
 

 ونصرته  دي األمني العام للهيئة العاملية للتعريف بالرسول د عادل بن علي الش.أ: إعداد

 و

 ونصرته حممد عبدالرحيم العربي رئيس قسم البحوث والدراسات باهليئة العاملية للتعريف بالرسول .أ
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 املقدمة

  بسم اهلل الرحمن الرحيم  
خلق اهلل، النيب املصطفى،  ةاحلمد هلل الذي أكرم البشرية مببعث الرمحة املهداة، والنعمة املسداة، خي 

صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه، القائل  ،والرسول اجملتىب، نبينا وإمامنا حممد بن عبداهلل
لقد مّن اهلل على املؤمنني إذ بعث فيهم رسواًل من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم : )جّل يف عاله

 .461آل عمران (. قبل لفي ضالل مبني ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من
والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني، ورمحة اهلل للعاملني، وقدوة البشر أمجعني، صلى اهلل عليه 

 :وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد
 فلقد كانت تراودين ومنذ سنوات فكرة إعداد كتاب يناسب ملسابقة دولية يف السية النبوية تكون سبباً 

يف مدارسة الناشئة من اجلنسني سية نبيهم الكرمي صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي أمرنا اهلل 
خر لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة ملن كان يرجو اهلل واليوم اآل: )تعاىل باالقتداء به فقال سبحانه

 .24األحزاب ( وذكر اهلل كثياً 
 :الكتاب ألسباب ثالثة وازدادت الرغبة يف إعداد هذا

على الرغم من شدة  -فيما أعلم  –عدم وجود مسابقة علمية معتمدة يف السية النبوية : أولها
احلاجة إىل تيسي سبل تعلم السية النبوية وإبراز ما حفلت به من القيم األخالقية، واملعامل املنهجية، 

اتنا يف حياهتم اليومية لإلجابة عن تساؤالهتم وتقدمي والعالقات اإلنسانية اليت ال يستغين عنها أبناؤنا وبن
 .احللول ملشكالهتم

النجاحات الكبية اليت حققتها املسابقات القرآنية على مستوى العامل يف ربط األجيال : والثاني
مبصدر الوحي األول كتاب اهلل الكرمي وتعليمه ومدارسته حىت أضحت إقامة هذه املسابقات القرآنية طريقاً 

عبدًا مسلوكاً، ومنهجًا سهاًل ميسوراً، ومصدرًا للفخر واالعتزاز يتسابق إىل نيله ذوو الفضل من احلكام م
واألمراء والوجهاء والعلماء ورجال األعمال وأولياء أمور الطالب والطالبات، فكم من األجور العظيمة 

 .ملسابقات أول مرّة واقرتحها ودعمهاواخليات الكثية أجراها اهلل تعاىل على يد من فّكر يف إقامة هذه ا
السية النبوية العطرة  اهلمشاهبة ومن هنا فقد فتحت هذه الفكرة املباركة آفاق التفكي يف مبادرة 

رمحهم  –، وال سيما أن السلف الصاحلبإعداد كتاب خمتصر يصلح منهجًا ملسابقة دولية يف السية النبوية
كانوا حيرصون على -كما جاء عن علي بن احلسني رضي اهلل عنهما   -وخصوصاً الصحابة والتابعني  –اهلل 
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حيرصون على تعليمهم القرآن كانوا   وأيامه ومغازيه منذ نعومة أظافرهم كما تعليم أبنائهم سية رسول اهلل 
 .الكرمي

التشجيع الكبي على تنفيذ هذه الفكرة الذي لقيته من مسؤويل املراكز واجلمعيات : والثالث
واملؤسسات اإلسالمية على مستوى العامل من خالل جواليت يف السنوات املاضية يف أكثر من ثالثني بلداً 

ونصرته التابعة   للتعريف بالسية النبوية العطرة حبكم تشّريف بالعمل يف اهليئة العاملية للتعريف بالرسول
لرابطة العامل اإلسالمي، حيث كان التأييد الواضح لفكرة تأسيس مسابقة دولية يف السية النبوية وإعداد  

 .كتاب مناسب هلا
 :وتبقى اإلشارة يف هذه املقدمة إىل أمور

واملراكز أن هذه الفكرة لن حتقق النجاح املأمول إال إذا اقتنعت احملاضن الرتبوية واجلمعيات : أولا 
وجعلت هذا الكتاب مادة معتمدة ملسابقة واملؤسسات اإلسالمية على مستوى العامل جبدواها وفائدهتا، 

ومن هنا فإنين أؤكد أن هذه الفكرة هي منهم وهلم وهبم حقيقة علمية يف السية النبوية للطالب والطالبات، 
حظاهتم اليت يسرين استقباهلا على الربيد وليس شعاراً، وهي بأمس احلاجة إىل آرائهم واقرتاحاهتم ومال

 adelalshddy@hotmail.com :اإللكرتوين
ستتم ترمجة هذا الكتاب بعد تلقي املالحظات والتصويبات على طبعته األوىل وذلك إىل ست : ثانياا 

تلوها مرحلة ، وست(اإلجنليزية، اإلسبانية، الفرنسية، الصينية، اإلندنوسية، األردية: )لغات يف املرحلة األوىل
 .أخرى وفق االحتياج واإلمكانات، واملأمول أن تتم املرحلة األوىل خالل سنتني إن شاء اهلل

أن كتاب املسابقة روعي فيه إضافة إىل االختصار الرتكيز على األحاديث الصحيحة الثابتة يف : ثالثاا 
العناية بإيضاح معاين الكلمات السية النبوية، واختيار عناوين واضحة ليسهل على املتسابقني حفظه مع 

 .الغريبة، وبيان بعض فوائد احلديث، ووضع أسئلة خمتصرة حول ما ورد فيه
وختامًا فإين أتوجه بعد شكر اهلل تعاىل بالشكر والتقدير لكل من أعان على إعداد هذا الكتاب 

عريب رئيس قسم البحوث ومراجعته وأخص بالشكر األخ الفاضل والزميل الكرمي األستاذ حممد عبدالرحيم ال
ونصرته الذي شارك معي يف إعداد هذا الكتاب ومجع  والدراسات يف اهليئة العاملية للتعريف بالرسول 

 .مادته ومراجعة نصوصه
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مسائه احلسىن وصفاته العال أن جيعلنا مجيعاً ممن استجاب لتوجيه النيب الكرمي بأسائاًل اهلل تبارك وتعاىل 
 وأن حييينا على طاعته، ويتوفانا على سنته، وحيشرنا حتت  (صحيح مسلم)(  ولو آيةبلغوا عين: )يف قوله

 .رايته، ويوردنا حوضه، ويرزقنا شفاعته، وجيمعنا به يف دار كرامته
 .وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 د عادل بن علي الشدي.أ
 ونصرته األمني العام للهيئة العاملية للتعريف بالرسول 

 املشرف على كرسي املهندس عبد احملسن الدريس للسية النبوية يف جامعة امللك سعود
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 :قبل البعثة من أخالق النيب :  املبحث األول

  صدق النيب  -

  كامل أ وصاف النيب  -

 

  



5 
   

  صدق النيب 

 :احلديث األول

ُهَما  -َعِن اْبِن َعبَّاٍس  ا نَ َزَلتْ : قَالَ  –َرِضَي اهلُل َعن ْ ڇ  ڇ  چ: َلمَّ

يَا بَِني )َعَلى الصََّفا، َفَجَعَل يُ َناِدي  َصَعَد النَِّبيُّ ( ٤١٢: الشعراء) چڇ
َأرَأَيْ َتُكم َلْو َأْخبَ ْرُتُكْم َأن : )لُِبُطوِن قُ َريٍش، َحتَّى اجتَمُعوا فَ َقالَ ( ِفْهٍر، يَا بَِني َعِديٍ 

؟ ِقيَّ ا َعَلْيَك ِإلَّ نَ َعْم َما َجرَّبْ نَ : قَاُلوا( َخْيالا بِالَواِدي تُرِيُد َأن تُِغيَر َعَلْيُكْم ُكنُتْم ُمَصدِّ
 (متفق عليه)(. فَإنِّي َنذيٌر َلُكْم بَ ْيَن َيَدْي َعَذاٍب َشِديدٍ : )قَالَ . ِصْدقاا 

 :غريب الحديث
 .مجع بطن والبطن دون القبيلة وقد يقع عليها أو فوقها، واملراد طوائف قريش :بطون قريش

 أي تنهبكم: أن تُغيَر عليكم
 :المعنى اإلجمالي للحديث

بالدعوة بعد أن كانت قبُل سراً، فجمع بطون قريش ليعلن هلا دعوته يف  يف هذا احلديث صدع النيب 
على رأس جبل يرى سفحيه، وهم بأحد السفحني ال يرون ما يف  موقف غاية يف البيان؛ فقد كان 

فعاًل عن السفح اآلخر بل هو يف حكم الغيب بالنسبة هلم، مث قررهم على علمهم بصدقه، ليكشف هلم 
الغيب الذي هو أوىل باخلوف واالحتياط، إنه عذاب اهلل جل وعال الذي هو نائل كل من أشرك به 

 .سبحانه
 :مما يستفاد من الحديث

 أن أرجى وسائل الداعية يف دعوته حتليه بالصدق -4
 .أن أحق ما خيشى ويتقى هو الوقوع يف حبائل الشرك -2
 . الداعي، قبل بيان الدعوةأمهية تقرير املدعو على ما يعلمه من خي يف -3

 :األسئلة
 اقرأ نص احلديث من حفظك -
 على الصفا ليكلم قريشاً؟ ملاذا صعد النيب  -
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أرأيَتكم لو أخربتكم أن خيالً بالوادي تريد أن تُغَي عليكم  )ملا سأهلم  مب أجابت قريش النيب  -
 (كنتم مصدقي؟

 كمال أوصاف النيب 

 :احلديث الثاني

 يلُ رِ بْ جِ  اهُ تَ ا أَ مَّ لَ   يَّ بِ النَّ  نَّ أَ  يِ حْ الوَ  ءِ دْ بَ  ةِ صَّ ي قِ فِ  -ا هَ ن ْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ  - ةَ ائشَ عَ  َعنْ 
 الَ الرَّْوُع قَ  هُ نْ عَ  بَ هَ ا ذَ مَّ لَ  مَّ ثُ  –ا هَ ن ْ عَ  ي اهللُ ضِ رَ  -َة يجَ دِ ى خَ لَ إِ  يَ ْرُجُف فُ َؤاُدهُ  عَ جَ رَ 
َكالَّ َواهلِل َما ُيْخزِيَك اهلُل َأَبداا؛ »: ةُ يجَ دِ خَ  تْ الَ قَ ف َ (. َخِشيُت َعَلى نَ ْفِسي دْ قَ لَ : )اهَ لَ 

ِإنََّك َلَتِصُل الرَِّحَم، َوَتْحِمُل الَكلَّ، وَتكِسُب اْلَمْعُدوَم،  َوتَ ْقِري الّضْيَف، وتُِعيُن 
 (.متفق عليه)« َعَلى نَ َواِئِب اْلَحقِّ 

 :غريب الحديث
 الفزع واخلوف: الرَّْوعُ 

  .محل الَكلِّ اإلنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغي ذلكالث َِّقل، ويدخل يف : الَكلّ 
 .أي تعطي الناس تربعاً ما ال جيدونه مما حيتاجونه :َتكسب المعدوم

 .هتيئ له طعامه ونُ زُله :تَ ْقِري الضيف
 احلوادث :النوائب

 :المعنى اإلجمالي للحديث
، واستبعدت متاماً أن يناله  يف هذا احلديث سعت لطمأنة النيب –رضي اهلل عنها  -إن خدجية 

أصول مكارم األخالق، واخلصال احلميدة اليت تدفع كل سوء؛  أي مكروه؛ مستدلة مبا اجتمع فيه 
عونًا لقرابته وذوي رمحه، وكان يتحمل القيام على العاجزين عن الكسب، ويوفر للعامة ما  فقد كان 

 .حيتاجونه، ويكرم الضيوف
 :مما يستفاد من الحديث

 كمال خدجية رضى اهلل عنها وجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات قلبها وعظم فقهها -4
 .أن مكارم األخالق وخصال اخلي سبب السالمة من مصارع السوء  -2
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 .جواز مدح اإلنسان ىف وجهه ىف بعض األحوال ملصلحة -3
 .تأنيس من حصلت له خمافة من أمر وتبشيه، وذكر أسباب السالمة له -1
هذه احلال اليت انتابته حني فاجأه الوحي أول مرّة، فلم يكن  رسول من عالمات صدق ال -5

 .يتهيأ ويتشوف للنبوة
 :األسئلة

 .اقرأ نص احلديث من حفظك -
 حتمل الّكل؟: ما معىن  -
 ؟ بطمأنة النيب  –رضي اهلل عنه  -ما عالقة األوصاف اليت ذكرهتا خدجية  -
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 من البعثة إىل اهلجرة النيب : املبحث الثاني

 : بشارات البعثة -

o صدق الرؤاي 

o  سالم احلجر عليه  

 لكمة التوحيد أ ولا  -

 حتقيق الإخالص يف العبادة -

 بأ هل مكة رمحة النيب  -
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 :بشارات البعثة

 صدق رؤيا النيب 

 :احلديث الثالث
َأوَُّل َما بُِدَئ ِبِه َرُسوُل »: َأن ََّها قَاَلتْ  -ا هَ ن ْ عَ  اهللُ  يِ ضِ رَ  -َعْن َعاِئَشَة ُأمِّ اْلُمْؤِمِنيَن 

ْوِم، َفَكاَن َل يَ َرى ُرْؤيَا ِإلَّ َجاَءْت ِمْثَل فَ َلِق  ِمَن اْلَوْحيِ  اللَِّه  الرُّْؤيَا الصَّاِدَقُة ِفي الن َّ
 (متفق عليه)« الصُّْبحِ 

 :المعنى اإلجمالي للحديث
ال يرى رؤيا يف نومه إال  هذا جزء من حديث تضمن إحدى البشارات بالنبوة، فقد كان النيب 

يفيد أن أول أنواع الوحي اليت ... ( أول ما بدئ»حتققت واضحة بينة، وقول عائشة رضي اهلل عنها 
يف هذا  هي الرؤيا الصاحلة الصادقة، اليت ينشرح هلا الصدر، وتطيب النفس، وقد كان عرفها النيب 

 .الستقبال الوحي يقظة هتيئة للنيب 
 :مما يستفاد من الحديث

بالرؤية يف النوم قبل العيان،  ؛ فقد بدئ النيب سنة التدرج يف يف رسالة النيب  .4
 .ليكون ذلك أدعى للقدرة على رؤية امللك واستقبال الوحي

 أن الرؤيا الصادقة أحد خصال النبوة وجزء منها وأول منازل الوحي .2
وأن رؤيا األنبياء وحي وحق وصدق، ال أضغاث فيها وال ختييل وال سبيل للشيطان  .3

 .إليها
 :األسئلة

 .اقرأ نص احلديث من حفظك -
 من الوحي؟ ما أول ما بدئ به النيب  -
 ما عالقة الرؤيا بالوحي؟ -
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  سالم احلجر على النيب  

 :احلديث الرابع

َة َكاَن ُيَسلُِّم : )قَاَل َرُسوُل اللَِّه : َعْن َجاِبِر ْبِن َسُمَرَة قَالَ  ِإنِّي أَلْعِرُف َحَجراا ِبَمكَّ
 (.مسلم( )َعَليَّ قَ ْبَل َأْن أُبْ َعَث، ِإنِّي أَلْعرِفُُه اآلنَ 

احلجر بالنبوة، أنه كان يسلم عليه  من البشارات اليت سبقت بعثة النيب  :المعنى اإلجمالي للحديث
 .السالم عليك يا رسول اهلل: قبل أن يبعث، يقول

 : ما يستفاد من الحديث
 .معجزة سالم احلجر عليه بالنبوة من املبشرات ببعثة النيب  -4
 .من سنن اهلل تعاىل تثبيت أنبيائه مبعجزات حتصل هلم -2
 .أن من أنطق احلجر األصم قادر على إرسال الرسل وإعالمهم باملغيبات -3

 :سئلةاأل
 .اقرأ نص احلديث من حفظك -
 .؟أين كان احلجر يسلم على النيب  -

 كلمة التوحيد أواًل

 :اخلامساحلديث 

ْيِليِّ  َعبَّادٍ  ْبنِ  َعن رَبِيَعةَ   يذِ  وقِ سُ بِ  ةِ يَّ َجاهلِ الْ  يفِ   اهللِ  ولَ َرسُ  تُ رََأيْ » : قَالَ  الدَّ
 اهَ دُ دِّ رَ ي ُ : قَالَ  (واحُ لِ فْ ت ُ  اهللُ  لَّ إِ  إَلهَ  َل   واولُ قُ  اسُ النَّ  َهاَأي ُّ  يَا): ولُ يَ قُ  وَ َوهُ  م ََجازِ الْ 
ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما، وصححه ) «هُ ونَ عُ ب َ تْ ي َ  هِ يْ لَ عَ  ونَ عُ مِ تَ جْ مُ  اسُ النَّ وَ  اراا رَ مِ 

 (ابن الملقن
 : غريب الحديث

 العرب كان اليت األسواق سوق بني مكة املكرمة والطائف، وهو أحد: اجملاز سوق ذي -
 .للتجارة فيها جيتمعون
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 :المعنى اإلجمالي للحديث
، نعم فقد كان هذا احلديث يبني كيف كانت كلمة التوحيد أول ما يدعو إليه النيب 

حبق إال اهلل تعاىل، فإهنا  تفلحوا، أي آمنوا بأنه ال معبود " ال إله إال اهلل: "يردد عليهم قولوا
املعبودات من دون ، وهبا يتخلص العبد من كل كلمة اإلخالص اليت ال جناة للمرء من دوهنا

 .عبادته سبحانهاهلل، ويتمحض ل
 :مما يستفاد من الحديث

 .أن أول ما يدعى إليه من اإلسالم هو كلمة التوحيد .4
 .أن الفالح والفوز مربوط هبذه الكلمة فال سبيل إليهما من غيها .2
ذهب من مكة يعرض على  أن على الدعاة التحرك والدعوة لدين اهلل، فإن النيب  .3

 .ل العرب اإلسالم يف أسواقهمئقبا
يؤذى يف سبيل دعوته حىت  الصرب على األذى يف سبيل الدعوة إىل اهلل فقد كان  .1

 .قدمه ال يثنيه ذلك عنها تدمى

 :األسئلة
 .اقرأ النص من حفظك -
 وما معناها؟ ما هي كلمة التوحيد؟ -
 .ة؟خيتار سوق ذي اجملاز للدعو  ملم كان النيب  -

 حتقيق اإلخالص يف العبادة

 : السادساحلديث 

فََأَخَذ ِبِخطَاِم نَاقَِتِه . َوُهَو ِفى َسَفرٍ  أَيُّوَب َأنَّ َأْعَرابِيًّا َعَرَض ِلَرُسوِل اللَِّه  يَأبِ َعن 
ُد  -َأْو ِبزَِماِمَها ثُمَّ قَاَل يَا َرُسوَل اللَِّه  ِمَن اْلَجنَِّة  يِبَما يُ َقرِّبُنِ  يَأْخِبْرنِ  -َأْو يَا ُمَحمَّ

َلَقْد : )َأْصَحاِبِه ثُمَّ قَالَ  يثُمَّ َنَظَر فِ   يُّ َفَكفَّ النَّبِ  :قَالَ . ِمَن النَّارِ  يَوَما يُ َباِعُدنِ 
تَ ْعُبُد : ) يُّ فَ َقاَل النَّبِ . فََأَعادَ  :قَالَ . (؟َكْيَف قُ ْلتَ   :قَالَ  – يَ َأْو َلَقْد ُهدِ  -ُوفَِّق 
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دَِع  .َوَتِصُل الرَِّحمَ  ،الزََّكاةَ  يَوتُ ْؤتِ  ،َوتُِقيُم الصَّاَلةَ  ،اللََّه َل ُتْشِرُك ِبِه َشْيئاا 
 (مسلم(.)النَّاَقةَ 
 :غريب الحديث  

 .ما تقاد به من حبل وحنوه: ِخطام الناقة وزِمامها
 :المعنى اإلجمالي للحديث

اإلخالص يف العبادة هلل تعاىل، وكيف أن من التوحيد و  هذا احلديث يبنّي مكانة
عّما يقربه من اجلنة ويباعده من  ُوفِّق له فقد هدي، فقد سأل هذا الرجل النيب 

فجمع له بني األمر بعبادة اهلل والنهي عن ( تعبد اهلل ال تشرك به شيئاً ) :النار فقال
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ : ، وهذه هي دعوة مجيع الرسل كما قال تعاىلبهالشرك 

چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک          

يشركون مع اهلل غيه، فيعبدونه  الكفار، وقد كان (36النحل ) چک  ک  ک 
على األمر بالعبادة  ، مث عطف يزعمون أهنم شركاؤه يف الصورة ويعبدون معه أوثاناً 

على  من باب ذكر اخلاص بعد العام تنبيهاً لة الرحم، وذلك األمر بالصالة والزكاة وص
 .شرفه ومزيته

 :مما يستفاد من الحديث
التوحيد سبب دخول اجلنة والنجاة من النار، ويتحقق بعبادة اهلل وحده ال شريك أن  .4

 .له
 ال يتحقق إال بنبذ ما سواه من الشركاءهلل تعاىل أن إخالص العبادة  .2
 .والزكاة وصلة الرحم وشرفهاالتنويه مبكانة الصالة  .3
 استحباب السؤال عن أمور الدين وسبل دخول اجلنة والنجاة من النار .1

 :األسئلة
 اقرأ احلديث من حفظك -
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 مل جاء عطف النهي عن الشرك على األمر بالعبادة؟ -
 ما فائدة ذكر الصالة والزكاة وصلة الرحم بعد ذكر العبادة؟ -

 بأهل مكة رمحة النيب 

 :سابعاحلديث ال

ن وماا أَ مُ هْ مَ  فِ ائِ ى الطَّ لَ إِ   يِّ بِ النَّ  وجِ رُ خُ  ةِ ِقصَّ  يفِ  –ا نهَ اهلل عَ  ضيَ رَ  - ةَ ائشَ عَ َعْن 
ُد ِإنَّ اللََّه َقْد َسِمَع قَ ْوَل قَ ْوِمَك َلَك، »: الَ قَ  مَّ ثُ  هِ يْ لَ عَ  مَ لَّ سَ  الِ الجبَ  كَ لَ مَ  يَا ُمَحمَّ

َوَأنَا َمَلُك اْلِجَباِل َوَقْد بَ َعثَِني رَبَُّك ِإلَْيَك ِلَتْأُمَرِني بَِأْمِرَك َفَما ِشْئَت؟ ِإْن ِشْئَت َأْن 
َأْرُجو َأْن ُيْخِرَج اللَُّه ِمْن َبْل : )فَ َقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه . «ُأْطِبَق َعَلْيِهُم اأَلْخَشبَ ْينِ 

 (.متفق عليه( )َأْصالَِبِهْم َمْن يَ ْعُبُد اللََّه َوْحَدُه َل ُيْشِرُك ِبِه َشْيئاا
 :غريب الحديث

ٍن غليظ احلجارة، واملراد هبما جباَل مكة أبو قبيس : األخشبين - مثىن أخشب وهو ُكلُّ جبل َخشم
 .واجلبل الذي يقابله

 .أن أجعلهما يلتقيان على من مبكة فيصيان كطبق واحد عليهم: أن أطبق عليهم األخشبين -
 .ذريّاهتممجع مجُع ُصْلب، وهو الظَّهر، واملراد من : أصالبهم -

 :المعنى اإلجمالي للحديث
عما إذا كان مرَّ  هذا جزء من حديث ألم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها حني سألت النيب 

عن طيب معدنه، ورمحته اليت  شد من يوم ُأحد، ويف هذا املقطع من احلديث يفصح النيب عليه يوم أ
غمرت كل أذى أحلق به، وجعلته يشفق على أعدائه بدل االنتقام منهم، فيمهل مشركي قريش علهم أن 

 .يسلموا أو يكون من ذريتهم مسلمون
 :مما يستفاد من الحديث

 .حني مل يدع على قريش باهلالك رجاء أن خيرج من أصالهبم مسلمون عظم رمحة النيب  .4
 .فلم ينظر إىل عتاة مشركي قريش بل نظر إىل ما يأيت من ذرياهتم بُعد نظر النيب  .2
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 .يف حتمله األذى وصربه عليه الصرب على األذى يف الدعوة فيه تأٍس بالنيب  .3
ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  چ : كما قال تعاىل  ،نصر اهلل تعاىل ألنبيائه وأوليائه متحقق ال حمالة

 .(54: غافر) چٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  
 :األسئلة

 .اقرأ نص احلديث من حفظك -
 .ما معىن األخشبني؟ -
 إنظار قريش بعلة ما هي؟ علل النيب  -
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 هجرة النيب : الثالثاملبحث 

 !؟ما ظنك ابثنني هللا اثلهثام -
 رساقة يطلب النيب  -
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 !؟اهلل ثالثهماما ظنك باثنني 

 :الثامناحلديث 

ثَِني َأبُو َبْكٍر  - هُ نْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ  -عن َأَنٍس  ُكْنُت : قَالَ  – هُ نْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ  -قَاَل َحدَّ
يَا َرُسوَل اللَِّه، َلْو َأنَّ »: قُ ْلتُ . ِفي اْلَغاِر، فَ َرَأْيُت آثَاَر اْلُمْشرِِكينَ  َمَع النَِّبيِّ 

متفق ( )َما ظَنَُّك بِاثْ نَ ْيِن اللَُّه ثَاِلثُ ُهَما: )قَالَ . «َتْحَت َقَدَمْيِه ألَْبَصَرنَا َأَحَدُهْم َنَظرَ 
 (عليه

 :للحديثالمعنى اإلجمالي 
مع رفيق  دربه أيب بكر رضي اهلل عنه  هذا احلديث يصف مرحلة من مراحل هجرة نبينا حممد 

، ليجد الطمأنينة عند إىل املدينة املنورة، وفيه يعرب أبو بكر الصديق عن عظيم خوفه على رسول اهلل 
بالعون والنصر ال : أي( ؟باثنني اهلل ثالثهماما ظنك : )وكمال الثقة يف حفظ اهلل وعنايته؛ فقوله النيب 

 :فصدق القائل مبجرد االطالع على األحوال،
 من الدروع وعن عايل من اأُلطمم ........ عنايُة اهلل أغنت عن مضاعفةٍ 

 :مما يستفاد من الحديث
األخذ باألسباب؛ فقد كان بوسع النيب أن يهاجر عيانًا وعلى مرأى ومسمع من  .4

قريش وحيفظه اهلل تعاىل منهم، كما حفظه وهو خيرج من البيت من بينهم، ولكنها 
 .ومن خالله ألمته باألخذ باألسباب الرتبية الربانية للنيب 

يها؛ فاحلافظ يقتضي األخذ باألسباب دون اعتماد عل كمال التأسي بالنيب  .2
 .وصاحبه ليس هو الغار وإمنا اهلل سبحانه وتعاىل هو احلافظ هلم لرسول اهلل 

 .على اهلل تعاىل عظيم توكل النيب  .3
استحضار الثقة باهلل تعاىل يف كل حني ال سيما حني اخلوف  من التأسي بالنيب  .1

 .والكرب
 .فضيلة أيب بكر رضي اهلل عنه ومكانته من النيب  .5

 :األسئلة
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 .اقرأ نص احلديث من حفظك -
 .؟ چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ  :فيمن نزل قول اهلل تعاىل -
 ما أبرز خلق تستخلصه من احلديث؟ -
 .كيف تستدل من قصة اهلجرة على أن األخذ باألسباب ال ينايف التوكل على اهلل؟ -

 

   سراقة يطلب النيب 

 :تاسعاحلديث ال

اْرَتَحْلَنا َواْلَقْوُم َيْطُلُبونَا، »: ةِ رَ جْ هِ الْ  يثِ دِ ي حَ فَ  – هُ نْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ  - رٍ كْ ي بَ بِ أَ  نْ عَ 
ُر ُسَراَقَة ْبِن َماِلِك ْبِن ُجْعُشٍم َعَلى فَ َرٍس َلهُ  ُهْم َغي ْ فَ ُقْلُت َهَذا . فَ َلْم يُْدرِْكَنا َأَحٌد ِمن ْ

 (متفق عليه( )اللََّه َمَعَناَل َتْحَزْن ِإنَّ ) :فَ َقالَ . الطََّلُب َقْد َلِحَقَنا يَا َرُسوَل اللَّهِ 
 :المعنى اإلجمالي للحديث

هذا طور من أطوار رحلة اهلجرة النبوية الشريفة، فيها يشهد الركب النبوي الشريف موقفاً آخر من 
حىت مل يعد يفصله  مواقف االبتالء يف سبيل اهلل، فقد أقبل سراقة حتدوه جائزة قريش على قتل النيب 

رضي اهلل عنه،  -رديَفه أبا بكر  عن تلك اجلائزة غي بضعة أمتار، وحىت عاود القلق على رسول 
، (ال حتزن إن اهلل معنا: )نبتة التوكل على اهلل يف قلب صاحبه بقوله ولكن مرة أخرى يسقي النيب 

ڀ   چ  (64الشعراء )چپ  پ  چ : لهليشبه يف قولته قول أخيه موسى عليه السالم لقومه حني قالوا 

 (.62الشعراء) چڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
 :مما يستفاد من الحديث

؛ فكما أخذ أبصار قريش وهم يتحلقون حول قدرة اهلل سبحانه، ونصره لرسوله  .4
هو وصاحبه، فإنه اآلن  بيته لقتله، وأخذها ثانية وهم فوق الغار الذي به النيب 

يف الصباح إىل   يأخذ على فرس سراقة ويريه آيات حولته من طالب قتل النيب 
 .جاهد يف الدفاع عنه يف املساء

 .بربه كمال ثقة النيب    .2
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 .على رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  -شدة خوف أيب بكر الصديق  .3
 :األسئلة

 .اقرأ نص احلديث من حفظك -
 وصاحبه؟ ملَ طلب سراقة النيبَّ  -
 كيف حتول حال سراقة يف املساء عن حاله يف الصباح؟ -
 ما الذي تستخلصه من هذا احلديث؟ -
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 من أسس بناء اجملتمع املسلم: املبحث الرابع
 العدل والرمحة أ ول أ ساس للمجمتع املدين -

 املؤاخاة ضامن اس مترار اجملمتع -
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 ياملدنالعدل والرمحة أول أساس للمجتمع 

 :عاشراحلديث ال

 تْ كَ رَ ب َ وَ لمدينة ا مَ دِ ا قَ مَّ لَ   اهللِ  ولَ سُ رَ  نَّ أَ  ةِ رَ جْ هِ الْ  يثِ دِ ي حَ فِ  رِ يْ ب َ َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ 
 ولُ سُ ا رَ عَ دَ  مَّ ، ثُ نِ يْ يمَ تِ يَ  ينِ مَ ِمْرَبٌد لغاَل  كَ لِ ا ذَ ذَ إِ فَ ( ُهَنا ِإْن َشاَء اهلُل اْلِمْنِزلُ : )الَ قَ  هُ تُ اق َ نَ 

ا، فَ َقالَ  نِ يْ مَ اَل غُ الْ   اهللِ  َل، َبْل نَ َهُبُه َلَك يَا : َفَساَوَمُهَما بِاْلِمْرَبِد ِلَيتَِّخَذُه َمْسِجدا
ُهَما ِهبةا حَ  َرُسوَل اللَِّه، فَأََبى َرُسوُل اللَِّه  ا، ثُمَّ بَ َناُه مَ هُ ن ْ اَعُه مِ تَ ى اب ْ تَّ َأْن يَ ْقبَ َلُه ِمن ْ

ا  (البخاري)« َمْسِجدا
 :غريب الحديث

املمْرَبد حمبس اإلبل والغنم، وأيضًا املوضع الذي يوضع فيه التمر بعد اجلداد قبل : الِمْرَبد
 .وضعه يف األوعية

 :المعنى اإلجمالي للحديث
إىل املدينة املنورة، حيكي قصة بناء املسجد النبوي  هذا جزء من حديث هجرة النيب 

قائمة  الشريف؛ فقد كان حتديد موقعه وحيًا من اهلل تعاىل، وملا كانت رسالة نبينا حممد 
ومل يقبل  على ذلك املوقع فقيل إنه لغالمني فرمحهما  ، سأل النيب والعدلعلى الرمحة 

هو املسجد إال أن ذلك مل حيمله على قبوله  عام قمع أنه يريده الختاذ مرفتربعهما به، 
لضعف صاحبيه حىت اشرتاه منهما، فكان يف ذلك رمحة باليتيمني وعدل يف أخذ امللك 

 .اخلاص لصاحل امللك العام
 : مما يستفاد من الحديث

 .حيث مل يقبل تربع الغالمني بأرضهما رمحة النيب  .4
 .صحني عاوض الغالمني يف ملكهما اخلا عدل النيب  .2
 .تقدمي املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة .3

 :األسئلة
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 .اقرأ نص احلديث من حفظك -
 ما معىن املربد؟ -
 مكان مسجده؟ كيف حّدد رسول اهلل  -

 

 املؤاخاة ضمان استمرار اجملتمع

 :احلديث احلادي عشر

ِه قَالَ  ا َقِدُموا اْلَمِديَنَة آَخى َرُسوُل اللَِّه »: عن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َسْعٍد َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ َلمَّ
  ِإنِّي َأْكثَ ُر األَْنَصاِر َمالا،  :ِلَعْبِد الرَّْحَمنِ  َوَسْعِد ْبِن الرَّبِيِع، قَالَ بَ ْيَن َعْبِد الرَّْحَمِن

َها ِلي ُأَطلِّْقَها، فَِإَذا فََأْقِسُم َماِلي ِنْصَفيْ  ِن، َوِلي اْمَرَأتَاِن، فَاْنظُْر َأْعَجبَ ُهَما ِإَلْيَك َفَسمِّ
تُ َها فَ تَ َزوَّْجَها . بَاَرَك اللَُّه َلَك ِفي َأْهِلَك َوَماِلَك، َأْيَن ُسوُقُكْم؟: قَالَ . انْ َقَضْت ِعدَّ

نُ َقاَع، َفَما انْ َقلَ  « َب ِإلَّ َوَمَعُه َفْضٌل ِمْن َأِقٍط َوَسْمنٍ َفَدلُّوُه َعَلى ُسوِق بَِني قَ ي ْ
 (.البخاري)

 :غريب الحديث
 .، وهو جنب اللنب املستخرج زبدههو بفتح اهلمزة وكسر القاف :َأِقط

 :المعنى اإلجمالي للحديث
رضي اهلل  -بني سعد بن الربيع وعبدالرمحن بن عوف  هذا جزء من حديث مؤاخاة النيب 

بني املهاجرين واألنصار ليحقق مجلة  ، فقد كانت املؤخاة من أول األعمال اليت قام هبا النيب -عنهما 
من املقاصد العظمية منها التعارف، واالندماج يف جمتمع متجانس، ومنها التكافل، وقد أبدى سعد يف 

ً على الغرائز إليثار يعز وجود نظي له، إمعانًا يف امتثال أمر النيب هذا احلديث مستوى من ا ، وانتصارا
على حمبوبات النفس، كما نرى يف هذا احلديث عظم خلق عبدالرمحن  وتقدميا لرضى اهلل تعاىل ونبيه 

 .عن مال أخيه وأهله، وكافأه على معروفه بالدعاء بن عوف حني استعف وهو القادم املعدمم
 :ستفاد من الحديثمما ي
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وبيان ما كان عليه رعيل الصحابة من اإليثار حىت بالنفس  حسن تربية النيب  .4
 .واألهل

استحباب التكسب وأن ال نقص يف مباشرة الكبار ما يكفل هلم العيش الكرمي؛  .2
 .جتارة أو حرفة، وأن ذلك أوىل من العيش باهلبة وحنوها

واستحباب رد مثل ذلك على من ، للفقياة وحسن اإليثار من الغين استحباب املؤاخ .3
 .مع الدعاء له وشكره آثر به

 .أن من ترك أمراً بقصد صحيح عوضه اهلل خيا منه .1
 :األسئلة

 .اقرأ نص احلديث من حفظك -
َ آخى النيب  -  بني املهاجرين واألنصار؟ ملم
 .بينه وبني عبدالرمحن بن عوف رضي اهلل عنهما ما اسم األنصاري الذي آخى النيب  -
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  من أخالق النيب : املبحث اخلامس

  من عفو النيب  -

  من حمل النيب  -

  (1)من رمحة النيب  -

  (2)من رمحة النيب  -

  من رفق النيب  -

  (1)من عدل النيب  -

  (2)من عدل النيب  -

  من وفاء النيب  -

  من كرم النيب  -

  (1)من تواضع النيب  -

  (2)من تواضع النيب  -

  (3)من تواضع النيب  -
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  من عفو النيب 

 :احلديث الثاني عشر

 نْ مِ  عٍ مْ ي جَ فِ   يِّ بِ النَّ  عَ ائداا مَ عَ  ةا رَّ مَ  انَ ا كَ مَ نَ ي ْ ب َ  هُ نَّ أَ  – هُ نْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ  -ر ابِ جَ  نْ عَ  
ُهمُ  ةِ ينَ دِ مَ ى الْ لَ إِ  هِ ابِ حَ صْ أَ   اْلَقائَِلُة ِفي َواٍد َكِثيِر اْلِعَضاِه فَ نَ َزَل َرُسوُل اهلِل  َأْدرََكت ْ

َجِر، فَ نَ َزَل َرُسوُل اهلِل  َفُه  َوتَ َفرََّق النَّاُس َيْسَتِظلُّوَن بِالشَّ َتْحَت َسُمَرٍة َوَعلََّق ِبَها َسي ْ
ِإنَّ َهَذا اْختَ َرَط : )ْعَراِبيٌّ فَ َقالَ َيْدُعونَا، َوِإَذا ِعنَدُه أَ  َوِنْمَنا نَ ْوَمةا فَِإَذا َرُسوُل اهلِل 

: نِّي؟ فَ ُقْلتُ َمن َيْمنَ ُعَك مِ : َعَليَّ َسْيِفي َوَأنَا نَاِئٌم فَاْسَتيَقْظُت َوُهَو ِفي َيِدِه َصْلتاا فَ َقالَ 
 (متفق عليه. )َوَلْم يُ َعاِقْبه َوَجَلسَ . «َثاَلثاا » اهللُ 

 :غريب الحديث
 كالطلح  شجر من شجر الشوك: الِعضاهُ  -
 .السمر بفتح السني وضم امليم ضرب من شجر الطلح :َسُمَرة -
 لَّ س: اخترط -
 بفتح الصاد وضمها أي مسلوالً  :َصْلتاا  -

 :المعنى اإلجمالي للحديث
من عظيم األخالق، فإنه يعز على النفس أن تعفو  هذا حديث يبني جانبًا مما كان عليه النيب 

إال أن اهلل  فقد أراد األعرايب قتل النيب فقط إلحلاق األذى هبا بل إلزهاقها،  ليسعمن سعى جهده 
 .ه ومل يعاقبهعن عفا النيب  مع ذلكو تعاىل أجناه بتوكله عليه، 

 :مما يستفاد من الحديث
 .كمال عفو النيب  .4
أن يعفو عن الرجل دون أن يعلم  نشر األخالق الفاضلة؛ فقد كان بإمكان النيب  .2

م هكان حريصاً على تربيتهم على الشمائل وإعطائ  الصحابة رضوان اهلل عليهم إال أنه 
 .القدوة يف كل خلق رفيع

 .االعتصام باهلل سبحانه وتعاىل والتوكل عليه حق التوكل يكفي العبد كل مكروه .3
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 چژ  ژ    ڑ  ڑک  چ : اختاذ احلراس لكمال إميانه بقول اهلل تعاىل ترك النيب  .1

 (.66املائدة  )
 :األسئلة

 .اقرأ نص احلديث من حفظك -
 .؟، وهل تذكر هلا ورودا يف القرآن؟(القائلة)ما معىن  -
 .اذكر منوذجاً آخر من عفو النيب  -

 

  من حلم النيب 

 :عشراحلديث الثالث 

 ُكْنُت َأْمِشي َمَع َرُسوِل اللَِّه »: قَالَ  –َرِضَي اهلُل َعْنُه  –َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك  
، َفَجَبَذُه ِبِرَدائِِه َجْبَذةا َشِديَدةا  َوَعَلْيِه ِرَداٌء َنْجَراِنيٌّ َغِليُظ اْلَحاِشَيِة، فََأْدرََكُه َأْعَراِبيٌّ

ِة  َنَظْرُت ِإَلى َصْفَحِة ُعُنِق َرُسوِل اللَِّه  َوَقْد َأث ََّرْت ِبَها َحاِشَيُة الرَِّداِء ِمْن ِشدَّ
ُد ُمْر ِلي ِمْن َماِل اللَِّه الَِّذي ِعْنَدكَ يَ  :َجْبَذتِِه، ثُمَّ قَالَ  فَاْلتَ َفَت ِإَلْيِه َرُسوُل . ا ُمَحمَّ

 (متفق عليه. )«َفَضِحَك ثُمَّ َأَمَر َلُه ِبَعطَاءٍ  اللَِّه 
 :غريب الحديث

واحد األعراب، وهم ساكنو البادية من العرب، وهم يف الغالب أقسى قلبا : َأْعَراِبيٌّ  -
 .وأغلظ طبعا من ساكين املدنوأجفى قوال 

 .ناً ومعىنز جبذ كجذب و : َجَبَذهُ  -
 :المعنى اإلجمالي للحديث

من شريف األخالق وعظيم الصرب على جفاء  ويف هذا احلديث بيان ما جبل عليه النيب 
ذى يف النفس واملال، والتجاوز وصربه على األ اجلهال، فقد أبان هذا املوقف عن جانب من حلمه 

جفاء من يريد تألفه على اإلسالم، وليتأسى به الوالة بعده يف خلقه اجلميل من الصفح واإلغضاء  عن
 .والدفع باليت هي أحسن، أال ترى أنه ضحك حني جذبه األعراىب، مث أمر له بعطاء ومل يؤاخذه
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 :مما يستفاد من الحديث
 .من عظيم احللم والصفح ما حتلى به النيب  .4
 .تأليف ملن صدرت منهم العفو عن الزالت فيه .2
 .وي رفيعبنمقابلة اإلساءة باإلحسان خلق  .3
 للصاحلني  احلسنة الثيابجواز لباس  .1
 .مجع لقلوب الرعية عليهم يف تأسي والة األمر يف كل زمان بأخالق النيب  .5

 :األسئلة
 .اقرأ نص احلديث من حفظك -
 .ما معىن األعرايب؟ -
 صنيع األعرايب حني اجتذبه؟ كيف قابل النيب  -

 

  (1)من رمحة النيب 

 :عشراحلديث الرابع 

ا َكاَن َأْرَحَم بِاْلِعَياِل ِمْن »: قَالَ  –َرِضَي اهللُ َعْنُه  –َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك  َما رََأْيُت َأَحدا
َكاَن ِإبْ َراِهيُم ُمْستَ ْرِضعاا َلُه ِفي َعَواِلي اْلَمِديَنِة، َفَكاَن يَ ْنَطِلُق »: قَالَ « َرُسوِل اهلل 

ُلُه، ثُمَّ  ناا، فَ َيْأُخُذُه فَ يُ َقب ِّ ُرُه قَ ي ْ َخُن، وََكاَن ِظئ ْ َوَنْحُن َمَعُه فَ َيْدُخُل اْلبَ ْيَت َوِإنَُّه َلُيدَّ
 (متفق عليه)« يَ ْرِجعُ 

 :غريب الحديث
 . األوالد والضعفة الذين ميوهنم املرء :العيال

 .هي القرى اليت عند املدينة: َعَواِلي اْلَمِديَنةِ 
ُرهُ  تقع على « ظئر»الظئر هي املرضعة ولد غيها، وزوجها أيضا ظئر لذلك الرضيع، فلفظة : ِظئ ْ

 .األنثى والذكر
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ناا  أي حداداً : قَ ي ْ
َخنُ   .أي لينتشر فيه الدخان: َلُيدَّ
 :اإلجمالي للحديثالمعنى 

ىل أهل بيت يف عوايل املدينة على عادة العرب يف إابنه إبراهيم دفعه  ملا ولد للنيب 
االسرتضاع، وكان يرتدد على بيت ظئر ابنه وكان حدادا، فلم يكن مينعه دخان احلداد من 

 . دخول البيت، وكان حيتضن ابنه فيقبله
 : مما يستفاد من الحديث

 .ورمحته للعيال والضعفاء بيان كرمي خلقه  .4
 .حيث كان يرتدد على حداد، ويدخل عليه بيته وقد ملئ دخانا تواضع النيب  .2
 فضيلة رمحة العيال واألطفال وتقبيلهم .3
 جواز االسرتضاع   .1

 :األسئلة
 .اقرأ نص احلديث من حفظك -
 القني، الظئر؟: ما معىن الكلمات اآلتية -
 الذي كان مسرتضعاً يف عوايل املدينة؟ ما اسم ابن النيب  -
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  (2)من رمحة النيب 

 :عشر احلديث اخلامس

ِإنِّي أَلْدُخُل ِفي الصَّاَلِة فَُأرِيُد ِإطَاَلتَ َها، : )قَالَ  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َعِن النَِّبيِّ  
ِة َوْجِد أُمِِّه ِمْن ُبَكائِهِ  ا َأْعَلُم ِمْن ِشدَّ ، فَأََتَجوَُّز ِممَّ  (متفق عليه( )فََأْسَمُع ُبَكاَء الصَِّبيِّ

 :غريب الحديث
فُ  :أََتَجوَّزُ   ُأَخفِّ
 احلزن: اْلَوْجدَ 

 :للحديثالمعنى اإلجمالي 
رمبا دخل يف الصالة يريد إطالتها، فيسمع بكاء  يف هذا احلديث نرى كيف كان املصطفى 

بأمه ملا يعلمه من حزهنا الطفل فيخفف تلك الصالة رمحة بالطفل الذي حيتاج من يقوم عليه ورمحة 
 .وتأملها لبكائه لشدة حبها له

 :مما يستفاد من الحديث
 .من الرمحة والشفقة واللطف بأمته بيان ما كان عليه النيب  .4
 .حرص الصحابيات رضوان اهلل عليهن على شهود الصالة مع النيب  .2
 .استحباب الرفق باملأمومني وسائر األتباع ومراعاة مصلحتهم .3
 .جواز ختفيف الصالة للحاجة .1

 :األسئلة
 .اقرأ نص احلديث من حفظك -
 يف هذا احلديث؟ ما أوجه رمحة النيب  -
 ة يف اإلسالم بعد الشهادتنياذكر أعظم شعي  -
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  من رفق النيب 

 :عشراحلديث السادس 

َلِميِّ  َنا َأنَا ُأَصلِّي َمَع َرُسوِل : قَالَ  –َرِضَي اهلُل َعْنُه  –َعْن ُمَعاِويََة ْبِن اْلَحَكِم السُّ بَ ي ْ
. فَ َرَماِنى اْلَقْوُم بِأَْبَصارِِهمْ . يَ ْرَحُمَك اللَّهُ : ِإْذ َعَطَس َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم، فَ ُقْلتُ  اللَِّه 

َفَجَعُلوا َيْضرِبُوَن بِأَْيِديِهْم َعَلى . ؟!َما َشْأُنُكْم تَ ْنظُُروَن ِإَلىَّ ! َواُثْكَل أُمَِّياهْ : فَ ُقْلتُ 
ا رََأيْ تُ ُهْم ُيصَ . َأْفَخاِذِهمْ  ُتونَِني َلِكنِّي َسَكتُّ فَ َلمَّ ا َصلَّى َرُسوُل اللَِّه . مِّ َفِبأَِبي  فَ َلمَّ

ا ِمْنُه فَ َواللَِّه َما َكَهَرِني َوَل  َلُه َوَل بَ ْعَدُه َأْحَسَن تَ ْعِليما ا قَ ب ْ ُهَو َوأُمِّي َما رََأْيُت ُمَعلِّما
َيْصُلُح ِفيَها َشْيٌء ِمْن َكاَلِم النَّاِس ِإنََّما  ِإنَّ َهِذِه الصَّاَلَة لَ : )َضَربَِني َوَل َشَتَمِني قَالَ 

 .(مسلم) (ُهَو التَّْسِبيُح َوالتَّْكِبيُر َوِقَراَءُة اْلُقْرآنِ 
 :غريب الحديث

 .تفجعتقوهلا العرب مبعىن الكلمة ( واثكل أمياه)الثْكُل هو فقدان األم،  :َواُثْكَل أُمَِّياهْ 
 .يل يف القول أو وال استقبلين بوجه عبوسما انتهرين وال أغلظ : ما كهرني

 :المعنى اإلجمالي للحديث
من الرفق بأمته أمجعها،  يف هذا احلديث جند موقفاً تربوياً يربز جبالء ما كان عليه النيب 

وكيف عّلم هذا الصحايب من غي سب أو تعنيف، فقد توقع الصحايب كل ذلك أو بعضه ملا 
مه أثناء الصالة، فتفاجأ بأسلوب رائع يف التعليم، يتجاوز ملسه من تعامل الصحابة مع كال

 .املوقف ويعلم للمستقبل
 :مما يستفاد من الحديث

 .من عظيم اخللق بيان ما كان عليه رسول اهلل  .4
 .باجلاهل ورأفته بأمته وشفقته عليهم كمال رفق النيب  .2
 يف الرفق باجلاهل وحسن تعليمه واللطف به أمهية التخلق خبلقه  .3
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 .حرمة الكالم يف الصالة بغي التسبيح والتكبي وقراءة القرآن  .1
 :األسئلة

 .اقرأ نص احلديث من حفظك -
 ؟ملم استغرب هذا الصحايب رد فعل النيب  -
 ما تقييم هذا الصحايب للموقف؟ -

 

  (1)من عدل النيب 

 :السابع عشر احلديث

ى لَ ا إِ هَ مُ قوْ  زعَ فَ ف َ   اهللِ  ولِ سُ رَ  دِ هْ ي عَ فِ  تْ قَ رَ سَ  ةا أَ رَ امْ  نَّ أَ  رِ يْ ب َ الزُّ  نِ بْ  ةَ وَ رْ عُ   نْ عَ 
نَ يهَ فِ  ةُ امَ سَ أُ  هُ مَ لَّ ا كَ مَّ لَ ف َ : ةُ وَ رْ عُ  الَ قَ . هُ ونَ عُ فِ شْ تَ سْ يَ  دٍ يْ زَ  نِ بْ  ةَ امَ أسَ  وِل سُ ُه رَ جْ وَ  ا، تَ َلوَّ

اْستَ ْغِفْر ِلي يَا : قَاَل ُأَساَمةُ !(. َأُتَكلُِّمِني ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهلل؟: )الَ قَ ف َ   اهللِ 
ا َكاَن اْلَعِشيُّ قَاَم َرُسوُل اهللِ . َرُسوَل اهللِ  ِبَما ُهَو َأْهُلُه، ثُمَّ  َخِطيباا فَأَثْ َنى َعَلى اهللِ  فَ َلمَّ

رِيُف : )قَالَ  َلُكْم َأن َُّهْم َكانُوا ِإَذا َسَرَق ِفيِهُم الشَّ َأمَّا بَ ْعُد فِّإنََّما َأْهَلَك النَّاَس قَ ب ْ
ٍد بَِيِدِه َلْو تَ رَكُ  ، َواَلِذي نَ ْفُس ُمَحمَّ وُه، َوَإَذا َسَرَق ِفيِهُم الضَِّعيُف َأقَاُموا َعَلْيِه اْلَحدَّ

ٍد َسَرَقْت َلَقَطْعُت َيَدَها  (متفق عليه( )َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت ُمَحمَّ
 :غريب الحديث

 .أي الوضيع الذي ال عشية له وال منعة :الضعيف
 :للحديث المعنى اإلجمالي

جيل الصحابة رضوان اهلل عليهم هم أنبل جيل عرفته البشرية بعد األنبياء عليهم السالم، ولكن 
حكمة اهلل اقتضت أن حتصل حوادث لتبيان الشرع احلنيف، وليظهر التطبيق النموذجي لألحكام 

بيق، فقد سرقت الشرعية حىت ال يتعلل من يأيت بعدهم بأن األحكام كانت نظرية ومل جتد طريقها للتط
يتجلى يف شأهنا العدل يف أمسى رضي اهلل عنها، ل -وحسن إسالمها هذه املرأة املخزومية اليت تابت بعُد 
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مظاهره؛ حيث ال حتول املكانة االجتماعية وال شفاعة الوجهاء دون إنفاذ حدود اهلل تعاىل، بل يغضب 
فيها، ليس إنقاصاً من الشافع  -رضي اهلل عنه وهو احلمبُّ ابن احلمبِّ  -حني يشفع عنده أسامة  النيب 

وال كرهًا يف املشفوع فيه بل خوفًا على األمة مما أهلك األمم السابقة، وهو تنفيذهم األحكام على 
 .الضعفاء ورفعهم عملية القوم أن تناهلم تلك األحكام

 :مما يستفاد من الحديث
 .توازن يف تقدير األفراد يف سية النيب ال .4
 .على جناة أمته دنياً وأخرى حرص النيب  .2
 .مساواة الناس أمام األحكام الشرعية .3
 .منع الشفاعة يف احلدود بعد رفعها للقضاء .1

 : األسئلة
 .حفظك من احلديث نص اقرأ -
 ملا شفع عنده أسامة يف املخزومية اليت سرقت؟ مل تلون وجه رسول اهلل  -
 .؟عنه عند النيب  –رضي اهلل عنه  -ما منزلة أسامة  -

 

  (2)من عدل النيب 

 :الثامن عشراحلديث 

 اهللُ  يَ ضِ رَ  -َكاَن ُأَسْيُد ْبُن ُحَضْيٍر  :الَ قَ  يهِ بِ أَ  نْ ى عَ لَ ي ْ ي لَ بِ أَ  نِ بْ  نِ مَ حْ الرَّ  دِ بْ عَ  نْ عَ  
َنَما ُهَو ِعنَد َرُسوِل اهلل  - هُ عنْ  ُث اْلَقْوَم  َرُجالا َصاِلحاا َضاِحكاا َمِليحاا فَ بَ ي ْ ُيَحدِّ

(. اقْ َتصَّ : )قَالَ . َأْوَجْعَتِني: ِفي َخاِصَرتِِه، فَ َقالَ  َوُيْضِحُكُهْم َفَطَعَن َرُسوُل اهلل 
فَ َرَفَع َرُسوُل اهلل : قَالَ . يصاا، َوَلْم َيُكْن َعلايَّ َقِميصٌ يَا َرُسوَل اهلل ِإنَّ َعَلْيَك َقمِ  :قَالَ 
  ُبِأَِبي َأنَت َوأُمِّي يَا َرُسوَل اهلل: فَ َقالَ . َقِميَصُه فاْحَتَضَنُه، ثُمَّ َجَعَل يُ َقبُِّل َكْشَحه !

 (.أبو داود والحاكم وصححه إسناده ووافقه الذهبي)« َأَردُت َهَذا
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 :غريب الحديث 
 .ما بني اخلاصرة إىل الضلع األقصر من أضالع اجلنب: الكشح

 :المعنى اإلجمالي للحديث
، الذي مل يكن خيرجه عن قول احلق واحلكم يث يعرض جلانب من مزاح رسول اهلل دهذا احل

بعود أو حنوه يف خاصرته  -رضي اهلل عنه  – أسيداً الصحايب ضرب  به، ففي هذا احلديث أن النيب 
يف طلب  فلما أجابه إىل طلبه بالغ أسيد وطالب بالقصاص؛ ،أوجعه هاملزاح، فادعى عليه أنعلى وجه 

استيفاء حقه كاماًل بأن خيلو حمل القصاص من جسده الشريف من اللباس، فأجابه من جاء بالعدل 
فَكّب عليه  ، حينها ظهر أن أسيدا إمنا احتال بذلك لينال شرف تقبيل جسد النيب وحكم به 

 .له مه، وُحقَّ يلث
 :مما يستفاد من الحديث

 .ألصحابه وممازحتهم بني يديه مزاح النيب  .4
 .كمال عدل النيب  .2
 .اجلسد النبوي الشريفب، وحرصهم على التربك حب الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم للنيب  .3
 .مشروعية املزاح الذي ال خيرج عن قول احلق واحلكم به .1

 :األسئلة
 .حفظك اقرأ نص احلديث من -
 ما اخللق النبوي الذي أوضحه هذا احلديث؟ -
 بالقصاص؟ ما اسم الصحايب الذي طالب النيب  -
 ألنه فعالً أوجعه؟ بالقصاص من النيب  الصحايب هل طالب -
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  من وفاء النيب 

 :التاسع عشراحلديث 

اَة ثُمَّ يُ َقطَِّعَها  أنَّ النَِّبيَّ » –ا هَ ن ْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ  - ةَ شَ ائِ عَ  نْ عَ   رُبََّما َذَبَح الشَّ
َعثُ َها ِفى َصَداِئِق َخِديَجةَ   (متفق عليه. )«َأْعَضاءا، ثُمَّ يَ ب ْ

 :غريب الحديث
 مجع صديقة: صدائق

 :المعنى اإلجمالي للحديث
من الوفاء  تبني فيه ما كان عليه النيب  –رضي اهلل عنها  -هذا مقطع من حديث ألمنا عائشة 

مل يكن فقط يكرمها يف حياهتا، بل  رضي اهلل عنها، فإنه  -لزوجته األوىل أمنا خدجية بنت خويلد 
 . وصلة أهل ودها؛ فكان يهدي إليهم احلسناستمر إكرامه هلا بعد موهتا بالثناء 

 :مما يستفاد من الحديث
 .من كمال الوفاء عليه النيب  نما كا .4
 .أهل وده بعد موتهمن الوفاء للمرء صلة  .2
ذكر  عندفإنه مل مينعها ما كانت جتده من الغية  –رضي اهلل عنها  -كمال خلق أمنا عائشة  .3

 .هبا، فرضي اهلل عن أمهات املؤمنني أمجعني خدجية من نقل صنيع النيب  النيب 
 من خالل نقلها هذه األخالق واقعًا معاشًا ال جمرد وصايا تعليم عائشة أخالق النيب  .1

 .وتوجيهات نظرية
 :األسئلة

 .اقرأ نص احلديث من حفظك -
 ؟ من هي أوىل زوجات النيب  -
 .رضي اهلل عنها؟ -يف حياة أمنا خدجية  كم زوجة تزوجها النيب  -
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  من كرم النيب 

 :العشروناحلديث 

َجاَءِت اْمَرَأٌة  :قَالَ  – هُ عنْ  اهللُ  يَ ضِ رَ  -َسِمْعُت َسْهَل ْبَن َسْعٍد  :َعْن َأِبي َحاِزٍم قَالَ  
 فََأَخَذَها النَِّبيُّ . يَا َرُسوَل اللَِّه، ِإنِّي َنَسْجُت َهِذِه بَِيِدي َأْكُسوَكَها :بِبُ ْرَدٍة، قَاَلتْ 

َها ا ِإَلي ْ َنا َوِإن ََّها ِإزَارُهُ . ُمْحَتاجا يَا َرُسوَل اللَِّه،  :فَ َقاَل َرُجٌل ِمَن اْلَقْومِ . َفَخَرَج ِإَلي ْ
ِفي اْلَمْجِلِس، ثُمَّ َرَجَع َفَطَواَها، ثُمَّ  َفَجَلَس النَِّبيُّ (. نَ َعمْ ) :ا، فَ َقالَ اْكُسِنيهَ 

َما َأْحَسْنَت، َسأَْلتَ َها ِإيَّاُه، َلَقْد َعِلْمَت َأنَُّه َل يَ ُردُّ  :فَ َقاَل َلُه اْلَقْومُ . َأْرَسَل ِبَها ِإَلْيهِ 
َسْهٌل  :قَالَ . ا َسأَْلُتُه ِإلَّ ِلَتُكوَن َكَفِني يَ ْوَم َأُموتُ َواللَِّه مَ  :فَ َقاَل الرَُّجلُ . َساِئالا 

 (البخاري.)َفَكاَنْت َكَفَنهُ 
 :المعنى اإلجمالي للحديث

، رسول اهلل سد تقدمت اإلشارة إىل حرص الصحابة رضوان اهلل عليهم على التربك جب
ثوبًا خاصًا كسته إياه إحدى الصحابيات، وكان يف حاجة  وههنا طلب أحدهم من النيب 

إليه، فلما سأله إياه رجع إىل بيته فطواه مث أرسل به إليه، فعاب عليه الصحابة صنيعه فأخربهم 
 .كفناً له فكان  بأنه يرجو أن يكون ذلك الثوب الذي لبسه النيب 

 :مما يستفاد من الحديث
ُأكسي ثوبا جديدا يف حاجة إليه مل يلبسه غي وسعة جوده؛ فقد  حسن خلق النيب  .4

 .مرة واحدة دفعه إثرها لسائله
 .بني أصحابه شيوع كرم النيب  .2
 .حرص الصحابة رضوان اهلل عليهم على التربك مبا المس جسد النيب  .3
 .جواز إعداد الشيء قبل احلاجة إليه .1

 :األسئلة



35 
   

 .اقرأ نص احلديث من حفظك -
 السائل سؤاله؟ملَ أنكر الصحابة على  -
 مل سأل السائل الربدة؟ -

 

  (1)من تواضع النيب 

 :احلادي والعشروناحلديث 

َنَما َنْحُن ُجُلوٌس َمَع النَّبيِّ » :قَالَ  –َرِضَي اهلُل َعْنُه  –َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك  ِفى  بَ ي ْ
اْلَمْسِجِد، َدَخَل َرُجٌل َعَلى َجَمٍل فَأَنَاَخُه ِفى اْلَمْسِجِد، ثُمَّ َعَقَلُه، ثُمَّ قَاَل َلُهْم َأيُُّكْم 

ٌد؟ َوالنَِّبيُّ   «...ُجُل األَبْ َيُض اْلُمتَِّكئُ فَ ُقْلَنا َهَذا الرَّ . ُمتَِّكٌئ بَ ْيَن َظْهَرانَ ْيِهمْ  ُمَحمَّ
 (ريمتفق عليه واللفظ للبخا)

 :غريب الحديث
 .أي أبركه: أناخه
 .ربطه بالعمقال؛ وهو احلبل الذي تشد به ركبة البعي: عقله

 .أي بينهم: ظهرانيهم
والعاّمة ال تعرف املتكئ إال َمن ماَل يف قعوده . القاعد على َوطاء أي فراش :المتكئ

 .ُمعتمدا على أَحد َجنَبيه
 :المعنى اإلجمالي للحديث

من التواضع؛ فقد كان بني أصحابه كواحد منهم ال  النبي  عليهيف هذا احلديث وصف ملا كان 

يتميز عنهم بيشء عىل عكس ما يكون عليه امللوك واألمراء من ختصيص مكان أو هيئة متيزهم، ولذا ملا 

 .من أصحابه حتى سأهلم عنه  جاء هذا األعرايب وهو ضامم بن ثعلبة مل يميز النبي 

 :يستفاد من الحديث مما
 .كمال تواضع النيب  .4
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التأدب مع الغرباء وحتمل ما يصدر عنهم من سلوك غي الئق؛ فلم يعب  .2
 .على ضمام إدخاله مجله وإناخته له يف املسجد النيب 

 .جواز إدخال احليوان الذي يؤكل حلمه يف املسجد ألجل احلاجة .3
 :األسئلة

 .اقرأ نص احلديث من حفظك -
 وقد وقف عليه؟ ملَ سأل هذا األعرايب عن النيب  -
 ما اسم هذا األعرايب؟ -

 

   (2)من تواضع النيب 

 :الثاني والعشروناحلديث 

َما رُِئَي َرُسوُل اللَِّه » :قَالَ  -َما هُ عن ْ  اهللُ  يَ ضِ رَ  - َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو َعْن َأبِيهِ  
  ََول ،  (.أبو داود وصححه األلباني)«  َيطَأُ َعِقَبُه َرُجاَلنِ  يَْأُكُل ُمتَِّكئاا َقطُّ

 : غريب الحديث
 أي ال ميشي خلفه رجالن كما يفعل امللوك: َل َيطَأُ َعِقَبُه رَُجاَلنِ 

 :المعنى اإلجمالي للحديث
من التواضع، فإنه مل يكن يأكل متكئًا ملا يعين ذلك من  هذا احلديث يبني ما كان عليه النيب 

الكرب وازدراء نعم اهلل تعاىل، كما كان يكره أن ميشي خلفه الناس كما هو صينع امللوك، بل كان ميشي 
 .بني القوم أو خلفهم تواضعاً 

 :الحديث منما يستفاد 
 .اهتمام الصحابة رضوان اهلل عليهم بنقل مجيع أحوال النيب  .4
 .وشكره لنعم اهلل عليه بعدم ازدرائها ضع النيب توا .2
 .كراهة تقدم كبي القوم عليهم ومشيهم خلفه ألجل التعظيم .3

 :األسئلة
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 .اقرأ نص احلديث من حفظك -
 ؟«ال يطأ عقبه رجالن»: ما معىن -
 يكره مشي القوم خلفه؟ ملم كان النيب  -

 

  (3)من تواضع النيب 

 :الثالث والعشروناحلديث 

: ءِ ياَل اإْلِ  ةِ صَّ ي قِ فِ   يِّ بِ النَّ  َأنَُّه قَاَل عنِ  – هُ نْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ  - ابِ طَّ خَ الْ  نِ بْ  رَ مَ عُ  َعنْ  
َنُه َشْيٌء، َوَتْحَت رَْأِسِه ِوَساَدٌة ِمْن َأَدٍم َحْشُوَها ِليٌف، » َنُه َوبَ ي ْ َوِإنَُّه َلَعَلى َحِصيٍر َما بَ ي ْ

وباا، َوِعْنَد رَْأِسِه َأَهٌب ُمَعلََّقٌة، فَ َرَأْيُت َأثَ َر الَحِصيِر ِفي َوِإنَّ ِعْنَد رِْجَلْيِه قَ َرظاا َمْصبُ 
 (متفق عليه)« َجْنِبِه فَ َبَكْيتُ 

 :غريب الحديث
 .بفتحتني مجع أدمة او أدمي اجللد املدبوغ :َأَدم -
 .أي من ورق النخل: حشوها ليف -
َلم: قَ َرظاا -  .الذي يدبغ به َورق السَّ
 .اجللد قبل الدباغ وقيل هو اجللد مطلقا دبغ أو مل يدبغمجع إهاب وهو : َأَهبٌ  -

 :المعنى اإلجمالي للحديث
، ويف هذا -رضي اهلل عنهن  –من أزواجه  هذا مقطع من حديث طويل يف قصة إيالء النيب 

؛ فإن عمر مل جيد يف كيف هو أثاث بيت النيب   –رضي اهلل عنه  -املقطع يصف عمر بن اخلطاب 
بعض  وتوزراء بل حىت بعض ما يوجد يف بيفقط بعض ما يوجد يف بيوت امللوك والهذا البيت ليس 

، وكيف ال يبكي وهو يدخل على أعظم حلال بيت النيب  –رضي اهلل عنه  -عوام الناس؛ فبكى عمر 
خلق اهلل، فيجد احلصي قد أثر يف جنبه الشريف، وشرار اخللق يتنعمون بالديباح واحللل والطنافس، 

ۉ  ۉ   ې       ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  چ : من قال له ربه سبحانه وتعاىل واضع رسول اهلل ولكنه ت

 (.4١الفرقان) چەئ  ەئ  وئ  وئ       ۇئ  ۇئ  ۆئ  
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 :مما يستفاد من الحديث
 .كمال تواضع النيب  .4
 .شدة حب الصحابة رضوان اهلل عليهم للنيب  .2
 .ضعاف رعيتهأن خشونة العيش خي للقائد حىت يعيش ما يعيشه  .3

 :األسئلة
 .اقرأ نص احلديث من حفظك -
 ما معىن أََدم؟ -
 ما الذي أبكى عمر بن اخلطاب؟ -
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 يف السرية النبوية من تعامل النيب : املبحث السادس

 من حقوق الإنسان يف سرية النيب  -

  (1)معامةل الطفل يف سرية النيب  -

  (2)معامةل الطفل يف سرية النيب  -

  (3)معامةل الطفل يف سرية النيب  -

  (1)مراعاة حق احليوان يف سرية النيب  -

  (2)مراعاة حق احليوان يف سرية النيب  -

  (3)مراعاة حق احليوان يف سرية النيب  -

 العناية ابلبيئة يف سرية النيب  -

 

  



41 
   

 :من حقوق اإلنسان يف سرية النيب 

 :الرابع والعشروناحلديث 

 ةِ جَّ حَ  ةِ بَ طْ ي خُ فِ  الَ قَ   يَّ بِ النَّ  نَّ أَ  – َماهُ ن ْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ  – اهللِ  دِ بْ عَ  نِ بْ  رِ ابِ جَ  نْ عَ 
ِإنَّ ِدَماءَُكْم َوَأْمَواَلُكْم َحَراٌم َعَلْيُكْم َكُحْرَمِة يَ ْوِمُكْم َهَذا ِفى َشْهرُِكْم : )... اعِ دَ وَ الْ 

 (.متفق عليه()َهَذا ِفى بَ َلدُِكْم َهَذا
 :غريب الحديث

مجع عمرض بكسر العني وهو موضع املدح والذم من اإلنسان سواء كان يف : األعراض
 .نفسه أو يف سلفه

 :المعنى اإلجمالي للحديث
السنة العاشرة للهجرة، فكانت هجرته مؤمترا عامليًا اجتمع فيه من املسلمني ما مل  حج النيب 

إلعالن املبادئ العامة لإلسالم يف التعامالت اإلنسانية واملالية  جيتمع من قبُل، ولذا اختاره النيب 
إن انتهاك دمائكم  يف هذا املوسم العظيم يقول  واالجتماعية، ويف هذا املقطع من خطبة للنيب 

وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا؛ أي متأكدة التحرمي شديدته كحرمة يومكم هذا 
أي مكة، وإمنا شبهها يف احلرمة ( يف بلدكم هذا ) أي ذي احلجة (  شهركم هذا يف) يعين يوم عرفة 

 .هبذه األشياء ألهنم كانوا ال يرون استباحتها وانتهاك حرمتها حبال
 :مما يستفاد من الحديث

املكان والزمان املناسب إلعالن املبادئ العامة حلقوق اإلنسان يف  اختيار النيب  .4
 .اإلسالم

 .غلظ حترمي األموال والدماء واألعراضبيان توكيد  .2
 .أمهية اختيار األسلوب األمثل يف إيصال املعلومة .3

 :األسئلة
 .اقرأ نص احلديث من حفظك -
 مىت كانت حجة الوداع؟ -
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 ما أبرز حقوق اإلنسان اليت تضمنها هذا اجلزء من اخلطبة؟ -
 

   (1)معاملة الطفل يف سرية النيب 

 :اخلامس والعشروناحلديث 

اِعِديِّ  أُِتَي ِبَشَراٍب  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  –َرِضَي اهلُل َعْنُه  –َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّ
َأتَْأَذُن ِلي َأْن : )َفَشِرَب ِمْنُه، َوَعْن َيِميِنِه ُغاَلٌم َوَعْن َيَسارِِه َأْشَياٌخ، فَ َقاَل ِلْلُغاَلمِ 

ا. لَ  :فَ َقاَل اْلُغاَلمُ (. ُأْعِطَي َهُؤَلِء؟ فَ تَ لَُّه  :قَالَ . َواللَِّه َل ُأوِثُر بَِنِصيِبي ِمْنَك َأَحدا
 (.متفق عليه.)َرُسوُل اللَِّه ِفى َيِدهِ 

 :غريب الحديث
 ودفعه إليه، وضعه فيها: تَ لَُّه في يدي

 :المعنى اإلجمالي للحديث
مع أصحابه، كان فيه عن ميينه صيب، وعن يساره  هذا احلديث يصور جملسًا للنيب 

بشراب فأراد أن يشرب بعده األشياخ ويقدمهم على الغالم ملكان سنهم،  أشياخ، فأيت 
حقه  من، وتقديره واحرتامه حلق الطفل اقتضى سؤال الصيب عن ذلك ألن غي أن عدله 

 ، دفعه ك بفضل رسول اهلل البدء به، فلما أىب الصيب أن يقدم عليه غيه حرصاً على الترب 
 .إليه مقدماً إياه على األشياخ

 :مما يستفاد من الحديث
 .، الذي يستوي أمامه الكبي والصغي، والشريف وغيهعدل النيب  .4
 .حرص الصحابة على التربك بآثار النيب  .2
 .تقدمي األفضل يف البدء بالشرب وحنوه، واستحباب إدارة الشراب بعُد على اليمني .3
 .لألطفال واحرتام حقوقهم تقدير النيب  .1
 .قلوب األشياخ باستئذانه يف الدفع إليهم بالشراب قبل األحق به تألف النيب  .5
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 :األسئلة
 .اقرأ نص احلديث من حفظك -
 تَ لَُّه؟ :ما معىن  -
َ مل يؤثر الغالم األشياخ بالشراب بعد النيب  -  ؟ ملم

 

   (2)معاملة الطفل يف سرية النيب 

 :السادس والعشروناحلديث 

اٍد َعْن أَبِيِه   هُ  –َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َشدَّ َنا َرُسوُل اللَِّه  – َماَرِضَي اهلُل َعن ْ قَاَل َخَرَج َعَلي ْ
  َم َرُسوُل اللَِّه ناا فَ تَ َقدَّ  ِفي ِإْحَدى َصالََتِي اْلِعَشاِء َوُهَو َحاِمٌل َحَسناا َأْو ُحَسي ْ

َر ِللصَّاَلِة َفَصلَّى َفَسَجَد بَ ْيَن َظْهَراَنْي َصالَتِِه َسْجَدةا َأطَاَلَهافَ َوَضَعُه ثُمَّ   قَاَل . َكب َّ
َوُهَو َساِجٌد فَ َرَجْعُت ِإَلى  فَ َرفَ ْعُت رَْأِسي َوِإَذا الصَِّبيُّ َعَلى َظْهِر َرُسوِل اللَِّه  :َأِبي

ا َقَضى َرُسوُل اللَِّه  يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنََّك  :اَل النَّاسُ الصَّاَلَة قَ  ُسُجوِدي فَ َلمَّ
َسَجْدَت بَ ْيَن َظْهَراَنْي َصالَِتَك َسْجَدةا َأَطْلتَ َها َحتَّى ظَنَ نَّا َأنَُّه َقْد َحَدَث َأْمٌر َأْو َأنَُّه 

َلُه ُكلُّ َذِلَك َلْم َيُكْن، َوَلِكنَّ اْبِني اْرَتَحَلِني َفَكرِْهُت َأْن أُ : )قَالَ . يُوَحى ِإَلْيكَ  َعجِّ
 (.أحمد والنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي) (َحتَّى يَ ْقِضَي َحاَجَتهُ 

 : غريب الحديث
 أي يف أثناء صالته :َظْهَراَنيْ  -
 .اختذين راحلة له بالركوب على ظهري :اْرَتَحَلِني -

 :المعنى اإلجمالي للحديث
من  يف هذا احلديث يروي أحد الصحابة رضوان اهلل عليهم واقعة تبني جانباً مما كان عليه النيب 

ظهره وهو ساجد يؤم املسلمني  –رضي اهلل عنهما  - تهابن ابنالرفق باألطفال، ففي احلديث يعلو 
 .فينتظره حىت يكون هو املبادر بالنزول
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 :مما يستفاد من الحديث
 .باألطفال كمال رفق النيب  .4
 .ألمته تلك الرمحة النتهاجها تعليم النيب  .2
 .أن تطويل سجدة على سجدة ال يضر .3

 :األسئلة
 .اقرأ نص احلديث من حفظك -
 ما معىن ارحتلين؟ -
 السجدة؟ مل أطال النيب  -

 

   (3)معاملة الطفل يف سرية النيب 

 :السابع والعشروناحلديث 

 َكاَن َرُسوُل اهلل »: قَالَ  –َرِضَي اهللُ َعْنُه  –بُ َرْيَدَة َعْن َأبِيِه  ْبن اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ 
َيْخطُ  ُب فََأقْ بَ  َل اْلَحَس  ُن َواْلُحَس  ْيُن َعَلْيِهَم  ا َقِميَص  اِن َأْحَم  َراِن َفَجَع  اَل يَ ْعثُ   َراِن 

ڱ  چَدَق اللَّ   ُه َص   : )َويَ ُقوَم  اِن فَ نَ    َزَل فََأَخ   َذُهَما فَ َوَض  َعُهَما بَ    ْيَن َيَديْ   ِه َوقَ  الَ 

( ثُ   مَّ َأَخ   َذ ِف   ي ُخْطَبتِ   هِ ( رََأيْ   ُت َه   َذْيِن فَ لَ   ْم َأْص   ِبرْ  چں  ں   ڻڻ  
 (أصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة وابن حبان الحاكم ووافقه الذهبي)

 :المعنى اإلجمالي للحديث 
رضي اهلل  -خطبة اجلمعة رمحة ورفقًا بسبطيه احلسن واحلسني  يف هذا احلديث نرى كيف قطع النيب 

لمما رآه من تعثرمها يف لباسهما، فنزل ورفعهما معه على املنرب مث عاود اخلطبة، مبينًا من خالل  –عنهما 
 .وكمال رمحته وشفقته مكانة الطفل يف هديه  الفاضلني املكان والزمان

 :مما يستفاد من الحديث



44 
   

 باألطفال يب عظم رمحة الن .4
 جواز دخول األطفال املسجد .2
 جواز رفع األطفال على املنرب يف اخلطبة .3
 جواز لبس األمحر من الثياب .1

 :األسئلة
 .اقرأ نص احلديث من حفظك -
ُهَما  –ما منزلة احلسن واحلسني  - َي اهللُ َعن ْ  ؟ من النيب  –َرضم
 ما وجه كون األوالد فتنة يف هذا احلديث؟ -

 

   (1)مراعاة حق احليوان يف سرية النيب 

 :الثامن والعشروناحلديث 

َنا َرُجٌل ِبَطرِيٍق، : )قَالَ  َأنَّ النَِّبيَّ  –َرِضَي اهلُل َعْنُه  –َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة  بَ ي ْ
َكْلٌب اْشَتدَّ َعَلْيِه اْلَعَطُش فَ َوَجَد بِْئراا فَ نَ َزَل ِفيَها َفَشِرَب، ثُمَّ َخَرَج، فَِإَذا  

يَ ْلَهُث يَْأُكُل الث ََّرى ِمَن اْلَعَطِش، فَ َقاَل الرَُّجُل َلَقْد بَ َلَغ َهَذا اْلَكْلَب ِمَن 
ُه َماءا، َفَسَقى  َر، َفَمأَل ُخفَّ اْلَعَطِش ِمْثُل الَِّذي َكاَن بَ َلَغ ِمنِّي، فَ نَ َزَل اْلِبئ ْ

يَا َرُسوَل اللَِّه َوِإنَّ َلَنا ِفى اْلبَ َهاِئِم  :اقَاُلو (. اْلَكْلَب، َفَشَكَر اللَُّه َلُه، فَ َغَفَر َلهُ 
 (متفق عليه(. )ِفي ُكلِّ َذاِت َكِبٍد َرْطَبٍة َأْجرٌ : )فَ َقالَ ! أَلْجراا؟

 :غريب الحديث
َنا رَُجلٌ   أي بينما رجل: بَ ي ْ

 .أخرج لسانه من شدة العطش واحلر :يَ ْلَهثُ 
 الرتاب الندي يلعق :يَْأُكُل الث ََّرى

 :اإلجمالي للحديثالمعنى 
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قصة وقعت يف األزمنة السابقة على هذه األمة، وسوقها يف معرض  يف هذا احلديث ساق النيب 
كيف رحم رجل كلبًا كاد يهلك من العطش فرفع له املاء يف خفه   ذكر  فقداملدح يدل لالقتداء هبا، 

وقد سأل الصحابة رضوان اهلل عليهم . حىت ارتوى، فشكر اهلل صنيعه فقبله وأثابه؛ فغفر له وأدخله اجلنة
بأنه يف اإلسالم حيصل األجر يف  ليتثبوا من سريان هذا احلكم يف دين اإلسالم فأجاهبم  النيب 

 .كبد رطبة أي كل حيوان حي، وكذا احلال يف إطعامه واإلحسان إليه  إرواء كل ذات
 :مما يستفاد من الحديث

 .مشول الرمحة يف رسالة النيب  .4
 .اإلحسان إىل احليوان من أسباب مغفرة الذنوب .2
 .سقي املاء من أعظم القربات إىل اهلل تعاىل .3
يف كل كبد رطبة : )السالمجواز دفع صدقة التطوع لغي املسلم بدليل عموم قوله عليه  .1

 (.أجر
 :األسئلة

 .اقرأ نص احلديث من حفظك -
 ما معىن يأكل الثرى؟ -
 ملم سقى الرجل الكلب يف خفه؟ -

 

   (2)مراعاة حق احليوان يف سرية النيب 

 :التاسع والعشروناحلديث 

ِفي َسَفٍر  ُكنَّا َمَع َرُسوِل اللَِّه   :َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْبِد اللَِّه َعْن َأبِيِه قَالَ  
َرُة َفَجَعَلْت  َها َفَجاَءِت اْلُحمَّ َرةا َمَعَها فَ ْرَخاِن فََأَخْذنَا فَ ْرَخي ْ فَاْنَطَلَق ِلَحاَجِتِه فَ َرَأيْ َنا ُحمَّ

َهاَمْن َفَجَع َهِذِه ِبَوَلِدَها؟ رُدُّوا َوَلَدَها إِ : )فَ َقالَ  َفَجاَء النَِّبيُّ . تَ ْفُرشُ  َورََأى (. َلي ْ
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ِإنَُّه َل يَ ْنَبِغي : )قَالَ . َنْحنُ : قُ ْلَنا(. َمْن َحرََّق َهِذِه؟: )قَ ْريََة َنْمٍل َقْد َحرَّقْ َناَها فَ َقالَ 
َب بِالنَّاِر ِإلَّ َربُّ النَّارِ   (البخاري في األدب المفرد وأبو داود(. )َأْن يُ َعذِّ

 :غريب الحديث
َرة -  كالعصفورطائر صغي  : ُحمَّ
 الفرخ ولد الطائر : فَ ْرَخانِ  -
 .أن تقرب من األرض فرتفرف جبناحيها: التّفرُش  :تَ ْفُرشُ  -

 المعنى اإلجمالي للحديث
يف هذا احلديث يروي أحد الصحابة رضوان اهلل عليهم واقعتني مل يراع فيهما بعض الصحابة 

الصغيين، وأحرقوا مساكن للنمل،  مشاعر وحقوق احليوان؛ حيث اعتدوا على طائر صغي فسلبوه ولديه
 .برد الفراخ للطائر، وبنّي هلم حرمة اإلحراق بالنار معن ذلك كله فأمره فنهاهم الرسول 

 :مما يستفاد من الحديث
 .باحليوان رمحة النيب  .4
 .حرمة تعذيب احليوان .2
 .أن احليوانات أمم هلا حياهتا ومشاعرها ومساكنها .3

 :األسئلة
 .حفظكاقرأ نص احلديث من  -
 ما معىن فجع؟ -
 ما معىن تفرش؟ -

   (3)مراعاة حق احليوان يف سرية النيب 

 :الثالثوناحلديث 

َدَخَلِت اْمَرَأٌة النَّاَر : )قَالَ  َعْن َرُسوِل اللَِّه  - هُ نْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ  –َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة  
َها، َوَل ِهيَ  َها، َفاَل ِهَي َأْطَعَمت ْ َها تَْأُكُل ِمْن َخَشاِش اأَلْرِض َحتَّى  ِفي ِهرٍَّة رََبطَت ْ َأْرَسَلت ْ

 (متفق عليه(. )َماَتْت َهْزلا 
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 :غريب الحديث
 .املراد هوام األرض: َخَشاش األرض

 :المعنى اإلجمالي للحديث
كيف أن سوء معاملة احليوان قد تقود صاحبها إىل العذاب، فإن   يف هذا احلديث يبني النيب 

 .هذه املرأة عذبت بسبب حبسها هرة، مل تطعمها، ومل تطلقها تأكل من هوام األرض
 :مما يستفاد من الحديث

 .مشول الرمحة يف رسالة النيب  .4
 .تغذيته للحيوان حقوق على مالكه منها وجوب .2
 .حترمي قتل اهلرة .3

 :األسئلة
 .نص احلديث من حفظكاقرأ  -
 .ما معىن خشاش األرض؟ -

 

 العناية بالبيئة يف سرية النيب 

 :احلادي والثالثوناحلديث 

َما ِمْن ُمْسِلٍم يَ ْغِرُس : )قَاَل َرُسوُل اللَِّه : قَالَ  -َرِضَي اهلُل َعْنُه  –َعْن َأَنٍس 
ٌر َأْو  ا، َأْو يَ ْزرَُع َزْرعاا، فَ َيْأُكُل ِمْنُه طَي ْ (. ِإْنَساٌن َأْو َبِهيَمٌة، ِإلَّ َكاَن َلُه ِبِه َصَدَقةٌ َغْرسا

 (متفق عليه)
 :المعنى اإلجمالي للحديث

هذا فضل عظيم تفضل اهلل تعاىل به حني جعل لكل مسلم ذكرا كان أو أنثى صدقة بكل انتفاع 
من ذي كبد رطبة من غرس غرسه أو زرع زرعه أو أمر هبما سواًء كان االنتفاع يف حياة الزارع والغارس أو 

 . بعدها
 :مما يستفاد من الحديث
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بالبيئة؛ فإن احلديث أصل يف االهتمام بالغطاء النبايت حني مل  عناية رسالة النيب  .4
خيص املغروس واملزروع مبا ينتفع به اإلنسان بل كل زرع أو غرس ينتفع به ساكنة 

 .األرض يثاب صاحبه عليه
فضيلة الغرس وفضيلة الزرع وأن أجر فاعلي ذلك مستمر مادام الغراس والزرع وما  .2

 . تولد منه إىل يوم القيامة
 .احليوان وكل ذي كبد رطبة فيها أجرعلى أن الصدقة  .3
  .احلض على عمارة األرض؛ ألن األجر حيصل ولو مل ينو املكلف الثواب .1

 :األسئلة
 .اقرأ نص احلديث من حفظك -
 ما الفرق بني الغرس والزرع؟ -
 هل حيصل للمسلمة من زرعها وغرسها ما حيصل املسلم من األجر وما دليلك؟ -
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 من معجزات النيب : املبحث السابع

 َعنَاق تطعم أ لفاا  -

 ركوة تسقي أ لفا ومخسامئة -

ىل رسول  -  جذع حِينُّ اإ
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 !َعَناق تطعم ألفًا

 :الثاني والثالثوناحلديث 

يَا َرُسوَل اللَِّه : قُ ْلتُ : الَ قَ  هُ نَّ أَ  قِ ندَ خَ الْ  رِ فْ حَ  يثِ دِ ي حَ فِ  -َرِضَي اهلُل َعْنُه  –َجاِبرٍ  نْ عَ 
ٌر،  رَأَْيُت بِالنَِّبيِّ : فَ ُقْلُت ِلْمَرأَِتي. اْئَذْن ِلي ِإَلى اْلبَ ْيتِ  َشْيئاا، َما َكاَن ِفي َذِلَك َصب ْ
ِعيَر، ثُمَّ ِجْئتُ . ِعْنِدي َشِعيٌر َوَعَناقٌ : َفِعْنَدِك َشْيٌء؟ قَاَلتْ   َفَذَبْحُت اْلَعَناَق َوَطَحَنِت الشَّ

َكْم : )قَالَ . طَُعيٌِّم ِلي، فَ ُقْم أَْنَت يَا َرُسوَل اللَِّه َورَُجٌل َأْو رَُجاَلنِ : فَ ُقْلتُ  النَِّبيَّ 
َز ِمَن : )قَالَ (. َكِثيٌر طَيِّبٌ : )َفذََكْرُت َلُه، قَالَ (. ُهَو؟ ُقْل َلَها َل تَ ْنزُِع اْلبُ ْرَمَة َوَل اْلُخب ْ

نُّوِر َحتَّى آِتيَ  ا َدَخَل َعَلى اْمَرأَتِِه (. ُقوُموا: )َقالَ ف َ (. الت َّ فَ َقاَم اْلُمَهاِجُروَن َواألَْنَصاُر، فَ َلمَّ
َهْل َسأََلَك؟ : قَاَلتْ . بِاْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنَصاِر َوَمْن َمَعُهمْ  َوْيَحِك َجاَء النَِّبىُّ : قَالَ 

َز َوَيْجَعُل َعَلْيِه اللَّْحَم، فَ (. اْدُخُلوا َوَل َتَضاَغُطوا: )فَ َقالَ . نَ َعمْ : قُ ْلتُ  َجَعَل َيْكِسُر اْلُخب ْ
نُّوَر ِإَذا َأَخَذ ِمْنُه، َويُ َقرُِّب ِإَلى َأْصَحاِبِه ثُمَّ يَ ْنزُِع، فَ َلْم يَ َزْل َيْكسِ  ُر اْلبُ ْرَمَة َوالت َّ ُر َوُيَخمِّ

َز َويَ ْغِرُف َحتَّى َشِبُعوا َوبَِقَى بَِقيٌَّة قَالَ  ُهْم ُكِلي : )اْلُخب ْ َهَذا َوَأْهِدي، فَِإنَّ النَّاَس َأَصابَ ت ْ
 (باختصار( )صحيح البخاري( )َمَجاَعةٌ 

 :غريب الحديث
 أنثى ولد املعز: العناق -

 .تزدمحوا :تضاغطوا -
ر -  يغطي :ُيَخمِّ
 القدر: البرمة -

 :المعنى اإلجمالي للحديث
بأيب هو وأمي  –وهو يعمل يف اخلندق وقد عصب بطنه  النيب  –رضي اهلل عنه  -أبصر جابر 

، لعله أن جيد طعامًا يف حبجر من شدة اجلوع، فلم يتحمل جابر الصرب على ذلك فاستأذن النيب  -
سراً  طعامًا ودعا إليه جابر رسوَل اهلل  –رضي اهلل عنهما  -، فجهز هو زوجته بيته يهيئه للنيب 
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ما  رجل أو رجالن ويف رواية أنت ونفر، ومل يشأ أن يكثر حىت جيد النيب فقال قم أنت يا رسول اهلل و 
أهل بيته بأعداد ال جيدون ما يقدمونه هلم، غي أن ما غاب  حيرجيُذهب ما حلقه من اجلوع، وحىت ال 

أن يستأثر عن صحبه وقد أمضوا ثالثة أيام  ساعتها أنه ما كان للنيب  –رضي اهلل عنه  -عن جابر 
أن دعا املوجودين وكانوا ألفاً، مث دعا بالربكة يف الطعام،  إالّ  ال يذوقون طعاماً، فما كان من النيب 

فأطعم اجلميع حىت شبعوا وبقي ألهل البيت طعامهم، وأوصاهم باألكل منه والتصدق مراعاة ملا أصاب 
 .الناس عامهم من شظف العيش

 :ما يستفاد من الحديثم
 .جريان معجزة تكثي الطعام القليل حىت يسع اجلم الكثي على يد النيب  -
؛ فقد صرب على اجلوع والعمل ثالثاً ومل يصرب ومل للنيب   -رضي اهلل عنهم  -حب جابر  -

 .من اجلوع يتحمل رؤية ما حلق النيب 
 .بأصحابه واهتمامه مبعاناهتم رمحة النيب  -
 .وأصحابه على اجلوع صرب النيب   -

 :األسئلة
 .اقرأ نص احلديث من حفظك -
 من اجلوع؟ كيف علم جابر رضي اهلل عنه مبا أصاب النيب  -
 ما املعجزة الواردة يف هذا املقطع من احلديث؟ -

 

 !مائةعشرة  ركوة تسقي مخس

 :الثالث والثالثوناحلديث 

ُهَما  -َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه  َعِطَش النَّاُس يَ ْوَم »: َأنَُّه قَالَ  -َرِضَي اللَُّه َعن ْ
َما : )فَ َقالَ بَ ْيَن َيَدْيِه رِْكَوٌة فَ تَ َوضََّأ، َفَجِهَش النَّاُس َنْحَوُه،  اْلُحَدْيِبَيِة َوالنَِّبيُّ 

َلْيَس ِعْنَدنَا َماٌء نَ تَ َوضَُّأ َوَل َنْشَرُب ِإلَّ َما بَ ْيَن َيَدْيَك فَ َوَضَع َيَدُه ِفي : ، قَاُلوا(َلُكْم؟



52 
   

َكْم  : الرِّْكَوِة َفَجَعَل اْلَماُء يَ ُثوُر بَ ْيَن َأَصاِبِعِه َكَأْمثَاِل اْلُعُيوِن َفَشرِبْ َنا َوتَ َوضَّْأنَا، قُ ْلتُ 
 (البخاري)« َأْلٍف َلَكَفانَا ُكنَّا َخْمَس َعْشَرَة ِماَئةا  َلْو ُكنَّا ِماَئةَ : ُكْنُتْم؟ قَالَ 

 :غريب الحديث
 .الركوة إناء صغي من جلد يشرب فيه : رِْكَوةٌ 

 .أي أسرعوا متهيئني ألخذ املاء: َجِهشَ 
 :المعنى اإلجمالي للحديث

مبعجزات باهرات لتكون جحة على خلقه، وليزداد هبا الذين  لقد أمد اهلل سبحانه وتعاىل نبيه 
آمنوا إمياناً، وههنا واحدة من تلك املعجزات، فقد أصاب املسلمني يوم احلديبية عطش حىت مل يبق 

ليتوضأ به ُهرعوا حنوه، إلخباره باحلال، فكان أن  معهم غي قدر يسي من املاء جدًا فلما هّم النيب 
وتعاىل على يده هذه املعجزة العظيمة حني تفجر بني أصابعه الشريفة املاء لينهل منه  أجرى اهلل سبحانه

 .بضع عشرة مائة من الصحابة رضوان اهلل عليهم شرباً وطهارة
 :مما يستفاد من الحديث

 .حىت وسع اجلميع معجزة جريان املاء من بني أصابع النيب  .4
 .له، حيث كانوا يؤثرونه مبا بقي عندهم من املاء وهو ال يعلم عظم حب أصحاب النيب  .2
 .شهود هذا اجلّم الغفي هلذه املعجزة واشتهارها بعدُ بينهم حجة على من مل يشهدها .3

 :األسلئة
 .اقرأ نص احلديث من حفظك -
 ما معىن أجهش؟ -
 مىت كان عام احلديبية؟ -
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  اهلل جذع حِينُّ إىل رسول

 :والثالثونالرابع احلديث 

هُ  – َعْبِد اللَّهِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعن  َكاَن ِجذٌْع يَ ُقوُم ِإَلْيِه النَِّبيُّ »: قَالَ  –ا مَ َرِضَي اهلُل َعن ْ
ا ُوِضَع َلُه اْلِمْنبَ ُر َسِمْعَنا ِلْلِجْذِع ِمْثَل َأْصَواِت اْلِعَشاِر َحتَّى نَ َزَل النَِّبيُّ   فَ َلمَّ

 (.متفق عليه)« فَ َوَضَع َيَدُه َعَلْيهِ 
 :غريب الحديث

 .ُعَشراء، وهي اليت أتى عليها يف احلمل عشرة أشهر: النوق احلوامل، واحدهتا: الِعشار -
 :المعنى اإلجمالي للحديث

قصة حنني اجلذع، وهي من األمور الظاهرة اليت  -رضي اهلل عنه  -يف هذا احلديث يذكر جابر 
فحّن حىت مسع من يف املسجد صوتا   نقلها اخللف عن السلف؛ فقد افتقد هذا اجلذع الرسول 

وتلك من  ن،ومسح عليه فسك كأصوات النياق اليت أثقلها محل بطنها وقَ ُرب خماضها، حىت نزل إليه 
 .معجزاته، عليه أفضل الصالة و أزكى السالم

يا عباد اهلل، اخلشبة حتن إىل : إذا حدث هبذا احلديث بكى، وقال البصري لقد كان احلسن
 .شوقاً إليه ملكانه ، فأنتم أحق أن تشتاقوا إىل لقائه رسول اهلل 

 :مما يستفاد من الحديث
مبعجزة حسّية رآها الصحابة، وهي حنني جذع النخل الذي   تأييد اهلل سبحانه نبيه  .4

 .خيطب جبانبه قبل أن ينتقل إىل موضع منربه كان 
أقل  تدفع كاًل منا إىل أاّل يكون حبه للنيب  حنني اجلذع صورة حية حملبة النيب  .2

 .من حب ذلك اجلذع له
 .وسكن؛ فقد نزل ومسح على اجلذع حىت خفف عنه ما حل به رمحة النيب  .3

 :األسئلة
 .اقرأ نص احلديث من حفظك -
 ما معىن العمشار؟ -
  مل كان حنني اجلذع يوم اجلمعة؟ -
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  من حقوق النيب : املبحث الثامن

 الإميان ابلنيب  -

 حب النيب  -

 طاعة النيب  -

 اتباعه س نة النيب  -

 الصالة عىل النيب  -
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  بالنيباإلميان 

 :اخلامس والثالثون احلديث

َوالَِّذي نَ ْفُس : )َأنَُّه قَالَ  َعْن َرُسوِل اللَِّه  -َرِضَي اهلُل َعْنُه  –َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة  
ٍد بَِيِدِه َل َيْسَمُع ِبي َأَحٌد ِمْن َهِذِه األُمَِّة يَ ُهوِديٌّ َوَل َنْصَراِنيٌّ ثُمَّ َيُموُت َوَلْم  ُمَحمَّ

 (.مسلم( )لَّ َكاَن ِمْن َأْصَحاِب النَّارِ يُ ْؤِمْن بِالَِّذي ُأْرِسْلُت ِبِه إِ 
 :المعنى اإلجمالي للحديث

يف  مبن بيده حياته وهو اهلل تعاىل أنه ما من أحد تبلغه رسالته  يف هذا احلديث يقسم النيب 
اليهودي  من أهل النار، وامنا ذكر  –عياذا باهلل  –كان   إالحياته أو بعد موته مث ال يؤمن به 

والنصراين تنبيهًا على من سوامها وذلك ألن اليهود النصارى هلم كتاب فإذا كان هذا شأهنم مع أن هلم  
 .وعبدة األوثان من باب أوىل كامللحدينكتاباً فغيهم ممن ال كتاب له  

 :مما يستفاد من الحديث
 .على أمته اإلميان به أول حقوق النيب  .4
 .النار همل يؤمن به فمصي  مث كل من بلغته رسالة النيب  .2
 عن كل من بلغته رسالة النيب  أنه ال يغين اتِّباع الكتب السماوية السابقة بعثة النيب  .3

 .فلم يتَّبعها
قبل ذكر أهل الكتاب تنبيه هلم على أنه ال شريك هلل  مبن بيده حياته  يف قسم النيب  .1

 .يف ملكه من نيب وال مَلك وال غيه
 :األسئلة

 .احلديث من حفظك اقرأ نص -
 ما فائدة ذكر أهل الكتاب يف احلديث؟ -
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 النيب  حبُّ

 :السادس والثالثون احلديث

َل يُ ْؤِمُن َأَحدُُكْم َحتَّى َأُكوَن : )قَاَل النَِّبيُّ : قَالَ  -َرِضَي اهلُل َعْنُه  –َعْن َأَنٍس 
 (متفق عليه( )َأْجَمِعينَ َأَحبَّ ِإَلْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه َوالنَّاِس 

 :السابع والثالثون احلديث
َثاَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد ِبِهنَّ َحاَلَوَة : )قَالَ  َعِن النَِّبيِّ  -َرِضَي اهلُل َعْنُه  –وَعْنُه  

ا ِسَواُهَما، َوَأْن ُيِحبَّ الْ  َمْرَء َل ُيِحبُُّه ِإلَّ اإِليَماِن؛ َمْن َكاَن اللَُّه َوَرُسولُُه َأَحبَّ ِإَلْيِه ِممَّ
ِللَِّه، َوَأْن َيْكَرَه َأْن يَ ُعوَد ِفي اْلُكْفِر بَ ْعَد َأْن َأنْ َقَذُه اللَُّه ِمْنُه َكَما َيْكَرُه َأْن يُ ْقَذَف ِفي 

 (.متفق عليه(. )النَّارِ 
 :المعنى اإلجمالي للحديث

، وكيف أنه ال يكمل إميان املرء إال حينما عن مكانة حبه  يف هذين احلديثني يفصح النيب 
ذاق  أحب إليه من نفسه والناس أمجعني، وكيف أن من منحه اهلل تعاىل حب النيب  يصبح النيب 

واتباع  حالوة اإلميان فاستلذ بالطاعة، وهانت عليه كل مشقة قد تعرتض طريقه يف رضى الرسول 
مع هوى النفس أو أمر غيه فإن املؤمن  رض أمر النيب هديه والدعوة إليه، وهذا يعين أنه حني يتعا

وهنيه على ما سواه من األمور احملبوبة طبعا كاألقارب واألموال واألوطان، وقد  احلق يقدم أمر النيب 
چ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   چ : عليه فقال توعد اهلل على تقدمي غي النيب 

ڑ  ک  ک   ک  ک   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ 

 (.21التوبة ) چگ  گ  گ  گ  ڳڳ  
 :مما يستفاد من الحديثين

 .على أمته حبه  من أبرز حقوق النيب  .4
 .على غيه ال يكمل إميان املرء إال بتقدمي حب النيب  .2
 .ذاق حالوة اإلميان من حقق حب النيب  .3
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 :األسئلة
 .اقرأ نص احلديث من حفظك -
 اإلميان؟ما معىن ذاق حالوة  -

 

  طاعة النيب 

 :الثامن والثالثوناحلديث 

َمْن َأطَاَعِني فَ َقْد َأطَاَع : )قَالَ  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  –َرِضَي اهللُ َعْنُه  –َعْن َأَبي ُهَريْ َرَة  
 (. متفق عليه( )اللََّه َوَمْن َعَصاِني فَ َقْد َعَصى اللَّهَ 

 :التاسع والثالثون احلديث

ُكلُّ أُمَِّتي َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة ِإلَّ : )قَالَ  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  -َرِضَي اهلُل َعْنُه  –وَعْنُه  
َمْن َأطَاَعِني َدَخَل اْلَجنََّة َوَمْن : )يَا َرُسوَل اللَِّه َوَمْن يَْأَبى؟ قَالَ : قَاُلوا( َمْن َأَبى

 (.البخاري( )َعَصاِني فَ َقْد َأَبى
 :للحديث المعنى اإلجمالي

وهو مصداق آيات كثية من كتاب  وعال بطاعة رسوله  جليف احلديث األول ربط لطاعة اهلل 
 .(34آل عمران )  چڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  چ : اهلل منها

حني حكم بدخول كل أمة الدعوة اجلنة  طاعة الرسول  علىوجاء احلديث الثاين مرتبًا اجلزاء 
، وإال دخلوا النار بإبائهم عن تصديقه أو استحقوها إن عصوه فيما يأمرهم إن أطاعوا الرسول 

 . وينهاهم
صدقاً  ؛ فإن من أحبه هو يف احلقيقة من لوازم احلق السابق وهو حمبته  وهذا احلق للنيب 

 :من قلبه أطاعه، وهلذا قال القائل
 هذا لعمري يف القياسم بديعُ *** اإلله وأنت ُتْظهر ُحبَُّه تعصي 

حبَّ ملن حيُمبُّ ُمطيعُ *** لو كان ُحبََّك صادقاً ألطعته 
ُ

 إن امل
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 :مما يستفاد من الحديثين
 .معصية هلل تعاىل طاعة هلل سبحانه، ومعصية الرسول  أن طاعة الرسول  .4
 .النار مصي كل من كفر بهمن أمته، و  أن اجلنة مأوى كل من أطاع الرسول  .2
 .أن اإلنسان مسؤول عن فعله إن خياً فخي، وإن شراً فشر .3

 :األسئلة
 .من حفظك نياقرأ نص احلديث -
 ما املراد باألمة يف احلديث؟ -
 من يأىب دخول اجلنة؟ -

 

 سنته  اتباع 

 :األربعوناحلديث 

 -َرِضَي اهلُل َعْنُه  -َأنَُّه َسِمَع َأَنَس ْبَن َماِلٍك  َأِبى ُحَمْيٍد الطَِّويلِ  ْبنِ  ُحَمْيدِ  َعنْ  
ا َيْسأَُلوَن َعْن ِعَباَدِة النَِّبيِّ  يَ ُقوُل َجاَء َثالَثَُة َرْهٍط ِإَلى بُ ُيوِت َأْزَواِج النَِّبيِّ  ، فَ َلمَّ

َم ِمْن   َوأَْيَن َنْحُن ِمَن النَِّبيِّ : فَ َقاُلوا. ُأْخِبُروا َكأَن َُّهْم تَ َقالُّوَها َقْد ُغِفَر َلُه َما تَ َقدَّ
َر؟ َأنَا َأُصوُم : َوقَاَل آَخرُ . َأَحُدُهْم َأمَّا َأنَا فَِإنِّي ُأَصلِّي اللَّْيَل َأَبداا : قَالَ . َذْنِبِه َوَما تََأخَّ

ْهَر َوَل أُْفِطرُ  َفَجاَء َرُسوُل اللَِّه . َأنَا َأْعَتِزُل النَِّساَء َفاَل َأتَ َزوَُّج َأَبداا : َوَقاَل آَخرُ . الدَّ
  ََأنْ ُتُم الَِّذيَن قُ ْلُتْم َكَذا وََكَذا؟، َأَما َواللَِّه ِإنِّي أَلْخَشاُكْم ِللَِّه َوَأتْ َقاُكْم َلُه، : )فَ َقال

َس َلِكنِّي َأُصوُم َوأُْفِطُر، َوُأَصلِّي َوَأْرُقُد، َوَأتَ َزوَُّج النَِّساَء، َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّتي فَ َليْ 
 (.متفق عليه( )ِمنِّي
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 :احلادي واألربعون احلديث

َها  – َعاِئَشةَ  نْ عَ   َمْن َعِمَل َعَمالا َلْيَس : )قَالَ  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  –َرِضَي اهلُل َعن ْ
 .متفق عليه (. َعَلْيِه َأْمُرنَا فَ ُهَو َردٌّ 

 :ينغريب الحديث
 عدوها قليلة: تَ َقالُّوَها

 وهدييأي طريقيت : سنتي
 .أي مردود وباطل: ردٌّ

 :ينالمعنى اإلجمالي للحديث
وهديه فليس منه، أي إن فعل ذلك  عن أن من تنكب سنته  يف احلديث األول يفصح النيب 

 .ومن فعل ذلك تكاسال فليس من السالكني منهاجه حبق فليس على ملته  عنهاا ورغبة انتقاصاً هل
وهو ميثل قاعدة عظيمة من قواعد اإلسالم، وهو  جوامع كلمه  منوأما احلديث الثاين فهو 

صريح يف رد كل بدعة أحدثها املرء يف الدين أو اتبع فيها من أحدثها، فكل ما يأتيه منها فهو باطل غي 
 .معتد به

 :مما يستفاد من الحديثين
 .اتباع سنته واحلذر عن االبتداع يف الدين أن من حقوق النيب  .4
 .فهو باطل مرود على صاحبه أن كل عمل مل يشرعه النيب  .2
 أن كل ما وافق شيئا من أدلة الشرع أو قواعده العامة فهو مقبول .3

 :األسئلة
 .من حفظك نياقرأ نص احلديث -
 .؟(فهو رد: ) ما معىن قوله  -
 .؟(رغب عن سنيت: )ما معىن قوله  -
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   الصالة على النيب

 :الثاني واألربعون احلديث

ُهَما  –َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص   يَ ُقوُل  َأنَُّه َسِمَع النَِّبىَّ  –َرِضَي اهلُل َعن ْ
 (. مسلم( )َمْن َصلَّى َعَليَّ َصاَلةا َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه ِبَها َعْشراا) ...

 :المعنى اإلجمالي للحديث
حيث وعد على كل صالة  دل احلديث على سعة فضل اهلل تعاىل وعظم الصالة على النيب 

 .واحدة بعشر صلوات منه سبحانه، والصالة منه سبحانه رمحة
اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى : )أمته الصالة اإلبراهيمية اليت علمها النيب  وأفضل صيغ الصالة على النيب 

ٍد َوَعَلى آلم حُمَمَّ  يٌد، اللَُّهمَّ بَارمْك َعَلى حُمَمَّ يٌد جمَم يَم، إمنََّك محَم يَم َوَعَلى آلم إمبْ رَاهم ٍد، َكَما َصلَّْيَت َعَلى إمبْ رَاهم
يدٌ  يٌد جمَم يَم، إمنََّك محَم يَم َوَعَلى آلم إمبْ رَاهم ٍد، َكَما بَارَْكَت َعَلى إمبْ رَاهم ٍد َوَعَلى آلم حُمَمَّ  ".حُمَمَّ

 :حديثالمما يستفاد من 
 .استحباب الصالة على النيب  .4
 بعشر صلوات من اهلل سبحانه الصالة عليه  .2
 .كلما تكرر ذكره  تأكيد الصالة على النيب  .3

 :األسئلة
 .اقرأ نص احلديث من حفظك -
 مرة؟ ما فضل من صلى على النيب  -

 
 كهمَّ إذًا ُتْكَفى  

 :احلديث الثالث واألربعون

 َفَكمْ  َعَلْيكَ  الصَّاَلةَ  ُأْكِثرُ  ِإنِّي اللَّهِ  َرُسولَ  يَا: قُ ْلتُ : َعْن أَُبيِّ ْبِن َكْعٍب َقالَ 
 ِشْئتَ  َما): قَالَ  الرُّبَُع؟،: قُ ْلتُ : قَالَ . (ِشْئتَ  َما): فَ َقالَ  َصاَلِتي؟ ِمنْ  َلكَ  َأْجَعلُ 

رٌ  فَ ُهوَ  ِزْدتَ  فَِإنْ  رٌ  فَ ُهوَ  ِزْدتَ  فَِإنْ  ِشْئَت، َما): قَالَ  النِّْصَف؟،: قُ ْلتُ  ،(َلكَ  َخي ْ  َخي ْ
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رٌ  فَ ُهوَ  ِزْدتَ  فَِإنْ  ِشْئَت، َما): قَالَ  فَالث ُُّلثَ ْيِن؟،: قُ ْلتُ : قَالَ  ،(َلكَ  : قُ ْلتُ  ،(َلكَ  َخي ْ
َك، ُتْكَفى ِإذاا): قَالَ  .ُكلََّها؟ َصاَلِتي َلكَ  َأْجَعلُ  الترمذي ( )َذنْ ُبكَ  َلكَ  َويُ ْغَفرُ  َهمَّ

 (.وحسنه
 :غريب الحديث

 .املعىن املراد يف احلديث يف اللغة الدعاء، وهو الصالة: َصاَلِتي
 :المعنى اإلجمالي

رضي اهلل  –والدعاء له؛ فقد ذكر ُأيَبُّ بن كعب  هذا احلديث يُبنيِّ مكانة الصالة على النيب 
وسأل ، وذلك يشمل الصالة عليه وسؤال الوسيلة له وحنو ذلك، أنه يكثر من الدعاء للنيب  -عنه 

ال جيب عليه  أنه ، فبني له عما ينبغي أن يصرفه من الوقت عند الدعاء لنفسه للصالة على النيب 
مهه ويغفر ذنبه، ويف فإنه ُيكفى  له دعائه  حني يصرف كلَّ إن أكثر فهو خي له، و  قدر حمدد إال أنه

ومن ُغفر ذنبه سلم من حمن ه سلم من حمن الدنيا، الدنيا واآلخرة؛ فمن ُكفي مهَّ  يذلك مجاع خي 
 .اآلخرة

 :مما يستفاد من الحديث
 .عمظم فضل الصالة على النيب  .4
 . اعتناء الصحابة رضوان اهلل عليهم بالصالة على النيب  .2
 .كاالستفتاء وحنوه  شرعي جواز ذكر اإلنسان صاحل عمله، لغرض .3

 :األسئلة
 .اقرأ نص احلديث من حفظك -
 .« صاليت؟كم أجعل لك من »ما معىن  -
 ما العمل الذي يرشد إليه احلديث؟ -
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 فهرس احملتويات

 1 _____________________________________________________________ املقدمة

 4 ____________________________________ :وفيه البعثة، قبل  النيب أخالق من:  األول املبحث

  ___________________________________________________________________ 5 النيب صدق

 5 ___________________________________________ ...(أريتم لو أخربتكم أن خيال بالوادي):األول احلديث

  _______________________________________________________________ 6 النيب أوصاف كمال

 6 ____________________________________________  «... كال واهلل ال خيزيك اهلل أبدًا »  :الثاني احلديث

 8 _______________________________________ اهلجرة إىل البعثة من  النيب: الثاني املبحث

 9 ___________________________________________________________________ :البعثة بشارات

  ______________________________________________________________ 9 النيب رؤيا صدق

 9 _____________________________________________  «... أول ما بدئ به رسول اهلل »  :الثالث احلديث

  __________________________________________________________ 01 النيب على احلجر سالم

 01 _______________________________________ ...(إني ألعرف حجرًا مبكة كان يسلم علّي) :الرابع احلديث

 01 _______________________________________________________________ أواًل التوحيد كلمة

 01 ______________________________________ يا أيها الناس قولوا ال إله إال اهلل تفلحوا) :اخلامس احلديث

 00 __________________________________________________________ العبادة يف اإلخالص حتقيق

 00 __________________________________________ ...(أخربني مبا يقربين من اجلنة»  :السادس احلديث

 01 __________________________________________________________ مكة بأهل  النيب رمحة

 01 ________________________________________  «... يا حممد إن اهلل قد قول قوم لك »  :السابع احلديث

  ______________________________________________ 15 النيب هجرة: الثالث املبحث

 16 ___________________________________________________________ !ثالثهما اهلل باثنني ظنك ما

 06 ____________________________________________ !(ما ظنك باثنني اهلل ثالثهما؟) :الثامن احلديث

  ______________________________________________________________ 11 النيب يطلب سراقة

 01 __________________________________________________ (ال حتزن إن اهلل معنا) :التاسع احلديث

 19 _________________________________________ املسلم اجملتمع بناء أسس من: الرابع املبحث

 02 ____________________________________________________ املدني للمجتمع أساس أول والرمحة العدل

 01 _______________________________________________ (هنا إن شاء اهلل املنزل )...  :العاشر احلديث

 01 _________________________________________________________ :اجملتمع استمرار ضمان املؤاخاة
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 00 ____________________________________________ ملا قدمو املدينة آخى ... »  :عشر احلادي احلديث

  ____________________________________________ 02 النيب أخالق من: اخلامس املبحث

  ________________________________________________________________ 04 النيب عفو من

 02 __________________________________________ ...(إن هذا اخرتط علّي سيفي ) :عشر الثاني احلديث

  _________________________________________________________________ 05 النيب حلم من

 05 ______________________________________________ أن أعرابيا جبذه بردائه :عشر الثالث احلديث

  (1) _____________________________________________________________ 06 النيب رمحة من

 06 ______________________________________ «... ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال »  :عشر الرابع احلديث

  (2) _____________________________________________________________ 08 النيب رمحة من

 02 ____________________________________ ...(إني ألدخل يف الصالة فأريد إطالتها) :عشر اخلامس احلديث

  _________________________________________________________________ 09 النيب رفق من

 09 ___________________________  «... قبله وال بعده أحسن تعليمًا منه ما رأيت معلمًا ... »  :عشر السادس احلديث

  (1) ______________________________________________________________ 22 النيب عدل من

 11 ______________________________ ...(لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها )...  :عشر السابع احلديث

  (2) ______________________________________________________________ 21 النيب عدل من

 10 __________________________________________ بن حضري سيداملزاح مع ُأ حديث :عشر الثامن احلديث

  ________________________________________________________________ 22 النيب وفاء من

 11 ____________________________________________  اإلهداء إىل صدائق خدجية :عشر التاسع احلديث

  _________________________________________________________________ 24 النيب كرم من

 12 ______________________________  «... نسجت  ييا رسول اهلل إن: جاءت امرأة بربدة قالت»  :العشرون احلديث

  (1) _____________________________________________________________ 25 النيب تواضع من

   ... » __________________________________ 15 ما حنن جلوس مع  النيب نبي»  :والعشرون احلادي احلديث

  (2) _____________________________________________________________ 26 النيب تواضع من

 16 ________________________________________ « ... متكئًا   النيب  ما رئي»  :والعشرون الثاني احلديث

  (3) _____________________________________________________________ 21 النيب تواضع من

 11 ____________________________________  «... وإنه لعلى حصري قد أثر عليه »  :والعشرون الثالث احلديث

 29 __________________________________ النبوية السرية يف  النيب تعامل من: السادس املبحث
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 : ______________________________________________________ 42 النيب سرية يف اإلنسان حقوق من

 21 ____________________________________ ...(إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ) :والعشرون الرابع احلديث

   (1) ______________________________________________________ 41 النيب سرية يف الطفل معاملة

 20 _____________________________  «... فقال للغالم أتأذن لي أن أعطي هؤالء ... »  :والعشرون اخلامس احلديث

   (2) ______________________________________________________ 40 النيب سرية يف الطفل معاملة

 20 ____________________  «... حسنًا  يف إحدى صالتي العشاء حاماًل  خرج علينا رسول »  :والعشرون السادس احلديث

   (3) ____________________________________________ 42 النيب سرية يف الطفل معاملة

 21 _______________________________ « ... خيطب فأقبل احلسن   كان رسول اهلل »  :والعشرون السابع احلديث

   (1) ___________________________________________________ 44 النيب سرية يف احليوان حق مراعاة

 22 _______________________________ ... (بينا رجل يف الطريق اشتد عليه العطش ) :والعشرون الثامن احلديث

   (2) ___________________________________________________ 45 النيب سرية يف احليوان حق مراعاة

 25 ___________________________________________ (من فجع هذه بولدها؟) :والعشرون التاسع احلديث

   (3) ___________________________________________________ 46 النيب سرية يف احليوان حق مراعاة

 26 ________________________________________ ...(دخلت املرأة النار يف هرة ربطتها) :الثالثون احلديث

  _______________________________________________________ 41 النيب سرية يف بالبيئة العناية

 21 ________________________________________ ...(ما من مسلم يغرس غرسًا ) :والثالثون احلادي احلديث

  ___________________________________________ 49 النيب معجزات من: السابع املبحث

 52 __________________________________________________________________ ألفًا تطعم َعَناق

 51 ________________________________  أهل اخلندق إىل عناق جابر  دعوة الرسول  :والثالثون الثاني احلديث

 51 ____________________________________________________________ ومخسمائة ألفا تسقي ركوة

 50 ___________________________________  «... فجعل املاء يثور بني أصابعه ... »  :والثالثون الثالث احلديث

  _____________________________________________________________ 52 رسول إىل حِينُّ جذع

 51 __________________________  «... فلما وضع له املنرب   كان جذع يقوم إليه النيب »  :والثالثون الرابع احلديث

  _____________________________________________ 54 النيب حقوق من: الثامن املبحث

 ________________________________________________________________ 55 بالنيب اإلميان

 55 __________________________________ ... (والذي نفس حممد بيده ال يسمع بي أحد ) :والثالثون اخلامس احلديث

 ___________________________________________________________________ 56 النيب حب
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 56 __________________________________ ..(ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ) :والثالثون السادس احلديث

 56 ________________________________ ...(اإلميان ثالث من كن فيه وجد بهن حالوة) :والثالثون السابع احلديث

  _________________________________________________________________ 51 النيب طاعة

 51 _______________________________________ ...(من أطاعين فقد أطاع اهلل ) :والثالثون الثامن احلديث

 51 ___________________________________ ...(كل أميت يدخلون اجلنة إال من أبى: )ع والثالثونث التاساحلدي

  _________________________________________________________________ 58 سنته  اتباع

  ____________________________________ 52حديث الرهط الذين سألوا عن عبادة النيب  :األربعون احلديث

 59 ___________________________________ (من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد) :واألربعون احلادي احلديث

  _______________________________________________________________ 62 النيب على الصالة

 62 ____________________________________ (من صلى علّي صالة صلى اهلل عليه بها عشرًا) :واألربعون الثاني احلديث

  ______________________________________ 62  يف فضل اإلكثار من الصالة على النيب  :واألربعونلث الثا احلديث

 


