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 بسم هللا الرحمن الرحيم                                              

  الحديث األول :                                                  

إنََّما األعَمال  : )) يقولُ  –صلى هللا عليه وسلم  -، قال: َسِمْعُت َرسوَل هللاِ -رضي هللا عنه  -َعْن ُعَمَر 

ْت وإِنَّما ِلُكل ِ امريٍء ما نََوى فََمْن َكانَْت ِهْجَرتُهُ إلى هللاِ وَرُسوِلِه فِهْجَرتُهُ إلى هللاِ وَرُسْوِلِه وَمْن َكانَ بالن ِيَّاتِ 

 (( . رواهُ البُخاريُّ وُمسِلم   ِهْجَرتُهُ ِلُدْنيَا يُِصْيبُها أو امرأةٍ يَْنِكُحَها فِهْجَرتُهُ إلى ما َهاَجَر إليهِ 

) بن رياح بن بن قرط نفيل بن عبد العزى هو الصحابي الجليل عمر بن الخطاب بن لراوي : ترجمة ا ●

، وولي الخالفة  ٢٣، استشهد في ذي الحجة سنة  عدي بن كعب القرشيبن رزاح بن  بضم القاف (

 عشر سنين ونصفا .

 معاني الكلمات :   ●

وهي لغةً جمع النية ات : ن يَّ ال إنها للعموم .إنها خاصة في التقرب وقيل إنما : أداة حصر . األعمال : قيل 

مأخوذة من الَهْجِر وهو الهجرة :  إلى هللا تعالى .: العزم على الفعل العبادة تقربا القصد ؛ وشرعا : 

القرب سُميت بذلك أي  من الُدنو ِ الدنيا :  إلى بلد التوحيد .، والمراد هنا االنتقال من بلد الشرك التَرُك 

 إلى الزوال . ها نُو ِ لدُ 

  المعنى اإلجمالي : ●

الرحمن بن مهدي وغيره : ينبغي لمن جليلة من قواعد اإلسالم لذلك قال عبد هذا حديث عظيم وقاعدة 

. وقال الشافعي رحمه هللا تعالى تنبيًها للطالب على تصحيح النية أن يبدأ فيه بهذا الحديث َصنََّف كتابًا 

ألن النبي صلى هللا عليه وسلم أخبر أن . وهو القياس الصحيح لوزن األعمال  وغُره : هو ثُلُث اإلسالم

 شر ٍ . من عمله نيَّتُه من خير أو وأن حظَّ العاملِ األعمال بحسب النيات 

 : فوائد الحديث   ●

  َّاتها .أن األعمال معتبرة بني 
  على حسب نيَّتِه .أن ثواب العامل على عمله 

  األمثال للتوضيح والبيان .ضرب العاِلِم 
  حرمانا أجراء ويكون إلنساٍن آخر إلنساٍن أن العمل الواحد يكون 

  األمور بمقاصدها << .من األدلة على القاعدة الفقهية الكبرى هذا الحديث << 

  الحديث الثاني :                                                

 -صلى هللا عليه وسلم  -: بَينََما نَْحُن جلوس عنَد َرسوِل هللا  ، قال -رضي هللا عنه  -الَخطَّاِب َعْن ُعَمَر بن 

ِرفُهُ ِمن ا ذاَت يوٍم، إْذ َطلََع علينَا َرُجل  َشِديُد بياِض الث ِياِب، َشِديُد َسَواِد الشَّْعِر، ال يُرى عليِه أثَُر السَّفَر، وال يَع

ِ ، حتَّى َجلََس إ أحد   ،  ، ووضع َكفَّيه على فَِخذيه ، فأسنََد ُرْكبَتَْيِه إلى ُرْكبَتَْيهِ  -صلى هللا عليه وسلم  -لى النَّبي 

دُ  وقالَ   . ، أخبِرني َعِن اإلسالمِ  : يا ُمَحمَّ
داً رسوُل هللاِ، : أْن تَْشَهَد أْن ال إلهَ إالَّ هللا، وأنَّ  اإلسالمُ  : )) -صلى هللا عليه وسلم  -فقال َرسوُل هللا  محمَّ

كاةَ  وتُقيَم الصَّالةَ  : َصَدقَت ،  (( . قال ، وتَُحجَّ البَيَت إن استََطعَت إليه سبيالً  ، وتصوَم رمَضانَ  ، وتُؤتِي الزَّ

قُهُ  قال  . : فَعَِجبنا لَهُ يسأَلُهُ ويصد ِ
وُكتُبِه، وُرُسله، واليَوِم اآلِخِر، وتُْؤِمَن بالقَدِر أْن تُْؤِمَن باهللِ ومالئِكَته  : )) . قال : فأْخبِرني َعِن اإليمان قال

هِ   . : َصَدقتَ  (( . قالَ  َخيِرِه وَشر ِ
 : ))أْن تَعبَُد هللاَ كأنََّك تَراهُ، فإْن لَْم تَُكْن تَراهُ فإنَّهُ يراَك(( . ، قال : فأْخبِرنِي عِن اإلْحَسانِ  قالَ 

 ))َما الَمسُؤوُل َعْنَها بأعلََم ِمَن السَّائِل(( .:  قال   .؟ قال: فأخبِرني َعِن السَّاعةِ 
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 . ؟ : فأخبِرني عْن أَماَرتِها قال
 ( .( أْن تَِلد األَمةُ َربَّتَها وأْن تَرى الُحفاة العُراة العَالةَ رَعاَء الشَّاِء يَتََطاَولوَن في البُنيانِ  : )) قال

ً  ثُمَّ اْنَطلَقَ   . : هللا ورسولُهُ أعلَمُ  قلتُ    .(( ؟ يا ُعَمُر، أتَدِري َمِن السَّائل )):  ، ثمَّ قال لي ، فلبثُْت َملي ا

 (( . رواه مسلم  فإنَّهُ ِجبريُل أتاُكم يُعَل ُِمُكم ِدينَُكم : )) قال

 ترجمته .سبق  ترجمة الراوي : ●

  معاني الكلمات : ●

من األمارة بفتح الهمزة أماراتها : ؛ وكالهما صحيح . المشهور بالضم ؛ وروَي بالنون المفتوحة ال يُرى : 

 العُراة : أي ليس لم ثياب تَكُسوهم . لهم نعال . أي ليسفاة : العالمة . أماراتها أي عالماتها . الحُ ؛ وهي 

 قليلة .مليا : فترة  العالة : الفُقراء . 

  المعنى اإلجمالي : ● 

عظيم يبي ِن فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال الشيخ صالح الفوزان حفظه هللا تعالى : هذا الحديث 

بي ن فيه شيئا من عالمات الساعة ؛ وهذا الحديث فيه اإلحسان ويُبي ِن بي ِن يُ أركاَن اإلسالِم وأركان اإليمان و

 سواء في الدين ، فمنهم المسلم ثم المؤمن ثم المحسن مراتب . والناس ليسُوا على َحد ٍ الدين كلَّه وأن الدين 

أحد هذه المراتب َحسب إال أنه البُدَّ من فوَق بعٍض وبعضها أَوسُع من بعٍض مراتب بعُضها وهذه 

 . انتهى كالمهاالستطاعة 

 فوائد الحديث :   ●

  في كل وقت .الواجب الرجوعُ إلى أهل العلم 

  فقد يسأل للتعليم .، أن السائل كما يسأل للتَّعلُّم 
  ِم . آداب المتعل ِِم عند المعل ِ بيان 
  ستَّة  . أن أركان اإلسالم خمسة وأصول اإليمان 

  . أن للساعة عالمات 
  ) هللا أعلم . لما ال يعلم : قال المسؤول ) العالم 

  قا ، هذا الحديث دليل على أن اإلسالم باألمور الظاهرة يُفَسَّر اإلسالم واإليمان إذا اجتمعا تفرَّ

 واإليمان باألمور الباطنة .

 الحديث الثالث                                             
:  ، يقولُ -صلى هللا عليه وسلم  -َرسوَل هللاِ  : َسِمْعتُ  عن عبِد هللاِ بِن ُعمَر بن الخطاب رضي هللا عنُهما، قال

داً َعْبُده َوَرسولُهُ  : َشهادةِ أنْ  بُنِي اإلسالُم َعلى َخْمٍس  )) كاةِ  ، وإقاِم الصالةِ  ال إلهَ إالَّ هللا، وأنَّ ُمحمَّ  ، وإيتاِء الزَّ

ِ البيتِ   . (( . َرواهُ البُخاِري وُمسلم   ، وَصوِم َرمضانَ  ، وَحج 

عبد الرحمن ، هو الصحابي الجليل عبد هللا بن عمر بن الخطاب رضي عنهما ، أبو ترجمة الراوي :  ●

ا لآلثار، مات سنة أشد ِ الناس اتباعً ؛ وكان من من الصحابة وهو أحد المكثرين  بيَسيرٍ  ْعثَةِ عد البِ بُوِلَد 

 أول التي تليها .وسبعين في آخرها أو في ثالث 

 معاني الكلمات :  ●

 أو أشياء . ؛ في بعض الروايات " خمسة " أي أركان أو دعائٍم   خصالخمٍس : أي خمِس 

 مع النيَّة . ومختَتِمة  بالتسليم : أقوال وأفعال مفتتََحة  بالتكبير ، وشرًعا الدعاء  : غةً لالصالة 
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 . ، وشرًعا حقٌّ واجب  في ماٍل خاٍص النماء والطهارة الزكاة لغةً : 

م القصد وشرًعا الحجُّ لغةً :   . ألعماٍل مخصوصة في زمن مخصوص : قصد بيِت هللاِ الُمَحرَّ

 الفجر إلى غروب الشمس .اإلمساك عن المفطرات مع النية من طلوع لغةً : اإلمساك وشرًعا الصَّوم 

 المعنى اإلجمالي :  ●

وبقيَّة مبنيُّ عليها وأن الشهادتين أسُّ األسُِس الخمس وأن اإلسالم بياُن ِعظِم شأن هذه في هذا الحديث 

 الشهادتين . إذا لم تكن مبنيَّةً على هاتين وغيرها تابع  لها وأن األعمال ال تنفع األركان 

  فوائد الحديث : ●

  بُنَي عليها . أَهِمي ةَ هذه الخمسة لكون اإلسالم بياُن 
  إال إذا بُنَي عليهما .، فال يُقبل عمل   وهما أساس  لغيرهماأن الشهادتين أساس  في نفسها 

  َّمة ركن  من أركان الدين . عائِهم أن اإلمافي هذا الحديث ردٌّ على الروافض في اد 

، فهذا من باب الترتيب في الذكر دون الحكم ألن تنبيه : جاء في هذه الرواية تقديم الحج على الصوم 

 َصوم رمضان واجب قبل الحج .

 الحديث الرابع                                                 

ثنا رسوُل هللا  قالَ  –رضي هللا عنه  -َعْن عبِد هللاِ بِن َمسعوٍد  اِدُق  -صلى هللا عليه وسلم  -: َحدَّ وُهَو الصَّ

ِه أَربعيَن يَوماً نطفة  : )) الَمصدوقُ  ، ثمَّ يكوُن  ثمَّ يكوُن َعلَقَةً ِمثَْل ذلكَ  ،إنَّ أََحَدُكم يُْجَمُع خلقُهُ في بَطِن أُم ِ

وحَ ، ثمَّ يُرسُل هللا إليه الَملَك،  ُمضغةً ِمثَل ذلكَ  بَِكتْب ِرزقه وعمله :  ، ويُْؤَمُر بأربَعِ كلماتٍ  فيَْنفُُخ فيه الرُّ

، فوالذي ال إله غيره إنَّ أحدُكم ليَْعَمُل بعَمِل أهِل الجنَِّة حتَّى ما يكوَن بينَهُ وبَينها إالَّ  وأَجِله، وشقيٌّ أو َسعيد  

، وإنَّ أحدكم ليَعَمُل بعمِل أهل النَّاِر حت ى ما يكون  ر فيدُخلها، فيَسبُِق عليِه الكتاُب فَيعَمُل بعَمِل أهل النَّا ِذراع  

 . ( َرواهُ البُخاريُّ وُمسلم  ( ، فيسبُِق عليه الِكتاُب، فيعَمُل بعمِل أهل الجنَِّة فيدُخلُها بينَهُ وبينها إالَّ ِذراع  

الهذلي ، أبو عبد الرحمن هو الصحابي الجليل عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب  : الراويترجمة  ●

ره عمُر على الكوفة ومات ومن كبار علماء الصحابة وهو من السابقين األولين  سنة اثنتين وثالثين ، أمَّ

 بالمدينة .أو في التي بعدها 

 غُه اآلكل . القطعة من اللحم بقدر ما يمضُ . المضغة العلقة : الدم الجامد الغليظ  معاني الكلمات :● 

اإلنسان في صلى هللا عليه وسلم في هذا الحديث الشريف أطوار خلق بي ن النبي  اإلجمالي :المعنى ● 

في السعادة والشقاوة ما يكون عليه اإلنسان عند ما هو كائن  وأن الِعْبَرةَ كلَّ بطن أمه وأن قظَر هللا َسبََق 

 الموت . 

  فوائد الحديث : ●

  ه .بيان أطوار خلق  اإلنسان في بطن أم ِ
 وبذلك يكون إنسانًا .يكون بعد مائة وعشرين يوما وحِ نَفَخ الرُّ  أن 

 أن من المالئكة من هو موكَّل  باألرحام . 
 . وجوب اإليمان بالغيب ووجوب اإليمان بالقدر 
  استحالف لتأكيد الكالم . جواز الحلف من غير 

  أن األعمال بالخواتيم. 

  . الَحثُّ على االستعاذة من سوِء الخاتمِة 
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 الحديث الخامس                                               
َمْن أَْحَدَث في أَْمِرنا َهذا ما  : ))-صلى هللا عليه وسلم  -: قَاَل رسوُل هللاِ  َعْن عائشةَ َرِضَي هللاُ َعْنَها قالتْ 

 ((  َمْن َعِمَل َعَمالً لَيَس َعلَيِه أَمُرنا فَهو َردٌّ  : )) وفي ِروايٍة لُِمسِلمٍ  ،(( َرواهُ البُخاِريُّ وُمسِلم   لَيس ِمنهُ فَهو َردٌّ 

ملقا ، وأفضل أزواج عائشة بنت أبي بكر الصديق ، أفقه النساء هي أم المؤمنين : ترجمة الراوية ● 

سبع وخمسين على ففي التفضيل بينهما خالف مشهور ، ماتت سنة النبي صلى هللا عليه وسلم إال خديجة 

 الصحيح .

 ن إطالقِ هو موردٌّ : أي مردود أمِرنا : أي في شرِعنا . : اخترع وأنشأ .  أحدثمعاني الكلمات : ● 

 . على اسم المفعولالمصدر 

من جوامع كلمه صلى هللا عليه عظيمة من قواعد اإلسالم وهو هذا الحديث قاعدة المعنى اإلجمالي : ● 

 .في رد ِ البدع والمخترعات وسلم فإنه صريح 

  فوائد الحديث : ●

 . تحريم االبتداع في الدين 

  صاحبه على بدعة مردود  على أن العمل المبني. 
 . أن النهي يقتضي الفساد 

  تغيَّر في باطن األمر .الحاكم ال يَ أن حكم 

  ُّالفاسد باطل . لحَ أن الص 

 


