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 مع د.عبدهللا الخثالن ( 2016/1437) تلخيص لقاءات مقرر الحديث كاملةً لعام 

 

 يبدأ الشرح فيه فعلياً . لم :ث من مقرر الحدي ولتلخيص اللقاء األ

 ..الخثالن  عبدهللا.مع د 10/2/2016من مقرر الحديث بتاريخ  ثانيتلخيص اللقاء ال

 : الحديث االول من احاديث الشرح

  :نص الحديث 

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال سمعت رسول هللا صلى هللا 

إنما األعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى هللا : ) عليه وسلم يقول 

 ورسوله فهجرته إلى هللا ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبها أو إمرأة ينكحها ، فهجرته

 ( .إلى ما هاجر إليه 

 :تخريج الحديث 

 ( .رواه الجماعة ) رواه أصحاب الكتب الستة ، وبتعبير آخر عند علماء الحديث 

 ما المقصود بالجماعة ؟

 .مسلم  -.البخاري  -:هم أصحاب الكتب الستة وهم الصحيحان وهما 

 .ابن ماجه  -.النسائي  -.الترمذي  -.أبو داود  -: السنن األربعة وهم وأصحاب

 من هم أصحاب الكتب الستة بالتفصيل ؟

 وابتدأ بهذا الحديث كتابه.. ( بدء الوحي ) في كتاب  رواه اإلمام البخاري في صحيحه /1

صحيح البخاري ) مواضع أخرى من كتابه  6الصحيح وجعله تحت باب بدء الوحي ثم أعاده في 

. ) 

 ( .االمارة ) في كتاب رواه اإلمام مسلم في صحيحه  /2

 .باب ما ُعني به الطالق والنيات ( الطالق ) في كتاب  رواه اإلمام أبو داود في سننه /3

 ( .فضائل الجهاد ) في كتاب  رواه اإلمام الترمذي في سننه /4

 ( .الطهارة ) في كتاب رواه النسائي في سننه  /5

 ( .الزهد ) في سننه في كتاب  اإلمام ابن ماجهرواه  /6
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 . على حسب مقامهم وعلى حسب مقامات مصنفاتهم الستة :ترتيبهم 

 لماذا بدأ البخاري كتابه في أول فصل وهو باب بدء الوحي بحديث إنما األعمال بالنيات ؟

لنية البخاري في جمع األحاديث ، أراد أن يقول أن القصد من هذا العمل الذي يجمعه من 

 .أحاديث شحذاً لنيته أن يخلص النية في جمعها 

 ( ما اتفق عليه البخاري ومسلم في التخريج : أعلى درجات الصحة ) 

 ( أي رواه البخاري ومسلم : معنى متفق عليه ) 

 :ترجمة الراوي 

 الحديث ؟من هو راوي 

هو عمر بن الخطاب ابن نفيل العدوي القرشي ، وهو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين ، 

 .ويُعد والد أم المؤمنين حفصة بنت عمر زوج النبي صلى هللا عليه وسلم 

 ما كنيته ؟

 .من أسماء األسد ( حفص)صلى هللا عليه وسلم بها ، و( النبي ) أبو حفص ، وقد كناه 

 لقبه ؟ ولماذا لُقب بذلك ؟ما 

فكان .يُلقب بالفاروق ، وذلك إلن هللا عز وجل قد فرق به بين الحق والباطل حين أعلن إسالمه 

المسلمون قبل إعالن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه إسالمه بحال ثم بعد إعالنه إلسالمه تبدل 

نية وجهرة ومصادة حالهم من حال إلى حال أخرى ، من حال خوف وإختباء إلى حال عال

 .ومضادة للكفار والمشركين 

 متى ولد عمر ؟ ومتى أسلم ؟

 .من البعثة  6سنة ، وأسلم في سنة  13ولد بعد عام الفيل بـ 

شهد المشاهد كلها مع رسول هللا صلى ( وكان إسالمه رضي هللا عنه عزة للمسلمين ونصرة ) 

 .رسول هللا  هللا عليه وسلم ، فلم يتخلف عن مشهد واحد من مشاهد

 من صفاته ؟

 .الحكمة في تسير أمور الخالفة ، عدله بين الرعية 

 متى بويع بالخالفة ؟

 .للهجرة ، بعد وفاة الصحابي الجليل أبو بكر الصديق  13في أواسط السنة الـ 
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 كيف بويع عمر بالخالفة ؟ 

 بتوليه الخالفة وأمور المسلمين بوصية من أبو بكر الصديق إلى عمر بن الخطاب

 تكلم عن الفتوحات في عهد عمر ؟

استكملت أكثر فتوح اإلسالم في آسيا وإفريقيا  ، فقد كان عهده وخالفته رضوان هللا عليه نصراً 

 .لإلسالم والمسلمين 

 كم كانت مدة خالفة عمر ؟

 .أحسنها سنوات و نصف ، وكانت من أزها عصور اإلسالم و 10ولي الخالفة لمدة 

 متى توفي عمر وكيف ؟

 .من الهجرة  23استشهد في أواخر شهر ذي الحجة سنة 

 عبدهللا.مع د..  24/2/2016بتاريخ .. من مقرر الحديث  لثتلخيص اللقاء الثا

 .. الخثالن 

 /تكملة شرح الحديث االول من أحاديث الشرح 

 ما سبب ورود الحديث ؟⚜

كان فينا اي في مجموعتنا وفي بلدتنا مكه رجل : عن عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه قال  

خطب امرأه يقال لها ام قيس وكانت في المدينه ، ام قيس هذه اسمها قيله ، خطبها هذا 

فهاجر فتزوجها ، اي هاجر من مكه الى المدينه : الصحابي فأبت ان تتزوجه حتى يهاجر ، قال  

 .مهاجر ام قيس  فكنا نسميه

 .قال بعض اهل العلم ولهذا خص في الحديث المرأة 

 .السبب يكون على الفهم   :مالحظة

 ؟( إنما)لماذا قدمت انما على الجمله او ماذا يسمى تقديم 

 .ماقبله  ابعده وينفي اسلوب حصر وقصر يُثبت م

 .النيات جمع ومفردة نية مالمراد بالنيات ؟ 

 .القصد : تعريف النية في اللغة  ⚜

 .هي العزم على فعل العبادة تقرباً الى هللا عز وجل :تعريف النية اصطالحاً وشرعاً  ⚜
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 (مهمة ) . النية محلها القلب 

مع تشابه ( انما االعمال بالنيات)بعد ( انما لكل امرءمانوى ) ما هي الفوائد من قول الرسول 

 معناهما ؟؟

 .قضاء صالة الظهر : مثل .اشتراط تعيين المنوي وتحديده  :الفائدة االولى  ⚜

 .فنعني باللفظ األول مطلق الصالة  

وتحديد هل هي .. هل هي الظهر أم العصر أم غيره .. ونعني باللفظ الثاني تحديد المراد بالصالة 

 !قضاء أم أداء

 .ان ينوي شخص الصالة عن شخص اخر : مثل .منع االستنابهبالنيه : الفائدة الثانيه  ⚜

 .فاللفظ االول يقتضي اشتراط النيه مطلقاً 

 .اما اللفظ الثاني اشتراط النيه من صاحب العمل ، ومنع اإلستنابة بالنية 

 .اللفظ الثاني تأكيد للفظ االول : الفائدة الثالثه ⚜

 .لفظ خاص يحدد نية كل شخص (  مانوى  انما لكل امرء)  

 .لفظ عام لجميع المسلمين ( انما االعمال بالنيات ) 

 ماهي الهجره ؟ 

 .هي الترك :  في اللغه ⚜

 . وطلب اقامة الدين /2.خوف الفتنه  /1..مفارقة دار الكفر الى دار االسالم : في الشرع  ⚜

 لماذا ذكرت المرأه بعد ذكر الدنيا ؟ /س 

 .داخله في الدنيا   فالمرأة( الدنيا ) بعد ذكر العام (  المرأة)ذكر الخاص 

 .ورد على سبب عن الرسول  وان سبب وروده مهاجر ام قيس  / ١

 .بالمرأه  من باب التنبيه على المرأه وبيان اهميتها وزيادة التحذير من القضايا المتعلقه /٢

رضي هللا عنه ولم يروه عن لم يروه من الصحابه اال عمر ( فرد ، غريب)هذا الحديث /مالحظة 

عمر اال علقمه ولم يروه عن علقمه اال محمد التيمي ولم يروه عن محمد التيمي اال يحيى بن 

 .سعيد 

 : وهي .هذا الحديث من االحاديث الثالثه التي عليها مدار االسالم وركائز االسالم  



 حكمة تستحق التأمل : من وجد هللا فماذا فقد؟ ومن فقد هللا فماذا وجد؟
 

5 
 

 .من حسن اسالم المرء تركه ماال يعنيه ⚜

 .الخ ..انما االعمال بالنيات ⚜

 .الخ .. الحالل بين والحرام بين ⚜

 :احاديث التي يرتكز عليها االسالم  ٤اما االمام ابو داود والدار قطني قالو انها 

 .الخ ... انما االعمال بالنيات  ⚜

 .الخ ... الحالل بين والحرام بين  ⚜

 .الخ ... ازهد بالدنيا  ⚜

 .من حسن اسالم المرء تركه ماال يعنيه  ⚜

اذا كان العمل االصل فيه وجه هللا والدار االخره ولكن قد يشوبه مقصد من مقاصد الدنيا  /س

 فهل يصح العمل ؟ 

او ان يصوم لكسر حد ..يصح كأن يتعلم العلم الشرعي مع الرغبه في الحصول على معدل عالي 

 ..الشهوه  فيصح صيامه وال يقل اجره بشرط ان تكون نية الصيام خالصه لوجه هللا 

 ماحكم التلفظ بالنيه ؟ ولماذا ؟ /س 

، النك ايه العبد المؤمن تتعبد لمن يعلم ماتخفي الصدور   وهللا   بدعه وال يجوز عند اهل العلم 

 ( .قل أتعلمون هللا بدينكم : ) يعلم السر واخفى ، فالنية محلها القلب لقوله تعالى 

 هل التلبيه للحج او العمره يعد تلفظ بالنيه ؟ /س

وإنما قد أمر المصطفى بالنطق بذلك  يُعتبر التلبية بالحج أو العمرة أو بهما معاً تلفظاً بالنية ال 

 .تماماً مثلما أمر بالنطق لتكبيرة اإلحرام 

رد الشيخ ابن عثيمين اليعد نطق بالنيه وانما هو اظهار لشعيرة نسك التلبية بالعمرة او الحج 

 (او بهما معاً هو إظهار لشريعة وشعيرة النسك 

 . نية الحج هو نية الدخول في النسك 

 :من فوائد الحديث 

 .وجوب اخالص االعمال والعبادات هلل  ⚜ 

 . (مقبول )  الدار االخره فعملهإذا اراد المسلم بعمله وجه هللا و -
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 . (مردود )  اما اذا اراد بعمله شي من امور الدنيا فهو -

 .مستحبه  ⚜.واجبه  ⚜:   عددي اقسام الهجره 

 .بالنية تتحول العادات الى عبادات 

 ماهو تاريخ الهجره في العالم االسالمي من عهد الرسول الى اخر الزمان ؟  /س

كما هو معروف االولى والثانيه  المسلمين الى الحبشه وهي هجرتانهجرة :الهجرة االولى ⚜

 . عندما اذاهم المشركون من كفار مكه  

وقد طبقها الرسول والكثير من الصحابه من  الهجره من مكه الى المدينه :الهجرهالثانيه ⚜

 .بعده ومن قبلها 

لتعلم العلم ومصاحبة  مكه هجرة القبائل الى الرسول في المدينه قبل فتح:الهجرة الثالثه  ⚜

 .المصطفى 

كفعل صفوان  لياتي الى الرسول ثم يعود اليها هجرة من اسلم من اهل مكه:الهجرة الرابعه  ⚜

 .بن اميه ومهاجرة الفتح 

 مهمه ()  .كهجرة الذنوب والمعاصي  وهو هجرة معنويه:الهجرة الخامسه  ⚜

من الكفرة والفاسقين كالهجرة الى  بالدين الهجرات في اخر الزمان للفرار:الهجرة السادسه  ⚜

 .بالد الشام في اخر الزمان 

 مسلمة الفتح او مهاجرة الفتح لماذ سموا بهذا االسم ؟  /س 

 .النهم هاجروا قبل الفتح 

 .. لخثالن ا عبدهللا.مع د 2/3/2016بتاريخ .. تلخيص اللقاء الرابع 

  /من أحاديث الشرح  الحديث الثاني

 :نص الحديث 

 (( الخ .... كنت خلف النبي يوما فقال )) عن ابي عباس عبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما قال 

 اذا سألت فسأل هللا ماذا تعني ؟؟  /س

يعني ال تسال المخلوق اال في شي يقدر عليه اما الشي الذي من اختصاص هللا ال تسال  /ج

 .غيره  النه من الشرك سؤال غير هللا 
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 : تخريج الحديث

 .رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 

 .يكفينا التخريج المجمل التفصيل غير مطلوب #

يعد هذا الحديث من افراد االمام الترمذي  اي من االحاديث التي تفرد بها االمام الترمذي عن  

 .اصحاب الكتب الستة 

------------------- 

 :ترجمة راوي الحديث 

  ؟من هو راوي الحديث وما لقبه  /س 

 .هو عبدهللا بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي  /ج 

 .وهو ابن عم الرسول عليه الصاله والسالم  هو بحر هذه االمه وحبرها 

 متى ولد وكم كان عمره عند وفاة الرسول ؟  /س

 .سنه  ١٣سنين وتوفي الرسول وعمره  ٣ولد قبل الهجره ب /ج

 بماذا دعى له الرسول ؟  /س

فكان عبدهللا بن عباس والشك ان دعاء النبي مستجاب  فقه في الدين وعلمه التأويلاللهم  /ج

 .وكان اليه المرجع في تفسير كالم هللا  من اكابر فقهاء الصحابه

 كيف روى االحاديث عن الرسول ؟  /س

 ..اي انه سمعها من الرسول ( مشافهة ) اما ان تكون مباشره اي انه رواها عن رسول هللا  /ج

 ..او انه رأى الرسول يفعل ذلك 

 .اكثر االحاديث لم يروها مباشرة عن الرسول وإنما رواها عن طريق صحابة اخرين  

 متى توفي عبدهللا بن عباس واين وكم كان عمره ؟  /س

 ٧١او  ٧٠هـ في مدينة الطائف وكان عمره  ٦٨توفي سنه  /ج

 كم عدد االحاديث التي رواها ؟  /س

 .حديث  ١٦٦٠ /ج
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 معلومات ذكرها االستاذ في اللقاء 

 .سنه  ٢٣مدة رسالة النبي  ��

 .سنه  ٦٣مات النبي وعمره ��

 .سنه  ١٣مكث الرسول في مكه ��

 .سنه  ٤٠بُعث الرسول وعمره ��

 .سنوات  10مكث الرسول في المدينه  ��

-------------- 

 :اهم المفردات 

 مامعنى كنت خلف الرسول يوما ؟  /س

 :يحتمل امرين  /ج

 .يحتمل انه كان راكباً مع النبي على دابة  /1

 .أو يحتمل انه يمشي خلفه  /2

وورد في .. النه ورد في روايه في هذا الحديث كنت رديف النبي  (واالحتمال االول اقوى )  

 ( .إلخ ..ثم أردفني خلفه ......... أُهدي إلى النبي بغلة ) رواية عند الحاتم في مستدركه 

 من هو الغالم ؟  /س

 .هو الصبي من حين يفطم الى سن البلوغ  /ج

 ؟ ( ياغالم اني اعلمك كلمات ) ما المقود بقول الرسول  /س

 .لكي يجلب انتباهه ويبين له اهمية ما سيقول لهولكي يفهمه ويحفظه  /ج

 مامعنى احفظ هللا ؟  /س

 .اي احفظ حقوقه واوامره ونواهيه وحدوده  /ج

 .سنوات  ١٠كان عمر ابن عباس حين كان راكب خلف النبي #

 كيف يكون حفظ هذه االمور من الحقوق والحدود واالوامر والنواهي ؟  /س

 .باالمتثال : حفظ االوامر  /ج
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 .باالجتناب  : حفظ النواهي

 .بعدم تجاوزها  : حفظ الحدود

 .ان تؤديها كما شرع هللا : حفظ الحقوق

 ما معنى يحفظك؟؟ /س

 .يصونك ويسددك ويدفع عنك كل ما يضرك  /ج 

 كيف يكون حفظ هللا للعبد ؟ /س

 .حفظ هللا للعبد في مصالح دنياه  :االول  /ج

 ( .كأن يحفظه في بدنه وماله وأهله وولده ) 

 .حفظ هللا للعبد في مصالح اخرته  :الثاني 

 ( .كأن يحفظه في دينه وإيمانه فيحفظه من الشهوات المحرمة والشبهات المضلة ) 

 .امامك  /ج  ما معنى تجاهك ؟ /س

 ؟( رفعت االقالم وجفت الصحف ) ما معنى  /س

هذا بيان بتقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها منذ آماد بعيدة وقد دل الكتاب والسنة  /ج

الصحيحة على ان هللا عزوجل قد خلق القلم وامره بكتابة ما كان وسيكون في كتاب عند هللا 

 .سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ 

 :اهم الفوائد واالحكام 

 :الفائدة االولى 

 على حسن خلق الرسول كيف ذلك ؟في الحديث دل  /س

حسن خلق المصطفى وتمام ادبه بتواضعه ولين جانبه ومالطفته ومداعبته للصغار والكبار  /ج

 .يق كما هنا مع عبدهللا بن عباس من صحابته ولمن هو دونه ومحادثته له بأسلوب ش

 مهمه ()  .الطير الصغير  /جما معنى النغير ؟  /س

 :الفائدة الثانيه 

 ان من حفظ هللا عز وجل بإتباع اوامره واجتناب نواهيه ؟  /س 
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 .يحفظه بالسالمة والسداد في دينه ودنياه /ان هللا عز وجل  /ج

اضاعة هللا عز  /والعكس بالعكس فمن اضاع هللا عز وجل باضاعة دينه وعدم االمتثال لشرعه  

 .وجل ونسيه 

 :الفائدة الثالثه 

 ؟ دل الحديث داللة واضحة على /س 

وجوب التوجه الى هللا عز وجل وحده ال شريك له عند السؤال والطلب وفي حالتي الشدة  /ج

 .عند االستغاثة واالستعانة به سبحانه وتعالى سواء في الرخاء والشدة 

 ارتباط المؤمن بربه يطمئن قلبه 

 : الرابعه  الفائده

في هذا الحديث دالله على ان  االمه ال تستطيع  ان تنفع او تضر احد اال اذا كان هللا كتب له ذلك 

 ..الشي 

 فيجب ع الفرد المسلم ان يكون معلق رجائه ع هللا وحده وان ال يلتفت الى البشر فانهم ال

 ..يملكون له ضرا وال نفعا 

ما اصاب من مصيبه في االرض وال في انفسكم اال في كتاب ) التاليه  على ماذا تدل االيه /س

 ( من قبل ان نبرئها 

 .هذه االيه تثبت ان هللا عز وجل كتب في هذه االمور الكائنه قبل خلق االنفس /ج

ان هللا كتب مقادير الخالئق قبل ان يخلق السماوات واالرض ) على ماذا يدل الحديث التالي  /س

 ( بخمسين الف سنه 

وان اول ن هللا كتب مقادير الخالئق قبل ان يخلق السماوات واالرض بخمسين الف سنة ، ا /ج

 .ماخلق هو القلم 

 الخثالن  عبدهللا.مع د 9/3/2016تلخيص اللقاء الخامس من مقرر الحديث بتاريخ 

 من أحاديث الشرح /الحديث الثالث 

ان :) عن النعمان ابن بشير رضي هللا عنهما قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 

 .متفق عليه ( الخ .... الحالل بين وان الحرام بين 

 مامعنى متفق عليه ؟؟ 
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 ( .من اعلى درجات الصحه ) اي رواه البخاري ومسلم 

 من هم مخرجي هذا الحديث ؟ 

المام البخاري ،االمام مسلم  ، الترمذي ، ابن ماجه ، ابو داوود رواه اصحاب الكتب السته وهم ا

 .، النسائي ، االمام احمد 

 .و متفق عليه ان نقول رواه اصحاب الكتب السته اختصار التخريج يكفي 

 ترجمة راوي الحديث 

 من هو راوي الحديث ؟ 

هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبه االنصاري الخزرجي  صحابي جليل من مشاهير 

 .الصحابه 

 متى ولد ؟ 

 .للهجره ويعد من صبيان الصحابه وصغارهم  ولد في السنه الثانيه

 كيف روى االحاديث ؟

 .سمع وروى االحاديث مباشره من الرسول وايضا روى عن بعض الصحابه 

 مميزات ماهي ؟؟نعمان عدة لكان ل

 .كان اول مولود من االنصار في االسالم  ١

 .كان من مشاهير امراء معاوية بن سفيان وكان من المقربين له  ٢

 .واله معاويه عدد من الواليات في عهده  ٣

 .تولى في اخر حياته قضاء دمشق ثم انتقل الى إمارة حمص واستمر فيها امير الى ان توفي  ٤

 متى توفي وكم عدد االحاديث التي رواها ؟ 

حديثاً  ١١٤الم ومصنفات السنه من الهجره واحاديثه قليله له في دواووين االس ٦٤توفي سنة 

 . 

للنعمان بن بشير قصة معروفه عندما قال والده للرسول اني نحلت ابني هذا غالم  كان لي ## 

 .قال رسول هللا اذا ارجعه أكل ابنك نحلته كهذا ؟ فقال ال  فقال له رسول هللا
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 اهم المفردات 

 ؟ ( الحالل بين والحرام بين ) مامعنى الحالل في قول الرسول 

 .ماظهر حله واباحته وذلك بأن ورد نص من الشارع عليه بإباحته وحلته  الحالل هو

اي ان (  هو الطهور ماؤه الحل ميتته) عندما قيل لرسول هللا انتوضأ بما البحر؟ قال  /مثال 

 .حكمه حالل 

 ؟ ( الحالل بين والحرام بين ) مامعنى الحرام في قوله الرسول 

ماحرمه هللا ومنعه وحظر على المسلم استعماله وذلك بأن ورد نص من الشارع  هو الحرام

 على تحريمه ،

 .سواء ورد في القرآن  -

 .او ورد تحريمه في السنة  -

يحل لهم الطيبات ويحرم : ) ، لقوله تعالى أو كان داخل في عموم قاعدة شرعية تحرمه  -

 ( .عليهم الخبائث 

دلت االيه على ان الفواحش  --( قل انما حرم ربي الفواحش ماظهر منها ومابطن / )  مثال

 .كلها محرمه النه نص فيه دليل التحريم 

 ( .وقد فصل لكم ما خرم عليكم إال ما اضطررتم إليه ) وايضاً 

 .(  كل خبيث محرم وكل طيب حالل  ) /قاعدة مهمه 

 .االصل في االشياء االباحه والحل اال ان يثبت ما يعارضه 

 مامعنى المتشابهات ؟ 

اي اشتبهت مع غيرها وتداخلت معها في الصوره والحكم ولم يتبين حكم لها ال هي  متشابهات

 .حرام وال هي حالل 

 يعلمهن كثير من الناس ؟  الـ لمقصود با ما

ء المجتهدون اي ال يعرفون حكمها ع وجه التعيين  وقليل من الناس من يعلمها وهما العلما

 . واألئمه العارفون 

 لمقصود ب اتقى الشبهات ؟ ا ما
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 .اي من جعل بينه وبينها وقاية وحاجز بأن ال يقربها وحفظ نفسه منها وحفظ نفسه منها 

 (المشتبهات = الشبهات ) 

 استبرء ؟؟ ـمالمقصود ب

 .اي طلب البراءه وهي الطهر والعفاف والخلو من ماينجس ويدلس 

 .الذي يرعى الماشيه من هو الراعي ؟ 

 مالمقصود بالحمى ؟ 

 مايحيمه الناس ألنفسهم من االرض الجل دوابهم او زراعتهم ويمنعون غيرهم من الدخول اليها

. 

 .هي محارمه !ما هي حمى هللا ؟

 !ما المراد بمحارمه ؟

 .الحرمات  /1هي 

 .الحدود  /2       

 .المعاصي /  3        

 :مالحظة 

 ( .ال ندقق فيها كثيراً ) ما يتعلق باألمور اللغوية التي ذكرها الشيخ  

 .القلب  :المضغة هي  !ولماذا وصفها الرسول بذلك ؟. ة ما هي المضغ

 /أسباب وصف القلب بالمضغة 

 : السبب األول  /1

 .ألن مقدار القلب بقدر المضغة 

 :السبب الثاني  /2

 .ألجل رقته وليونه ملمسه ، فهو في الملمس رقيق ولين كمضغة اللحم 

 .النه امير البدن وسيد االعضاء لماذا خص الرسول القلب ؟ 

 :وسمي القلب بهذا االسم 
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النه خالصه مافي البدن واحسنه  وقيل سمي بذلك لتقلبه بين الشؤن في حال الحب والكره 

 .وتقلبه من حال لحال 

 :اهم الفوائد واالحكام 

 .عظم هذا الدين وقيمته 

 .التحذير من الشبهات والوقوع فيها 

 .الدالله على وضوح سبيل الحالل والحرام وان النبي قد بلغ الرساله وادى االمانه 

 ماهي قيمة هذا الحديث عند علماء االسالم ؟ 

 .يعد الحديث ثلث االسالم او ربعه وهو من االحاديث التي عليها مدار االسالم 

) فقال جماعه من اهل االسالم ان هذا الحديث ثلث االسالم الن االسالم يدور عليه وعلى حديث 

 (من حسن اسالم المرء تركه ماال يعنيه )وحديث (انما االعمال بالنيات 

 وقال االمام ابو داود هو ربع االسالم فقال االسالم يدور ع اربعه احاديث 

من حسن اسالم المرء تركه )وحديث (انما االعمال بالنيات ) حديث .. (  اليؤمن احدكم ) حديث 

 ( .الحالل بين والحرام بين ) و حديث ( ماال يعنيه 

دع ) هذا الحديث يعد أصالً في مبدأ الورع وهو ترك المشتبه الى غير المشتبه كما قال الرسول 

 ( .ما يريبك الى ما ال يريبك 

 .اي دع ماتشك فيه الى ما تطمئن اليه عنى دع مايريبك اال مااليريبك ؟ مام

 اختلف العلماء رحمهم هللا في بيان المراد بتلك المتشابهات اذكر اقوالهم ؟ 

 .قالو المراد بالشبهات هو تعارض االدله : القول االول 

وهو تعارض غير حقيقي بل تعارض في ظاهر الفهم كأن يرد في القران دليل يبيحها ودليل  

 .يحرمها كمساله الوضوء من مس الذكر 

قيل الشبهات هي المسائل التي اختلف العلماء في حكمها من غير وجود ادلة : القول الثاني 

 .متعارضه 

الينكح ) عقد النكاح من غير ولي : مثل .كإختالف وجهات النظر و ثبوتيه الحديث والمراد فيه 

 ( .اال بولي 

 .مثل القزع وهو حلق بعض الشعر وترك بعضه  .المشتبه هو المكروه : القول الثالث 
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 ماهو القول الراجح من اقوال العلماء في امر المشتبهات ؟ 

 .القول الثالث وهو ان المشتبه هو المكروه 

 .عظم شأن القلب : فائدة 

 اصوليه فقهيه كبيره ماهي ؟  للحديث دالله وهو يعد اصال على مسأله

 هللا وكالنهي عن الصالة للمقبرة مثل النهي عن سب الهة الكفار لكي ال يسبو مسألة سد الذرائع

 :احكام الشرع خمسه وهي 

 ( االباحه ،الندب اي المستحب ، الكراهه ، التحريم، الوجوب ) 

 . التحريم/االصل في النواهي 

 . الوجوب /االصل في االوامر

 (واالحوط  باألبرء الياخد االنسان بالرخص بل ياخذ) 

 �🌹�مالحظة مهمه  ⭕

 :بخصوص أحاديث الحفظ 

 .مطلوب منا حفظ المتن والتخريج فقط 

 .أما حفظ الراوي غير مطلوب 

 ..  الخثالن عبدهللا.د مع 2016/ 3/  23 بتاريخ..  الحديث مقرر من السادس اللقاء تلخيص

 : الحديث نص

 بالنساء استوصوا: )وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عنه هللا رضي هريرة أبي عن"

 كسرته تقيمه ذهبت فإن أعاله الضلع في ما أعوج وإن أعوج ضلع من خلقت المرأة فإن خيرا

 , (بالنساء فاستوصوا أعوج يزل لم تركته وإن

 : الحديث تخريج

 ؟ الحديث مخرجي هم من /س

 / عليه متفق الحديث /ج

 . النساء مع المداراة باب النكاح كتاب في هصحيح في البخاري رواه/  1

 . بالنساء الوصية باب الرضاع كتاب في هصحيح في مسلم اإلمام رواه /2
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 . النساء مداراة في ماجاء باب الطالق كتاب في سننه في الترمذي اإلمام رواه /3

 . الكبرى سننه في النسائي رواه /4

 . النكاح كتاب في كالهما سننه في والدرامي /5

 . مسنده في أحمد اإلمام رواه /6

 : الحديث راوي ترجمة

 ؟ الكنية بهذه تسميته وماسبب ؟ وماكنيته ؟ الحديث راوي هو من /س

 ، عليه غلبت الكنية ألن (السبب)و هريرة أبو بكنية ( اشتهر) الدوسي هريرة أبو /ج

 في مساكنها وكانت العربية الجزيرة في المعروفة القحطانية دوس قبيلة من الدوسي هو

 ،  اليمن بالد في وممتدة الجزيرة في الغربي الجنوب

 الدوسي صخر بن عبدالرحمن) هو اسمه في ماقيل وأشهر قوال 30 على اسمه في أُختلف

 (اليماني

 هذه الرسول رأى فلما أوالدها ويحمل يداعبها كان هرة ألجل ،قيل هريرة أبو:  الرسول كناه

 ( .هر أبا: ) قال معه الهرة

 ؟ هريرة أبو أسلم متى /س 

ً  أسلم أنه يقول البعض ولكن هـ 7 سنة في خيبر عام أسلم /ج  . قديما

 ؟ هريرة أبو ومناقب أعمال أهم عن تكلمس / 

 ؟ لـ وذلك نبيه سنة بهم عزوجل هللا حفظ الذي العلم أوعية من عنه هللا رضي كان

 (له وسلم عليه هللا صلى الرسول دعاء بركة) ، فقد,  حفظه سوء من إليه اشكتى حينما 

 عليه المصطفى عن كثيرا حديثا يسمع وأنه الحفظ سوء الرسول إلى هريرة أبو اشتكى

 صلى هللا رسول له فدعا فبسطه رداءه يبسط أن النبي فأمره,  فينساه والسالم الصالة

 تلك ومن صدره إلى رداءه فضم ( صدرك إلى رداءك ضم):  قال ثم وسلم عليه هللا

 .. هللا رسول عن يسمعه حديثا الينسى كان اللحظه

 بعد المدينة على أميرا عين كما البحرين على خالفته  في الخطاب بن عمر استعمله 

 .. سفيان بن معاوية أيام في وذلك مره من أكثر الخطاب بن عمر خالفة

 الصحابة اكثر وهو حديث 5374 وقيل هللا رسول عن األحاديث من كثيرا عددا روى 

 . للحديث رواية

 ؟ عمره وكم دفن؟ وأين ؟ توفي متى /س
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 (البقيع) في ودفن سنة 78 ابن وهو هـ 59 عام المدينه في عنه هللا رضي هريرة أبو مات /ج

 . المدينة على أميرا أنذلك وكان سفيان أبي بن عقبه بن الوليد عليه وصلى

 

________________ 

 "المفردات أهم"

 استوصوا؟ مامعنى /س

 في الوصاية طلب أي ، للطلب هي استوصوا في والتاء فالسين بهن بينكم فيما تواصوا أي /ج

 حقهن في أنفسكم من الوصية اطلبوا المعنى" هللا رحمه الطيبي قال كما والمعنى النساء

 "بهن غيركم من واطلبوها

 الخير؟ معنى ما /س 

 أن ينبغي التي الحميدة والفعال والمحمودة المحبوبة الخصال لكل جامع اسم هو : الخير /ج

 . امرأته مع الرجل يسلكها

 بالنساء؟ الرسول استوصى لماذا /س

 . أعوج ضلع من ُخلقت المرأه ألن /ج

 . معلوم هو كما الصدر عظام أحد وهو معروف / الضلع

 ؟ ضبطها يمكن كيف(  ضلع)  كلمةس /

 . ِعنَب مثل ( ِضلَع) 

 . ِجذع مثل ( ِضلع) 

ً  ، وسكون بكسر   الثاني فيه يصح و فتح و بكسر   األول القولين فيها يصح)   فيها يصح وأيضا

 ( ..  والتذكير التأنيث

 خلقت؟ مامعنى /س

 اتقوا الناس أيها يا: )  تعالى هللا قال كما السالم عليه آدم ضلع من عزوجل هللا أوجدها أي /ج

 ( ,  زوجها منها وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم

 ,  آدم هو ( واحدة نفس)

 .حواء هي (زوجها منها خلق)

 ؟ ذلك مامعنى( .. أعاله الضلع مافي أعوج وإن) /س
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ً  أكثره أي /ج  لسانها المرأة مافي أعوج أن إشارة هذا في قيل,  (أعاله) هو والتواء اعوجاجا

 ؟ لماذا

 الذي وهو معلوم هو كما اللسان فيه والرأس الرأس وهو منها األعلى الجزء في مركب النه 

 .غالبا األذى منه يحصل

 هنا أنه مع للتفضيل أفعل وزن على( أعوج) كلمة وسلم عليه هللا صلى النبي استعمل هنا /س

 ؟ التفضيل وليس العيوب سياق في

 عوج هي كونها من فتُعذر إعوجاجها عليها يُنكر فال  الشيء هذا من ُخلقت المرأة أن لبيان  /ج

 . أمرين بين وليس واحد أمر في هنا والتفضيل ، أعوج ضلع من ُخلقت ألنها

 ورد كما اعتداله يمكن وال تقويمه يمكن ال بالضلع المرأة تشبيه مسألة العلم أهل بعض وقال" 

 ." الحديث اخر في

 ؟(أعوج يزل لم تركته وان) اشرح/س

 وتقويم الجادة على إقامتها أردت ان المرأة وكذا أعوج وطبعه شأنه هذا ألن:  قالوا/ج

  ، (كسرها هو وهذا) وبينها بينك والفراق الشقاق إلى ذلك أدى اعوجاجها

 العشرة واستمرت وبينها بينك األمر دام ودرايتها عقلها وضعف حالها سوء على صبرت وإن

 تعديله اردت وان يرام ما على أمورك سارت اعوجاجه على قبلته فإن الضلع كما تماما بينكما

 ، ستكسره حتما فإنك

 . "طالقها:  المرأة كسر"

 هنا؟ الفاء نوع ما( بالنساء فاستوصوا)/س

 ، مقدر امر عن عن افصحت ألنها ؛ الفصيحة فاء النحو علماء يسميها فاستوصوا في الفاء/ج

 عن افصحت الفصيحة فاء بأنها يقال ان ويصح «بالنساء فاستوصوا ذلك فاعرفوا» تقديره

 .. «بالنساء فاستوصوا كذلك األمر كان اذا» الكالم وتقدير ، مقدر شرط

 الوصية؟ ؟وماهي الحديث هذا في الرسول وصى بمن/س

 بوصية وختم الحديث أول في بهن أوصانا فقد بالنساء وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وصى/ج

 / هي الوصية لهن،

 . بالمعروف معاشرتهن وحسن عليهن والعطف رحمتهن 

 . الحديث وآخر أول في جاءت النصيحة* 

( كثيرا خيرا فيه هللا ويجعل شيئا تكرهوا أن فعسى كرهتموهن فإن بالمعروف وعاشروهن)/س

 والصبر بهن والرفق بالمعروف النساء بمعاشرة وتعالى سبحانه الحق أمر اآلية هذه ففي

  لماذا؟ ، الفرد كرههن ولو عليهن
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 . كثير خير يديها على هللا يجعل ولكن امرأة يكره قد ألنه/ج

 

 

 في مهانة كانت أن بعد لشأنها وتعظيمه المرأة لمكانة اإلسالم رفع على داللة الحديث في/س

 ؟ لماذا ، الجاهلية

 الحديث أول في النصيحة جاءت فقد وتوقيرها وتكريمها احترامها على وحث بها اوصى/ج

 ، النساء على بالتواصي وآخره

 في ومركب فيها حاصل ألمر منه تقرير فهو الحديث هذا في بالعوج لها المصطفى وصف اما 

 . طباعها

 ؟ الرجال على النساء حقوق ماهي/س

 وحسن والنفقة والحماية الرعاية من بها الوفاء ينبغي حقوقا الرجال على للنساء أن كما/ج

 للرجل ينبغي وواجبات حقوق لها ينبغي المرأة أن فكما ، ذلك وغير الجانب ولين المعاشرة

 . بها والرفق عليها والنفقة وتقديرها واحترامها عليها والعطف فيها مراعاتها

 الخثالن عبدهللا. د مع 2016/  3/  30 بتاريخ الحديث لمادة السابع اللقاء تلخيص 

 ..🌹 

 (  من أحاديث الشرح الخامس الحديثشرح ) 

 "الحديث نص"

 المسلم الشيبة ذي إكرام تعالى هللا إجالل من إن: " قال عنه هللا رضي األشعري موسى أبي عن

 حسن حديث" )  المقسط السلطان ذي وإكرام,  عنه والجافي فيه الغالي غير القران وحامل, 

 ( سننه في داوود أبو رواه

 "الحديث تخريج"

 ؟ الحديث مخرجي هم من /س

 أصحاب بين من الحديث بهذا داوود أبو اإلمام تفرد وقد– سننه في داوود أبو اإلمام رواه/  ج

 . الستة الكتب

 وابن النووي األئمة منهم العلم أهل من عدد الحديث هذا على حكم,  اإلسناد حسن الحديث هذا

 . وغيرهم واأللباني حجر

 "الحديث راوي ترجمة"
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 ؟ أسلم ومتى ؟ الحديث راوي هو من/  س

 : اسمه/  ج

 موسى أبو المعروف الفقيه والمقرئ الجليل الصحابي.  األشعري سليم ابن قيس ابن عبدهللا 

 . األشعري

 : اسالمه

 الصحابة مع النبي على يقدم ولم بها واستقر الحبشة إلى إسالمه بعد وهاجر بمكة قديما أسلم 

 السابعة السنة في خيبر فتح ليالي النبي على قدم أن إلى, الرسول هجرة بعد قدموا الذين

 .الغزوات بقية معه وغزا النبي مع جاهد ذلك بعد ثم للهجره

 األشعري؟ موسى أبو الجليل الصحابي وفضائل مناقب أهم ماهي /س

   الرسول عن القراءة أخذوا الذين القراء من معدود . 

 وزبيد عدن بالد على له وعامال والي جعله أي,  وزبيد عدن بالد على النبي استعمله 

 . اليمن بالد في

  الراشدين الخلفاء من لعدد االمارة ولى . 

  أبو أعطي لقد:" قال به وتغنيه للقرآن وترتيله قراءته النبي سمع حينما 

 قراءته بجودة  معروف عنه هللا رضي كان أي "داود ال مزامير من مزماراً  موسى

 والمعروفين المشهورين الصحابة قراء من يعد وكان الكريم للقرآن تالوته وحسن

 .بالقراءة والمعدودين

 أحاديثه؟ عدد وكم ؟ توفي متى /س

 أحاديثه وعدد,  بقليل بعدها وقيل الهجرة من( 42) السنه في,  الكوفة مدينة في توفي /ج

 .الصحيحين في حديث وأربعون تسع منها( 360)

 " المفردات أهم"

 ؟"هللا إجالل من إن" مامعنى /س

 . هللا وتوقير تعظيم من أي /ج

 ؟ سبحانه وتعظيمه وتوقيره هللا إجالل يكون كيف/  س

 . المسلم الشيبه ذي إكرام( 1/ ج

 . القرآن حامل( 2

 . السلطان إكرام( 3

 ؟ الثالثة األصناف هؤالء إكرام يكون كيف /س  



 حكمة تستحق التأمل : من وجد هللا فماذا فقد؟ ومن فقد هللا فماذا وجد؟
 

21 
 

 . وأشكاله صوره بجميع والتقدير االحترام/  ج

 

 ؟ الشيبة ذي مامعنى /س

 . واإليمان اإلسالم في عمره ونفذ,  ابيّض يعني شعره شاب الذي أي /ج

 ؟"  المسلم"  وسلم عليه هللا صلى الرسول قال لماذا /س

 . والتوقير اإلكرام يستحق الذي هو الحق المسلم ألن /ج

 ؟" فيه والجافي فيه الغالي غير القرآن حامل" مامعنى /س

 ,  النهار وآناء الليل آناء وأبداً  دائما ويتلوه يحفظه و يقرأه الذي القرآن قارئ /ج

 : القرآن بحامل المراد

 مهمه ()  .قلب ظهر عن القرآن يحفظ الذي الشخص ذلك أي حافظه أي 

 ؟ االسم بهذا القرآن حامل سمي لماذا /س

 . تعلمه وفي حفظه وفي للقرآن دراسته في والمشقات األعباء من تحمله لما/  ج

 ؟ القرآن حامل احترام وجب لماذا /س

 عزوجل هللا كتاب وهو وللمحفوظ للمحمول احترام فاحترامه له وحافظ هللا لكتاب حامالً  ألنه /ج

. 

 ؟ لماذا,  حقيقته على للقرآن الحمل يكون فهذا قلب ظهر عن حفظه /س

 .له لحفظه نظرا بالقرآن امتلئ الذي كالوعاء للقرآن الحافظ الفرد ذلك أصبح ألنه /ج

 ماهي؟ القرآن حامل بها يتصف أن ينبغي التي األمور بعض الرسول بين /س

 , عنه الجافي و فيه الغالي غير/  ج

  ؟ فيه الغالي مامعنى /س

 غلو بأنها توصف األحوال هذه وكل العلماء ذكرها أحوال ثالثة  على ينطبق وصف فيه الغالي

 ماهي؟ القرآن في

 . قراءته تجويد في كالمتشدد به والعمل التشدد في للحد المتجاوز :األول /ج

 . معانيه من عليه اشتبه و منه خفي لما المتتبع :الثاني

 . عقله إليها يصل ال التي القرآن علل دقيق عن الكشف يحاول الذي ذلك :الثالث
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 ؟ عنه الجافي مامعنى /س

 . واآلداب األحكام من فيه بما والعمل وتدبره تالوته عن البعيد له التارك أي /ج

 

 ؟" المقسط السلطان ذي وإكرام" مامعنى /س

 : السلطان /ج

 . أمورها تسيير في والعقد الحل لديه ومن البلد في السلطة صاحب هو 

 :  المقسط أما

 . رعيته بين حكمه في العادل هو أي

ً  يكون أن الوالي أو السلطان ذلك في الرسول اشترط /س  ؟ لماذا مقسطا

 . وتقديره احترامه يجب أن ألجل/  ج

 ( مهمه)    ؟ والقاسط المقسط بين مالفرق /س

 : المقسط/  ج

 . ( العادل هو)  غيره يعطي الذي هو 

 :  القاسط أما

 . ( الظالم الجائر هو)  غيره نصيب يأخذ الذي هو

 ؟" المسلم الشيبة ذي إكرام"  الرسول قول يدل ماذا على /س

ً  كان إذا وخاصة وتوقيره السن كبير احترام وجوب على يدل/  ج  . مسلما

 . الثالثة األصناف هؤالء بإكرام وإجالله اكرامه عزوجل هللا ربط*

 (( .. الخثالن عبدهللا.د مع ٢٠١٦/٤/٦ بتاريخ الثامن اللقاء)) 

 ��من أحاديث الشرح  السادس الحديث��

 : .. الحديث نص

 ، ويقطعوني اصلهم قرابة لي ان هللا يارسول:  قال رجال ان ، عنه هللا رضي هريرة ابي عن

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، عليّ  ويجهلون عنهم واحلم ، لي ويسيئون اليهم واحسن

 (. ذلك على دمت ما عليهم ظهير هللا من معك واليزال ، الملّ  تسفهم فكأنما قلت كما كنت لئن:) 
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 : .. الحديث تخريج

 

 .السته الكتب اصحاب بقية عن اخراجه في وانفرد صحيحه في مسلم االمام رواه

 :  المفردات اهم

 ؟( رجالً  ان)  بـ لمقصودا ما

 . { مبهم}  اسم الحديث مصطلح علماء عند يسمى وهذا تحديد غير ومن تعيين غير من هكذا

 ؟ الحديث علماء عند المبهم هو ما

 .امرأة او هنا كما رجل ، الجنس اسم: مثل عام بإسم عنه ماعبر هو

 ؟ الحديث علماء عند االبهام يكون كيف

 ( االسناد)  في االبهام اتى اذا

ً  يكن مالم ، الحديث بصحة يضر بأنه شك فال ً  مبينا ً  وموضحا  .اخرى رواية في باسمه ومصرحا

 ( المتن)  في االبهام اتى اذا أما

ً  ضعفه او الحديث بصحة يتعلق ما في يضر ال فانه  . باإلسناد يتعلق ال ألنه مطلقا

 ؟ بالمتن االبهام اسباب ما

  الراوي من به للجهل . 

 به الحكم تعلق لعدم . 

 عملها أو قولها ينبغي ال التي المخزية الحالت في وذلك ، عليه للستر . 

  ؟( قرابة لي ان)  مامعنى

 . ونسب رحم : اي قرابة ذوي

  ؟( إلي ويسيئون لهم واحسن ويقطعوني أصلهم)  مامعنى

 .بالغضب عليهم حلمي ويقابلون باالساءة اليهم واحساني بالقطيعة بهم صلتي يقابلون اي

 ؟( عنهم واحلُم)  مامعنى

 .لذلك الداعية المواقف جميع في واالنفعال الغضب وعدم النفس ضبط هو : الِحلم

 ؟( علي ويجهلون)  مامعنى
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 اي علي ويجهلون فمعنى ، االنفعال وشدة والغضب الطيش: وهو الجهل من : علي ويجهلون

 منهم باالحسان مني االحسان يُقابلون وال مني التي امورهم في يتشددون و علي يغضبون

 .مطلقا

 ؟ معناها ما( تسفهم فكأنما)  

 .افواههم في تحشوه اي

 ؟ المل معنى ما

 .الحار الرماد

 . االلم من الحار الرماد آكل يلحق بما ، االثم من يلحقهم لما تشبيه هو:  النووي قال

 (. ويقطعونه يصلهم الذين هؤالء المقصود/  يلحقهم)  

 ؟( عليهم ظهير هللا من معك يزل وال)  مامعنى

 .وحافظ معين اي :ظهير هللا من

 ؟ مامعناها(  ذلك على مادمت)  

 .لرحمك واصالً  الحال، تلك على مداومتك مدة اي

 : الحديث فوائد

 ؟ الحديث يدل ماذا على

 ، شؤونهم وتفقد زيارتهم و شؤونهم ومراعاة االقارب على العطف وجود و الرحم صلة وجوب

 .ذلك امكن ما

 ؟ والظلم والطيش االساءه نقابل كيف

 ( . باإلحسان)  بـ اإلساءة نقابل

 ( . والصفح بالعفو)  بـ والظلم الطيش ونقابل

..  الخثالن عبدهللا.د مع 13/4/2016 بتاريخ الحديث مقرر من التاسع اللقاء تلخيص

🌹 

 (من أحاديث الشرح  السابع الحديث) 

 : الحديث نص

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وعظنا:  قال عنه هللا رضي ساريه بن العرباض نجيع ابي عن

 مودع موعظة كانها هللا رسول يا:  فقلنا ، العيون منها وذرفت القلوب منها وجلت موعظة
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 عبد عليكم تأمر وان والطاعه والسمع هللا بتقوى اوصيكم: )  وسلم عليه هللا صلى قال فأوصنا

 ( . الحديث اخر الى.....  كثيرا إختالفا فسيرى منكم يعش من فإنه

 :  الحديث تخريج

 

 ? الحديث مخرجي هم من /1س

 . السنه لزوم في باب سننه في داود ابو االمام /1

 . بالسنه األخذ باب العلم كتاب في سننه في الترمذي االمام/2

 . المهدين الراشدين الخلفاء سنة اتباع باب في المقدمة في سننه في ماجه ابن /3

 .  مسنده في احمد االمام/4

 . سننه في الدارمي/5

 ( . ثابت صحيح الحديث وهذا) 

 ( . الشاميين حديث صحيح من جيد حديث هو:  نعيم أبو الحافظ قال) 

 ? الحديث راوي هو من/2س

 على الصحابه في ليس إذ ، الحمصي ثم المدني نجيح ابو ، السلمي ساريه ابن العرباض هو

 . اسمه بإعتبار الصحابه من االفراد من فيعد، صحابيا إال ، العرباض يسمى رجل كثرتهم

 ? العرباض معنى ما /3س

  . المخاصم القوي الجلد الرجل على يطلق كما ، الناس من الطويل هو

 ? أسلم متى /4س

ً  أسلم -  . األوائل المسلمين من فهو بمكة قديما

 بعد ثم ، مكة في دعوته أول من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عضدوا الذين الصحابه ومن -

 . المدينة إلى هاجر ذلك

 ? العرباض ُعرف بماذا /5س

 تعالى هللا رضوان عرف فقد ، عليهم هللا رضوان الصحابه وفقراء ، الصفّة اهلي من وكان /1

 هللا صلى هللا رسول مسجد من قريبه كانت التى ، للصفّة وسكناه وسكن وزهده بفقره عليه

 . وسلم عليه
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 ( . الفقراء فيه يجتمع المسجد من قريب مكان:  الصفّة) 

 . صدقته يخفي وكان والورع الزهد بصفة اشتهر/2

 وكان ، والتابعين الصحابه من البكائين من فعُدّ  ، هللا من والخشيه والخشوع بالبكاء ُعرف /3

 . العبادة كثير

 . قليله أحاديثه/4

 

 ? توفي متى /6س

 . هـ75 سنة

 ? الحديث ايراد ماسبب/7س

 احمد االمام طريق من يعني ، طريقه من ، سننه في داود وابو مسنده في احمد االمام روى لقد

 ، وحجر عبدالرحمن يعني ، قاال ، حجر ابن وحجر ، السلمى عمر ابن عبدالرحمن الى بالسند ،

 ما إذا الذين على وال)  وجل عز هللا قول فيهم نزل ممن وهو ، ساريه ابن العرباض أتينا:  قاال

 فالعرباض ، االيه(  الدمع من تفيض واعينهم تولوا عليه احملكم ما اجد ال قلت لتحملهم أتوك

 أرادوا الذين ، أسلفنا كما ، الصفّة أهل الفقراء النفر اولئلك من هو عنه هللا رضي ساريه ابن

 التي الدابه سواء تعينهم التي النفقه يجدون ال ولكنهم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع الغزو

 طالبين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى فجاءوا االعداء به يقاتلون الذي السالح أو يركبوها

 المسألة هذه في مثلهم عليه وسالمه ربي صلواة لكنه ، الشأن هذا في والمساعده العون منه

 أجد ال بأنني: )  قائال ، عليه وسالمه هللا صلواة لهم فاعتذر ، لهم النفقه إيجاد على قادر غير

 هللا ذكر كما ، بالدموع وفاضت عيونهم وفاضت أنفسهم جاشت ذلك فعند ،(  عليه أحملكم ما

 وقلنا ، العرباض على فسلمنا: "  وحجر الرحمن عبد قاال ، الكريمه االيه هذه في وجل عز

:  عنه هللا رضي فقال ،"  معلوماتك من وأخذين علمك من ومقتبسين وعائدين زائرين أتيناك

 بليغة موعظة فوعطنا علينا اقبل ثم ، يوم ذات الصبح وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بنا صلى

 . هذا من قريبا الحديث فذكر"  الحديث...  ، القلوب منها وجلت

 ( الفهم على) 

 ؟ الموعظة هذه كانت متى

 ( . الصبح صالة في) 

 ؟ الموعظة هذه اوصف

 . بليغة أنها /1
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 . القلوب منها وجلت/2

 . العيون منها وذرفت /3

 : المفردات اهم

 ?الوعظ مامعنى /8س

 : الوعظ

ً  الوعظ ذلك كان سواء االفئدة ويُرقق القلوب يُلين بما التذكير هو ً  او ترغيبا  . ترهيبا

 

 ؟ القلوب منها وجلت مامعنى/9س

 . وارتعدت خافت أي 

 ؟ العيون منها ذرفت معنى وما

 . بالدموع سالت:  أي

 عند المؤمن بها يتصف أن ينبغي التي ،( الممدوحه) األفعال ردود من تُعدان الصفتان هاتان

 . المواعظ سماع

 ? معناها ما(  مودع موعظة وكأنها) /10س

 والدار االعلئ بالرفيق واللحاق بفراقنا وتنذر تودعنا الخطبة هذه في هللا يارسول كأنك أي

 . األخره

 ( النبي وفاة قُرب الوصية هذه كون) 

 ? الوصيه ماهي /11س

 . بوعظ مقترنا به مايعمل بطلب الغير إلى التقديم هي

 ؟ الحديث في الواردة الوصايا عدد كم /12س

 . وصايا 5 عددها

 ؟ الوصايا هذه هي ما/  13س

 . هللا تقوى -1

 . األمر لوالة والطاعة السمع -2
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 . النبي سنة اتباع -3

 . المهديين الراشديين الخلفاء بسنة االلتزام -4

 . األمور محدثات عن االبتعاد -5

 ?  هللا تقوى مامعنى /14 س

 . وبصيره علم على نواهيه واجتناب أوامره بإمتثال هللا طاعة:  أي

 

 (�🌹� الحي اللقاء في يردا ولم المرئية المحاضرة في وردا هللا لتقوى آخرين تعريفين هناك) 

 نور على ، هللا حرم ما تترك وأن ، هللا ثواب ترجو ، هللا من نور على ، هللا تعبد أن هي -االول 

 . هللا عقاب تخشى ، هللا من

 . وقاية ويحذره يخافه ما وبين بينه العبد يجعل أن هي -والثاني 

 ( ? والطاعه السمع)  مامعنى/15 س

 السلطان به ويراد يطلق ، اثنان به ويراد يطلق األمر ،وولي أمرك لولي وتطيع تسمع أن أي

ً  البالد أمر ولي و الملك األعظم  ،  عموما

 المسميات من ذلك نحو أو الحافظ او االمير أو الوالي الخاص االمر ولي به ويراد أيضا ويطلق 

،  

 على الدليل بعد وسلم عليه هللا صلى قوله بدليل االمر لوالة والطاعة السمع المؤمن على فيجب

 . االمر لوالة والطاعة السمع أن

 ؟(  عبد عليكم تأمر وإن)  معنى ما /16س

 ، حر ليس أي مملوك عبد ذلك فعل لو ، االمارة على وغلبكم وعليكم عليكم أميرا نفسه جعل أي

 .  هللا معصية غير في له والطاعه السمع عليكم فيجب 

 : رجب ابن قال

 . واألخرة الدنيا سعادة يجمعان ( والطاعة السمع)  و ( التقوى) 

 ( ? بسنتي فعليكم)  في الفاء مامعنى/  17 س

 . مقدر شرط عت افصحت ، للفصيحة هي:  فعليكم في الفاء

 . بسنتي فعليكم االختالف ذلك رأيتم إذا:  الكالم وتقدير
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 [ . سنتي إتبعوا أي : بسنتي فعليكم] 

 ? سنتي مامعنى/  18 س

ً  السنه  :  شرعا

 . عليه كان الذي وهديه وسلم عليه هللا صلى المصطفى طريقة هي

 ؟(  المهديين الراشدين الخلفاء سنة)  اشرح /19 س

 : الخلفاء في ال العلماء قال ، الراشدين الخلفاء بسنة التزموا : أي 

 .  بعدي من سياتون الذين والمعروفين للمعهودين أي ، للعهد هي إنما 

 

 ? مدتهم كانت وكم?  الراشدين الخلفاء هم من/ 20 س

 فعال سنة 30 خالفتهم مدة كانت وقد ، عليهم هللا رضوان (وعلي ، وعثمان ، وعمر ، بكر ابو)

 . بالتحديد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ذكر كما

 ( ?بالنواجذ عليها عضوا) مامعنى /21 س

 . بشدة باألسنان اإلمساك هو : عضو

 . األنياب وقيل االضراس هي : النواجذ

 ؟ األمور ومحدثات وإياكم) معنى /22 س

 .  األمور محدثات عن أبتعدوا : أي 

 ? والبدعة المحدثة بين الفرق ما/ 23س

 :  المحدثة

 له يقال عمل فكل جديد أنه حيث من للفعل صفة وهي بدعة ليست تكون وقد بدعة تكون قد

 . حادث له ويقال ، محدث

ً  البدعة اما  :  اصطالحا

 عليه يدل الشرع من اصل له كان ما وأما ، عليه يدل الشريعة في له اصل ال مما أحدث ما هي

 . بدعة يعد وال شرعا ببدعة فليس

 رضوان قال التراويح صالة على الناس جمع حينما عنه هللا رضي الخطاب بن عمر قول /24س

 ? لماذا ، شرعيه بدعة وليست لغوية بدعة هنا فهي"  هذه البدعة نعمة: "  عليه هللا
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 .   عليه يدل الشرع من أصل له كان العمل هذا الن

 إن يقول أن فأراد ،! عمر يا ابتدعت إنك قال من على رداً  ، المشاكلة باب من ذلك قال هو) 

 ( . هذه البدعة فنعم بدعة هذه كانت

 ؟ الضاللة معنى ما/  25 س

 : الضاللة

 . المستقيم الطريق عن العدول هي

 : واألحكام الفوائد أهم

 االمر لوالة والطاعة السمع وجوب . 

 األحوال كل في(  بسنتي فعليكم)  لقوله المصطفى بسنة التمسك وجوب  ً  عند وخصوصا

 .  اإلختالف

 ( .الدين) في األمور محدثات من التحذير 

 

________________________________________________________ 

 الحفظ لمادة الحديثأحاديث 

 ) يلزم حفظ متن الحديث (

  

 الحديث األول: سيد االستغفار 

 

هللا عليه  ونص الحديث كالتالي}عن شداد بن أوس رضي هللا عنه عن النبي صلى
خلقتني وانا  وسلم قال:سيد االستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربي ال اله اال انت

استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 
وابوء بذنبي فاغفر لي فانه ال يغفر الذنوب اال انت { قال صلى هللا  بنعمتك علي

قالها بالنهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل  عليه وسلم من
 الليل وهو موقنا بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه { الجنه ومن قالها من

الصحه رواه االمام البخاري بصحيحه كما رواه االمام  هذا الحديث في الذروة من
 اجمعين. احمد في مسنده رحمة هللا عليهم

 الحديث الثاني: حديث كفارة المجلس
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هللا : من جلس  عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول( ونص الحديث هو
لسه ذلك : سبحانك اللهموبحمدك في مجلس فكثر لغطه فقال قبل أن يقوم من مج

أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك إال غفر له ما كان في مجلسه 
 رواه اإلمام الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح . ) ذلك

 الحديث الثالث: حديث االستخاره

 

رسول هللا  عن جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما قال ) كان..((ونص الحديث ))
صالى هللا عليه وسلم يعلمنا االستخارة في االمور كلها كسورة من القران يقول اذا 

باالمر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل اللهم اني استخيرك  هم احدكم
فانك تقدر وال اقدر وتعلم وال  بقدرتك وائسلك من فضلك العضيم بعلمك واستقدرك
تعلم ان هذا االمر خير لي في ديني ومعاشي الغيوب اللهم ان كنت  اعلم وانت عالم

عاجل امري واجله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان  وعاقبت امري او قال
في ديني ومعاشي وعاقبت امري او قال عاجل  كنت تعلم ان هذا االمر شر لي

الخير حيث كان ثم ربني به  امري واجله فصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي
 صحيحه . حاجته ( هذا الحديث رواه االمام البخاري فيقال ويسمي 

 

 الحديث الرابع: حديث دعـاء الكرب

عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ونص الحديث )عن ابن
إال هللا العظيم الحليم ال إله إال هللا رب العرش العظيم  كان يقول عند الكرب )) ال إله

السموات و رب األرض رب العرش الكريم (( رواه البخاري  ال إله إال هللا رب
 ومسلم.

 الحديث الخامس: حديث دعاء السفر

عليه  نص الحديث )عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما ان رسول هللا صلى هللا
وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجاً الى السفر كبر ثالثاً ثم قال ) سبحان اللذي 

سفرنا  نا له مقرنين وإنا اال ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك فيسخر لنا هذا وما ك
هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا 

اللهم انت الصاحب بالسفر والخليفه باألهل اللهم إني اعوذ بك من وعثاء  بعده
ل عبدهللا ابن عمر وإذا المنظر وسوء المنقلب في المال واألهل ( قا السفر وكآبة
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سفره قالهن وزاد فيهن )آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون(  رجع الرسول من
   في صحيحه ورواه ابو داوود والترمذي في سننهما الحديث رواه اإلمام مسلم

 الحديث السادس: حديث الدُعاء عند النوم

ِ صالى هللا ل َ : رضي هللا عنه قا نص الحديث )َعْن اْلبََراُء ْبُن َعاِزب   قَاَل َرُسوُل اَّلله
اَلِة ثُمه اْضَطِجْع َعلَىِشق َِك اأْلَْيَمِن  عليه وسلم )اذا أْ َوُضوَءَك ِللصه أَتَْيَت َمْضَجعََك فَتََوضه

ْضُت أَْمِري إِلَْيَك َوأَْلَجأُْت َظْهِري إِلَْيكَ  اللهُهمه أَْسَلْمُت نَْفِسي إِلَْيكَ  َوقُْل  َرْهبَةً  َوفَوه
َ َواَل َمْنَجا ِمْنَك إِاله إِلَْيَك آَمْنُت بِِكتَابِكَ  َوَرْغبَةً  الهِذي أَْنَزْلَت َوبِنَبِي َِك الهِذي  إِلَْيَك اَل َمْلَجأ

الحديث ..) اْلِفْطَرِة واْجعَْلُهنه آِخَر َما تَقُوُل أَْستَْذِكُرُهنه  أَْرَسْلَت فَِإْن ُمته ُمته َعلَى
 البخاري ومسلم.رواه 

 حديث الرؤيا الحديث السابع:

عليه  عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه أنه سمع النبي صلى هللا: نص الحديث
وسلم يقول: ) إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من هللا تعالى فليحمد هللا تعالى 

غير عليها وليحدث بها ، وفي رواية : فال يحدث بها إال من يحب وإذا رأى 
مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ، واليذكرها ألحد فإنها  ذلك

 الحديث رواه البخاري في صحيحه . ) التضره

 

) المذكرة التي قمت بمتابعة اللقاءات الحية على أساسها هي لألخ : إحساسي 

الحية و أساسي جزاه هللا كل خير , إنتقيت منها كل ما هو مهم ووارد في اللقاءات 

 ( وما رأيته ليس بتلك األهمية تركت منها ما لم يذكر

أسأل هللا أن يكن مجهودي البسيط في التلخيص شامالً لكل ما ورد في اللقاءات 

, ما أصبت  به  2016/1437الحية مع د.عبدهللا الخثالن حفظه هللا ورعاه , لعام 

, وشكراً لمن ساعدني  فمن هللا , وما أخطأت  فيه بغير قصد فمن نفسي والشيطان

 في ذلك دعواتكم لنا في ظهر الغيب , بالتوفيق جميعاً ..

                                                                                      

 #نهى_الزاملي
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 نهى  الزاملي . ) باإلعتماد على مذكرة إحساسي أساسي (  تلخيص /

 .   , هبة , سلسبيل , روان العمودي فاطمة سالم  كتابة / 

 سمر األحمدي . تجميع وتنسيق /


