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 (١بداية من »مقدمة المؤلف ابن رجب الحنبلي رحمه  تعالى« إلى »الحديث األول :إنما
األعمال بالنيات«
•
•
•
•
•

مقدمة المؤلف ابن رجب الحنبلي رحمه  تعالى.
جوامع َ
الكلِم نوعان.
َ
المصنفات في جوامع الكلِم.
ابن رجب يوجز القول عن منھجه.
الحديث األول:
 oتخريج الحديث.
 oالنية في اللغة والشرع.
 oصحة الحديث وتلقي األمة له.
 oالقيمة العلمية لھذا الحديث عند األئمة.
 oمعنى قوله صلى  عليه وسلم) :إنما األعمال بالنيات(.
 oمعنى قوله صلى  عليه وسلم) :وإنما لكل امرئ ما نوى(.
 oالنية في اللغة وعند علماء الشرع.
 oالنية في كالم النبي صلى  عليه وسلم وفي القرآن.
 oمثال تمييز العادات من العبادات.
 oعبادات أھل الغفلة عادات ،وعادات أھل اليقظة عبادات ،ومثاله.
 oتمييز العبادات بعضھا من بعض بالنية.

١

 (٢بداية من »النية في أقوال السلف« إلى »الوعيد على تعلم العلم لغير وجه  تعالى«
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

النية في أقوال السلف.
أصول اإلسالم تدور على ثالثة أحاديث.
بيان أخلص العمل وأصوبه ،ودليل ذلك.
حكمة ترتيب الجمل في الحديث.
أصل معنى الھجرة.
من ھو المھاجر إلى  ورسوله صلى  عليه وسلم ًّ
حقا؟
من ھاجر للدنيا.
التعبير بقوله) :إلى ما ھاجر إليه(.
قصة مھاجر أم قيس.
أقسام الھجرة.
شروط السفر إلى بالد الكفار.
قياس األعمال على الھجرة.
الوعيد على العمل لغير  تعالى.
تعليم العلم واإلنفاق لغير وجه  تعالى.
الوعيد على تعلم العلم لغير وجه  تعالى.

 (٣بداية من »أقسام العمل لغير وجه  تعالى« إلى »فصل :في بعض األحكام الفقھية للنية«
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أقسام العمل لغير وجه  تعالى.
حكم العمل يخالطه الرياء.
العمل  Sثم تطرأ عليه نية الرياء.
العمل  Sثم ُيلقي  له الثناء الحسن.
الرياء في اللغة.
بيان أن الرياء من صفات المنافقين.
حكم الرياء.
حكم العبادة إذا خالطھا الرياء.
النية عند الفقھاء.
فصل :في بعض األحكام الفقھية للنية.
النية في العبادات.
الجمع بين نية الوضوء وقصد آخر.
النية واأليمان.
بيان أن اليمين يكون على نية المستحلِف.
النية في الطالق والعِتاق.
النية والتلفظ بھا في العبادات.
األصل في الھجرة.

 (٤بداية من »الحديث الثاني :اإلسالم  ..اإليمان  ..اإلحسان« إلى »شرح أركان اإلسالم
الخمسة«
•

الحديث الثاني:
 oشرح الحديث.
 oمن ھو الرسول؟
 oأصل الصيام في اللغة.
 oمعنى اإلسالم.
 oأدلة شمول اإلسالم لألعمال الظاھرة.
 oشرح أركان اإلسالم الخمسة.
 oمعنى الشھادتين.

٢

o
o

ً
آلھة ُتعبد من دون ؟
كيف ُيقال) :ال إله إال ( مع أن ھناك
ھل ھذه الشھادة ُتدخل اإلنسانَ في اإلسالم؟

 (٥تتمة »شرح أركان اإلسالم الخمسة« إلى »حكم من أنكر العلم القديم السابق«
•
•
•
•
•
•
•
•

أمورا.
شھادة أن محمدًا رسول  تستلزم
ً
تتمة شرح باقي أركان اإلسالم الخمسة.
ُّ َّ
والسنة.
معنى اإليمان في القرآن
الزم اإليمان بالرسل.
اإليمان بالقدر على درجتين.
الناس في القدر ثالثة أقسام.
الفرق بين الجبرية والقدرية.
حكم من أنكر العلم القديم السابق.

 (٦بداية من »التفريق بين اإلسالم واإليمان« إلى »فصل :فيما يدخل في مسمى اإلسالم
واإليمان«
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

التفريق بين اإلسالم واإليمان.
دخول األعمال في اإليمان.
كيف نجمع بين النصوص في تعريف اإليمان؟
التحقيق في الفرق بين اإليمان واإلسالم.
لماذا قيل :كل مؤمن مسلم؟ ول َِم ال يقال :كل مسلم مؤمن؟
ً
منافقا النفاق األصغر؟
كفرا أصغر أو
ھل ُيسمى مرتكب الكبائر
كافرا ً
ً
متى يجوز نفي وصف اإلسالم؟ وماذا إذا نفي اإليمان وأثبت اإلسالم؟
خطورة قضايا اإليمان والكفر.
فصل :فيما يدخل في مسمى اإلسالم واإليمان.
من النصوص الدالة على شمولية اإلسالم لألقوال واألعمال.
دخول العمل في اسم اإليمان.
معنى الرضا باًّ S
ربا.
اإليمان في اللغة.
اإليمان با Sيتضمن أربعة أشياء.

 (٧بداية من »بيان أن اإليمان با Sيتضمن أربعة أشياء« إلى »اإليمان بالرسل«
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اإليمان با Sيتضمن أربعة أشياء.
اإليمان بالمالئكة.
أمورا.
اإليمان بالمالئكة يتضمن
ً
من أعمال المالئكة.
اإليمان بالكتب.
حكم العمل بشرع من قبلنا.
اإليمان بالكتب يتضمن أربعة أمور.
اإليمان بالرسل.
الفرق بين النبي والرسول.
ما الفائدة من النبي بعد آدم عليه السالم إذا كان لم يؤمر بالتبليغ؟
أول الرسل نوح عليه السالم.
أولو العزم من الرسل.
قصة ابتالء إبراھيم عليه السالم.
بيان أن ُ َّ
الخلة أعظم أنواع المحبة.

٣

 (٨اإليمان باليوم اآلخر ،واإليمان بالقدر
•
•
•
•
•

اإليمان باليوم اآلخر.
ما يتضمنه اإليمان باليوم اآلخر.
اإليمان بالقدر.
اإليمان بالقدر يتضمن أربعة أمور.
مراتب اإليمان بالقدر.

 (٩بداية من »مراتب اإليمان بالقدر« إلى »أقسام أشراط الساعة«
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اإليمان بالقدر.
اإليمان بالقدر يتضمن أربعة أمور.
مراتب اإليمان بالقدر.
ً
ً
وتفصيال.
جملة
ذكر  عز وجل العلم في آيات كثيرة
ھل صفات  مخلوقة؟
والسنة.
فصل :عن اإلحسان وكيف ورد في القرآن
ُّ
تفسير النبي صلى  عليه وسلم لإلحسان.
أدلة قرب  من العبد ومعيته له وشھوده عليه.
متى يستأنس العبد باS؟
بيان أن العبادة ال تتحقق إال بأمرين.
لإلحسان مرتبتان.
الساعة واستئثار  بعلمھا.
أقسام أشراط الساعة.

 (١٠بداية من »الساعة واستئثار  بعلمھا« إلى »من فوائد الحديث الثاني :حديث جبريل«
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الساعة واستئثار  بعلمھا.
من أمارات الساعة :أن تلد األمة ربتھا.
العراة العالة ِرعاء الشاء يتطاولون في البنيان.
من أمارات الساعة :أن ترى الحفاة ُ
أمارت أخرى للساعة.
التطاول في البنيان وعالم يدل؟
من فوائد الحديث الثاني حديث جبريل.
ما ھو اإلسالم؟
حكم من ترك ً
ركنا من أركان اإلسالم.
ً
ً
ً
مرجئا؟
كفرا أكبر( يكون
تكاسال
ھل من قال) :إن تارك الصالة
وتھاونا ال يكفر ً
إذا ترك الصالة عمدًا ،ھل يقضيھا أو ال؟
يزكِ تھا ً
من مات ولم ُ َ
ونا ،ھل تخرج الزكاة من ماله أو ال؟
ُ
قوى؟
ھل المالئكة أجسام أو أرواح أو َ
حكم من آمن بواحد من الرسل فقط.

 (١١تابع »من فوائد الحديث الثاني :حديث جبريل«
•
•
•
•
•
•
•

الرد على منكري البعث.
مراتب اإليمان بالقدر.
أنواع الكتابة.
ھل الكتابة تتغير أو ال تتغير؟
بطالن دعاء) :اللھم إني ال أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه(.
بيان أن الجھمية لھم ثالث جيمات كلھا فساد.
الفرق بين اإلرادة الشرعية واإلرادة الكونية.

٤

 (١٢اإلرادة الشرعية واإلرادة الكونية ،وخلق أفعال العباد
•
•
•
•
•

الفرق بين اإلرادة الشرعية واإلرادة الكونية.
أفعال العبد على ثالثة أقسام.
ھل فعل العبد مخلوق  Sأو ال؟
ھل في القدر شر؟
ھل ھناك حكمة في تقدير إيجاد المخلوقات الشريرة؟

 (١٣الحديث الثالثُ :بن َِي اإلسالم على خمس
•

الحديث الثالث:
 oبيان مفردات الحديث.
 oمعنى الحديث ،ومقصوده.
 oالمراد بالشھادتين.
 oبيان أن اإليمان داخل في ضمن اإلسالم.
 oما ھي ُ
الكنية؟
 oمعنى الشھادتين.
 oھل يتوقف الحج على بذل المال؟
 oاإلسالم يطلق على ثالثة معان.
 oوجه حصر األركان في خمسة.
 oالصالة في اللغة والشرع.
 oما السر في جمع شھادة أن ال إله إال  وأن محمدًا رسول  في ركن واحد وھما أمران؟
 oالزكاة َ
وشرعا.
لغة
ً
 oالترھيب من منع الزكاة.
 oالصوم ً
وشرعا.
لغة
ً
 oإقام الصالة وتركھا.
 oارتكاب محرم قد يمنع قبول طاعة.
 oبطالن القول بزوال اإليمان لزوال بعض أعماله.
 oمن فوائد الحديث الثالث.
 oمن ترك ً
شيئا من أركان اإلسالم.
 oلماذا لم يذكر الجھاد في األركان؟

 (١٤الحديث الرابع :إن أحدكم ُيجمع َخلقه في بطن أمه
•

الحديث الرابع:
 oبيان مفردات الحديث.
 oشرح الجملة األولى في الحديث.
 oشرح الجمل التالية.
 oداللة الحديث.
 oالقرآن وأطوار الخلق.
 oھل األجل وراثي؟

 (١٥تابع »الحديث الرابع :إن أحدكم ُيجمع َخلقه في بطن أمه«
•

تابع الحديث الرابع:
 oحكم العزل.
 oحكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه.
 oمن األحاديث الواردة في مراحل التخليق.
 oمن كالم علماء السلف في مراحل التخليق.

٥

 (١٦تتمة »الحديث الرابع :إن أحدكم ُيجمع َخلقه في بطن أمه«
•

تتمة الحديث الرابع:
 oمتى تنفخ الروح؟
 oكتابة َ َ
الملك ومتى تكون؟
 oالجمع بين األحاديث.
 oمن النصوص في سبق القدر.
 oاألعمال بالخواتيم.
 oخوف السلف من سوء الخاتمة.
 oالخوف من النفاق ،وطلب التثبيت من  عز وجل.
 oمتى يجوز إسقاط الجنين؟
 oحكم الجنين إذا سقط بعد نفخ الروح فيه.

 (١٧من فوائد الحديث الرابع :إن أحدكم ُيجمع َخلقه في بطن أمه
•
•
•
•
•
•
•

من فوائد الحديث الرابع :إن أحدكم ُيجمع َخلقه في بطن أمه.
ما يترتب على كون المضغة مخلقة وغير مخلقة.
القول الصحيح في الروح.
حجة مقنعة لمن يبحث عن كيفية صفات  تعالى.
وينھون.
بيان أن المالئكة عبيد  Sعز وجل ُيؤمرون ُ
لو سأل سائل :ھل تكتب المالئكة باللغة العربية؟!
ھل الكتابة على صحيفة أو على الجبين؟

 (١٨الحديث الخامس :من أحدث في أمرنا ھذا ما ليس منه فھو رد
•

الحديث الخامس:
 oبيان مفردات الحديث.
 oبيان قيمة الحديث.
 oمعنى قوله صلى  عليه وسلم :ليس عليه أمرنا.
 oبيان أن العبادة ال تصح إال إذا جمعت اإلخالص والمتابعة للرسول صلى  عليه وسلم.
 oمن فوائد ھذا الحديث.
 oالبدعة األصلية والبدعة اإلضافية.
 oكيف تتحقق المتابعة؟

 (١٩تتمة »الحديث الخامس :من أحدث في أمرنا ھذا ما ليس منه فھو رد«
•

الحديث الخامس:
 oشرطا قبول العمل.
 oشروط تحقق المتابعة في العمل.
 oأمثلة على جملة األمور المردودة.
 oحكم من طلق امرأته وھي حائض.
 oبيان أن األصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على مشروعيتھا.
 oالمعامالت واألعيان على ثالثة أقسام.
 oبيان أن األعمال على قسمين :عادات ومعامالت.
 oبيان أن ما يكون قربة في عبادة قد ال يكون قربة في سواھا.
مشروعا بما ليس بمشروع أو أخل فيه بمشروع؟
 oماذا إذا خلط
ً
 oماذا لو بدل ما ھو مأمور به في العبادة بمنھي عنه؟
 oالصالة بالنجاسة والصالة في الغصب.
 oالحج بين المجامع والسارق.

٦

 oبماذا تبطل المعامالت؟
 oصور من المنھي عنه لحق الخالق سبحانه.
 oصور من المنھي عنه لحق المخلوق.

بين
بين وإن الحرام َ ِّ
 (٢٠الحديث السادس :إن الحالل َ ِّ
•

الحديث السادس:
 oبيان قيمة الحديث.
 oبيان مفردات الحديث.
 oالحالل المحض والحرام المحض والمشتبه ،ومجمل القول في ذلك.
 oشرح الحديث.
 oاالشتباه في الدليل.
 oاالشتباه في محل الحكم.
 oمسألة الح َِمى على نوعين.
أمرا من الحالل والحرام إال ً
مبينا.
 oما ترك  ورسوله صلى  عليه وسلم ً
 oأسباب االختالف في التحليل والتحريم ،ومثال ذلك.
 oبيان أنه البد لألمة من عالم يوافق قوله الحق.
 oمن أسباب االشتباه في الحالل والحرام.
 oمتى تقوى الشبھة؟
 oماذا لو تردد العالم في الحكم؟
 oبيان أن تأسيس األحكام على اليقين.
سببا لغلبة الظن؟
 oماذا لو وجد ً

بين«
بين وإن الحرام َ ِّ
 (٢١تابع »الحديث السادس :إن الحالل َ ِّ
•

تابع الحديث السادس:
 oقاعدة تعارض األصل والظاھر.
 oالشبھة عند اإلمام أحمد.
 oالتعامل مع المشركين وأھل الكتاب.
 oماذا لو اشتبه األمر؟
 oاالشتباه في الحكم لتردد الفروع بين أصول تجتذبه.
 oبيان أن األمور المشتبھة قد تظھر للبعض وال يعلمھا الكثير.
 oبيان أن الخالف واالختالف ال يكون إال ًّ
شرا.
 oأقسام الناس في األمور المشتبھة.

بين«
بين وإن الحرام َ ِّ
 (٢٢تتمة »الحديث السادس :إن الحالل َ ِّ
•

تتمة الحديث السادس:
 oبيان أن األمور المشتبھة قد تظھر للبعض وال يعلمھا الكثير.
 oأقسام الناس في األمور المشتبھة.
 oحكم من يأتي الشبھات العتقاده حِلھا.
 oحكم من يأتي الشبھات مع اشتباھھا عليه.
 oھل يطيع والديه في الدخول في شيء من الشبھة أو ال يطيعھما؟
ً
حاجزا من الحرام.
 oوجوب التباعد عن المحرمات ،وترك بعض المباح ،واتخاذ ذلك
 oالحديث وسد الذرائع.
 oمن عالمات صالح القلب واستقامته.
 oعالمة حب  عز وجل.
 oبين صالح الجوارح وصالح القلب.
 oمن سلوك السلف وأقوالھم.

٧

o
o

بيان أن األشياء تنقسم إلى ثالثة أقسام.
بيان أن أسباب اال شتباه أربعة.

 (٢٣الحديث السابع :الدين النصيحة
•

الحديث السابع:
 oبيان قيمة الحديث.
 oما وجه كون مدار الدين على ھذا الحديث؟
 oبيان مفردات الحديث.
 oأنواع النصيحة.
 oالنصيحة  Sتتضمن أمرين.
أمورا.
 oالنصيحة لكتابه تتضمن
ً
 oالنصيحة لرسوله صلى  عليه وسلم تكون بأمور.
 oأئمة المسلمين صنفان من الناس.
 oالنصيحة للعلماء تكون بأمور.
 oإذا ُنسب إلى أحد من العلماء الربانيين شيء ُيستنكر ،ماذا تفعل؟
 oالنصيحة لألمراء تكون بأمور.
 oمن فوائد الحديث.

 (٢٤تتمة »الحديث السابع :الدين النصيحة«
•

تتمة الحديث السابع:
 oتفسير العلماء للنصيحة.
 oالنصيحة الفرض والنصيحة النافلة.
 oالنصيحة .S
 oالنصيحة لكتاب .
 oالنصيحة للرسول صلى  عليه وسلم تكون في حياته وبعد مماته.
 oالنصيحة ألئمة المسلمين.
 oالنصيحة لعامة المسلمين.
 oمن أنواع النصح  Sتعالى وكتابه ورسوله صلى  عليه وسلم.
 oمن مأثور السلف في النصيحة.
 oمن آداب النصيحة.
 oمن فوائد الحديث.

 (٢٥الحديث الثامنُ :أمرت أن أقاتل الناس حتى يشھدوا أن ال إله إال 
•

الحديث الثامن:
 oشرح الحديث.
 oالفرق بين المقاتلة والقتل.
 oالفرق بين )ال معبود بحق إال ( ،و) معبود بحق(.
 oما تستلزمه شھادة أن محمدًا رسول .
 oبيان أن الداعي إلى  إذا لم تقبل دعوته ،فقد أدى ما عليه ،وبرئت ذمته.
 oالجمع بين ألفاظ أحاديث ھذا الباب.
 oقتال الجماعة الممتنعة عن الشرائع.
 oحكم من ترك سائر أركان اإلسالم أو ترك ً
شيئا منھا.
 oقبول توبة الزنديق.
 oمن فوائد ھذا الحديث.
 oكيف نجمع بين ھذا الحديث وقوله تعالى) :ال إكراه في الدين(؟

٨

 (٢٦الحديث التاسع :ما نھيتكم عنه فاجتنبوه
•

الحديث التاسع:
 oسبب ورود ھذا الحديث.
 oداللة األحاديث في ھذا الباب.
 oسؤال الرسول صلى  عليه وسلم بين النھي عنه والرخصة فيه.
 oالسؤال عما ُيتوقع.
 oالفرق بين المنھيات والمأمورات.
 oمن فوائد ھذا الحديث.
 oشروط إقامة حد السرقة.
 oھل يجوز فعل المحرم عند الضرورة أو ال؟
محرم ،فھل له أن يزيد على قدر الضرورة؟
 oإذا اضطر شخص إلى
َّ
المحرم؟
 oما ھي الضرورة إلى
َّ
 oبيان شؤم مخالفة النبي صلى  عليه وسلم.
ًّ
خاصا بزمنه صلى  عليه وسلم؟
 oھل كراھة المسائل وذمھا
 oما الذي على المسلم االعتناء واالھتمام به؟
 oمتى ُيحمد السؤال في العلم؟
 oلماذا كان السلف يكرھون السؤال؟
 oالناس في باب السؤال على أقسام.
 oاالئتمام باألئمة.
 oسبب كثرة المحدثات والحوادث.
 oتفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات.

طيبا
 (٢٧الحديث العاشر :إن  تعالى طيب ال يقبل إال ً
•

الحديث العاشر:
 oشرح الحديث.
 oعموم معنى الطيب في األموال واألعمال واألقوال.
 oبيان أن المؤمن كله طيب.
 oمن أعظم وسائل طيب العمل.
 oحكم من حج بمال حرام ،أو صلى في ثوب حرام.
 oأكل الحرام وآثاره.
 oالصدقة بالمال الحرام ،وأنواعھا.
 oالطيب من األعمال ،والطيب من األموال.
 oمن فوائد الحديث.
 oتقسيم األعمال إلى مقبول ومردود.
 oاألمر باألكل من الطيبات للمؤمنين والمرسلين.
 oشروط الشكر.
ََ
الخبث؟
 oما ھو مدار
 oبيان أن السفر من أسباب إجابة الدعاء.
 oھل رفع اليدين مشروع في كل دعاء؟
 oمن أسباب إجابة الدعاء ،وآدابه.
 oموانع إجابة الدعاء.

٩

 (٢٨الحديث الحادي عشر :دع ما يريبك إلى ما ال يريبك ،والحديث الثاني عشر :من ُحسن
إسالم المرء تركه ما ال يعنيه
•

•

الحديث الحادي عشر:
 oبيان معاني مفردات الحديث.
 oنماذج من ورع السلف.
 oمتى يترك العمل بالرخصة؟
 oبيان أن التنزه عن الصغيرة مع ارتكاب الكبيرة ليس من الورع.
 oھؤالء ھم أھل الورع.
 oبيان أن الخير طمأنينة والشر ريبة.
 oبيان أن الصدق طمأنينة والكذب ريبة.
 oعالمة الصدق وعالمة الكذب.
 oھذا الحديث يكون في العبادات ،والمعامالت ،والنكاح ،وفي كل أبواب العلم ،وأمثلة ذلك.
 oما عالمة كثرة الوسواس؟
ً
حسنا؟
صحيحا
بكونه
أو
،
بالصحة
الحديث
 oأيھما أقوى :أن يوصف
ً
 oالفرق بين الظن والوھم والشك.
 oمن فوائد ھذا الحديث.
الحديث الثاني عشر:
 oبيان أن الحديث أصل عظيم من أصول األدب.
 oمعنى ھذا الحديث.
 oمن ُحسن اإلسالم :قلة الكالم فيما ال يعني.
حسن إسالمه فترك ما ال يعنيه زادت حسناته.
 oمن َ ُ
يجب ما قبله.
اإلسالم
أن
 oبيان
َ ُ ُّ
 oما معنى تبديل السيئات حسنات؟
 oتبديل السيئات حسنات في حق من؟
 oما ال يعني اإلنسان على قسمين.
 oما عالج آفة االنشغال بما ال يعني؟
 oما ھي األبواب األربعة التي يدخل بھا الشيطان على العبد ليشغله بما ال يعنيه؟

 (٢٩الحديث الثالث عشر :ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه
•

الحديث الثالث عشر:
 oالمراد بنفي اإليمان في الحديث.
 oرأي العلماء في مرتكب الكبيرة.
 oمن أقوال السلف في مرتكب الكبيرة.
 oالفرق بين اإليمان المطلق ومطلق اإليمان.
يسره.
 oالمؤمن مع المؤمن فيما يسوءه وفيما َ ُ
 oبيان أن حب الناس يدفع إلى إصالح عيوبھم ،ويدفع إلى الغبطة ال الحسد.
 oما ھو الحسد؟
 oحب المؤمن أن يكون غيره مثله وأحسن منه.
 oينبغي للمؤمن أن يحاسب نفسه.
 oتحدث المؤمن بنعمة  عليه لمصلحة دينية ،وال يتفاخر بما حباه  به ،ويسعى في خير
غيره.
 oاإليمان في اللغة والشرع.
 oمن فوائد ھذا الحديث.

١٠

امرئ مسلم إال بإحدى ثالث
 (٣٠الحديث الرابع عشر :ال يحل دم
ٍ
•

الحديث الرابع عشر:
 oما ُيستباح به دم من شھد أن ال إله إال  وأن محمدًا رسول .
 oمعنى) :النفس بالنفس(.
 oما ُيستثنى من عموم قوله تعالى) :النفس بالنفس(.
 oالمساواة بين الرجل والمرأة في القصاص.
 oالمراد بالتارك لدينه المفارق للجماعة.
الردة؟
 oھل يفرق بين الرجل والمرأة في حد ِّ
 oبيان أن اللواط موجب للحد.
 oحكم من تزوج بامرأة أبيه.
 oحكم الساحر.
 oحكم من وقع على بھيمة.
 oدرجة األحاديث المذكورة.
 oحكمة قتل المحصن ،وھل يقوم شيء مقام اإلحصان؟
 oھل تنزل إثارة الفتن أو قطع الطريق منزلة سفك الدم؟
بم ُيباح قتل النفس؟
ََ o
 oحكم من استھان بالمصحف.
 oحكم الداعي إلى بدعة.
 oھل ھذه النصوص محكمة أم منسوخة؟
 oمن فوائد ھذا الحديث.
ِّ
المعاھد ،والمستأمن ،والذمي؟
 oمن ھوَ ُ :
 oبماذا يثبت الزنا؟
 oھل اللواط مثل الزنا؟

 (٣١الحديث الخامس عشر :من كان يؤمن با Sواليوم اآلخر ،والحديث السادس عشر:
أوصني .قال :ال تغضب
•

•

الحديث الخامس عشر:
 oاإليمان وخصاله.
 oبيان أن استقامة اللسان من خصال اإليمان.
 oفضيلة الصمت عما عدا الخير.
 oبيان أن فضول الكالم يورد المھالك.
 oمقصود الحديث.
كثيرا الصمت عن الشر.
 oبيان أن السلف كانوا يمدحون
ً
 oحق الجار وحرمته.
 oنفي اإليمان عمن يؤذي جاره.
 oمن أنواع اإلحسان للجار.
 oمنع االنتفاع بما يضر بالجار.
 oتحمل أذى الجار مطلوب.
 oبيان أن إكرام الضيف من اإليمان ،وبيان مدة الضيافة.
 oعلى من تجب الضيافة؟ ولمن؟
 oالنھي عن اإلقامة المحرجة.
 oمن فوائد ھذا الحديث.
الحديث السادس عشر:
 oما ھو الغضب؟
 oمعنى قوله :ال تغضب.
السنة في عالج الغضب.
o
ُّ
 oمن النصوص في كظم الغيظ.
 oواجب المؤمن عند الغضب.

١١

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

التحذير من التفوه بما يوبق في حال الغضب.
التحذير من الدعاء حال الغضب؛ فقد يوافق ساعة إجابة.
ھل الغضبان مؤاخذ بكالمه حال غضبه؟
ما يؤاخذ به وما ال يؤاخذ حال الغضب ،وأمثلة ذلك.
وعتاقه ويمينه.
طالق الغضبان َ
أقسام الغضب.
اللغو في األيمان.
فتوى الصحابة رضي  عنھم في يمين الغضبان.
ما ھي الوصية؟
من فوائد ھذا الحديث.

 (٣٢الحديث السابع عشر :إن  كتب اإلحسان على كل شيء
•

الحديث السابع عشر:
 oبيان معاني مفردات الحديث.
 oبيان أن الحديث نص في وجوب اإلحسان.
 oأنواع األمر باإلحسان.
 oبيان اإلحسان المقصود في الحديث.
 oأسھل وجوه قتل اآلدمي ،.والنھي عن ُ ْ َ
المثلة.
 oأنواع القتل المباح.
 oحكم التحريق بالنار.
غرضا.
 oالنھي عن صبر البھائم ،واتخاذھا
ً
 oاألمر بإحسان الذبح والرفق بالذبيحة.
 oالفرق بين القتل والذبح.
 oمن فوائد ھذا الحديث.
 oكتابة  نوعان :قدرية وشرعية ،وأمثلة ذلك.
 oفرق بين أن يكره اإلنسان حكم  ،وأن يكره المحكوم به.
 oشروط الذبح.
 oما الدليل على أن ذبيحة الكتابي حالل؟
 oتأديب الولد واألھل بإحسان.

اتق  حيثما كنت
 (٣٣الحديث الثامن عشرِ :
•

الحديث الثامن عشر:
 oبيان معاني مفردات الحديث.
 oھل المراد بالحسنة التي تتبع السيئة ھي التوبة؟
الخلق الحسن؟ وھل ھو ِ ِ ِّ
 oما ھو ُ ُ
جبلي أو يحصل بالكسب؟
 oأصل التقوى.
 oمعنى التقوى إذا أضيفت إلى اسم  عز وجل.
 oما الذي يدخل في التقوى الكاملة؟
 oمن اآلثار في التقوى.
 oوصية الرسول صلى  عليه وسلم لصحابته بالتقوى.
 oمن وصايا السلف بالتقوى.
 oمن ھو السعيد؟
 oمن وصف القرآن للمتقين.
 oبيان أن الوضوء والصالة من األعمال المكفرة للسيئات.
 oبيان أن الصيام والحج من األعمال المكفرة للسيئات.
 oبيان أن ذكر  عز وجل مما يكفر الذنوب والخطايا.
 oھل ِّ
تكفر األعمال الصالحة الصغائر والكبائر أو الصغائر وحدھا؟
 oھل تجب التوبة من الصغائر؟

١٢

o
o
o
o
o
o
o
o

تفسير اللمم.
ً
مثبتة فيه؟
ھل إذا ُغفرت الذنوب ُتمحى من الكتاب أو تظل
األمر بمخالقة الناس ُ
بخلق حسن ،وأنه من أركان التقوى.
بيان أن ُحسن ُ
الخلق أكمل خصال اإليمان.
لحسن ُ
الخلق.
تفسير السلف ُ
من فوائد ھذا الحديث.
ھل األفضل في ترك المعاصي إعالنه أو إسراره؟
ً
أحيانا ينافي ھذا الحديث أو ال؟
ھل معاملة الناس بالحزم والقوة والجفاء

 (٣٤الحديث التاسع عشر :احفظ  يحفظك
•

الحديث التاسع عشر:
 oبيان معاني مفردات الحديث.
ربه؟
 oكيف يحفظ العبد َّ
 oمما ُيؤمر العبد بحفظه.
 oما الذي يدخل في حفظ الرأس؟
 oحفظ العبد جوارحه في صغره.
 oحفظ  العبد في ذريته ،ومن أقوال السلف في ذلك.
 oمن عجيب حفظ  للعبد.
 oحفظ  للعبد في دينه وإيمانه.
 oقوله :احفظ  تجده تجاھك.
والمعية العامة.
المعية الخاصة
o
َّ
َّ
 oالمعرفة بين العبد وربه.
 oمعرفة العبد لربه على نوعين.
 oمعرفة  لعبده على نوعين.
 oاالستعداد للموت وما بعده.
 oإذا سألت فسأل  ،والنھي عن سؤال المخلوقين.
 oحكمة االستعانة با Sوحده.
 oقوله :جف القلم بما ھو كائن.
 oفي الصبر على ما تكره خير كثير.
 oدرجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب.
 oالفرق بين الرضا والصبر.
 oاعلم أن النصر مع الصبر.
 oإن الفرج مع الكرب.
يسرا.
 oإن مع العسر ً
 oمن أسرار اقتران الفرج بالكرب.
 oمن فوائد ھذا الحديث.

 (٣٥الحديث العشرون :إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ،والحديث الحادي والعشرون :قل آمنت
با Sثم استقم
•

•

الحديث العشرون:
 oشرح الحديث.
 oمن المأثور عن األنبياء.
 oمعنى) :إذا لم تستحي فاصنع ما شئت(.
 oالحياء نوعان.
 oمن فوائد ھذا الحديث.
 oما يؤثر عن النبوة األولى على ثالثة أقسام.
 oالحياء نوعان من وجه آخر.
الحديث الحادي والعشرون:

١٣

o
o
o
o
o

عالقة الحديث بالقرآن.
ما ھي االستقامة؟
حكمة اقتران االستقامة باالستغفار.
أصل االستقامة.
من فوائد ھذا الحديث.

ُ
َ
صليت المكتوبات
أرأيت إذا
 (٣٦الحديث الثاني والعشرون:
•

الحديث الثاني والعشرون:
 oشرح الحديث.
 oالصيام ً
وشرعا.
لغة
ً
 oمعنى التحليل والتحريم.
 oتواتر األحاديث بھذا المعنى الذي تضمنه الحديث.
 oلماذا لم يذكر اجتناب المحرمات؟
 oارتكاب المحرم قد يمنع من دخول الجنة.
 oالنص على دخول الجنة ببعض األعمال.
 oكبائر مانعة من دخول الجنة.
 oشرط النجاة بكلمة التوحيد.
 oتفسير كالم الحسن البصري.
 oمن اتخذ إلھه ھواه.
 oمتى يتحقق معنى كلمة التوحيد؟
 oوضوح معنى كلمة التوحيد.
 oمن فوائد ھذا الحديث.
 oما ينبغي على الداعي إلى  أن يبدأ به.

 (٣٧الحديث الثالث والعشرون :الطھور شطر اإليمان
•

الحديث الثالث والعشرون:
 oبيان معاني مفردات الحديث.
 oالطھارة في اللغة.
 oالطھور شطر اإليمان ،ومعناه.
 oالوضوء من خصال اإليمان الخفية.
 oالذي ُينزه  تعالى عنه ثالثة أشياء.
نقصا.
 oوجوه كون مماثلة المخلوق
ً
 oالصبر ثالثة أنواع ،وأي األنواع أفضل؟
 oالفرق بين الصبر والرضا.
السنة في القرآن.
 oعقيدة أھل ُّ
 oالفرق بين قول األشاعرة وقول المعتزلة في القرآن المجيد.
 oأقسام المضاف إلى  تعالى.
 oأيھما أفضل :التسبيح أم التحميد؟
 oالحمد والتھليل ،أيھما أفضل؟
 oأنواع الصبر المحمود.
 oبيان أفضل أنواع الصبر.
 oالقرآن ُحجة لك أو عليك.
 oمن وسائل شراء النفس.
 oمن فوائد ھذا الحديث.
 oھل الميزان حِسي أو معنوي؟
 oكيف ُيوزن العمل وھو ليس بجسم؟
 oفضيلة الجمع بين )سبحان ( و)الحمد .(S

١٤

 (٣٨الحديث الرابع والعشرون :يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي
•

الحديث الرابع والعشرون:
 oفوائد تضمنھا الحديث.
 oتحريم  عز وجل الظلم.
 oمعنى الظلم.
 oالظلم نوعان.
 oمن دالالت الحديث.
 oھل المرء يولد ً
مھتديا؟
أو
ضاال
ً
 oالھداية نوعان.
 oحب  لعباده ،وحبه لتوبتھم ،وسعة رحمته.
 oبيان أن ملكه تعالى ال تزيده الطاعة وال تنقصه المعصية.
 oبيان أن القلب ھو األصل في التقوى والفجور.
ُ ُْ o
ملكه تعالى وخزائنه ال تنفد ،وال تنقص بالعطاء.
 oبيان أنه سبحانه ُيحصي أعمال عباده ثم يوفيھم إياھا بالجزاء عليھا.
 oبالء المؤمن كفارة.
 oاجتھاد السلف في األعمال الصالحة.

 (٣٩تتمة »الحديث الرابع والعشرون :يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي«
•

تتمة :الحديث الرابع والعشرون:
 oما ھو الحديث القدسي؟
 oاختالف العلماء في لفظ الحديث القدسي.
 oالفرق بين القرآن والحديث القدسي.
 oھل لفظ الحديث القدسي ومعناه من  عز وجل؟
 oمن فوائد ھذا الحديث.
 oھل يجب على  عز وجل شيء؟
 oمدار الظلم على أمرين.
 oھل تحل لنا أموال المعاھدين؟
 oاالستغفار يكون على وجھين.
 oالذنوب على ثالثة أنواع.

 (٤٠الحديث الخامس والعشرون :ذھب أھل الدثور باألجور
•

الحديث الخامس والعشرون:
 oشرح الحديث.
 oشدة حرص الصحابة رضي  عنھم على األعمال الصالحة.
 oالصدقة بغير المال على نوعين.
 oمن أنواع الصدقة.
نية؟
 oھل يؤجر المرء على جما ِع ِه أھله وعلى نفقته من غير َّ
 oمن فوائد ھذا الحديث.
 oال بد من شرطين لألمر بالمعروف.
 oشروط إنكار المنكر.

١٥

سالمى من الناس عليه صدقة
 (٤١الحديث السادس والعشرون :كل ُ َ
•

الحديث السادس والعشرون:
 oمعنى الحديث.
 oأول ما ُيسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم.
 oالشكر على درجتين.
 oمن أنواع الصدقة.
 oكل كلمة طيبة فھي صدقة.

 (٤٢الحديث السابع والعشرون :البر ُحسن ُ ُ
الخلق
•

الحديث السابع والعشرون:
 oمعنى البر.
 oطمأنينة القلب للحق.
 oاإلثم ما حاك في صدرك.
 oالفتوى والتقوى.
 oإذا اتفقت فتاوى العلماء وإذا اختلفت.
 oكيف يكون المرء حسن ُ ُ
الخلق مع ؟
ُ
ُ
 oھل يدخل بر الوالدين في قولهُ ) :حسن الخلق(؟
 oمن فوائد ھذا الحديث.
وحسن ُ ُ
الخلق ينافي الغضب  Sعز وجل؟
 oھل البر ُ

 (٤٣الحديث الثامن والعشرون :أوصيكم بتقوى  عز وجل ،والسمع والطاعة
•

الحديث الثامن والعشرون:
 oبيان معاني مفردات الحديث.
 oمعنى التقوى.
سنة الخلفاء الراشدين.
o
ُ
 oالبالغة في الموعظة.
السنة تقصير الخطبة.
o
ُّ
 oوصف المؤمنين عند سماع الذكر.
 oطلب الصحابة رضي  عنھم لوصية الرسول صلى  عليه وسلم في حجة الوداع.
 oتقوى  ،والسمع والطاعة.
 oكيف نجمع بين أحاديث والية العبيد وأحاديث األئمة من قريش؟
السنة؟
 oما ھي ُّ
 oال طاعة في المعصية.
عالم يدل أمره صلى  عليه وسلم باتباع الخلفاء؟
o
َ
 oل َِم وصف الخلفاء بالراشدين؟
 oما ھي البدعة؟
 oما ھو أساس استحسان بعض البدع؟!
 oمن أصول االستحسان.
 oمن فوائد ھذا الحديث.
 oھل يلزم طاعة األمير في كل شيء أو فيما يتعلق بالحكم؟
أميرا في السفر ،فھل تلزمھم طاعتھم؟
أمر الناس عليھم
ً
 oإذا َ َّ َ

١٦

ويباعدني من النار
 (٤٤الحديث التاسع والعشرون :أخبرني بعمل يدخلني الجنة ُ
•

الحديث التاسع والعشرون:
 oبيان معاني مفردات الحديث.
 oشرح الحديث.
اليسر.
 oالدين اإلسالمي مبني على ُ
 oعمل ُيدخل الجنة ويباعد من النار.
ِلك ْ َ َّ ُ
 oقوله تعالىَ } :وت ْ َ
تعملُونَ { ،وقوله صلى  عليه وسلم:
كنتم َ ْ َ
أورثتموھَا ِ َ
الجنة الَّتِي ُ ِ ْ ُ ُ
بما ُ ُ ْ
)لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله( ،والتوفيق بينھما.
 oإنه ليسر على من يسره  عليه.
 oمن دعوات الرسول صلى  عليه وسلم.
 oأبواب الخير من النوافل.
 oالصدقة والخطيئة.
 oالصالة في جوف الليل.
 oبيان أن كف اللسان ھو أصل الخير كله.
 oحصائد األلسنة.
 oأكثر ما يدخل الناس النار.
 oمن فوائد ھذا الحديث.
 oھل المعاصي ُتبطل الصوم؟
 oھل َ
يغلب اإلنسان جانب الرجاء ،أو األولى أن ُ ِّ
األولى أن ُ ِّ
يغلب جانب الخوف ،أو جعلھما
سواء؟
 oخطورة اللسان.

تضيعوھا
 (٤٥الحديث الثالثون :إن  فرض فرائض فال
ِّ
•

الحديث الثالثون:
ً
واصطالحا.
لغة
 oالفرض
ً
ً
وشرعا.
 oالحد لغة
ً
 oقيمة ھذا الحديث.
 oالمراد بالحدود في الحديث.
 oھل الفرض والواجب بمعنى واحد أو ال؟
 oمن فوائد ھذا الحديث.
 oطرق التحريم.
 oھل يجوز للنساء إزالة شعر الساق أو شعر الذراع أو ال يجوز؟
 oالشعور ثالثة أقسام.
ّ
َ
َ
 oقوله تعالىْ ُ َ } :
ِيھم{ ،ھل ُينسب النسيان إلى  تعالى؟
 فنس َ ُ ْ
نسوا َ
 oالنھي بين التحريم واألدب أو الكراھة.
 oما ھو المسكوت عنه؟
 oمسلكان في اإليجاب والتحريم.
 oالحكم قبل ورود الشرع.
 oھلك المتنطعون.
 oالبحث عما لم يوجد في نص خاص أو عام على قسمين.
 oمما يدخل في النھي عن التعمق والبحث عنه.

١٧

 (٤٦الحديث الحادي والثالثون :ازھد في الدنيا يحبك 
•

الحديث الحادي والثالثون:
 oالزھد في اللغة.
 oالمراد بالزھد في الدنيا.
 oعالم يشتمل الحديث.
 oاألحاديث في ذم الدنيا.
 oمن آثار السلف في تفسير الزھد في الدنيا.
 oأقسام الزھد.
 oانقسم بنو آدم في الدنيا إلى قسمين.
 oأھل الزھد في فضول الدنيا أقسام.
 oبصائر الزاھدين.
 oوسيلة تحصيل محبة الناس.
 oسميت الدنيا بذلك لوجھين.
 oمن فوائد ھذا الحديث.
 oفضيلة الزھد في الدنيا.

البينة على
 (٤٧الحديث الثاني والثالثون :ال ضرر وال ضِ رار ،والحديث الثالث والثالثونِّ َ :
المد ِعي واليمين على من أنكر
ُ َّ
•

•

الحديث الثاني والثالثون:
والضرار ،وأمثلة ذلك.
 oالفرق بين الضرر
ِّ
 oمن أنواع الضرر.
 oمما يدخل في عموم قوله صلى  عليه وسلم) :ال ضرر(.
 oقاعدة :الضرر ُيزال.
الحديث الثالث والثالثون:
 oقيمة الحديث.
البيَنة؟
 oما ھي َ ِّ
َّعى عليه.
الم َّدعِي
والمد َ
ُ
 oاختالف الفقھاء في ُ
 oھل ُيستحلف في جميع حقوق اآلدميين؟
 oمن فوائد ھذا الحديث.
 oمن أنواع َ ِّ َ
البينة.

فليغيره
 (٤٨الحديث الرابع والثالثون :من رأى منكم
منكرا ُ
ً
•

الحديث الرابع والثالثون:
 oدرجات إنكار المنكر.
 oتزاحم المصالح والمفاسد.
 oاتباع األھواء في الديانات ،واتباعھا في المشتھيات.
 oمن صفات اآلمر بالمعروف الناھي عن المنكر.
 oال بد من ثالثة أمور عند األمر والنھي.
 oالمعاصي سبب المصائب ،والطاعة سبب النعمة.

١٨

فليغيره« ،والحديث الخامس
 (٤٩تتمة »الحديث الرابع والثالثون :من رأى منكم
منكرا ُ
ً
والثالثون :ال تحاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا
•

•

تتمة :الحديث الرابع والثالثون:
 oداللة الحديث.
 oطريقة إنكار المنكر على األمراء.
 oماذا لو سمع صوت غناء محرم.
 oحدود المنكر الذي يجب إنكاره.
 oالدوافع إلى األمر بالمعروف والنھي عن المنكر.
 oكيف يھون األذى على اآلمر الناھي؟
 oتعين الرفق في اإلنكار.
 oمن فوائد ھذا الحديث.
 oال يجوز إنكار المنكر حتى يتيقن المنكر.
 oھل قوله صلى  عليه وسلم )فليغيره بيد( على إطالقه؟
 oھل يكفي في إنكار القلب أن يجلس اإلنسان إلى أھل المنكر ويقول :أنا كاره بقلبي؟
الحديث الخامس والثالثون:
 oما ھو الحسد؟
 oبيان معاني مفردات الحديث.
 oمعنى المناجشة في البيع ،ومثاله.
 oأقسام الناس في الحسد.
 oاليھود والحسد.
 oأصل النجش في اللغة.
 oما الذي يشمله مفھوم التناجش؟
 oتحريم كل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء.
ًّ
منھيا عنه.
 oبيان أن البغض في  ليس
 oبيان أن االختالف في الدين طريق للتباغض.
 oينبغي التفطن ألمر ،وھو أن االنتصار للحق ال للمذھب.

 (٥٠تتمة »الحديث الخامس والثالثون :ال تحاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا«
•

تتمة :الحديث الخامس والثالثون:
 oما ھو التدابر؟
 oالمقاطعة ألجل الدِّين.
الھجران بالسالم؟
 oھل ينقطع ِ
الھجران.
في
واألجانب
األقارب
 oالتفريق بين
ِ
 oمعنى البيع على البيع ،وع َِّلة تحريمه.
األخوة.
 oوسائل
َّ
 oإيصال النفع لألخ المسلم ،ومنع الضرر عنه.
 oمن حقوق األخ المسلم.
 oبيان أنه ال يسوغ تقويم الناس بظواھرھم.
 oتحريم إيذاء المسلم بأي صورة من الصور.
 oمن فوائد ھذا الحديث.
ً
أحيانا من محبة كون اإلنسان أعلى من أخيه ،فھل يدخل في الحسد؟
 oما يرد على القلب
 oلو وقع في قلب اإلنسان حسد لشخص ،ولكنه يدافعه ولم يعت ِد عليه ،فھل ُيؤاخذ به؟
 oمراتب الحسد.
 oكيف يمكن أن ُيحدث اإلنسان األخوة اإليمانية؟
 oمن مراتب الغِيبة.

١٩

كرب الدنيا
كربة من ُ َ
نفس عن مؤمن ُ ْ
 (٥١الحديث السادس والثالثون :من َ َّ َ
•

الحديث السادس والثالثون:
 oبيان معاني مفردات الحديث.
سمي يوم القيامة بھذا االسم؟
 oلماذا ُ ِّ َ
 oما ھي ُ
الكربة؟
 oجزاء التنفيس والتفريج.
 oحكمة االقتصار على ُكربة من ُكرب يوم القيامة.
 oالتيسير على الُمعسر في الدنيا من جھة المال يكون بأحد أمرين.
 oمن كشف عورة أخيه المسلم.
 oالناس في المعاصي على قسمين.
 oو في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ،وبعض اآلثار في ذلك.
 oالعلم طريق الجنة.
 oاستحباب الجلوس للعلم والقرآن والذكر في المساجد.
 oجزاء الذين يجلسون في بيت  يتدارسون كتاب .
 oمن فوائد ھذا الحديث.
 oالستر ثالثة أقسام ،وأمثلة ذلك.
 oاالجتماع على كتاب  عز وجل على ثالث حاالت.
 oالمضاف إلى  عز وجل.
 oفرض الكفاية من العلم.

 (٥٢الحديث السابع والثالثون :إن  كتب الحسنات والسيئات
•

الحديث السابع والثالثون:
 oتارك السيئة على ثالثة أقسام.
 oوجوه من ھ ََّم بالحسنة فلم يعملھا.
 oأحوال الھم بالسيئة.
 oمضاعفة الحسنات.
 oعمل السيئات.
 oالھم بالحسنات.
 oالھم بالسيئات من غير عمل لھا.
 oال يھلك على  إال ھالك.
 oمن فوائد ھذا الحديث.

 (٥٣الحديث الثامن والثالثون :من عادى لي ًّ
وليا فقد آذنته بالحرب
•

الحديث الثامن والثالثون:
 oشرح الحديث.
 oمن ھم أولياء ؟
 oاألولياء قسمان.
 oأولياء  على درجتين.
 oمن الفرائض المقربة إلى  تعالى.
 oبيان أن تالوة القرآن من أعظم ما ُيتقرب به إلى  تعالى.
 oكثرة ذكر  تعالى مما ُيتقرب به إلى  تعالى.
 oالحب في  والبغض في  مما ُيتقرب به إلى  تعالى.
 oممن ُأجيبت دعواتھم.
 oما ھو الموت؟
 oقوله تعالى) :وما ترددت عن شيء أنا فاعله( ،وما حقيقة التردد؟
 oالوالية تكون على درجتين.
 oمن فوائد ھذا الحديث.

٢٠

 oمن ھو الولي؟
 oوالية  تعالى على نوعين.
 oأوامر  عز وجل على قسمين.

أمتي
 (٥٤الحديث التاسع والثالثون :إن  تجاوز لي عن ُ َّ
•

الحديث التاسع والثالثون:
 oما ھو الخطأ؟
 oما ھو النسيان؟
 oما ھو االستكراه؟
 oأمثلة على الخطأ والجھل والنسيان.
ً
مطلقا؟
 oھل الواجبات تسقط بالجھل
 oالفصل األول في حكم الخطأ والنسيان.
المكره.
 oالفصل الثاني في حكم ُ ْ َ
 oمعنى اإلكراه ً
واصطالحا.
لغة
ً
 oشروط اإلكراه وأركانه.
 oأقسام اإلكراه.
 oوسائل اإلكراه.
 oاإلكراه يتحقق بأمرين.
 oأثر اإلكراه في المحرمات.
والمضطھد؟
المكره
َ
ُ
 oما الفرق بين ُ ْ َ

 (٥٥الحديث األربعون :كن في الدنيا كأنك غريب ،والحديث الحادي واألربعون :ال يؤمن
تبعا لما جئت به
أحدكم حتى يكون ھواه ً
•

•

الحديث األربعون:
 oشرح الحديث.
ِصر األمل.
 oبيان أن ھذا الحديث أصل في ق َ
 oوصايا األنبياء وأتباعھم.
 oواجب المؤمن بالنسبة للدنيا.
 oمما أُث َِر عن السلف.
خمسا.
 oاغتنم
ً
ً
ّ
 oبادروا باألعمال سِ تا.
 oما ال ينفع بعده عمل.
 oوجوب المبادرة باألعمال الصالحة.
 oمن فوائد ھذا الحديث.
الحديث الحادي واألربعون:
 oمعنى الحديث.
 oحب  ورسوله صلى  عليه وسلم ،وما يقتضيه.
 oواجب المؤمن في المحبة.
 oالمعروف في استعمال الھوى عند اإلطالق.
 oما يجب على العبد تجاه ما أمره  تعالى به.
 oحال الكافرين الذين كرھوا ما أنزل .
 oالنبي صلى  عليه وسلم أولى بكل مؤمن من نفسه.
 oمن فوائد ھذا الحديث.
 oالھوى ينقسم إلى محمود ومذموم.

٢١

 (٥٦الحديث الثاني واألربعون :يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني
•

الحديث الثاني واألربعون:
 oالدعاء ينقسم إلى قسمين.
دعاء؟
 oما الدليل والتعليل على أن العبادة تسمى
ً
 oاألسباب التي تحصل بھا المغفرة.
 oشرائط إجابة الدعاء.
 oاستغفار اللسان مع إصرار القلب على الذنب.
 oأفضل أنواع االستغفار.
 oبيان أن االستغفار دواء الذنوب.
 oمن فوائد ھذا الحديث.
 oھل االستغفار مجرد قول اإلنسان :اللھم اغفر لي ،أو أستغفر ؟
 oشروط التوبة.
 oكيف يتخلص اإلنسان من الغِيبة إذا تاب؟

 (٥٧الحديث الثالث واألربعون :ألحقوا الفرائض بأھلھا
•

الحديث الثالث واألربعون:
 oبيان أن ھذا الحديث أصل في قسمة المواريث.
 oالمراد بالفرائض في الحديث.
 oآيات قسمة المواريث.
 oمعنى قوله صلى  عليه وسلم) :ألحقوا الفرائض بأھلھا(.
 oالمراد بالفرض في أصول الفقه وفي المواريث.
 oالفريضة في االصطالح.
 oمن ھم أصحاب الفروض؟
 oمراتب العصوبة.
 oحكم توريث األوالد والوالدين.
 oحكم توريث اإلخوة من األبوين أو من األب.
 oحكم انفراد الذكور من الولد.
 oميراث الجد والجدة.
 oميراث األم مع األب والجد.
 oميراث الجد واإلخوة.

تحرم الوالدة
تحرم ما ُ ِّ
 (٥٨الحديث الرابع واألربعون :الرضاعة ِّ
•

الحديث الرابع واألربعون:
 oأقسام المحرمات من النسب.
 oالتحريم بالرضاع وإلى من ينتشر؟
 oمعنى المحر مات.
 oھل المحلالت معدودات أو محدودات؟
 oالمحرمات في النكاح على قسمين.
 oأسباب تحريم المرأة على التأبيد.
 oالربائب.
 oخالصة القول في المحرمات بسبب المصاھرة.
 oقاعدة في التحريم من الرضاع.
 oأنواع المحرمات من الرضاع.

٢٢

حرم بيع الخمر« إلى
 (٥٩بداية من »الحديث الخامس واألربعون :إن  عز وجل ورسوله َّ
وعاء ًّ
شرا من بطن«
»الحديث السابع واألربعون :ما مأل ابن آدم
ً
•

•

•

الحديث الخامس واألربعون:
 oتخريج الحديث.
 oمن المحرمات في الحديث.
 oما يحرم االنتفاع به على قسمين.
 oمعنى قوله صلى  عليه وسلم) :ھو حرام(.
 oحكم االنتفاع بشحوم الميتة.
 oحكم األدھان الطاھرة إذا تنجست.
 oحكم بقية أجزاء الميتة كالشعر والقرن والجلد.
 oحكم ثمن الكلب.
 oكلب الصيد.
الھر.
 oحكم بيع ِ
 oحكم بقية الحيوانات التي ال ُتؤكل كالحشرات.
 oحكم ما يستخدم في االصطياد كالفھد والبازي والصقر.
 oمما ُنھي عن بيعه.
الحديث السادس واألربعون:
 oتخريج الحديث.
مسكِر.
 oالحديث أصل في تحريم كل ُ ْ
للمسكِر.
 oالع َِّلة
المحرمة ُ ْ
ِّ
ُ oمدمن الخمر كعابد الوثن.
مسكِر خمر.
 oالدليل على أن كل ُ ْ
 oبيان أن ما ُأسكِر كثيرة فقليلة حرام.
المزيل للعقل نوعان.
o
المسكِر ُ
ُ
بالمسكِر غير الملذ.
 oحكم التداوي ُ ْ
 oحكم طالق السكران.
المسكِر.
 oحد من شرب ُ ْ
 oحكم الناكح بغير ولي.
الحديث السابع واألربعون:
 oتخريج الحديث.
 oھذا الحديث أصل جامع ألصول الطب.
 oبيان أن التخمة أصل الداء.
 oشرح الحديث.
ِمية رأس الدواء.
 oالح َ
 oبيان أن صالح القلب في قلة الغذاء.
 oمن اآلثار في ذم الشبع ومدح الجوع.
 oأحسن ما أكل المؤمن.
 oذم القرآن من اتبع الشھوات.

ً
منافقا
كن فيه كان
 (٦٠الحديث الثامن واألربعون :أربع من ُ َّ
•

الحديث الثامن واألربعون:
 oتخريج الحديث.
 oشرح الحديث.
 oمعاھدة المشركين على ثالث حاالت.
 oالفجور في الخصومة ينقسم إلى قسمين.
 oالنفاق في اللغة.
 oالنفاق في الشرع على قسمين.
 oأصول النفاق.

٢٣

o
o
o
o
o

اختالف العلماء في وجوب الوفاء بالوعد.
الخيانة في األمانة من خصال النفاق.
من نماذج النفاق.
خوف الصحابة رضي  عنھم من النفاق.
من أعظم خصال النفاق العملي.

 (٦١الحديث التاسع واألربعون :لو أنكم َّ
توكلون على  حق توكله ،الحديث الخمسون :ال
رطبا من ذكر  عز وجل
يزال لسانك ً
•

•

الحديث التاسع واألربعون:
 oتخريج الحديث.
 oبيان أن الحديث أصل في التوكل.
 oبيان أن األخذ باألسباب المشروعة ال ُينافي التوكل.
 oحقيقة التوكل.
 oأنواع التوكل.
 oأقسام التوكل.
 oاألعمال التي يعملھا العبد ثالثة أقسام.
 oماذا لو حقق العبد التوكل بالقلب؟
 oالتوكل والصدق.
 oبين الجلوس في البيت وعدم الحاجة إلى َ ْ
الخلق.
 oمتى تعرض العبد لسؤال َ ْ
الخلق لم يجز له ترك الكسب.
ضيع بترك األسباب ًّ
حقا.
 oحكم من َّ
 oالتوكل الحقيقي.
 oبين التوكل لطلب الرزق والتوكل ثقة با.S
 oثمرة التوكل :الرضا بالقضاء.
 oالتوكل على ثالث درجات.
الحديث الخمسون:
 oتخريج الحديث.
 oمقاصد الحديث.

رطبا من ذكر  عز وجل«
 (٦٢تتمة »الحديث الخمسون :ال يزال لسانك ً
•

تتمة :الحديث الخمسون:
 oعالمة حب  كثرة ذكره.
 oالمحبون وذكر .
 oوظائف الذكر في اليوم والليلة.
 oما يدخل في الذكر المطلق.
 oجوامع الذكر.
 oفي بيان فضل الذكر.
 oمن فوائد ذكر  تعالى.

٢٤

