياأتي يوم �لقيامة �صفيًعا إلأ�صحابه«. قال 

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

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

الطريقة الثالثة: ا�ْصِتْخراُج اْلَحديِث عن طريق لفظة وردت في متن الحديث:

يمكن ��ْصِتْخر�ُج �ْلَحديِث بالبحث عنه بلفظة من �إلألفاظ �لو�ردة فيه، و�أح�صن �لكتب 
�لتي ي�صتفاد منها في هذه �لطريقة كتاب: )�لمعجم �لمفهِر�س إلألفاظ �لحديث �لنبوي( 

تاأليف جماعة من �لم�صت�صرقين.
َد لفظًة من �ألفاظ �لحديث، ثم تفتح �لمعجم على هذه �للفظة  وكيفية ذلك �إجماإًل: �أن تحدِّ
وتبحث عنه من خاللها، و�لمعجم مرتَّب على حروف �لهجاء، ويذكر جزًء� من �لحديث، ويبين 
من رو�ه من �أهل �لكتب �لت�صعة �لم�صهورة، ذ�كًر� مو�صعه من �لكتاب، بحيث ي�صهل عليك �لرجوع 

�إليه.

تدريب عملي

من خالل كتاب: )�لمعجم �لمفهِر�س إلألفاظ �لحديث �لنبوي( ��صتخرج �لحديث �إلآتي:
اِرِب، َوَتْقِليُم �إلأَْظَفاِر، َوَنْتُف �إلآَباِط«. : »�ْلِفْطَرُة َخْم�ٌس: �ْلِخَتاُن، َو�إِل�ْصِتْحَد�ُد، َوَق�سُّ �ل�صَّ قال 

�ختر لفظًة من �ألفاظ �لحديث �لتي تحتها خط، ثم ر�جع )�لمعجم �لمفهر�س( في مادة �لكلمة �لتي �خترتها؛ 
لتتعرف من خالله على َمن روى �لحديث، ثم �رجع �إلى �لم�صدر �إلأ�صلي للحديث، و�كتب تخريجه بذكر �ل�صفحة 

ورقم �لحديث، و�لكتاب و�لباب �إن ُوجد.
...................................................................................................................................................................

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

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

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

الطريقة الرابعة: ا�ْصِتْخراُج اْلَحديِث عن طريق »برامج الحا�صب ااًلآلي« و�صبكة المعلومات - ااًلإنترنت
مميزات البرامج الحا�صوبية:

�لكِلم( يحوي مليون حديث، مع �صرعة  برنامج )جو�مع  برنامج و�حد، فمثاًل  �إلأحاديث في  �أكبر قدر من  11  جمع 

تحميلها على �لجهاز، و�صهولة حملها في كل مكان. 
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22  �ل�صرعة �لهائلة في �لح�صول على �لمعلومة د�خل ن�س �لكتاب �أو �لكتب.

33  تعدد طرق �لبحث، وتنوعها فهو يبحث عن �لحديث من خالل �لمتن و�إلإ�صناد.

44  ما توفره من �صهولة و�صرعة تحديث �لمعلومات.

55  �لتنوع �لكبير و�لخيار�ت �لمتعددة في نوعية �لخط وحجمه، وعر�س �إلأ�صكال و�لجد�ول و�لر�صوم ب�صور متعددة 

ح�صب �ختيار �لباحث، وكذلك تعدد �لخيار�ت في تحديد لون �لمادة عند �لطباعة.
66  �إمكان ن�صخ جملة �أو �صفحة �أو �أكثر من ذلك في ملفات �لبحث مبا�صرة؛ و�إجر�ء �إلخت�صار و�لتعديل و�إلإ�صافة عليه وفق 

ما يريده �لباحث، مع �إمكانية �لطباعة ل�صفحة �أو �أكثر من كتب �لمكتبات �إلإلكترونية مبا�صرة، وهذ� يخدم �لباحث 
ويخت�صر عليه كثيًر� من �لوقت و�لجهد.

77  �إمكان �صماع كثير من �صروح �إلأحاديث بال�صوت من كبار �لعلماء.

البرامج الحا�صوبية الم�صتخدمة للحديث النبوي:
�لبر�مج �لحا�صوبية �لمتعلقة بالعلوم �ل�صرعية و�ل�صنة �لنبوية كثيرة ومتعددة وإل يمكن ح�صرها هنا، وفي كل يوم يخرج

 برنامج جديد بمز�يا جديدة؛ مما يجعل �لمفا�صلة �لدقيقة بين �لبر�مج �أمًر� �صعًبا.

اأهم ال�صوابط في التعامل مع البرامج الحا�صوبية:
�ل�صابط �إلأول: �لتاأكد من جودة �لبرنامج و�إتقانه من خالل �صوؤ�ل �لمتخ�ص�صين.

�ل�صابط �لثاني: عدم �إلعتماد �لكلي على هذه �لبر�مج في �إعد�د �لبحوث، فهذه �لبر�مج هي و�صيلة بحث ولي�صت

www.sonnhonline.com موقع �لحديث �لنبوي  
www.muhaddith.org موقع �لمحدث 

http://hadith.al_islam.com   موقع �إلإ�صالم �لتابع لوز�رة �ل�صوؤون �إلإ�صالمية و�إلأوقاف و�لدعوة و�إلإر�صاد 
 موقع �لدرر �ل�صنية في تخريج �أحاديث خير �لبرية وي�صمى »تي�صير �لو�صول �إلى �أحاديث �لر�صول  « 

http://www.dorar.net      
www.alsunnah.com موقع �ل�صنة �لنبوية وعلومها  

 م�صدر معلومة، فهي كالفهار�س للكتب، ولهذ� يجب �لتنبه لما قد يقع فيها من �لخطاأ و�لتحريف و�ل�صقط وغيرها.
�ل�صابط �لثالث: كتابة �لحديث كتابة �صليمة لتكون نتائج �لبحث عنه مطابقة، و�ختيار �لكلمة �لتي يقل ��صتعمالها.

مو�قع لتخريج �إلأحاديث على �ل�صبكة �لعالمية )�إلإنترنت(:
www.sonnh.alifta.com موقع جامع خادم �لحرمين �ل�صريفين لل�صنة �لنبوية على �ل�صبكة �لعالمية  
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تدريب عملي

من خالل �لحا�صب �إلآلي، وباأي برنامج �أو موقع من �لم�صار �إليها؛ ��صتخرج �لحديث �إلآتي، وبيِّن َمن رو�ه.
:»من �صلى �لبردين دخل �لجنة«. قال 

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

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

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

11  بيِّن �لمر�د بالتخريج.

د طرق �لتخريج. 22  عدِّ

33  مثِّل لطريقة �لتخريج بالمتن.

44  بيِّن �صو�بط �لتخريج عن طريق �لحا�صب.
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ثـانـًيـا: ثـانـًيـا: 
األأحــاديـــثاألأحــاديـــث
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كلما �بتعد �لنا�س عن نور �لنبوة وع�صر �لر�صالة تز�يدت �لفتن، وَعمَّ �لجهُل، وكثرت �ل�صبهات، فما �لمخرج من ذلك؟ 
بيَّن �لنبي  �لمخرج في �لحديث �إلآتي: 

)وجوب التم�صك بالكتاب وال�صنة( عنوان منا�صب لمو�صوع الحديث؛ تعاون مع زمالئك في اختيار عنوان اأن�صب 
منه، ثم اكتبه في اأعلى ال�صفحة.  

)1(  �أخرجه �أحمد 126/4، و�أبو د�ود )4607(، و�لرتمذي )2676(،  و�حلاكم يِف �مل�صتدرك 174/1، و�إلألباين يِف �إلإرو�ء )2455(.

عن اأبي ُنَجيٍح العربا�ِس بِن �صاريَة  قال: �صلَّى ِبَنا 
ر�صوُل اهلِل  َذاَت َيْوٍم، ُثمَّ اأَْقَبَل َعلَْيَنا، َفَوَعَظَنا َمْوِعَظًة 
اْلُقُلوُب، فقاَل  َوَوِجلَْت ِمْنها  اْلُعُيوُن،  َذَرَفْت ِمْنها  َبِليَغًة، 
ٍع؛ َفَماَذا َتْعَهُد  َقاِئٌل: يا َر�ُصوَل اهلِل، َكاأَنَّ هذه َمْوِعَظُة ُمَودِّ
اَعِة  ْمِع َوالطَّ يُكْم ِبَتْقَوى اهلِل، َوال�صَّ اإَِلْيَنا؟ فقال: »اأُو�صِ
َف�َصَيَرى  َبْعِدي  ِمْنُكْم  َيِع�ْس  من  فاإنه  َحَب�ِصيًّا،  َعْبًدا  َواإِْن 
اْخِتالًفا َكِثيًرا، َفَعلَْيُكْم ِب�ُصنَِّتي َو�ُصنَِّة اْلُخلََفاِء اْلَمْهِديِّيَن 
اُكْم  وا َعلَْيَها ِبالنََّواِجِذ، َواإِيَّ ُكوا بها، َوَع�صُّ ا�ِصِديَن، َتَم�صَّ الرَّ
َوُمْحَدَثاِت ااًلأُُموِر، فاإنَّ ُكلَّ ُمْحَدَثٍة ِبْدَعٌة، َوُكلَّ ِبْدَعٍة 

�َصالَلٌة«.)1( 

خافتدمعت

�إلأ�صر��س �إلأخيرة

L-GE-CBE-TRHS-HDTH2-U2-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRHS-HDTH2-U2-L1.png

الحديث األول:))عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين((

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-األحاديث

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

الحديث اإلأول: )..................(  

يتوقع منك بعد الدر�س اأن:
  ت�صتنتج مو�صوع �حلديث �لرئي�س.

  ت�صتنتج و�صيلة من و�صائل �لدعوة �لو�ردة يِف �حلديث.
.   تعظم كتاب �هلل و�صنة نبيه 

  تدرك �أهمية �ل�صمع و�لطاعة لوإلة �إلأمر يِف غري مع�صية.
  تبنيِّ �ملخرج من �لفنت.

  ت�صتنتج �ملكانة �لت�صريعية ل�صنة �خللفاء �لر��صدين.
  حفظ ن�س �حلديث.

اأهداف الدر�س
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مع�مل من حي�تها�صمه ون�صبه

�ْلِعْرَبا�ُس بــُن �َصــاِرَيَة 
كنيــتــه:  ــَلــِمــي،  �لـــ�صُّ

�أَبو ُنَجْيح.

1-�صحابي م�صهور من �ل�صابقين �إلى �إلإ�صالم.
 . ة �لتي في م�صجد �لنبي   فَّ 2- من فقر�ء �ل�صحابة، ولذلك �صكن في �ل�صُّ

ِتِه، يذكرهم باهلل تعالى وب�صريعته، و�لترغيِب و�لترهيِب، وهكذ� ينبغي على  ا على نفع �أمَّ 11  كان �لنبيُّ  حري�صً

�لعالم و�لمعلم �لمربي.
22  َدلَّ �لحديُث على م�صروعية �لموعظة �لح�صنة �أحياًنا في �أعقاب �ل�صلو�ت �لمكتوبات، و�ل�صنة �أن إل يد�وم على ذلك.

اَعِة لولي �إلأمر، وهو في بالدنا خادم �لحرمين �ل�صريفين ملك �لمملكة �لعربية  ْمِع َو�لطَّ 33 دل �لحديث على وجوب �ل�صَّ

�ل�صعودية - يحفظه �هلل -؛ وذلك إلأن �أمر �لنا�س في �صاأن دينهم ودنياهم إل ي�صتقيم بغير ولي �أمر يحكم �لنا�س، 
اَعِة له، وبذلك يح�صل �إل�صتقر�ر ويعم �لخير وينت�صر �لعدل وتقام �لحقوق،  ْمِع َو�لطَّ وإل ي�صتقيم �لحكم بغير �ل�صَّ
وبدون ذلك تعم �لفو�صى وتنت�صر�لجريمة باأنو�عها، ولهذه �لمعاني جاءت �لبيعة لولي �إلأمر، و�ل�صمع و�لطاعة له 

- يحفظه �هلل -.
�أنه �صوف تحدث بعده فتن كثيرة و�ختالف و��صطر�ب بين �لم�صلمين، وقد و�صفه �لنبي   44 يخبر �لنبي  

بالكثير، وهذ� �إلإخبار له فو�ئد منها:
�أ�أ وجوب �لحذر من �لوقوع في �لفتن.

بب عدم �إلغتر�ر باأهل �لفتن و�إن �أَْلَب�صو� �لحق بالباطل.

جج عدم �لمباإلة بالمخالفين لل�صنة و�إن كثرو�.

�ْلُخَلَفاُء  عليه  كان  وما  بهديه   ِك  بالتم�صُّ وذلك  و�إلختالف  �لفتن  حدوث  عند  �لمخرج)1(  �لنبيُّ   َن  َبيَّ  55

��ِصِدوَن من بعده �أ�صدَّ �لتم�صك. �ْلَمْهِديُّوَن �لرَّ
دة لو�صية �هلل تعالى �لتي و�صى بها في كتابه �لكريم من وجوب  وهذه �لو�صية من �لنبي  مو�فقة وموؤكِّ

لَّة، قال تعالى: زبچ  چ  چ  چ  ڇڇ   �لتم�صك ب�صر�ط �هلل تعالى وترك �تباع �ل�صبل �ْلُم�صِ
ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑرب )2(.

اإر�صادات احلديث

ترجمة راوي احلديث

ا: �ل�صمع و�لطاعة لويل �إلأمر وعدم �خلروج عليه.   )1( ومن ذلك �أي�صً
)2( �صورة �إلأنعام �إلآية رقم )153(.  
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 ، 66 في �لحديث �إثبات �صحة خالفة �لخلفاء �لر��صدين �لذين جاوؤو� بعده  وهم �أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 

وقد و�صفهم �لنبي  بكونهم مهديين ر��صدين، وفي هذ� غاية �لتزكية لهم ولمنهاجهم �لذي �صارو� عليه، وهو 
دليل على �قتفائهم �صنة �لنبي  ومنهجه وطريقته.

الَلٌة. 77 دل �لحديث على �أن كلَّ ُمْحَدَثٍة في دين �هلل تعالى ِبْدَعٌة، و�أن ُكلَّ ِبْدَعٍة �صَ

�لفرقة وترك �لجماعة من �إلأمر��س �لخطيرة و�لتي ينتج عنها مفا�صد عظيمة، �جمع �أكبر قدر من 
تلك �لمفا�صد:

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

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

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

بالتحاور مع زمالئك ��صتنبط ثالًثا من �لقيم �لتي �صتتبناها و�ل�صلوكيات �لتي �صتتاأثر بها بعد در��صتك 
وفهمك للحديث.

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

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

...............................................................................................................................................
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11  ما �لمرجع �إليه عند �إلختالف؟ بيِّن ن�س �لحديث �لذي يدل على ذلك.

22  ما حكم �ل�صمع و�لطاعة لولي �أمرنا - يحفظه �هلل -؟ وما �لدليل على ذلك؟

33  علل لـ:

    �أ. بكاء �ل�صحابة ووجل قلوبهم.

  ب. طلب �ل�صحابة للو�صية

.    ج. عالقة �قتر�ن �لتقوى و�ل�صمع و�لطاعة في و�صية �لر�صول 
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عن �َصْهل بِن �َصْعٍد  اأنَّ النَِّبيَّ  َقاَل: » َفَواهلِل اًلأَْن َيْهِدَي اهلُل ِبَك َرُجاًل َواِحًدا َخْيٌر َلَك ِمْن اأَْن َيُكوَن 
َلَك ُحْمُر النََّعِم«)1(.

ما المو�صوع الرئي�س لهذا الحديث؟ �صغ ااًلإجابة في عبارة مخت�صرة تنا�صب اأن تكون عنواًنا للدر�س واكتبها في 
اأعلى ال�صفحة.  

)1( �أخرجه �لبخاري )3498(، وم�صلم )2406(.

مع�مل من حي�تها�صمه ون�صبه

�َصـــْهـــل بـــُن �َصــْعـــــــٍد 
�ل�صاعديُّ �لَخــْزرجيُّ 

. �إلأن�صاريُّ

1- ُولد قبل �لهجرة بخم�س �صنو�ت، وكان عمره َيْوَم ُتُوفي �لنبي  خم�َس ع�صرَة �صنًة.
اه ر�صوُل �هلل  �َصْهاًل. 2- كان ��صُمه َحْزًنا، ف�صمَّ
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الحديث الثاني: قوله -صلى هللا عليع وسلم- لعلي بن أبي طالب -رضي هللا عنه- يوم خيبر:))ثم ادعهم إلى اإلسالم 
))...

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-األحاديث

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

الحديث الث�ني: )..................(  

يتوقع منك بعد الدر�س اأن:
  ت�صتنتج مو�صوع �حلديث �لرئي�س.

د ف�صائل �لدعوة �إلى �هلل.   تعدِّ
  ت�صتنتج �صفات �لد�عي �إلى �هلل.

اأهداف الدر�س

ترجمة راوي احلديث
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11  دل �لحديث على ف�صل �لدعوة �إلى �هلل تعالى وهد�ية �لنا�س، ففي هذ� �لحديث �أن من �هتدى على  يديه �أحد فاإن 

َعِم، وهي �أجود �أنو�ع �إلإبل، وكانت �أنف�س �إلأمو�ل في ذلك �لوقت. ذلك خير له من �أن يكون له ُحْمُر �لنَّ

22  يجب على �لد�عي �إلى �هلل تعالى �أن يعلم مايدعو �إليه؛ فاإنه إل يجوز إلأحد �أن يدعو �إلى �هلل تعالى �إإل بعلم وب�صيرة.

33  �هتد�ء �لقلوب و��صتجابتها بيد �هلل تعالى، وعلى �لد�عي �إلى �هلل �أن يبذل �إلأ�صباب �لممكنة له؛ من �لبيان و�لتو�صيح 

و�لحو�ر وح�صن �ْلُخلق.

44  دلَّ �لحديُث على م�صروعية �ْلَحِلِف على �إلأمور �لمهمة، لتعظيمها باليمين وتوكيدها، وبياِن �أهميتها، ولكن إل ينبغي 

ة. �إلإكثار من �ْلَحِلف حتى يحلَف �إلإن�صاُن على كلِّ �صيء؛ و�إنما يكون عند �لحاجة وفي �إلأمور �لمهمَّ

55  ت�صبيه �أمور �إلآخرة باأعر��س �لدنيا، يق�صد به تقريب �لمعاني لالأفهام.

اإر�صادات احلديث

�لنبي  هو �لقدوة في �لدعوة �إلى �هلل، بالرجوع �إلى �صيرته  �ذكر موقًفا من حياته  يظهر 
فيه حر�صه على هد�ية �لنا�س:

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

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

در��صتك  بعد  بها  �صتتاأثر  �لتي  و�ل�صلوكيات  �صتتبناها  �لتي  �لقيم  من  ثالًثا  ��صتنبط  زمالئك  مع  بالتحاور 
وفهمك للحديث.

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

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

.........................................................................................................................................................
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11 ما �أهمية �لعلم في �لدعوة �إلى �هلل؟
؟ ؟ ولماذ� غيَّره �لنبي  22 ما ��صم �صهل بن �صعد  قبل �أن يغيره �لنبي 
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ِح ِلُكلِّ  �صْ َكاِة، َوالنُّ الِة، َواإِيَتاِء الزَّ عن َجِريِر بن عبد اهلِل  قال:»َباَيْعُت َر�ُصوَل اهلِل  على اإَِقاِم ال�صَّ

ُم�ْصِلٍم«)1(.        

تعاون مع زمالئك في ا�صتنتاج عنوان منا�صب للحديث، ثم اكتبه في اأعلى ال�صفحة.

)1( �أخرجه �لبخاري )57(، وم�صلم )56(.
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الحديث الثالث: ))بايعت النبي -صلى هللا عليه وسلم- على إقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم((

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-األحاديث

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

الحديث الث�لث: )..................(  

يتوقع منك بعد الدر�س اأن:
  ت�صتنتج مو�صوع �حلديث.

ين.   تقدر �أهمية �ل�صالة ومكانتها من �لدِّ
ين.   تقدر �أهمية �لزكاة ومكانتها من �لدِّ

د �آد�ب �لن�صيحة.   تعدِّ
  متثِّل ل�صور �لن�صيحة.

  حتذر من �لغ�س وترك �لن�صيحة.

اأهداف الدر�س
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الِة، َو�إِيَتاُء  11 يبايع جريٌر  �لنبيَّ  في هذ� �لحديث على ثالثة �أ�صول مهمة من �أ�صول �إلإ�صالم، وهي: �إَِقاُم �ل�صَّ

ُح ِلُكلِّ ُم�ْصِلٍم، وهذ� يدل على عظمتها و�إلهتمام بها. َكاِة، َو�لنُّ�صْ �لزَّ
22 يبايع �لنبيُّ  �أ�صحاَبه  على �إقام �ل�صالة، وهذ� هو تعبير �لقر�آِن �لكريِم فــي �آيــات كثيــرة، كقوله تعالى:

ر بفعلها �أو باإتيانها؛ إلأنه إل يكفي في �ل�صالة  َر باإقامة �ل�صالة ولم ُيَعبِّ رب )2(. قال �لعلماء: َعبَّ زب 
د �إلإتيان ب�صورتها �لظاهرة، بل إلبد من �لخ�صوع وح�صور �لقلب و�لتدبر. مجرَّ

33 �إيتاء �لزكاة ُرْكٌن من �أركان �إلإ�صالم، ومعناه: دفع �ل�صدقة �لو�جبة �إلى م�صتحقيها في وقتها دون تاأخيٍر، ِبِطيِب 

َنْف�ٍس.
َق معناها لم يكن  44 �لن�صيحة كلمة جامعة معناها: �إر�دة �لخير للمن�صوح، وهي نقي�س �لغ�س و�لمخاَدعة، فمن َتَحقَّ

في قلِبه وإل َعَمِله غ�س للم�صلمين.
�أحدكم حتى يحب إلأخيه ما يحب لنف�صه« بحيث ي�صره ما  يوؤمن  للم�صلم وفق ما ورد في حديث »إل  55 يكون �لن�صح 

نيا؛ فيدلُّه على ما َيعلم �أن فيه �لخير، وبخا�صة �إذ�  ي�صرهم، وي�صووؤه ما ي�صووؤهم، ويوجهه �إلى ما ينفعه في �أمور �لدُّ
طلب منه �لن�صيحة. 

يجوز  إل  �لتي  مة  �لمحرَّ �لمعامالت  من  يح�صى  إل  ما  يت�صمن  وهذ�  و�إلإ�صر�ر  و�لمخادعة  �لغ�س  �لن�صح  نقي�س    66

للم�صلم �أن يفعلها تجاه �لم�صلمين. 
�لخير  �لنا�صح، ودليل على محبة  به  �إلأ�صل و�جب قام  �إذ هي في  بها؛  ويفرح  �لن�صيحة؛  يقبل  �أن  �لم�صلم  77  على 

للمن�صوح.

مع�مل من حي�تها�صمه ون�صبه

َجِريُر بُن عبِد�هلِل 
. �لَيَمــاِنيُّ �ْلَبَجِليُّ 

 �أ�صلم في عام �لوفود �ل�صنة �لتا�صعة و�صهد 
َة �ْلَوَد�ِع، و�أمره  �أن  مع �لنبي  َحجَّ

َي�صتن�صت �لنا�س. 

منــ�قــبـــه
كــان �لنبــي  يكـــرمه، قـــال َجِريُر: »َما 
وإل  �أَ�ْصَلْمُت،  ُمْنُذ  �هلِل   َر�ُصوُل  َحَجَبِني 

ِحَك«.متفق عليه)1(. َر�آِني �إإل �صَ

)2( �صورة �لبقرة �إلآية رقم )43(. )1( �أخرجه �لبخاري )3611(، وم�صلم )2475(.  

ترجمة راوي احلديث

اإر�صادات احلديث
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�قترن ذكر �لزكاة بال�صالة في �آيات كثيرة، �جمع ما إل يقل عن خم�س �آيات قرن فيها بين �ل�صالة 
و�لزكاة، ثم بين دإلإلت هذ� �إلقتر�ن.

............................................................... -2       ............................................................... -1

............................................................... -4      ............................................................... -3

............................................................... -5

11  بيِّن مكانة �ل�صالة من �لدين.

22  ما �لفرق بين قولنا �إقامة �ل�صالة و�أد�ء �ل�صالة؟

ما �لمر�د بالزكاة؟ وما منزلتها؟ 33

در��صتك  بعد  بها  �صتتاأثر  �لتي  و�ل�صلوكيات  �صتتبناها  �لتي  �لقيم  من  ثالًثا  ��صتنبط  زمالئك  مع  بالتحاور 
وفهمك للحديث.

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

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

.........................................................................................................................................................
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ُهوُر �َصْطُر ااًلإِيَماِن، َواْلَحْمُد هلِلِ َتْمالأُ اْلِميَزاَن،  : »الطُّ عن اأَبي َماِلٍك ااًلأَ�ْصَعِريِّ  قاَل: قاَل ر�صوُل اهلِل 

ْبُر  َدَقُة ُبْرَهاٌن، َوال�صَّ الُة ُنوٌر، َوال�صَّ َماَواِت َوااًلأَْر�ِس، َوال�صَّ َو�ُصْبَحاَن اهلِل َواْلَحْمُد هلِلِ َتْمالآَِن اأو َتْمالأُ ما بين ال�صَّ

ٌة َلَك اأو َعلَْيَك، ُكلُّ النا�س َيْغُدو َفَباِيٌع َنْف�َصُه َفُمْعِتُقَها اأو ُموِبُقَها« )1(.    َياٌء، َواْلُقْراآُن ُحجَّ �صِ

نه في اأعلى ال�صفحة.   تعاون مع زمالئك في اختيار عنوان منا�صب للحديث، ودوِّ

)1( رو�ه م�صلم )223(.
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الحديث الرابع: ))الطهور شطر اإليمان... ((

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-األحاديث

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

الحديث الرابع: )..................(  

يتوقع منك بعد الدر�س اأن:
ر �أهمية �لو�صوء و�ل�صالة.   تقدِّ

د بع�س ف�صائل �حلمد و�لت�صبيح.   تعدِّ
  تبنيِّ �أثر �ل�صدقة على �إلإميان.

  تبنيِّ �ملر�د بال�صرب.
  تعدد �أنو�ع �ل�صرب.

  تبنيِّ متى يكون �لقر�آن حجة لالإن�صان �أو حجة عليه.
  حفظ ن�س �حلديث.

اأهداف الدر�س

مع�مل من حي�تها�صمه ون�صبه

�أبـــو مــالــك �إلأ�ــصــعــري 
م�صهور بكنيته فال يكاد 
ُيعرف �إإلَّ بها، ولذلك 
ــي ��ــصــمــه  ــ �خـــتـــلـــف ف
ة �أقـــــو�ل. عــلــى عــــدَّ

. 1- وفد من �ليمن مع �إلأ�صعريين 
ا على تعليم قومه �صفة �لطهارة و�ل�صالة كما تعلمها من  2- كان حري�صً

، فكان يجمعهم ويبين لهم ذلك عمليًّا.  �لنبيِّ 

ترجمة راوي احلديث



49

11  دل �لحديث على �أن �لتطهر من �لحدث �إلأ�صغر و�إلأكبر)�صطر( ن�صف )�إلإيمان(، مما يعني �أن �لطهارة من �أهم 

�صروط �ل�صالة، وي�صتوجب ذلك �لحر�س �لتام على �أد�ئها وباأح�صن �صورة.   
(: �لثناُء على �هلل تعالى باأو�صاف �لكمال �لالئقة به؛ كالثناء عليه باأ�صمائه �لح�صنى و�صفاته �لعال،  22 )�ْلَحْمُد هلِلِ

وياأتي �لحمُد بمعنى �ل�صكر �لخال�س هلل تعالى وحده؛ فقول �لقائل بعد �إلأكل �أو �ل�صرب )�لحمد هلل( معناه: �ل�صكر 
هلل على نعمته وحَده إل �صريك له.

33  �لموؤمن ينزه �هلل عن كلِّ َما إَل يليُق بجالِلِه وَعَظَمِتِه.

44  َذَكَر �لنبيُّ  في هذ� �لحديث بع�س �لف�صائل لهاتين �لكلمتين:

َتْثُقُل بميز�ن �لعبد يوم �لقيامة؛ حتى �إنها لتمالأ ميز�نه عندما توزن  �أ�أ  فاْلَحْمُد هلِلِ َتْمالأُ �ْلِميَز�َن ومعناه: �أنها 

�لح�صنات، وهذ� �لخبر يت�صمن �لحثَّ على �إلإكثار منها.
َماَو�ِت َو�إلأَْر�ِس ومعناه: �أن هاتين �لكلمتين يعُظُم ثو�ُبُهَما  بب  َو�ُصْبَحاَن �هلِل َو�ْلَحْمُد هلِلِ َتْمالآَِن �أو َتْمالأُ ما بين �ل�صَّ

حتى يمالأ ما بين �ل�صماء و�إلأر�س. 
نيا و�إلآخرة: الُة ُنوٌر ِلْلُموؤِمِن في �لدُّ 55  �ل�صَّ

نيا: يكت�صب بها �لطماأنينَة و�ل�صعادَة و�إلأن�َس بمناجاة �هلل تعالى.  �أ�أ  ففي �لدُّ

بب  وفي �إلآخرة: ت�صيئ له في قبِره، وت�صييء له �لطريق على �ل�صر�ط حتى ينجَو باإذن �هلل تعالى.

ِة �إلإيمان، �إذ �إن �لمال تحبه �لنفو�س وَتبخُل به؛ فاإذ� �َصَمَحْت باإخر�جه هلِلِ َعزَّ َوَجلَّ دلَّ  حَّ َدَقُة ُبْرَهاٌن ودليٌل على �صِ 66  �ل�صَّ

ذلك على �صحة �إيمانها باهلل َوَوْعِدِه َوَوِعيِدِه.  
نيا و�إلآخرة: َياٌء، و�لمعنى: �أنه �صياٌء في �لدُّ ْبُر �صِ 77  �ل�صَّ

�أ�أ   في �لدنيا: باأن ينير ل�صاحبه �لطريَق �إلى �هلل تعالى.

بب   وفي �إلآخرة: ي�صييُء للموؤمن �لطريَق على �ل�صر�ِط إلأن �لطاعات؛ إل تفعل �إإّل بال�صبر.
ًة  ًة لالإن�صان �أو َعَلْيه، فمن قر�أه و�نتفع به وعمل بما فيه فاإنه يكون يوم �لقيامة ُحجَّ ٨٨  �ْلُقْر�آُن �لكريم �إما �أن يكون ُحجَّ

ًة عليه عند  له و�صفيًعا له عند �هلل تعالى، ومن �أعر�س عنه فال هو يقروؤه �أو إل يعمل به فاإنه يكون يوم �لقيامة ُحجَّ
�هلل تعالى؛ وفي هذ� حث على قر�ءة �لقر�آن �لكريم و�لعمل به.  

٩٩  دل �لحديث على �أن �إلإن�صان في �صعي وحركة، فكل حركة �إما �أن تكون في فكاك نف�صه من عذ�ب �إلآخرة، �أو �صبًبا 
في هالكه، فمن كان �صعيه في طاعة �هلل تعالى فقد باع نف�صه هلل و�أعتقها من عذ�به، ومن كان �صعيه في مع�صية 

�هلل تعالى فقد باع نف�صه للهوى و�ل�صيطان.  

اإر�صادات احلديث
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�أذكر خم�صة مو�طن ي�صرع فيها �لت�صبيح وخم�صة مو�طن ي�صرع فيها �لتحميد.

.................................................... .1

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

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

.................................................... .4

.................................................... .5

.................................................... .1

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

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

.................................................... .4

.................................................... .5

ُهوُر �َصْطُر �إلإِيَماِن«؟ : »�لطُّ 11  ما معنى قول �لنبي 

22 ما �أثر �ل�صدقة على �إلإيمان؟

33 ما �لمر�د بال�صبر؟

44 متى يكون �لقر�آن حجة على �صاحبه؟

در��صتك  بعد  بها  �صتتاأثر  �لتي  و�ل�صلوكيات  �صتتبناها  �لتي  �لقيم  من  ثالًثا  ��صتنبط  زمالئك  مع  بالتحاور 
وفهمك للحديث.

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

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

.........................................................................................................................................................
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َثْت ِبِه اأَْنُف�َصَها، ما َلْم َتْعَمْل اأو  ِتي َما َحدَّ : »اإِنَّ اهلَل َتَجاَوَز َعْن اأُمَّ عن اأبي هريرة  قال: قال النبي 

َتَتَكلَّْم«)1( .

)رحمة اهلل باأمة محمد  - اأحكام حديث النف�س - خلق العفو والتجاوز ( اختر عنواًنا منا�صًبا للحديث من 
العناوين ال�صابقة، واكتبه في اأعلى ال�صفحة.

)1( �أخرجه �لبخاري )4968(، وم�صلم )127(.
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الحديث الخامس: ))إن هللا تجاوز ألمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها.. ((

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-األحاديث

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

الحديث الخ�م�س: )..................(  

يتوقع منك بعد الدر�س اأن:
  تبنيِّ �صور �لرحمة يِف �لعفو عن حديث �لنف�س.

  تفرق بني حديث �لنف�س �لذي يعفى عنه، و�لذي يحا�صب عليه.
ق بني من همَّ بفعل مع�صية يِف �حلل ومن هم بفعلها يِف �حلرم.   تفرِّ

  تعدد و�صائل �ل�صالمة من �لو�صاو�س �ل�صيئة.
  حفظ ن�س �حلديث.

اأهداف الدر�س
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مع�مل من حي�تها�صمه ون�صبه
�صــئل �أبــو ُهَرْيــَرَة: ِلــَم 
ُهَرْيــَرَة؟  �أََبــا  يــَت  ُكنِّ
فقال: ُكْنُت �أَْرَعى َغَنَم 
�أَْهِلي فكانت لي ُهَرْيَرٌة 
ُعَها  ِغيَرٌة، َفُكْنُت �أَ�صَ �صَ
�َصــَجَرٍة،  فــي  ِباللَّْيــِل 
َهاُر َذَهْبُت  فاإذ� كان �لنَّ
بهــا َمِعــي َفَلِعْبــُت بها، 
ْوِنــي �أََبا ُهَرْيَرَة.)1( َفَكنَّ

هــو �أحفــظ �ل�صحابــة لحديــث �لنبي 
، قــال �لبخــاري: روى عنــه نحــو 

�لثمانمائة من �أهل �لعلم.

منــ�قــبـــه
دعــا �هلل �أن يرزقــه ِعْلًما إل ُيْن�َصــى، 

ن �لنبيُّ  على دعائه. فاأمَّ

)1( �أخرجه �لرتمذي 686/5)3840(،  وقال �بن حجر يِف �إلإ�صابة 426/7: �أخرجه �لرتمذي ب�صند ح�صن.

ترجمة راوي احلديث

ثت به �أنف�صها.   11  في �لحديث بياُن رحمة �هلل باأن إل يوؤ�خذ �أُمة محمد  بما حدَّ

22  حديث �لنف�س هي خو�طر وهو�ج�س ترد على �لقلب بدون �ختيار وإل ت�صتقر فيه وإل ي�صتمر عليها، فهذه دل �لحديث 

على �أنه إل �إثم فيها.
33  يدخل في هذ� �لحديث �أعمال �لقلوب مثل: �ل�صك �أو �لتكذيب باهلل �أو باليوم �إلآخر.

44  ِمن رحمة �هلل بعباده �أن عَفا لهم عن �ْلَهمِّ بال�صيئات، بل �إنه ُيثيبهم �إذ� تركوها خوًفا منه ورجاًء لثو�به. 

55  �لو�صاو�س و�لخو�طر باب يحاول �ل�صيطان �لتاأثير على �إلإن�صان من خالله -خا�صة في �إلأمور �لغيبية-، وعالج ذلك 

يكون باللجوء �إلى �هلل تعالى و�إل�صتعاذة من �ل�صيطان �لرجيم؛ وعدم �إل�صتر�صال مع �لو�صاو�س بل قطعها  و�صرف 
�لعقل عن �لتفكير فيها.

اإر�صادات احلديث
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  ما �لمر�د بحديث �لنف�س؟ وهل يوؤ�خذ به �إلإن�صان؟

در��صتك  بعد  بها  �صتتاأثر  �لتي  و�ل�صلوكيات  �صتتبناها  �لتي  �لقيم  من  ثالًثا  ��صتنبط  زمالئك  مع  بالتحاور 
وفهمك للحديث.

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

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

.........................................................................................................................................................
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عن ُعْثَماَن بِن عفاَن  اأنَّ النَّبيَّ  قاَل: »َخْيُرُكْم َمْن َتَعلََّم اْلُقْراآَن َوَعلََّمُه« )1(.    

�صع عنواًنا منا�صًبا للحديث، واكتبه في اأعلى ال�صفحة.

)1( �أخرجه �لبخاري )4739(.
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الحديث السادس: ))خيركم من تعلم القرآن وعلمه((

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-األحاديث

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

الحديث ال�ص�د�س: )..................(  

يتوقع منك بعد الدر�س اأن:
م �لقر�آن �لكرمي.   تعظِّ

  تبنيِّ ف�صل تعلم �لقر�آن وتعليمه.
  تعدد �صور �مل�صاركة يِف تعليم �لقر�آن.

  تبنيِّ �أهمية تدبر �لقر�آن �لكرمي وفهم معانيه.
  حتر�س على �لعمل بالقر�آن �لكرمي وتعليمه.

اأهداف الدر�س

مع�مل من حي�تها�صمه ون�صبه

عثمــان بــن عفــان بن 
�أبــي �لعا�ــس بــن �أمية 

�لقر�صي.

ــب بــذي �لنوريــن لزو�جه من �بنتي �لر�صــول  ُلقِّ
 رقيــة  ثم �أم كلثــوم، قال �لعلماء: إل ُيعرف 

. �أحٌد تزوج بنتي نبيٍّ غيُر عثمان 

منــ�قــبـــه

�لع�صــــــــرة  �أحــــــــد   -1
بالجنــة. �لمب�صريــــــن 
�لخلفـــــــــــاء  ثالــث   -2
. يــــــــن �صــــــــــــد � لــــــر �

ترجمة راوي احلديث
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د بتالوته، و�لذي �أعجز �لب�صَر �أن ياأتو� ب�صورٍة  ، �لمتعبَّ ل على محمد  11  �لقر�آن �لكريم هو كالم �هلل تعالى، �لمنزَّ

طنا  كنا به ُهِدينا، و�إن فرَّ نا، و�صبيَل ِرفعتنا ومجدنا، �إن تم�صَّ مثله، �أَنزله �هلل تعالى ليكون منهاَج حياِتنا، وطريَق ِعزِّ
فيه ُخِذْلنا وُهِزمنا؛ فلذلك كان لتعلمه وتعليمه مكانة عالية وف�صائل عظيمة، منها ما �أخبر بها �لنبي  في هذ� 

�لحديث؛ فخيُر �لنا�ِس و�أف�صلهم َمْن َيَتَعلَُّم �لقر�آَن �أو ُيعلمه.   
22  ِلَتَعلُِّم �لقر�آن ف�صائُل كثيرٌة غير ما ورد في هذ� �لحديث؛ منها:

: »�أََفال  �أ�أ  �أن تعلَُّم �لقر�آن �لكريم خيٌر من �أح�صن �أمو�ل �لدنيا: فعن ُعْقَبَة بن َعاِمٍر  قال: قال ر�صول �هلل 

َيْغُدو �أَحُدُكْم �إلى �ْلَم�ْصِجِد َفَيْعَلُم �أو َيْقَر�أُ �آَيَتْيِن ِمْن ِكَتاِب �هلِل عزَّ وجلَّ َخْيٌر لُه ِمن َناَقَتْيِن، َوَثالٌث َخْيٌر لُه ِمن 
َثالٍث، َو�أَْرَبٌع َخْيٌر لُه ِمْن �أَْرَبٍع، َوِمْن �أَْعَد�ِدِهنَّ من �إلإِِبِل«.)1(   

بب  �أن كلَّ حرٍف منه بع�صر ح�صنات: فعن �بن َم�ْصُعوٍد  �أن �لنبي  قاَل:»َمْن َقَر�أَ َحْرًفا ِمْن ِكَتاِب �هلِل َفَلُه ِبِه 

َح�َصَنٌة، َو�ْلَح�َصَنُة ِبَع�ْصِر �أَْمَثاِلَها، إَل �أَُقوُل: �ألم َحْرٌف، َوَلِكْن �أَِلٌف، َحْرٌف َوإلٌم َحْرٌف، َوِميٌم َحْرٌف«.)2(    
فعُة في �لدنيا و�إلآخرة: فعن ُعَمر بِن �لخطاِب  �أنَّ �لنبيَّ  َقاَل: »�إِنَّ �هلَل َيْرَفُع ِبَهَذ� �ْلِكَتاِب �أَْقَو�ًما،  جج  �لرِّ

ُع ِبِه �آَخِريَن« )3(. َوَي�صَ
33  يدخل في هذه �لخيرية كل من �صارك في تعليم �لقر�آن؛ بنف�صه �أو ماله �أو جاهه �أو ر�أيه وفكره، فف�صل �هلل و��صع 

و�أبو�ب �لخير مفتوحة للجميع كل بح�صب ما يح�صن وي�صتطيع.
44  ِمْن َتَعلُِّم �لقر�آِن �لكريِم: �لحر�ُس على حفظه، �أو حفِظ ما تي�صر منه.

55  ينبغي علينا ونحن نتلو كتاب �هلل تعالى �أن نتاأمله ونتدبره ونتعرف على معانيه �لجليلة.

َلُه في حياته، ويعمَل باأمره ونهيه؛ فهو �إنما �أنزل للعمل به. 66  على �لم�صلم حين يتعلم �لقر�آن �أن َيَتَمثَّ

)1( �أخرجه م�صلم )803(.
)2( رو�ه �لرتمذي 

)3( �أخرجه م�صلم )789(.

اإر�صادات احلديث
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م جدواًل لمتابعة �ضير برنامجك في الحفظ والمراجعة، واعر�ضه على معلمك. مِّ  �ضَ

11 بيِّن منزلة القراآن الكريم ومكاَنَته عند الم�ضلمين.

22  اذكر ثالًثا من ف�ضائل تعلم القراآن الكريم وتالوته.

ن اأهمية تدبر القراآن والعمل به. 33  َبيِّ

درا�ضتك  بعد  بها  �ضتتاأثر  التي  وال�ضلوكيات  �ضتتبناها  التي  القيم  من  ثالًثا  ا�ضتنبط  زمالئك  مع  بالتحاور 
وفهمك للحديث.

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

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

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

اأنعم اهلل على وطننا المملكة العربية ال�ضعودية بخدمة كتاب اهلل والعناية به في مجاالت متعددة، 
ال�ضريف  الم�ضحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  لموقع  بزيارة  قم  متميزة،  ونماذج  �ضتى،  وب�ضور 

وتعّرف على بع�ض تلك الجهود.
.............................................................................................................................................

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

.............................................................................................................................................
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ن من اإجابتك عبارة تنا�صب اأن تكون عنواًنا للدر�س، واكتبها في  ما اأبرز مظاهر ااًلأخوة في المجتمع الم�صلم؟ كوِّ
اأعلى ال�صفحة.

)1( �أخرجه م�صلم )2699(.

�صدة

خفف و�أز�ل
�َس  : »َمْن َنفَّ عن اأبي ُهَرْيَرَة  قال: قاَل ر�صوُل اهلِل 

�َس اهلُل عنُه ُكْرَبًة  ْنَيا َنفَّ عن ُموؤِْمٍن ُكْرَبًة من ُكَرِب الدُّ

َر اهلُل  َر على ُمْع�ِصٍر َي�صَّ من ُكَرِب َيْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َي�صَّ

ْنَيا َوااًلآِخَرِة، َوَمْن �َصَتَر ُم�ْصِلًما �َصَتَرُه اهلُل في  عليه في الدُّ

ْنَيا َوااًلآِخَرِة، َواهلُل في َعْوِن اْلَعْبِد ما كاَن اْلَعْبُد في  الدُّ

َعْوِن اأَِخيِه« )1(.
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الحديث السابع: ))من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا ..((

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-األحاديث

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

الحديث ال�ص�بع: )..................(  

يتوقع منك بعد الدر�س اأن:
  ت�صف �ملجتمع �مل�صلم يِف تعاونه وتر�بطه.

  حتر�س على تفريج كربات �مل�صلمني.
  تبنيِّ �ملر�د بُكرب �لدنيا. 

  تبنيِّ �ملر�د بالتي�صري على �ملع�صر.
  حتر�س على �ل�صرت على �مل�صلم.

  حفظ ن�س �حلديث.

اأهداف الدر�س
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َعًة من تعاون �لموؤمنين فيما بينهم وتكاُتِفِهم. 11   َذَكَر �لنبيُّ  في هذ� �لحديث �صوًر� ُمَتَنوِّ
22  ف�صل ق�صاء حاجات �لم�صلمين وتفريج كربهم، ونفعهم بما تي�صر.

33  كثير من �لنا�س يتعاونون فيما بينهم ل�صبٍب من �أ�صباب �لدنيا من قر�بة �أو م�صاَهرة �أو غيرهما، وفي هذ� �لحديث 

ما يحثُّ �لم�صلَم على �أن تكون َمعونُته إلأخيه �لم�صلم إل إلأجل �أ�صباب �لدنيا وعالقاتها، بل إلأجل �إلإ�صالم �لذي يربط 
بينهما باأعظم رباط و�أوَثِقه. 

ُرها على عباده �لموؤمنين، ومن  44  يوُم �لقيامة هو يوم  �لُكُرباِت �لحقيقيِة و�ل�صد�ئد �لمتتابعة، �إإل �أن �هلل تعالى ُيَي�صِّ

�أ�صباب تي�صيرها ما وعد به �لنبيُّ  في هذ� �لحديث.
55  ُي�صتحب للم�صلم �إذ� كان له حقٌّ عند �أخيه �لم�صلم، وكان �أخوه ُمْع�ِصًر� إل ي�صتطيع �لوفاء بالحق في موعده؛ �أن يي�صر 

عليه؛ ومن �صور �لتي�صير:
�أ�أ �ْلَعْفُو عن جميع �لحق �لذي له عليه �أو بع�صه.

َر �أمُره. بب ترك مطالبته حتى يتي�صَّ
جج تق�صيط �لحقِّ �لذي عليه.

66  �لترغيب في �ل�صتر على من قد يقع في بع�س �لذنوب و�لمعا�صي.

77   ن�صر وتد�ول �لف�صائح و�إلأ�صر�ر؛ مخالف لتعاليم �ل�صريعة.

٨٨   دلَّ �لحديُث على ف�صل �إعانة �لموؤمن في كل ما ينفعه ويفيده من �أمر �لدنيا و�إلآخرة، و�أن َمن كان في عون �أخيه 
فاإن �هلل تعالى يجازيه على ذلك باأن ُيِعيَنُه في وقت حاجته.

اإر�صادات احلديث

��صتهر في ع�صر �ل�صحابة  وفي تاريخ �لم�صلمين ق�ص�س كثيرة ُتعدُّ نماذج ُيحتذى بها في تفريج 
�لكربات و�لتي�صير على �لمع�صرين، �أورد �أحد هذه �لنماذج.

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

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

.......................................................................................................................................................
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ْنَيا«، ذ�كًر� �صورتين لذلك. �َس عن ُموؤِْمٍن ُكْرَبًة من ُكَرِب �لدُّ : »َمْن َنفَّ 11  َبيِّن �لمر�د بقوله 

22  ما �لم�صتحب لمن له دين على مع�صر؟

در��صتك  بعد  بها  �صتتاأثر  �لتي  و�ل�صلوكيات  �صتتبناها  �لتي  �لقيم  من  ثالًثا  ��صتنبط  زمالئك  مع  بالتحاور 
وفهمك للحديث.

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

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

.........................................................................................................................................................
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)1( اأخرجه البخاري )16(، وم�سلم )43(.

تعاون مع زمالئك في اختيار عنوان منا�صب للحديث, واكتبه في اأعلى ال�صفحة.

عن اأََن�ِس بِن مالٍك  اأنَّ النَِّبيَّ  قال: »َثالٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد ِبِهنَّ َحالَوَة اإلإِيَماِن: َمْن َكاَن اهلُل 

, َواأَْن َيْكَرَه اأَْن َيُعوَد في اْلُكْفِر َبْعَد اأَْن  ُه اإإلَّ هلِلِ ا �ِصَواُهَما, َواأَْن ُيِحبَّ اْلَمْرَء إل ُيِحبُّ َوَر�ُصوُلُه اأََحبَّ اإَلْيِه ِممَّ

اأَْنَقَذُه اهلُل ِمْنُه َكَما َيْكَرُه اأَْن ُيْقَذَف في النَّاِر«.)1(   
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الحديث الثامن: ))ثالث من كن فيه وجد حالوة اإليمان..((

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-األحاديث

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

الحديث الثامن: )..................(  

يتوقع منك بعد الدر�س اأن:
  حتر�ص على تقدمي حمبة اهلل ور�سوله  على ما �سواهما.

. د ثمرات حمبة اهلل ور�سوله    تعدِّ
  متثِّل لألأ�سباب اجلالبة ملحبة اهلل ــ تعالى ــ.

.   متثِّل لألأ�سباب اجلالبة ملحبة النبي 
ا من مظاهر حمبة املوؤمنني والوالء لهم. د بع�سً   تعدِّ

ر نعمة الهداية لألإ�سألم.   تقدِّ
  حفظ ن�ص احلديث.

اأهداف الدر�س
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معامل من حياتها�سمه ون�سبه

اأَن�ُص بُن َماِلك بِن 
الخزرجيُّ  ر  �سْ النَّ

. االأن�ساريُّ

1- مــن المكثريــن للروايــة عن 
. النبي 

باع ال�سنة. ا على اتِّ ٢- كان حري�سً

منــاقــبـــه
دعــــا لـــه الــنـــبــيُّ  فقال: »اللَّهمَّ اأَْكِثْر 

َماَلُه َوَوَلَدُه، َوَبـــاِرْك لـه ِفـــيَما اأَْعَطْيَتُه«.)1(
لبه غير اأحفاده  اأ-فكــان لـه مـــن الولــد ل�سُ

اأكثــــر من مئة وع�سرين.
ب- وكان مــن اأكثــر االأن�سار مااًل؛ حتى اإن 
ب�ستانـــــه كــــــــان يحمـــل الثمر فــي كل عام 

مرتين.  

 . ًة ُتْثِمُر ا�ستلذاذ الطاعات وتحمل الم�سقات في ر�سى اهلل تعالى ور�سوله  11  دلَّ الحديُث على اأن لألإيمان حألوًة ولذَّ

ا �ِسَواُهَما: تقديُم محبِة اهلِل ور�سوِلِه  على كلِّ محبوب من  اأََحبَّ اإَلى الموؤمن ِممَّ 22  معنى اأن يكون اهلُل َوَر�ُسوُلُه 

النف�ص واالأوالد والوالدين والزوجات، وهذا من اأعظم الواجبات التي ال يْكُمُل االإيمان بدونها.
33  يجب على الم�سلم اأن يجتهد في تنمية محبته هلل تعالى؛ لي�سل اإلى درجة اأن يكون اهلُل تعالى اأحبَّ اإليه من كل 

محبوب، ومن االأ�سباب الجالبة لمحبة اهلل تعالى:
�أ�أ ا�ست�سعار ف�سله عليك.

بب كثرة ِذكره باأنواع الذكر المختلفة.  

جج كثرة  �ُسكره.

دد االإكثار من قراءة القراآن الكريم  بالتدبر، واال�ستماُع اإليه.

هـهـ تعويد النف�ص على اإيثار ما يحبه اهلل وتقديُمه على ما ُتحبه النف�ص ويرغبه اْلَخْلُق.

ِبيُّ  اأحبَّ اإليه من كلِّ  ؛ لي�سل اإلى درجة اأن يكون النَّ ِبيِّ  ِتِه ِللنَّ 44  يجب على الم�سلم اأن يجتهد في تنمية َمَحبَّ

: ِبيِّ  مخلوق، ومن االأ�سباب الجالبة لمحبة النَّ
. ُف على حياة النبي  �أ�أ التََّعرُّ

ُف على جوانب العظمة في حياته  مثل: قوة اإيمانه بربه، و�سجاعته، ورحمته باأمته. بب التََّعرُّ

جج متابعُة �سنته في كل ما يمكن من العبادات والمعامألت واالأخألق.

)1( اأخرجه البخاري )5984(.

ترجمة راوي احلديث

اإر�صادات احلديث
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ُة النبي  بهذه المنزلة العظيمة »الأنه ال نجاَة الأحد من عذاب اهلل، وال و�سوَل له اإلى رحمِة اهلل  55  اإنما كانت محبَّ

باعه. ؛ باالإيمان به ومحبته ومواالته واتِّ اإال بوا�سطة الر�سوِل 
فواجب  لألإن�سان؛  تح�سل  ونقمة  اأعظم م�سيبة  والكفر  وال�سرك  العبد،  على  بها  اهلل  اأنعم  نعمة  اأعظم  االإيمان    ٦٦
الم�سلم اأن يحمد اهلل تعالى على نعمة الهداية؛ ويفرح بها؛ ويحافظ عليها، ويكره اأن يفقدها، واأن يبغ�ص الوقوع في 

الكفر كراهيته للموت باأ�سواأ طريقة)الحرق بالنار(.

11   َبيِّن المراد بحألوة االإيمان. ومتى يجدها الموؤمن؟
22  اذكر ثألثًة من االأ�سباب الجالبة لمحبة اهلل تعالى.

. 33  اذكر ثألثًة من االأ�سباب الجالبة لمحبة النبي 

والنتائج، ولكن تظهر  الدوافع  النا�ص، متنوعة  بين  االأوا�سر  تقوم عليه  التي  والعألقات  الحب        
النتائج الحقيقية يوم القيامة.

بالتعاون مع زمألئك، اجمع عدًدا من االآيات التي تتحدث عن نتائج العألقات يوم القيامة، واكتب 
خأل�سة لما تدل عليه.

درا�ستك  بعد  بها  �ستتاأثر  التي  وال�سلوكيات  �ستتبناها  التي  القيم  من  ثألًثا  ا�ستنبط  زمألئك  مع  بالتحاور 
وفهمك للحديث.

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

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

.........................................................................................................................................................
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معامل من حياتها�سمه ون�سبه

�َسْعـــُد  �سعيــد  اأبــــو 
�ِسَنان  بن  مالك  بـــُن 

. الُخْدري االأن�ساريُّ

1- من علماء ال�سحابة وفقهائهم.
اِظ حديِث ر�سوِل اهلل  ومن المكثرين من الرواية عن  ٢- من كبار ُحفَّ

 . النبي 

ترجمة راوي احلديث

تعاون مع زمالئك في اختيار عنوان للدر�س, واكتبه في اأعلى ال�صفحة.

)1( اأخرجه م�سلم )49(.

عن اأبي �صعيٍد الخدريِّ  قاَل: �صمعُت ر�صوَل اهلِل  يقوُل: »َمْن َراأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْلُيَغيِّْرُه ِبَيِدِه, 

َعُف اإلإِيَماِن« )1(. َفاإِْن َلْم َي�ْصَتِطْع َفِبِل�َصاِنِه, َفاإِْن َلْم َي�ْصَتِطْع َفِبَقْلِبِه, َوَذِلَك اأَ�صْ
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الحديث التاسع: ))من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ...((

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-األحاديث

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

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

يتوقع منك بعد الدر�س اأن:
  ت�ستنبط حكم االأمر باملعروف والنهي عن املنكر.

  تو�سح اأهمية االأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف املجتمع.
د �سروط اإنكار املنكر.   تعدِّ

  تبنيِّ مراتب االإنكار.
  متثِّل الآداب اإنكار املنكر.

د درجات اإنكار املنكر.   تعدِّ
  تاأتي باأمثلة لدرجات االإنكار.

اأهداف الدر�س



64

11  من مقا�سد ال�سريعة االإ�سألمية الكبرى المحافظة على المعروف الذي دعت اإليه، وتكثيُره في االأ�سرة والمجتمع، 

ودفُع المنكر الذي َنَهْت عنه، وتقليُلُه في االأ�سرة والمجتمع؛ فلذلك كان ِمن �سعائرها العظيمة: االأمُر بالمعروف 

للمحافظة عليه وتكثيِره، والنهُي عن المنكر للق�ساء عليه وتقليِله.

22  القيام باالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اأ�سباب خيرية هذه االأمة قال �سبحانه: 

.)1( 

33  االإنكار بالقلب فر�ص عين في كل حال، واأما االإنكار بالل�سان واليد ففر�ص كفاية، وفيه تف�سيل �سيتم اال�سارة اإليه 

فيما يلي.

َحُه ال�سرُع وَنهى عنه، فاإن كان حراًما فيجُب اإنكاره اإذا ُفعل، واإن كان مكروًها في�ستحب اإنكاره  44  اْلُمْنَكُر: هو كلُّ ما َقبَّ

ِب اإليه، فاإن كان واجًبا فيجب  اإذا ُفعل، واأما المعروف فهو: ا�سم جامٌع لما ُعرف ُح�ْسنه، من طاعة اهلل والتقرُّ

ا، في�ستحبُّ االأمُر به اإذا ُترك. االأمُر به اإذا ُترك، واإن كان ُم�سَتَحبًّ

55  دلَّ الحديُث على ال�سروط التي يجب توافرها في المنَكر حتى يجب اإنكاُره، وهي:

ِد الظنِّ واالحتمال.   ال�صرط اإلأول: اأن ُيتحقَق كوُن هذا الفعِل منَكًرا؛ فأل يجوز االإنكاُر بمجرَّ
  ال�صرط الثاني: اأن يكون هذا المنَكُر واقًعا في الحال، و�ساحُبه مبا�سر له وقَت االإنكار.

�ُص ِمن اأجل االإنكار.   ال�صرط الثالث: اأن يكون المنَكُر ظاهًرا م�ساَهًدا اأو م�سموًعا؛ فأل يجوز التج�سُّ
٦٦  اإلإنكاُر باليد معناه: االإنكار بالِفْعل، وهو نوعاِن:

النوع اإلأول: ما هو مخت�صٌّ لولي االأمر ومن ُيِنيُبُه للقيام بهذه المهمة، وهذا في المنكرات الظاهرة؛ فأل ينِكُرها باليد 
ل من ولي االأمر كال�سرطة مثأًل؛ وذلك لئألَّ يترتَب عليه منازعة ولي االأمر في واليته، اأو يترتب عليه  �ِسوى َمن هو مخوَّ

منكٌر اأكبُر منه.

النوع الثاني: ما ال يخت�ص بالحاكم، وذلك كالمنَكر الذي يكون في محلِّ والية االإن�سان َكَبْيِتِه، فاإذا وقع منَكٌر 
اأزاله بل�ساِنِه، فاإن لم َيُزْل اأزاله بيِدِه. 

77  اإلإنكاُر بالل�صان معناه: اأن يتكلم الم�سلم مع فاعل المنكر ِبَح�َسِب ما يقت�سيِه الحاُل، واأن يكون ذلك ِبِرْفٍق؛ فمن راآه 

ًرا في فعل الواجبات اأَمَرُه بها ِبِرْفٍق واأََدٍب. مق�سِّ

88  اإلإنكاُر بالقلب معناه: ُبغ�ُص المنَكِر، وترُك الم�ساركِة فيه باأي وجٍه من الوجوه ال بالت�سجيع وال بالكتابة وال بالح�سور 

مع اأهله.  
)1( �سورة اآل عمران االآية رقم )110(.

اإر�صادات احلديث
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 لألأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فوائد كثيرة، تعاون مع زمألئك في ا�ستنتاج فوائد كلٍّ منهما:

فوائد النهي عن المنكرفوائد األأمر بالمعروف
  اأ. ...........................................................
ب. ...........................................................
 ج. ...........................................................
 د. ...........................................................
هـ. ........................................................... 

  اأ. ...........................................................

ب. ...........................................................

 ج. ...........................................................

 د. ...........................................................
هـ. ........................................................... 

ها: اهي عن المنَكر اأن يلتزم ب�سروط اأهمُّ 99  على االآمر بالمعروف والنَّ

يًّا، اأوالإهانِة ال�سخ�ص، اأو الأنه من �أ�أ االإخأل�ُص هلل تعالى واال�ستجابُة الأمره في االأمر والنهي؛ فأل ينِكُر اأو ياأمُر َت�َسفِّ

نيا.       غير جماعته، اأو الأي غر�ٍص من اأغرا�ص الدُّ

بب الِعلُم، فأل يجوز االإنكار بغير علم.

فَق ما كان في �سيء اإال َزاَنُه، وما ُنزع ِمن �سيٍء اإال �َساَنُه. فُق في االأمر والنهي؛ فاإن الرِّ جج الرِّ

درا�ستك  بعد  بها  �ستتاأثر  التي  وال�سلوكيات  �ستتبناها  التي  القيم  من  ثألًثا  ا�ستنبط  زمألئك  مع  بالتحاور 
وفهمك للحديث.

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

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

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

11    َبيِّن المراد بالمعروف والمراد بالمنكر، ومثِّل لكل منهما.

22  ما ال�سروط التي يجب توفرها في المنكر لي�سح االإنكار؟

33   الإنكار المنكر اأربع درجات؛ ما هي؟ مع التمثيل الثنتين منها.
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)3( اأخرجه البخاري )3650(. )٢( اأخرجه البخاري )3480(، وم�سلم )٢396(.   )1( اأخرجه اأحمد30/1، 5٢.  

)4( رواه احلاكم 90/3 وقال: �سحيح االإ�سناد، والطرباين يف املعجم الكبري 9/16٢. 

تذهب اأول النهار

جائعة

ترجع اآخر النهار

ممتلئة البطون

يقوُل:  النبيَّ   �صمَع  اأنه  الخطاِب   بِن  ُعَمَر  عن 

َيْرُزُق  َكَما  َلَرَزَقُكْم  ِلِه  َتَوكُّ ُلوَن َعلَى اهلِل َحقَّ  َتَتَوكَّ اأَنَُّكْم  »َلْو 

ا, َوَتُروُح ِبَطاًنا«)1(. ْيَر, َتْغُدو ِخَما�صً الطَّ
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الحديث العاشر: ))لو أنكم تتوكلون على هللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ..((

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-األحاديث

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

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

يتوقع منك بعد الدر�س اأن:
  تبنيِّ حقيقة التوكل.

  ت�سرب ثألثة اأمثلة على التوكل.
  ت�ستنتج عألقة االأخذ باالأ�سباب بالتوكل.

  تبنيِّ اأ�سباب قوة التوكل.
د ثمرات التوكل على اهلل.   تعدِّ

  حفظ ن�ص احلديث. 

اأهداف الدر�س

معامل من حياتها�سمه ون�سبه
ـــاب  ُعَمُر بُن اْلَخطَّ
بـــِن ُنَفْيٍل اْلَعــَدِويُّ 

اْلُقَر�ِسيُّ
يلقب بـ: الفاروق. 

ا َظَهَر ِبِه االإ�سألم، قال عبُد اهلِل ابُن  كان اإ�سألمه عزًّ
ُعَمُر«)3(.وقال  اأَ�ْسَلَم  ُمْنُذ  ًة  اأَِعزَّ ِزْلَنا  »َما   : َم�ْسُعوٍد 
لَِّي ِعْنَد اْلَكْعَبِة  اأَْن ُن�سَ : »َواهلِل َما ا�ْسَتَطْعَنا  ا  اأي�سً

َظاِهِريَن حتى اأَ�ْسَلَم ُعَمُر«)4(.

منــاقــبـــه
: »اإِيًهــا يــــا اْبــــــَن  1-  قـــال النــــــبي 
ِبَيــــِدِه  َنْف�ســي  ـــــــِذي  َوالَّ ــاِب،  اْلَخطَّ
ــا  َفجًّ �َســاِلًكا  ــْيَطاُن  ال�سَّ َلِقَيــَك  مـــــــا 
ــَك« )٢(. ــا غيــر َفجِّ َقــطُّ اإالَّ �َســَلَك َفجًّ

٢- اتـفــق ال�سحـابـة  َعلى اأنه اأف�سل 
. ال�سحابة بعد اأبي بكر 

ترجمة راوي احلديث
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ِل، وارتباَطه الكبيَر بحياة االإن�سان  َوكُّ التَّ َة  اأهميَّ بيَّن هذا الحديُث  ُل على اهلل تعالى، وقد  َوكُّ التَّ القلوِب  اأعمال  اأهم  11  من 

واأعماِلِه الظاهرة وتاأثيَره فيها.
؛ مع االأخذ باالأ�سباب الم�سروعة.   رِّ ِل هو: اعتماُد اْلَقْلِب على اهلل تعالى في جلب الخير ودفع ال�سُّ َوكُّ 22  التَّ

د كألم يقوله المرء، اإنما هو عمل بالقلب ويقين فيه ال يخالطه �سك باأن اهلل تعالى مالٌك لكلِّ �سيء،  ُل لي�ص مجرَّ َوكُّ 33  التَّ

َل ولي�ص  َوكُّ عي التَّ ِلِه«؛ فدلَّ على اأن من النا�ص من يدَّ َتَوكُّ وقادٌر على كل �سيٍء؛ ولهذا قاَل النبيُّ في الحديث: »َحقَّ 
ٍن به.  أل على الحقيقة؛ الأنه قد يقوُل ذلك بل�سانه، وقلُبه غيُر متيقِّ متوكِّ

ِل،  َوكُّ َل على اهلل تعالى؛ بل اإنها من التَّ 44  اأ�سار النبيُّ  في هذا الحديث اإلى اأهمية فعل االأ�سباب واأنَّها ال تنافي التوكُّ

وذلك في ال�سورة التي َذَكَرها عن الطير: اأنها تغدو لطلب الرزق؛ فيرزقها اهلل تعالى، ولم َتْبَق في اأوكارها منتظرًة 
زق وغيِره مما يطلبه، واهلل تعالى يتولى رزَقُه وتوفيَقُه. اأن ياأتَيها الرزُق، فالم�سلم يبذل ما يمكنه من االأ�سباب للرِّ

ِل اأ�سباٌب ِمْنها: ِة التَّوكُّ 55  ِلُقوَّ

�أ�أ معرفُة العبد باهلل واأ�سمائه و�سفاته ومعانيها والعمل بمقت�ساها.

ٍة من الكون. بب ِعْلُم العبد بتفرد الحق تعالى وحده بملك االأ�سياء كلِّها، واأنه لي�ص له م�سارك في َذرَّ

جج االرتباُط باهلل تعالى.

اإر�صادات احلديث

اكتب بع�ص االآيات الكريمة التي تحث على التوكل. 

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

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

................................................................................................................................................. 
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11    ما معنى التوكل على اهلل؟

ح ذلك. 22   هل ينافي االأخذ باالأ�سباب التوكل على اهلل؟ و�سِّ

33   كيف يتم تح�سيل قوة التوكل على اهلل؟

درا�ستك  بعد  بها  �ستتاأثر  التي  وال�سلوكيات  �ستتبناها  التي  القيم  من  ثألًثا  ا�ستنبط  زمألئك  مع  بالتحاور 
وفهمك للحديث.

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

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

.........................................................................................................................................................
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)1( اأخرجه البخاري )1401(، وم�سلم )104٢(.

ما المو�صوع الرئي�س للحديث؟ اكتبه بعبارة مخت�صرة واجعله عنواًنا للحديث.

عن اأبي ُهَرْيَرَة  اأَنَّ َر�ُصوَل اهلِل  قال: »َوالَِّذي َنْف�ِصي ِبَيِدِه إلأَْن َياأُْخَذ اأَحُدُكْم َحْبلَُه َفَيْحَتِطَب 

ْعَطاُه اأْو َمَنَعُه«.)1(    على َظْهِرِه؛ َخْيٌر َلُه ِمْن اأَْن َياأِْتَي َرُجاًل َفَي�ْصاأََلُه؛ اأَ
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الحديث الحادي عشر: ))ألن يأخذ أحدكم حبلة فيحتطب على ظهره، خير له أن يأتي رجال فيسأله((

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-األحاديث

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

الحديث الحادي ع�سر: )..................(  

يتوقع منك بعد الدر�س اأن:
ُر قيمة العمل والتك�سب.   تقدِّ

  ت�ستنتج حكم العمل والتك�سب.
  تبنيِّ متى يكون عمل امل�سلم ونفقته عبادة.

ر نعمة املال.   تقدِّ

اأهداف الدر�س

11 يربي االإ�سألم في الم�سلم عزة النف�ص واالإيجابية وال ير�سى له اأن يكون عالة على االآخرين، فاأمره بالعمل وال�سعي 

وحذره من البطالة و�سوؤال النا�ص.
22  يكون الك�سُب عبادًة يثاب عليها الم�سلم اإذا اجتمع في ذلك اأمران:

�أ�أ اإح�سان النية؛ باأن ينوي ك�سب الحألل لألإنفاق على نف�سه وَمن تحت يده.

ي الحألِل الطيِب، وَتَجنُُّب الحراِم الخبيِث. بب تحرِّ

ِة اإذا اأراد االإن�سان تاأكيَدها، والنبيُّ  يق�سم  33  دلَّ الحديث على جواز اْلَحِلِف من غير ا�ستحألٍف في االأمور اْلُمِهمَّ

على اأهمية العمل ولو بال�سيء الي�سير.

اإر�صادات احلديث
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اكتب بع�ص االأمثلة على طرق الك�سب التي يبيحها االإ�سألم، وطرق اأخرى ينهى عنها االإ�سألم.

طرق الك�صب المحرمةطرق الك�صب المباحة م

1

2

3

4

5

6

بالتعاون مع مجموعتك اذكر بع�ص االأفكار التي ت�ساعد على التجارة والتمكين في مجال ريادة االأعمال.

 اأ ــ ..........................................................................................................................................

ب ــ ..........................................................................................................................................

ج ــ ..........................................................................................................................................

درا�ستك  بعد  بها  �ستتاأثر  التي  وال�سلوكيات  �ستتبناها  التي  القيم  من  ثألًثا  ا�ستنبط  زمألئك  مع  بالتحاور 
وفهمك للحديث.

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

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

.........................................................................................................................................................
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11   ما حكم العمل والتك�سب؟

22   ما موقف االإ�سألم من الَبطالة و�سوؤال النا�ص؟

33   متى يكون عمل الم�سلم وك�سبه عبادًة يوؤجر عليها؟

44   لماذا حلف النبي  في هذا الحديث؟ 
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ُلوُه َفاأَْعَطاُهْم  عن اأبي �َصِعيٍد اْلُخْدِريِّ  اأَنَّ َنا�ًصا من اإلأَْن�َصاِر �َصاأَُلوا َر�ُصوَل اهلِل  َفاأَْعَطاُهْم, ُثمَّ �َصاأَ

ُه اهلُل, َوَمْن  ِخَرُه َعْنُكْم, َوَمْن َي�ْصَتْعِفْف ُيِعفَّ حتى َنِفَد ما ِعْنَدُه, فقال: »َما َيُكوُن ِعْنِدي ِمْن َخْيٍر َفلَْن اأَدَّ

ْبِر« )1(.    ْر ُي�َصبِّْرُه اهلُل, وَما اأُْعِطَي اأََحٌد َعَطاًء َخْيًرا َواأَْو�َصَع من ال�صَّ َي�ْصَتْغِن ُيْغِنِه اهلُل, َوَمْن َيَت�َصبَّ

)1( اأخرجه البخاري )1400(، وم�سلم )1053(.

تعاون مع زمالئك في اختيار عنوان منا�صب للحديث واكتبه في اأعلى ال�صفحة.
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الحديث الثاني عشر: أن ناسا من األنصار سألوا رسول هللا فأعطاهم .. ))ومن يستعفف يعفه هللا، ومن يستغن يغنه 
هللا.. ((

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-األحاديث

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

الحديث الثاني ع�سر: )..................(  

يتوقع منك بعد الدر�س اأن:
  تبنيِّ حكم �سوؤال النا�ص.

د ثألًثا من م�ساوئ امل�ساألة.   تعدِّ
ح كيفية التعامل مع م�سيبة الفقر   تو�سِّ

  تذكر ثألًثا من فوائد ال�سرب عن امل�ساألة.

اأهداف الدر�س

َلٍة من ِخ�ساِل النبيِّ  وهي: الجوُد والكرُم وال�سخاُء والبذُل والعطاُء؛ فلم يكن النبيُّ   11  في الحديث بياٌن ِلَخ�سْ

يُردُّ اأحًدا �ساأله �سيًئا.

22  يجوز للم�سلم اأن ي�ساأَل الماَل اأو الطعاَم اأو غْيَرهما عند احتياجه اإلى ذلك.

َلِة اإليِه ِمْن ترك �سوؤال  ِف وابتغاه ِبِفْعِل االأ�سباب اْلُمو�سِ َعفُّ ُه اهلُل« يعني: َمن �َسَلَك طريَق التَّ : »َمْن َي�ْسَتْعِفْف ُيِعفَّ 33  قوله 

زِق  الرِّ بَطَلِب  وذلك  اإليها  َلِة  اْلُمو�سِ االأ�سباب  ِبِفْعِل  ِة  اْلِعفَّ اإلى  ي  يوؤدِّ ما  و�سَلَك  اأيديهم،  في  ِلَما  واال�ْسِت�ْسراِف  النا�ص، 
ِة التي طلبها. ُل عليه اأ�سباب اْلِعفَّ أًل على اهلل تعالى؛ فاإن اهلل ُيِعيُنُه وي�سهِّ متوكِّ

اإر�صادات احلديث
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اإح�صان واملن�صة الوطنية للتربعات )تربع( هما املن�صتان امل�صرح لها من اجلهات الر�صمية بجمع التربعات 
وال�صدقات.

يتَكلَُّف  اأنه  َر، والمعنى:  بَّ َيَت�سَ اأن  اأن ي�سِبَر ابتداًء؛ ولكنه ي�ستطيع  اأن االإن�سان قد ال ي�ستطيع  44  دلَّ الحديث على 

ال�سْبَر.

ٌة َوِخيَمٌة، َوِمْن َذِلك:  ٌة َواْجِتماِعيَّ ْمٌر َخِطيٌر َلُه َعواِقُب اْقِت�ساِديَّ 55  ِاْنِت�ساُر التَّ�َسوُِّل واالْعِتياُد َعلى َم�ْساأََلِة الّنا�ِص اأَ

�أ�أ  َتْعِويُد اْلُمْجَتَمِع َعلى اْلِبطاَلِة َوالَك�َسِل.

وؤاِل اإْهداًرا ِلَكراَمِة االإْن�ساِن اأَماَم الّنا�ص. بب  اأَنَّ ِفي ال�سُّ
ِمَن االأَْرزاَق ِلَجِميِع الَخْلق. َقِة ِباهلِل الَِّذي �سَ ْعِف الثِّ جج  اأَنَّ ِفيِه َدِليأًل َعلى �سَ

ِرقاِت. ُه َطِريٌق اإَلى اْرِتكاِب الَجراِئِم َوال�سَّ دد  اأنَّ

ِذيَن اَل  ِفيَن الَّ حاِب الحاَجِة اْلُمَتَعفِّ ِييًعا ِلَحقِّ اأَ�سْ َكواِت َت�سْ َدقاِت َوالزَّ ِليَن ِمَن ال�سَّ الِء الُمَت�َسوِّ هـهـ  اأَنَّ ِفي اإْعطاِء َهوؤُ
ا�َص اإْلحاًفا.  ُلوَن النَّ َي�ْساأَ

�ساوى ِبا�ْسم الهدايا، واأكِل  ُف عن المال الحرام ِمن اأي طريق كان؛ كاأخِذ الرَّ َعفُّ ِف الواجب على الم�سلم: التَّ َعفُّ ٦٦  ِمن التَّ

الربا، واأكِل مال اليتيم بغير حق، وال�سرقة اأو الغ�سب.

دعم املت�صولني واعطائهم املال لي�س من التكافل اإلجتماعي ال�صحيح؛ بل هو دعم لظواهر �صلبية يجب 
الق�صاء عليها.

11     اأَْحِر�ُس على الك�صب احلالل واأُْكرِِثُ من ال�صدقة �صكراً هلل على نعمه.

22   اأ�صتفيد من اإح�صان واملن�صة الوطنية للتربع  يف تقدمي ال�صدقات إلأنها 

اجلهة الر�صمية واملوثوقة امل�صموح لها با�صتقبال التربعات.
ح لهم من  اأ�صخا�س غري ُم�صرَّ اأو  اأو تربع إلأي جهة  33   إل اأعطي �صدقة 

اجلهات الر�صمية احلكومية يف بالدي اململكة العربية ال�صعودية.
44  اأ�صاعد يف الق�صاء على ظاهرة الت�صول بعدم اإعطاء املت�صولني اأي �صيء. 
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مما ورد في نظام مكافحة الت�سول:)١(
- يحظر الت�صول ب�صورة واأ�صكاله كافة مهما كانت م�صوغاته.

- تخت�س وزارة الداخلية بالقب�س على املت�صولني.

)1( املادة الثانية من نظام مكافحة الت�سول ال�سادر برقم )م/٢0 بتاريخ 1443/٢/9هـ(.
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11   َبيِّن الحكمة من النهي عن الم�ساألة.

22   ل�سوؤال النا�ص اآثاٌر �سيئة على االإن�سان، اذكر اأربعة منها.

33   ما المراد باال�ستعفاف؟ وكيف يمكن تحقيقه؟

ة وال�سبر؟ 44   ما العألقة بين الِعفَّ

55   ما ثمرات ال�سبر؟

�سوؤال النا�ص لي�ص مقت�سًرا على طلب المال، تعاون مع زمألئك في ذكر �سور اأخرى من �سور �سوؤال 
النا�ص.

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

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

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

درا�ستك  بعد  بها  �ستتاأثر  التي  وال�سلوكيات  �ستتبناها  التي  القيم  من  ثألًثا  ا�ستنبط  زمألئك  مع  بالتحاور 
وفهمك للحديث.

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

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

.........................................................................................................................................................
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ي َعْمَرُة ِبْنُت َرَواَحَة: إل اأَْر�َصى  َق َعلَيَّ اأبي ِبَبْع�ِس َماِلِه, فقالت اأُمِّ ْعَماَن بن َب�ِصيٍر  قاَل: َت�َصدَّ عن النُّ

َدَقِتي, فقاَل لُه َر�صوُل اهلِل  . َفاْنَطلََق اأَِبي اإَلى النبيِّ  ِلُي�ْصِهَدُه َعلَى �صَ حتَّى ُت�ْصِهَد َر�ُصوَل اهلِل 

: »اأََفَعْلَت هذا ِبَوَلِدَك ُكلِِّهْم؟«, َقاَل: إَل, قاَل: »اتَُّقوا اهلَل, َواْعِدُلوا في اأَْوإلِدُكْم«, َفَرَجَع اأَِبي َفَردَّ ِتْلَك 

َدَقَة.)1(    ال�صَّ

)1( اأخرجه البخاري )1400(، وم�سلم )1053(.

ما نتيجة الت�صوية بين اإلأوإلد في الهبة؟ اجعل من اإجابتك عبارة تنا�صب اأن تكون عنواًنا للدر�س.

L-GE-CBE-TRHS-HDTH2-U2-L13

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRHS-HDTH2-U2-L13.png

الحديث الثالث عشر: ))اتقوا هللا واعدلوا بين أوالدكم((

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-الحديث2-األحاديث

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

الحديث الثالث ع�سر: )..................(  

يتوقع منك بعد الدر�س اأن:
ر قيمَة العدل.   ُتَقدِّ

  تبنيِّ حكم العدل بني االأوالد )الذكور واالإناث(.
ق بني العدل بني االأوالد يف باب النفقة ويف باب الهبة.   تفرِّ

د مفا�سد ترك العدل بني االأوالد.   تعدِّ
  تبنيِّ االأمور التي ي�سملها العدل بني االأوالد.

اأهداف الدر�س
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معامل من حياتها�سمه ون�سبه

النعمـان بن 
َب�ِسير ابِن �سعٍد 

االأن�ساري 
الخزرجي.

، كان عمره  1- هو معدود في �سغار ال�سحابة 
يوم وفاة النبي  ثمان �سنين و�سبعة اأ�سهر.

الق�ساَء في ِدَم�ْسَق. ٢- والَّه معاويُة 

منــاقــبـــه

في  ولد  مولود  اأول  هو 
االأن�سار بعد قدوم النبي 
، ولــــــد فـــي ال�سنــــة 
قبل  الهجرة  مـن  الثانية 

غزوة بدر.

َلَة من الحكيم العليم. ُز هذه ال�سريعَة المباركَة اْلُمَنزَّ 11  الَعدُل �ِسَمٌة ُتَميِّ

ة بين االأوالد لتفادي ما قد ين�ساأ بينهم من التحا�سد والتباغ�ص،  22  دلَّ الحديُث على وجوب العدل في اْلِهبة والهديَّ

ة بين اأوالده؛ فاإذا اأعطى واحًدا وَجَب عليه اأن يعطَي جميَع  َي في العطيَّ َن النبيُّ  معناه، وذلك باأن ي�سوِّ وقد َبيَّ
اأوالده مثَله.

َفَقِة، وهو يختلف عن الَعْدل الواجب في اْلِهبة؛ حيث اإنه ال يقت�سي  33  ِمن الَعدِل الواجب بين االأوالد: الَعدُل في النَّ

الم�ساواَة بين االأوالد، فاإن معناه: اإغناُء كلِّ واحٍد من االأوالد بما َيحتاج اإليه من الطعام واللبا�ص والتعليم وغيرها 
ة للحياة، وهذا َيختلف فيه كلُّ واحٍد عن االآخر، فالكبيُر تختلف نفقته عن ال�سغير، والذكُر  من الحاجيَّات ال�سروريَّ

عن االأنثى، وال�سحيُح عن المري�ص، وهكذا.
ِه؛ ومن ذلك: ترُك  َجهم على ترِك ِبرِّ َب كلَّ ما يمكن اأن ي�سبب الُعُقوَق عند اأوالده، وُيَهيِّ 44  ينبغي على االأِب اأن َيَتَجنَّ

ْن  َك اأَ الَعْدِل في اْلِهَبِة، ولهذا علََّل النبيُّ  االأمَر بالعدل بقوله لب�سير بن �سعد  كما في روايٍة لم�سلم: »اأََي�ُسرُّ
َيُكوُنوا اإَِلْيَك في اْلِبرِّ �َسَواًء؟«، قاَل: َبَلى، قاَل: »فأَل اإًِذا«.)1(   

ها.      55  دلَّ الحديث على اأن اْلِهَبَة لبع�ص االأوالد دون بع�ص غيُر �سحيحٍة، واأنه يجب ردُّ

٦٦  يجوز التف�سيل بين االأوالد اأو اإعطاء بع�سهم دون بع�ص اإذا كان ذلك في مقاِبِل عمٍل قاَم به الولد، مثل اأن يكافئ 

االأب َمن يعمُل معه من اأبنائه في تجارته.
77  ال َفْرَق بين االأِب واالأمِّ في وجوب الَعْدِل بين االأوالد مطَلًقا، وتحريِم المفا�سَلِة بينهم في اْلِهِبِة.

ترجمة راوي احلديث

اإر�صادات احلديث

)1( اأخرجه م�سلم )16٢3(.
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قارن بين اأثر العدل بين االأوالد واأثر ترك العدل بينهم كما في الجدول االآتي:

اأثر ترك العدل بين األأوألداأثر العدل بين األأوألدوجه المقارنة
�صلوك الولد اأو البنت

ال�صحة النف�صية له

اإلتزان العاطفي

ظهور ال�صفات 
ال�صلبية

بر اإلأوإلد بوالديهم

11   ما حكم العدل بين االأوالد؟

22   ما الفرق بين العدل بين االأوالد في باب النفقة وفي باب الهبة؟

33   ما االأمثلة التي يجوز فيها التف�سيُل بين االأوالد اأو اإعطاُء بع�سهم دون بع�ص؟

درا�ستك  بعد  بها  �ستتاأثر  التي  وال�سلوكيات  �ستتبناها  التي  القيم  من  ثألًثا  ا�ستنبط  زمألئك  مع  بالتحاور 
وفهمك للحديث.

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

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

.........................................................................................................................................................
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)٢( اأخرجه البخاري )1070(، وم�سلم )٢478(. )1( اأخرجه اأحمد ٢/50.  

َه ِبَقْوٍم َفُهَو ِمْنُهْم«)1(. : »َمْن َت�َصبَّ عن عبِد اهلِل بِن عمَر بِن الخطاِب  قاَل: قاَل َر�ُصوُل اهلِل 

تعاون مع زمالئك في اختيار مو�صوع للحديث, واكتبه في اأعلى ال�صفحة.  

الحديث الرابع ع�سر: )..................(  

يتوقع منك بعد الدر�س اأن:
د اأنواع الت�سبه.   تعدِّ

  تبنيِّ حكم كل نوع من اأنواع الت�سبه.
د درجات القدوات.   تعدِّ

  تبني �سابط الت�سبه.

اأهداف الدر�س

معامل من حياتها�سمه ون�سبه

بـــــــــن  عبــــــد اهلل 
عمَر بــن الخطاب 

. الَعَدِوي 

تحت  �سوان  الرِّ بيعة  النبيِّ   مع  �سِهد   -1
ال�سجرة.

وعلماِئهم  ال�سحابة   اد  عبَّ من  ٢-كان 
وفقهاِئهم، بقي �ستين �سنة يفتي النا�ص.

3- كثير المحبة وال�سوق اإلى النبي  حتى اإنه ما 
ذكره اإال بكى.

منــاقــبـــه

ــَة  َهــا َعَلــى اأُْخِتــِه َحْف�سَ راأى روؤيــا َفَق�سَّ
ــُة  َحْف�سَ ْتَهـــا  َفَق�سَّ  ، النبـــــيِّ  َزوِج 
 : على ر�ســوِل اهلِل  فقاَل النبيُّ 
لِّي ِمَن  ُجُل عبُد اهلِل لو كان ُي�سَ »ِنْعَم الرَّ
اللَّْيــِل«، َفــَكاَن َبْعــُد اَل َيَناُم مــن اللَّْيِل اإالَّ 

َقِليأًل.)٢( 

ترجمة راوي احلديث
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)1( اأخرجه البخاري )5546(.

11  )من ت�سبه بقوم( الت�سبه: التقليد والمحاكاة، و�سابطه اأن يفعل المت�سبه ما يخت�ص به المت�سبه به؛ ولو من غير ق�سد، 

وفي غير ما يخت�ص به اإذا كان قا�سًدا الت�سبه به.

22  في هذا الحديث ترغيب وترهيب، ترغيب باالقتداء والت�سبه بال�سالحين،وترهيب من االقتداء بالفا�سقين- على اختألف 

درجاتهم-.

33  حكم الت�سبه يكون  بح�سب المت�سبه به ونوع الت�سبه ودرجته، الأن الت�سبه يكون في المعتقد والعبادات وال�سلوكيات والمظهر، 

فقوله)فهو منهم( ينزل على ما تقت�سيه االأدلة االأخرى.

جال، وهذا �سلوٌك  ُل الفتياِت َت�سبًُّها بالرِّ 44 الت�سبه بالجن�ص االآخر، والمراد به َتَخنُُّث ال�سباِب َوَتَميُُّعُهْم َت�سبًُّها بالفتياِت، وترجُّ

م �سرًعا، ِلَما فيه من ال�سذوذ وانعكا�ص الِفَطر، وتق�سيِر كلِّ واحٍد من الجن�سين عن اأداء َدْوِرِه الحقيقيِّ في الحياة،  ُمَحرَّ

د االإ�سألم في النهي عنه، وَجَعَلُه من كبائر الذنوب،  وِلَما يترتب عليه من االآثار ال�سيئِة على الفرد والمجتمع، ولذلك �سدَّ

�َساِء  النِّ من  َهاِت  َواْلُمَت�َسبِّ �َساِء،  ِبالنِّ َجاِل  الرِّ من  ِهيَن  اْلُمَت�َسبِّ اهلِل   ر�سوُل  »َلَعَن  قال:  ا�ٍص   َعبَّ ابن  حديث  ففي 

َجاِل«.)1(  ِبالرِّ

الدقيقة،  �سات  والتخ�سُّ النافعة،  الع�سرية  العلوم  اأنواع  اأح�سنوا فيه من  باالآخرين فيما  التَّ�َسبُِّه  االإ�سألم من  َيمنُع  55   ال 

ُب فيه االإ�سألم. واالبتكارات وال�سناعات وغيرها؛ بل ذلك مما ُيَرغِّ

اإر�صادات احلديث
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قد يجانب بع�ص ال�سباب والفتيات ال�سرع، فيقع فيما حرم اهلل من الت�سبه المحرم، عالج هذه الظاهرة من خألل ما ياأتي: 

........................................................................................................................ و�سف الم�سكلة: 

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

اإلأ�صباب التي تدعو اإلى ذلك

...............................................................   22           .............................................................  11

...............................................................  44       ...............................................................   33

الحلـــول المقترحـــة

...............................................................   11           .............................................................  11

...............................................................  22       ...............................................................   22

...............................................................  33       ...............................................................   33

11   ما اأنواع الت�سبه؟ ومتى يكون محرًما؟
ح ذلك. 22   هل تنتفي حرمة الت�سبه اإذا لم يق�سده المت�سبه؟ و�سِّ

درا�ستك  بعد  بها  �ستتاأثر  التي  وال�سلوكيات  �ستتبناها  التي  القيم  من  ثألًثا  ا�ستنبط  زمألئك  مع  بالتحاور 
وفهمك للحديث.

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

........................................................................................................................................................
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)1( اأخرجه م�سلم )٢1٢8(.

تعاون مع زمالئك في اختيار مو�صوع للحديث, واكتبه في اأعلى ال�صفحة.

ْنَفاِن من  : »�صِ عن اأبي ُهَرْيَرَة  قاَل: قاَل ر�صوُل اهلِل 

ِرُبوَن  اأَْهِل النَّاِر َلْم اأََرُهَما: َقْوٌم َمَعُهْم �ِصَياٌط َكاأَْذَناِب اْلَبَقِر َي�صْ

ِبَها النا�َس, َوِن�َصاٌء َكا�ِصَياٌت َعاِرَياٌت, ُمِميالٌت َماِئالٌت, روؤو�ُصُهنَّ 

كاأ�صنمِة اْلُبْخِت اْلَماِئلَِة, إل َيْدُخْلَن اْلَجنََّة, وإل َيِجْدَن ِريَحَها, 

َواإِنَّ ِريَحَها َلُيوَجُد من َم�ِصيَرِة َكَذا َوَكَذا«)1(.

نوع من اأنواع االإبل

الحديث الخام�س ع�سر: )..................(  

يتوقع منك بعد الدر�س اأن:
  ت�ستنتج مو�سوع احلديث.

:» قوم معهم �سياط َكاأَْذَناِب اْلَبَقِر«.   تبنيِّ املراد بقوله 
:»ون�ساء كا�سيات عاريات «.   تبنيِّ املراد بقوله 

:» مائألت مميألت«.   تبنيِّ املراد بقوله 
:» روؤو�سهن كاأ�سنمة البخت.. «   تبنيِّ املراد بقوله 

ح حكم من فعل هذين ال�سنفني.   تو�سِّ
  ت�ستنتج من احلديث العألقة بني ال�سنفني.

اأهداف الدر�س
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11  هذا الحديث من معجزات النبي  حيث اأخبر عن �سيء لم يره وح�سل ما اأخبر به.

22 »�سنفان من اأهل النار« دليل على اأن هذه االأعمال من كبائر الذنوب. 

33  معنى: »َوِن�َساٌء َكا�ِسَياٌت َعاِرَياٌت«: قال بع�ُص العلماِء: كا�سياٌت من ِنَعِم اهلل عارياٌت من �ُسكرها، لم يقمن بطاعة اهلل، 

ولم يترْكَن المعا�سي وال�سيئات مع اإنعام اهلل عليهن بالمال وغيره.
ِلغيِرِهنَّ  و»ُمِميألٌت«  و�سيئات،  معا�ٍص  عندهنَّ  اأي:  واال�ستقامة،  ة  اْلِعفَّ عن  »َماِئألٌت«  َماِئألٌت«:  »ُمِميألٌت  معنى:    44

. بدعوِتِهنَّ اإلى ال�سرِّ والف�ساد والمعا�سي باأفعاِلِهنَّ واأقواِلِهنَّ
55  قوله  »روؤو�سهن كاأ�سنمة البخت المائلة« اأنهن يعظمن روؤو�سهن بما يجعلن عليها من �سعر اأو لفائف وغير ذلك 

حتى تكون مرتفعة مثل اأ�سنمة البخت، ت�سبًها بعمائم الرجال.
٦٦  في الحديث تحذير للن�ساء من الت�ساهل في االحت�سام، اأو عمل اأو اإظهار ما يدعو الرجال لألفتتان بها، وكذلك 

الت�سبه بالرجال.
77  قوله  ) ال يدخلن الجنة( هذا من اأحاديث الوعيد ال�سديد ولكنها ال توجب الخلود في النار.

88  عظم نعيم الجنة - جعلنا اهلل من اأهلها-حيث توجد رائحتها الطيبة من م�سافة بعيدة.  

اإر�صادات احلديث

11   هل ال�سنفان المذكوران في الحديث، مخلدان في النار؟ ولماذا؟

22   ما المعنى المراد بقوله: مائألت مميألت؟

33    دلَّ الحديث على �سفة من �سفات الجنة، ما هي؟

درا�ستك  بعد  بها  �ستتاأثر  التي  وال�سلوكيات  �ستتبناها  التي  القيم  من  ثألًثا  ا�ستنبط  زمألئك  مع  بالتحاور 
وفهمك للحديث.

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

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

.........................................................................................................................................................
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)1( اأخرجه اأحمد 8٢/4، وابن ماجه )3056(، والدارمي يف املقدمة )٢٢7(، واحلاكم يف امل�ستدرك 16٢/1، و�سححه االألباين يف �سحيح الرتغيب والرتهيب )9٢(.

: »َثالٌث إل َيِغلُّ َعلَْيِهنَّ َقْلُب ُموؤِْمٍن: اإِْخال�ُس  عن ُجَبْيِر بن ُمْطِعٍم  قاَل: قاَل ر�صوُل اهلِل 

يَحُة ِلُوإلِة اْلُم�ْصِلِميَن, َوُلُزوُم َجَماَعِتِهْم؛ فاإنَّ َدْعَوَتُهْم ُتِحيُط ِمن َوَراِئِهْم« )1(. اْلَعَمِل هلِلِ, َوالنَّ�صِ

تعاون مع زمالئك في اختيار مو�صوع للحديث, واكتبه في اأعلى ال�صفحة.

الحديث ال�ساد�س ع�سر: )..................(  

يتوقع منك بعد الدر�س اأن:
  تبنيِّ اأثر االإخأل�ص على �سألمة القلب من الغل واحل�سد.

د املراد بوالة االأمر.   حتدِّ
ح ما تت�سمنه الن�سيحة لوالة االأمر.   تو�سِّ

  تبنيِّ اأثر ترك لزوم جماعة امل�سلمني.
ح معنى »فاإن دعوتهم حتيط من ورائهم«.   تو�سِّ

اأهداف الدر�س

معامل من حياتها�سمه ون�سبه
ُجَبْيــر بــن ُمْطِعــم بــن 
َعِدّي النوفليُّ الُقر�سي 

. ِبيِّ  ابُن عمِّ النَّ

1-كان ِمن ُحَلَماِء قري�ص و�ساداِتهم.
٢- كان اأحَد من يتحاكم اإليه  النا�ص في ق�ساياهم.

ترجمة راوي احلديث
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11  اإخأل�ُص العمل هلل تعالى هو اأن يعمل الم�سلم العمَل يريد به وجَه اهلل تعالى وثواَبه.

22  اإذا اأخل�ص الم�سلم جميع اأعماله هلل تعالى؛ كان لذلك اأعظُم االأثر في �سلوكه، حيث يبقى قلُبه �سليًما من اْلِغلِّ على 

اأحد؛ الأنه يتعامل مع النا�ص بح�سب ال�سرع؛ فأل يرجوهم وال يخافهم، وكلما ازداد اإخأل�سه في جميع اأعماله هلل 
تعالى قلَّ عنده النظُر اإلى الدنيا وحظوظها، واأَْخَرَج ذلك بقايا اْلِغلِّ واْلِحْقِد التي قد ي�ستمل عليها القلب.

33  ولي االأمر هو كلُّ من تولى والية في مو�سٍع فهو وليُّ اأمره، وولي اأمر الم�سلمين في المملكة العربية ال�سعودية هو 

خادم الحرمين ال�سريفين - يحفظه اهلل-.

44  تت�سمن الن�سيحة لولي االأمر م�سائل اأهمها:

اَعُة َلُه في المن�سط والمكره، وال�سّراء وال�سراء. ْمُع َوالطَّ �أ�أ  ال�سَّ

- قال اهلُل تعالى:  ﴿ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی﴾ )1(.
- قال ر�سول اهلل : »على المرء الم�سلم ال�سمع والطاعة فيما اأحب وكره ...الحديث «)٢(. 

ۈئ      ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ﴿ەئ   تعالى:   اهلل  قال  والتقوى،  البر  على  معه  التعاون  بب  

ېئ﴾ )3(.
جج  الدعاء له بالتوفيق وال�سداد، وال�سألح واالإ�سألح.

دد  تحريم الخروج عليه؛ لما في ذلك من الفرقة والفتنة والمفا�سد العظيمة وال�سرور الكثيرة.

ال تقوم للنا�ص قائمٌة وال تنتظم لهم كلمٌة اإال باالجتماع وَنْبِذ الُفرقِة، ولهذا يدعو االإ�سألُم دائًما لألجتماع وَنْبِذ    55

ا اْلُم�سلميَن وتفريِق َكلمتهم، فواجٌب على كلِّ م�سلم لزوُم جماعِة الم�سلمين، والحذُر  ُر من �َسقِّ َع�سَ الُفرقِة، ويحذِّ
 .)4( من مجانبتها، قال تعالى: 

ها: ٦٦  للخروج على ولي االأمر ومفارقة جماعته �سيئات على المجتمع؛ من اأَهمِّ

ق الكلمة وان�سقاق ال�سف. �أ�أ  تفرُّ

بب  ت�سلُّط االأعداء.

جج  انت�ساُر الِفَتِن.

ماأنينة، وانقألُبها اإلى خوٍف وَفَزع.  دد  �سعُف االأمن والطُّ

اإر�صادات احلديث

)٢( اأخرجه البخاري برقم )7144 (، وم�سلم برقم )1839(. )1( �سورة الن�ساء االآية رقم )59(.   
)4( �سورة اآل عمران االآية رقم )103(. )3( �سورة املائدة االآية رقم )٢(.   
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: »فاإنَّ َدْعَوَتُهْم ُتِحيُط ِمن َوَراِئِهْم«)1( َيحتمُل عدة معاٍن منها: 77  معنى قوِلِه 

�أ�أ  المراُد ِبَدْعَوِتِهْم: ُدعاوؤُهم، والمعنى: اأن من لزم جماعة الم�سلمين ولم يخرج عليها؛ انتفع بدعوات الم�سلمين؛ 

يناله  ِمن جماعتهم فأل  َخَرَج  َمن  ا  واأمَّ واْلُم�سلمات،  واْلُم�سلمين  واْلُموؤمنات،  للُموؤمنين  اغفر  اللهم  كقولهم: 
َبَرَكُة دعاِئهم.

بب  دعوُة االإ�سألم، والمعنى: اأن من لزم جماعة الم�سلمين فقد �ساَر واحًدا منهم؛ وناَله بركة اجتماعهم، و�سار محفوًظا 

ٍن َح�سين ِمن اْلِفَتِن، وِمن َكْيِد ال�سياطين. باالنت�ساب لهم؛ فهو في �ُسوٍر منيِع وِح�سْ

)1( اأخرجه البخاري )6645(، وم�سلم )1849(.

ن اأثر االإخأل�ص على �سألمة القلب من الغل والح�سد. 11   َبيِّ

22    ما المراد بولي االأمر؟

33   َبيِّن مفا�سد ترك طاعة ولي االأمر.

: » فاإن دعوتهم تحيط من ورائهم«؟ 44   ما المراد بقوله 

درا�ستك  بعد  بها  �ستتاأثر  التي  وال�سلوكيات  �ستتبناها  التي  القيم  من  ثألًثا  ا�ستنبط  زمألئك  مع  بالتحاور 
وفهمك للحديث.

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

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

.........................................................................................................................................................
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 تعاون مع زمالئك في اختيار مو�صوع للحديث، واكتبه في اأعلى ال�صفحة. 

)1( اأخرجه البخاري )2995(.
)2( اأخرجه اأحمد 161/1، ويف ف�صائل ال�صحابة له 913/2)1747(، وابن اأبي عا�صم يف اآلآحاد واملثاين 100/2.

عن عبد اهلِل بن َعْمٍرو  اأن النَِّبيَّ  قال: »َمْن َقَتَل ُمَعاَهًدا َلْم َيِرْح َراِئَحَة اْلَجنَِّة، َواإِنَّ ِريَحَها ُتوَجُد 

من َم�ِصيَرِة اأَْرَبِعيَن َعاًما«.)1(

الحديث ال�شابع ع�شر: )..................(  

يتوقع منك بعد الدر�س اأن:
  تعظم �صاأن الدم املع�صوم.

  تبنيِّ اأق�صام املع�صومني.
د من يدخل �صمن و�صف املعاهد.   حتدِّ

  تبنيِّ حكم اآلعتداء على املعاهدين.
  تعدد اأ�صباب التهاون بحقوق املعاهدين.

  حفظ ن�ص احلديث.

اأهداف الدر�س

معامل من حياتهمناقبها�شمه ون�شبه

َعْبُد اهلل بُن َعْمرو 
ابن العا�ِص بن َواِئل 
. ْهميُّ اْلُقَر�ِصيُّ ال�صَّ

اأثن��ى علي��ه النب��ي  ووالديه 
فقال: »ِنْعَم اأَْهُل اْلَبْيِت عبُد اهلِل، 

واأبو عبِد اهلِل، َواأُمُّ عبداهلِل«.)2(

1- اأحد كبار فقهاء ال�صحابة  وعلمائهم.
2-كان حري�صا على العلم، فقد كان يكتب الحديث في زمن النبي  
وجمع ذلك في �صحيفة كان ي�صميها )ال�صادقة( وكان يعتني بها ويحافظ 

عليها.

ترجمة راوي احلديث
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)3( �سورة املمتحنة  الآية رقم )8(. )2( اأخرجه البخاري )2150(.   )1( �سورة املائدة  الآية رقم )1(.   

ْلٌح  الم�سلمين �سُ َكاِفٍر َجَرى بينه وبين  باْلُمَعاَهِد هنا: كلُّ  واْلُمراد  َتْلَزُم مراعاُته،  الموثَّق الذي  اْلَوْعُد  اْلَعهِد:  اأ�سُل    11

واأََماٌن، �سواٌء اأكان في َبَلِدِه اأْم في بالِد الم�سلمين اأْم كان في اأيِّ َبَلٍد اآخَر، و�سواٌء اأكانت اإقامته في بالد الم�سلمين 
ى  ة، اأْم موؤقتًة بوقت طويل اأو ق�سير، اأْم كاَن زائًرا دخل بالد الم�سلمين باأماٍن وُي�سمَّ مَّ ( كاأهل الذِّ يُّ مِّ ى)الذِّ دائمًة وُي�سمَّ

وِل نموذج ِمْن نماذج اْلَعهِد.  َفاراِت اليوَم بين الدُّ )اْلُم�سَتاأَمن(، وَتَباُدُل ال�سَّ
22  يجب على جميع الم�سلمين الوفاء لأهل العهد بعهدهم، �سواٌء اأكان الذي َعَقَد معه العهد اأو الأمان ولي الأمر اأم كان 

من اآحاد الم�سلمين، قال تعالى:   )1(، والم�سلمون هم اأوفى النا�س بعقودهم 
وعهودهم.

، وعلى اأن اإرهاَب الآمنيَن  33  دلَّ الحديُث على احترام الإ�سالم للنفو�س البريئة، وتحريِم العتداِء عليها بغير وجه حقٍّ

من اْلُمَعاَهدين واْلُم�ستاأَمنين لي�س من دين الإ�سالم في �سيء؛ فكيف باإرهاب الم�سلمين؟
44  دل الحديث على اأن قتل المعاهد كبيرة من كبائر الذنوب، وكذا كل عمل يوؤدي اإلى نق�س الذمة.   

55  التهاون بحقوق المعاهدين يعود اإلى اأ�سباب متعددة من اأهمها: 

�أ�أ التهاوُن بمحارم الدين.

بب الت�ساهُل بحقوق ولي الأمر وما اأبرمه من الُعهود. 

م في ال�سريعة،  66  ل يجوز العتداء على اْلُمَعاَهدين واْلُم�ستاأَمنين باأي وجٍه من اأوجه العتداء، وهذا من الغدر المحرَّ

اْلِقَياَمِة: َرُجٌل  ُمُهْم يوَم  اأَنا َخ�سْ َتَعاَلى: َثالَثٌة  اأبي ُهَرْيَرَة  اأن النبي  قال: »َقاَل اهلُل  وقد ثبت في حديث 
اأَْعَطى ِبي ُثمَّ َغَدَر..«.رواه البخاري)2(.    

ڍ     ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ       {ڃ   تعالى:  قال  بة،  يِّ الطَّ بالكلمِة  اْلُمَعاَهدين  اإلى  الإح�سان  ي�سرع    77

ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک}  )3(.

اإر�شادات احلديث
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ن اأق�صام المع�صومين. 11  بيِّ

22  ما حكم قتل المعاَهد؟ ولماذا؟

33  ما �صورة اآلإح�صان اإلى المعاهد التي ياأمر اآلإ�صالم بها؟

44  ما اأ�صباب الوقوع في ظلم المعاهد واأذيته؟ 

درا�صتك  بعد  بها  �صتتاأثر  التي  وال�صلوكيات  �صتتبناها  التي  القيم  من  ثالًثا  ا�صتنبط  زمالئك  مع  بالتحاور 
وفهمك للحديث.

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

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

.........................................................................................................................................................
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 تعاون مع زمالئك في اختيار مو�صوع للحديث، واكتبه في اأعلى ال�صفحة. 

)1( اأخرجه اأحمد 256/5.

كفَّ عن هذا

احفظه من 
الفواح�ص

اْئَذْن لي  َر�ُصوَل اهلِل،  اأََتى النَِّبيَّ  فقاَل: يا  اإنَّ َفًتى �َصابًّا  اأَُماَمَة  قاَل:  اأبي  عن 
َنا، َفاأَْقَبَل اْلَقْوُم عليِه َفَزَجُروُه، َوَقاُلوا: َمْه َمْه، فقاَل: »اُْدُنْه«، َفَدَنا منُه َقِريًبا، قاَل:  ِبالزِّ
وَنُه  َك؟«، قاَل: اَل واهلِل َجَعلَِني اهلُل فداَءَك، قاَل:»َواَل النَّا�ُس ُيِحبُّ ُه الأُمِّ َفَجلَ�َس، قاَل:»اأَُتِحبُّ
فداَءَك،  اهلُل  َجَعلَِني  اهلِل  َر�ُصوَل  يا  واهلِل  اَل  قاَل:  اِلْبَنِتَك؟«،  ُه  »اأََفُتِحبُّ قاَل:  َهاِتِهْم«،  الأُمَّ
ُه الأُْخِتَك؟«، قاَل: اَل واهلل َجَعلَِني اهلُل  وَنُه ِلَبَناِتِهْم«، قاَل: »اأََفُتِحبُّ قال:»َواَل النَّا�ُس ُيِحبُّ
اَل واهلِل  ِتَك؟«، قاَل:  ِلَعمَّ ُه  »اأََفُتِحبُّ وَنُه الأََخَواِتِهْم«، قاَل:  ُيِحبُّ النَّا�ُس  »َواَل  فداَءَك، قاَل: 
ُه ِلَخاَلِتَك؟«، قاَل:  اِتِهْم«، قال: »اأََفُتِحبُّ وَنُه ِلَعمَّ َجَعلَِني اهلُل فداَءَك، قاَل: »َواَل النَّا�ُس ُيِحبُّ
وَنُه ِلَخااَلِتِهْم«، قال: َفَو�َصَع َيَدُه َعليِه،  اَل واهلِل َجَعلَِني اهلُل فداَءَك، قاَل: »َواَل النَّا�ُس ُيِحبُّ
ْن َفْرَجُه«، َفلَْم َيُكْن َبْعُد ذلَك اْلَفَتى َيْلَتِفُت  ْر َقْلَبُه، َوَح�صِّ وقاَل:»اللَّهمَّ اْغِفْر َذْنَبُه، َوَطهِّ

اإلى �صيٍء.)1(

الحديث الثامن ع�شر: )..................(  

يتوقع منك بعد الدر�س اأن:
  حتر�ص على العفة واآل�صتعفاف.
  حتذر اآلأ�صباب املو�صلة للرذيلة.
 ت�صتنتج اآلأ�صباب املو�صلة للعفة.

  ت�صتنتج اأ�صلوًبا من اأ�صاليب النبي  يف الرتبية.
  تو�صح �صور الرفق يف موقف النبي  مع ال�صاب.

  تبني اأهمية الرتبية باآلإقناع.

اأهداف الدر�س



91

)1( الطبقات الكربى 411/7.
)2( �صورة اآل عمران اآلآية رقم )159(.

11  في مرحلة ال�صباب تكثر الم�صِكالُت التي تواجه النا�صئة، فتعر�ص له اأ�صياء جديدة قد آل يدرك كثيًرا من حقائقها 

واأبعادها؛ ومن هنا كان على ال�صاب اآل�صتر�صاد براأي اأهل العقول والخبرة ال�صابقة لي�صيف اإلى خبرته خبرَة َمن 

ين.   �َصبقوه من اآلآباء والمعلِّمين والمربِّ

ي اأن يتحلَّى بالحكمة وال�صبر واْلِحْلِم واآلأَناة، واإعطاِء الفر�صة الكافية للجاهل والمخطئ  22  يجب على العالم واْلُمَربِّ

كها العواطف  لكي يعر�ص م�صكلَته ب�صراحٍة وو�صوح، واأن ي�صف له العالَج المنا�صَب بعيًدا عن ردود اآلأفعال التي تحرِّ

.)2(

نا  اأَْعَطى النبيُّ  كلَّ م�صلم لديه �صيء من الفطرة والَغيرة قاعدًة عظيمة تجعله َيْنفر من الوقوع في الزِّ 33  لقد 

ودواعيه، ويبتعد عن ن�صِر الفاح�صة باأي طريق كان، وذلك بتذكيره باأنه م�صلم يجب عليه اأن يحب  للنا�ص ما يحبه 

لنف�صه؛ ويكره لهم ما يكره لنف�صه.

ته تعالى ومخافِتِه  44  التربية باآلإقناع لها اأثرها الكبير في التعليم؛ وذلك من خالل: اآلرتباط باهلل تعالى، وتعميِق محبَّ

في نفو�ص المتعلمين.

معامل من حياتهمناقبها�شمه ون�شبه

اأب�����و اأَُم�����اَم�����َة 
الَباِهِليُّ ا�صمه: 
�����َدّي اب���ن  ������صُ
َع����ْج����اَلن ِم���ْن 

َقِبيَلِة َباِهَلَة.

اهلِل   ر���ص��ول  م��ع   �صهد 
ثالثون  وعمره  ال��وداع  َحجة 

�صنة.

ِة.    ب اإلى اهلِل تعالى واْلَجنَّ ا على عمِل الخْيِر، وما يقرِّ 1-كاَن حري�صً
. 2-كان من المكثرين في رواية الحديث عن النبي 

َثُهْم: اإنَّ هِذِه  ا على ن�صر الِعلم، وكاَن يقوُل ِلُجَل�َصاِئِه اإَذا َحدَّ 3- كاَن حري�صً
اُكْم، واإنَّ ر�صوَل اهلل  قد بلَّغ ما اأُر�صل ِبِه اإليَنا،  اْلَمَجاِل�َص ِمْن َبالِغ اهلِل اإيَّ

ا اأح�صَن ما ت�صمعوَن.)1( َفَبلِّغوا عنَّ

ترجمة راوي احلديث

اإر�صادات احلديث
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َبيِّن الفوائد التي دل عليها الحديث والتي لم يدل عليها مما ياأتي:

م

1

2

3

المثــــال

كان ال�صاب الذي ا�صتاأذن في الزنا يحب اهلل ور�صوله

ت�صور المعتدي نف�صه مكان ال�صحية يردعه
عن اآلعتداء

ت�صتد المغريات في فترة ال�صباب

لم يدل عليها الحديثدل عليها الحديث

11  ما اآلأ�صباب المو�صلة للرذيلة؟

ة؟ 22  ما اأ�صباب الِعفَّ

33  ما اآلأ�صلوب التربوي الذي اتبعه النبي  مع ال�صاب في توجيهه؟

44  ظهر في تعامل النبي  مع ال�صباب عدد من �صور الرفق؛ اذكرها.

درا�صتك  بعد  بها  �صتتاأثر  التي  وال�صلوكيات  �صتتبناها  التي  القيم  من  ثالًثا  ا�صتنبط  زمالئك  مع  بالتحاور 
وفهمك للحديث.

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

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

.........................................................................................................................................................
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نه في اأعلى ال�صفحة.   تعاون مع زمالئك في اختيار مو�صوع للحديث، ثم دوِّ

)1(  اأخرجه اأحمد164/2.

ا�ِصي َواْلُمْرَت�ِصي«.)1( عن عبد اهلِل بِن َعْمٍرو  قال: »َلَعَن َر�ُصوُل اهلِل  الرَّ

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

يتوقع منك بعد الدر�س اأن:
  تبنيِّ املراد بالرا�صي واملرت�صي.

  تبنيِّ املراد باللعن.
  تعظم خطر الر�صوة وحتذر منها.

  متثِّل ل�صور الر�صوة.
د مفا�صد الر�صوة.   تعدِّ
  حفظ ن�ص احلديث.

اأهداف الدر�س
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11  �للَّعُن هو: �لطرد و�لإبعاد من رحمِة �هلِل تعالى، وكلُّ ذنب وَرَد في حقِّ فاعله لعٌن من �هلل تعالى �أو ر�سوِلِه    
ِفِه �إل َمن  فذلك دليٌل على �أنه ذنٌب عظيٌم معدوٌد في كبائر �لذنوب، ول يجوُز لأحٍد �أن يلعَن �أحًد� ِبَعْيِنِه �أو بَو�سْ
ِق هذه  ِفِه؛ وذلك لأن �للَّعَن حقٌّ من حقوق �هلل تعالى؛ �إذ هو �إخباٌر ِبَتَحقُّ َلعنُه �هلل تعالى �أو ر�سوله  ِبَعْيِنِه �أو َو�سْ

�لعقوبة �لإلهية �أو ��ستحقاقها لمن َفَعَل هذ� �لفعَل.  
ُمه �ساحُب �لحاجِة �إلى من ِبَيِدِه ق�ساُء حاجتِه �أو َمن يجب عليه �لقيام بذلك ِمن �سلطاٍن �أو  �سوة هي: ما يقدِّ 22  �لرِّ

ا �أْم ُمْبِطاًل، و�َسو�ٌء �أََكاَن ذلك ِبَطَلِبِه �أْم ِبَغْيِر َطَلِبِه، مبا�سرًة  ٍف �أو غيِرهم؛ �َسو�ٌء �أََكاَن ُمِحقًّ قا�ٍض �أو ُمدير �أو موظَّ
ُمُه ماًل �أْم َمْنَفَعًة. �أْم بو��سطٍة، و�سو�ء �أكان ما يقدِّ

�سوة و�أخذها حر�ٌم، وهو من كبائر �لذنوب. 33  دفع �لرِّ

�ل�سم،  بهذ�  �أو يطلبونها  ة،  �لهِديَّ با�سم  �لر�سوة  و�لحتيال؛ فيدفعون  �لتالعب  �إلى  �لنفو�ض  بع�ُض �سعفاِء  َيْعِمُد    44

�سوة حر�ٌم ملعوٌن فاعُلها مهما تغيَّرت �أ�سماوؤها ِمن مكان �إلى �آخر، �أو ِمن  ر من �لحقيقة �سيًئا، فالرِّ وتغيير �ل�سِم ل ُيَغيِّ
ِد و�ْلَمَعاِني،  َرِة �َسرًعا �أن:»�ْلِعْبَرَة في �ْلُعُقوِد ِلْلَمَقا�سِ ِة �ْلُمَتَقرِّ زمن �إلى �آخر، �أو ِمن ُلغة �إلى �أخرى، وِمن �لقو�عِد �ْلِفْقِهيَّ

َل ِلالأَْلَفاِظ َو�ْلَمَباِني«.
55  �نت�ساُر �لر�سوة له �آثار �سيئة على �لفرد و�لمجتمع، منها:  

�أ�أ ف�ساُد �لذمم.

ُل كثيٍر من �لأعمال وم�سالح �لنا�ض. بب تعطُّ
جج ُظلُم �أ�سحاب �لحقوق.

دد �أكُل �لمال بالباطل.

66  ُيفهم من �لحديث عدم جو�ز لعن �لمعين من �أ�سحاب �لمعا�سي �لتي ثبت فيها �للعن في �لكتاب و�ل�سنة.   

اإر�شادات احلديث
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تعاني بع�ص الدول خا�صة الفقيرة من انت�صار الر�صوة في موظفيها وهو ما ي�صمى بالف�صاد اآلإداري، با�صتخدام 
ا�صتراتيجية حل الم�صكالت، تعاون مع زمالئك في و�صع الحلول لها من خالل المنظم البياني اآلآتي: 

يمكنك اآل�صتفادة من موقع هيئة مكافحة الف�صاد »نزاهة« على الرابط: 
https://nazaha.gov.sa

........................................................................................................................ و�صف الم�صكلة: 

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

االأ�صباب التي تدعو اإلى ذلك

...............................................................   22      ...............................................................    11

...............................................................   44       ...............................................................   33

الحلـــول المقترحـــة

...............................................................   11       ...............................................................   11

...............................................................  22       ...............................................................   22

...............................................................  33       ...............................................................   33
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11  ما المراد بالر�شوة؟ وما حكمها؟

22  ا�شتخدم النبي  في الحديث اأ�شلوًبا من اأ�شاليب التربية؛ فما هو؟

33  ُتَعدُّ الر�شوة من كبائر الذنوب؛ فلماذا؟

44  ما �شور الر�شوة؟ وماذا ي�شميها اأ�شحابها اليوم؟ 

55  ما المفا�شد المترتبة على الر�شوة؟

درا�شتك  بعد  بها  �شتتاأثر  التي  وال�شلوكيات  �شتتبناها  التي  القيم  من  ثالًثا  ا�شتنبط  زمالئك  مع  بالتحاور 
وفهمك للحديث.

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

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

.........................................................................................................................................................
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ثالثًا:
 نـمــاذج

تطـبيـقيـة
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  مراجعة �صبط حفظ اآلأحاديث التي متت اآلإ�صارة اإلى حفظها.

  مناق�صة اأهم اآل�صتنباطات والتوجيهات التي ت�صمنها احلديث.

  التعرف اإلى تطبيقات توجيهات كل حديث.

يتوقع منك بعد درا�صة هذا الف�صل:

اأهداف الف�صل

نماذج تطبيقية
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1  مراجعة حفظ احلديث:

يسمع الطالب نّص احلديث أمام ُمعلمه. 

٢  اأهم التوجيهات التي ي�صتخل�صها الطالب: 
يقوم الطالب باستخالص التوجيهات التي استفادها من احلديث.

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

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

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

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

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

َعَلْيَنا،  َأْقَبَل  ُثمَّ  َيْوٍم،  ِبَنا رسوُل اهلِل  َذاَت  جُُنَيٍح العرباِض بِن ساريَة  قال: صلَّى  عن أبي 
َقاِئٌل: يا َرُسوَل اهلِل،  اْلُقُلوُب، فقاَل  ِمْنها  اْلُعُيوُن، َوَوِجَلْت  ِمْنها  َذَرَفْت  َبِليَغًة،  َمْوِعَظًة  َفَوَعَظَنا 
اَعِة َوِإْن  ْمِع َوالطَّ ٍع؛ َفَماَذا َتْعَهُد ِإَلْيَنا؟ فقال: »ُأوِصيُكْم ِبَتْقَوى اهلِل، َوالسَّ َكَأنَّ هذه َمْوِعَظُة ُمَودِّ
َلَفاِء  ِة اخْْلُ ِتي َوُسنَّ ا، فإنه من َيِعْش ِمْنُكْم َبْعِدي َفَسَيَرى اْخِتالًفا َكِثيًرا، َفَعَلْيُكْم ِبُسنَّ َعْبًدا َحَبِشّيً
َوِإيَّاُكْم َوُمْحَدَثاِت اأُلُموِر، فإنَّ ُكلَّ  َواِجِذ،  وا َعَلْيَها ِبالنَّ ُكوا بها، َوَعضُّ اِشِديَن، مََتَسَّ امْْلَْهِديِّنَي الرَّ

ُمْحَدَثٍة ِبْدَعٌة، َوُكلَّ ِبْدَعٍة َضالَلٌة«.)1(

ن�س احلديث

)1( اأخرجه اأحمد 126/4، واأبو داود )4607(، والرتمذي )2676(،  واحلاكم يف امل�صتدرك 174/1، واآلألباين يف اآلإرواء )2455(.

النموذج األول
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٣  تطبيقات عملية مقرتحة من فهم الطالب لتوجيهات احلديث:

ل فيها فهمه للحديث.  يقوم الطالب باقتراح تطبيقات عملية ُيفعِّ

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

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

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

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

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

٤   اإذا اأردت اأن تطبق ما ت�صمنه احلديث من توجيهات يف حياتك ومع اأ�صرتك، اقرتح اأهم 
االأفكار الرئي�صة لذلك من ن�س احلديث.

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

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

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

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

......................................................................................................................................................
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ْمُد هلِلِ  ُهوُر َشْطُر اإِلمَياِن، َواحْْلَ : »الطُّ عن َأبي َماِلٍك اأَلْشَعِريِّ  قاَل: قاَل رسوُل اهلِل 
الُة  َماَواِت َواأَلْرِض، َوالصَّ ْمُد هلِلِ مََتْآَلِن أو مََتْأُل ما بني السَّ مََتْأُل امْْلِيَزاَن، َوُسْبَحاَن اهلِل َواحْْلَ
ٌة َلَك أو َعَلْيَك، ُكلُّ الناس َيْغُدو  ْبُر ِضَياٌء، َواْلُقْرآُن ُحجَّ َدَقُة ُبْرَهاٌن، َوالصَّ ُنوٌر، َوالصَّ

َفَباِيٌع َنْفَسُه َفُمْعِتُقَها أو ُموِبُقَها«.)1(

1  مراجعة حفظ احلديث:

يسمع الطالب نّص احلديث أمام ُمعلمه. 

٢  اأهم التوجيهات التي ي�صتخل�صها الطالب: 
يقوم الطالب باستخالص التوجيهات التي استفادها من احلديث.

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

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

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

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

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

ن�س احلديث

النموذج الثاني

)1( رواه م�صلم )223(.
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٣  تطبيقات عملية مقرتحة من فهم الطالب لتوجيهات احلديث:

ل فيها فهمه للحديث.  يقوم الطالب باقتراح تطبيقات عملية ُيفعِّ

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

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

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

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

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

٤   اإذا اأردت اأن تطبق ما ت�صمنه احلديث من توجيهات يف حياتك ومع اأ�صرتك، اقرتح اأهم 
االأفكار الرئي�صة لذلك من ن�س احلديث.

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

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

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

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

......................................................................................................................................................
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1  مراجعة حفظ احلديث:

يسمع الطالب نّص احلديث أمام ُمعلمه. 

٢  اأهم التوجيهات التي ي�صتخل�صها الطالب: 
يقوم الطالب باستخالص التوجيهات التي استفادها من احلديث.

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

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

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

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

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

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

ن�س احلديث

)1( اأخرجه البخاري )4968(، وم�صلم )127(.

َثْت ِبِه َأْنُفَسَها،  ِتي َما َحدَّ : »ِإنَّ اهلَل جََتَاَوَز َعْن ُأمَّ عن أبي هريرة  قال: قال النبي 
ْم«.)1( ما َلْم َتْعَمْل أو َتَتَكلَّ

النموذج الثالث
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٣  تطبيقات عملية مقرتحة من فهم الطالب لتوجيهات احلديث:

ل فيها فهمه للحديث.  يقوم الطالب باقتراح تطبيقات عملية ُيفعِّ

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

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

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

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

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

٤   اإذا اأردت اأن تطبق ما ت�صمنه احلديث من توجيهات يف حياتك ومع اأ�صرتك، اقرتح اأهم 
االأفكار الرئي�صة لذلك من ن�س احلديث.

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

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

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

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

......................................................................................................................................................
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1  مراجعة حفظ احلديث:

يسمع الطالب نّص احلديث أمام ُمعلمه. 

٢  اأهم التوجيهات التي ي�صتخل�صها الطالب: 
يقوم الطالب باستخالص التوجيهات التي استفادها من احلديث.

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

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

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

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

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

ْنَيا  َس عن ُمْؤِمٍن ُكْرَبًة من ُكَرِب الدُّ : »َمْن َنفَّ عن أبي ُهَرْيَرَة  قال:  قاَل رسوُل اهلِل 
ْنَيا  َر اهلُل عليه في الدُّ َر على ُمْعِسٍر َيسَّ َس اهلُل عنُه ُكْرَبًة من ُكَرِب َيْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َيسَّ َنفَّ
ْنَيا َواآلِخَرِة، َواهلُل  في َعْوِن اْلَعْبِد ما كاَن اْلَعْبُد في  َواآلِخَرِة، َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرُه اهلُل في الدُّ

َعْوِن َأِخيِه«.)1(

ن�س احلديث

)1( اأخرجه م�صلم )2699(.

النموذج الرابع
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٣  تطبيقات عملية مقرتحة من فهم الطالب لتوجيهات احلديث:

ل فيها فهمه للحديث.  يقوم الطالب باقتراح تطبيقات عملية ُيفعِّ

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

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

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

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

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

٤   اإذا اأردت اأن تطبق ما ت�صمنه احلديث من توجيهات يف حياتك ومع اأ�صرتك، اقرتح اأهم 
االأفكار الرئي�صة لذلك من ن�س احلديث.

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

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

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

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

......................................................................................................................................................
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1  مراجعة حفظ احلديث:

يسمع الطالب نّص احلديث أمام ُمعلمه. 

٢  اأهم التوجيهات التي ي�صتخل�صها الطالب: 
يقوم الطالب باستخالص التوجيهات التي استفادها من احلديث.

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

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

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

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

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

ِبيَّ  قال: »َثالٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد ِبِهنَّ َحالَوَة اإِلمَياِن: َمْن  عن َأَنِس بِن مالٍك  أنَّ النَّ
ُه إالَّ هلِلِ، َوَأْن َيْكَرَه َأْن َيُعوَد  َكاَن اهلُل َوَرُسوُلُه َأَحبَّ إَلْيِه مِِمَّا ِسَواُهَما، َوَأْن ُيِحبَّ امْْلَْرَء ال ُيِحبُّ

اِر«.)1( في اْلُكْفِر َبْعَد َأْن َأْنَقَذُه اهلُل ِمْنُه َكَما َيْكَرُه َأْن ُيْقَذَف في النَّ

ن�س احلديث

)1( اأخرجه البخاري )16(، وم�صلم )43(.

النموذج اخْلامس
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٣  تطبيقات عملية مقرتحة من فهم الطالب لتوجيهات احلديث:

ل فيها فهمه للحديث.  يقوم الطالب باقتراح تطبيقات عملية ُيفعِّ

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

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

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

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

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

٤   اإذا اأردت اأن تطبق ما ت�صمنه احلديث من توجيهات يف حياتك ومع اأ�صرتك، اقرتح اأهم 
االأفكار الرئي�صة لذلك من ن�س احلديث.

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

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

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

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

......................................................................................................................................................
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1  مراجعة حفظ احلديث:

يسمع الطالب نّص احلديث أمام ُمعلمه. 

٢  اأهم التوجيهات التي ي�صتخل�صها الطالب: 
يقوم الطالب باستخالص التوجيهات التي استفادها من احلديث.

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

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

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

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

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

ِلِه  َتَوكُّ َحقَّ  اهلِل  َعَلى  ُلوَن  َتَتَوكَّ َأنَُّكْم  »َلْو  يقوُل:  النبيَّ   أنه سمَع  اخْلطاِب   بِن  ُعَمَر  عن 
ْيَر، َتْغُدو ِخَماًصا، َوَتُروُح ِبَطاًنا«.)1( َلَرَزَقُكْم َكَما َيْرُزُق الطَّ

ن�س احلديث

 )1( اأخرجه اأحمد30/1، 52، والرتمذي )2344(، وابن ماجه )4164(، و�صححه ابن حبان 509/2)730(، وال�صياء يف اآلأحاديث املختارة 333/1)227(،
 واحلاكم يف امل�صتدرك 354/4، واآلألباين يف ال�صل�صلة ال�صحيحة )310(.

النموذج السادس
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٣  تطبيقات عملية مقرتحة من فهم الطالب لتوجيهات احلديث:

ل فيها فهمه للحديث.  يقوم الطالب باقتراح تطبيقات عملية ُيفعِّ

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

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

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

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

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

٤   اإذا اأردت اأن تطبق ما ت�صمنه احلديث من توجيهات يف حياتك ومع اأ�صرتك، اقرتح اأهم 
االأفكار الرئي�صة لذلك من ن�س احلديث.

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

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

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

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

......................................................................................................................................................
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1  مراجعة حفظ احلديث:

يسمع الطالب نّص احلديث أمام ُمعلمه. 

٢  اأهم التوجيهات التي ي�صتخل�صها الطالب: 
يقوم الطالب باستخالص التوجيهات التي استفادها من احلديث.

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

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

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

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

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

َوِإنَّ  ِة،  نَّ اجْْلَ َراِئَحَة  َيِرْح  َلْم  ُمَعاَهًدا  َقَتَل  ِبيَّ  قال: »َمْن  النَّ َعْمٍرو  أن  عن عبداهلِل بن 
ِريَحَها ُتوَجُد من َمِسيَرِة َأْرَبِعنَي َعاًما«.)1(

ن�س احلديث

)1( اأخرجه البخاري )2995(.

النموذج السابع
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٣  تطبيقات عملية مقرتحة من فهم الطالب لتوجيهات احلديث:

ل فيها فهمه للحديث.  يقوم الطالب باقتراح تطبيقات عملية ُيفعِّ

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

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

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

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

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

٤   اإذا اأردت اأن تطبق ما ت�صمنه احلديث من توجيهات يف حياتك ومع اأ�صرتك، اقرتح اأهم 
االأفكار الرئي�صة لذلك من ن�س احلديث.

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

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

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

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

......................................................................................................................................................
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1  مراجعة حفظ احلديث:

يسمع الطالب نّص احلديث أمام ُمعلمه. 

٢  اأهم التوجيهات التي ي�صتخل�صها الطالب: 
يقوم الطالب باستخالص التوجيهات التي استفادها من احلديث.

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

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

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

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

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

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

اِشي َوامْْلُْرَتِشي«.)1( عن عبد اهلِل بِن َعْمٍرو  قال: »َلَعَن َرُسوُل اهلِل  الرَّ

ن�س احلديث

)1( اأخرجه اأحمد164/2، واأبو داود )3580(، والرتمذي )1337(، وابن ماجه )2313( و�صححه ابن حبان 568/11 )5077(، واحلاكم يف امل�صتدرك 115/4.

النموذج الثامن
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٣  تطبيقات عملية مقرتحة من فهم الطالب لتوجيهات احلديث:

ل فيها فهمه للحديث.  يقوم الطالب باقتراح تطبيقات عملية ُيفعِّ

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

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

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

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

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

٤   اإذا اأردت اأن تطبق ما ت�صمنه احلديث من توجيهات يف حياتك ومع اأ�صرتك، اقرتح اأهم 
االأفكار الرئي�صة لذلك من ن�س احلديث.

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

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

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

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

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


