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  األولكتابال

 الدرس األول

مال فَإنَّ الشيطَانَ  ال تأْكُلُوا بالش": قال رسولُ اللّه صلَّى اللّه علَيه وسلَّم: عن جابِرٍ رضي اللّه عنه قَالَ 

  رواه مسلم." يأْكُلُ باْلشمال

 .ضد الْيمنيِ  : الشمالُ - 

 .الشمال بِالْكَسرِ: وضد الْيمنيِ. الشمالُ بِالْفَتحِ   :ضد اجلَنوبِ  

- نياطيه شعمطَانُ جيالش.   

 .)يةُهذه ال الناه(ال تأْكُلْ   :تأْكُلُ -

 برشت    برشال ت 

 سجتْل   سلجال ت 

 يا إِخوانُ ال تأْكُلُوا يا خالد ال تأْكُلْ  :تقولَ

 .يا أَخوات ال تأْكُلْن يا مريم ال تأْكُلي  

 :تقول) بِـ(*

  نأْكُلُ بِالْيمني1ِ  

 الشيطَانُ يأْكُلُ بِالشمال2ِ   

 .الْقَلَمِأَكْتب ب3ِ  

 .ال تكْتب بِالْقَلَمِ األحمر4ِ  

 .أَذْهب إىل الْجامعة باَلدراجة5   

  6ةاريكَّةَ بِالسا إىل منبذَه. 

 

 :تقول) فَإِنَّ(*
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  1ارِدب هفَإن ايهذا الش برشال ت . 

  2فَاسد هفَإن امأْكُلْ هذا الطَّعال ت . 

 . رأْ هذا الكتاب فإِنه مفيداق3ْ  

 4قَرِيب الةالص قْتوا اآلنَ فَإِنَّ وامنال ت . 

  . كُلْ هذه الفَاكهةَ فَإِنها لَذيذَة5ٌ 

 الدرس الثاين

من الْقَوِي خير وأَحب إِلَى املؤ: "قال رسولُ اللّه صلَّى اللّه علَيه وسلَّم: عن أَيب هريرةَ رضي اللّه عنه قَالَ 

يفعنِ الضماملؤ نرواه مسلم (."  اللّه م( 

 - يف :القَوِيعالض ه. ضدعمج اُء: القَوِيه. أَقْوِيعمج يفعوالض :افعفَاُء وضعض. 

 القَوِي يف اإلميان والْجِسمِ: املُراد بالقَوي هنا   

- خري : نسلُ، وأَحأَفْض .ده وض :رش . 

- بفْضيلٍ، تقول :أحت مسا : 

  1هنإيلَّ م بإِيلَّ، وأُخيت أَح بيبي حأَخ. 

  2الن بأَحلَّمسو هلَيولُ اللّه صلَّى اللّه عسمِ رلى املساسِ إِل. 

-  رييلٍ:خفْضت مستقول.  أيضا ا: 

    .الصالة خير من النوم1  

 .املدينةُ املنورةُ أَحب إِلَي من بلَدي2  

  3فالطَّائ نم رةُ أَكْبممكَّةُ املكَر. 

 .اللُّغةُ العربِيةُ أَسهلُ من لُغتي4  
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 الدرس الثالث

 يسلِّم الصغري علَى الْكَبِريِ، َ": اللّه صلَّى اهللا علَيه وسلَّمقال رسولُ : عن أَيب هريرة رضي اللّه عنه قَالَ 

 .) عليه أي رواه البخاري ومسلمقفَتم( ." واملار علَى القَاعد، والْقَليلُ علَى الكَثريِ

 - فُالنٌ على فُالَن لّمقال له :  س :كُملَيع المالس .لِّمسواملضارع يلِّمس رواألم . 

 :تقول

 .سلَّمت على املدرس1 

 ملَ ال تسلِّم على زمالَئك؟2 

-  املار: رميي وشمي يالَّذ. 

 .اجلَالس: القَاعدُ  -

  .ضد الكَثريِ: القَليلُ  -

 الدرس الرابع

 لَّى اهللا عص بِينِ النع هني اللّه عضسٍ رأَن نقالع لَّمسو هثَالثَةٌ : " لَي تاملي عبتي :لُهموع الُهوم لُهأه .

 داحقَى وبوي ،اناثْن جِعرفَي :لُهمقَى عبوي ،الُهوم لُهأَه جِعرمتفق عليه( ." ي(. 
  

 .يتبع:  واملضارع،أي مشى خلْفَه :تبِع حامد خالداً -

- تاملي:  احلَي ده. ضعمى: وجتووم اتوأَم. 

 .األقَارِب :األهلُ -

- يقب:  جِعرقَى: واملضارع. مل يبي. 

 .أي يذْهب خلْف امليت أهلُه ومالُه وعملُه إلَى املقْبرة : يتبع امليت -
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 الدرس اخلامس

من بنى للّه مسجِداً بنى اللّه لَه : " قال رسولُ اللّه صلَّى اهللا علَيه وسلَّم: عن عثْمانَ رضي اللّه عنه قال 

ةتاً يف اجلنيرواه مسلم( ." ب(. 

  . بِناٌء  : املصدر يبنِي،/ بنى - 

 :تقول

 .بنى أَبِي مسجِداً جديداً يف قَريتنا1 

 2الص هلَيع يمراهى إِبنةَببالم الكَعالةُ والس. 

 .سأَبنِي لي بيتاً إن شاء اللّه3 

- )نهذه :تقول): م  " نةُ" ميطرالش. 

 .من عملَ صالحاً دخلَ اجلَنة1َ 

 2حجن دهتن اجم. 

 .من زارنِي زرته3 

 الدرس السادس

سولَ اللّه صلى اهللا عليه وسلم أَخذَ حرِيراً، فَجعلَه يف إِنَّ ر: عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال

رواه أمحد وأبو داود ( " أُميت حرام علَى ذُكُور ذَينِإِن ه: " يمينِه، وأَخذَ ذَهباً فَجعلَه يف شماله، ثُم قال

 .)والنسائي

 - ا: احلَرِير وده دفْرِزي طيخ نم ِسيجنلقَز. 

- بالذَّه :وفرعنٌ مدعم . 

- ذَكَرٍ : الذُّكُور عمج .ثَى: والذَّكَراألن دثَى. ضاُألن عماثٌ: وجإن . 

- اماحلاللَ: احلَر دض. 

 . مجعها أً مم: اُألمةُ -
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 .يجعلُ: و ا ملضارع. وضع: جعلَ -

- انيددج ذَانإِنَّ هذَ .هانيددنِ جي. 

   انهِدتجم هذان. انهِدتجنِ مإِنَّ هذَي. 

   انرِيضهذان م. انرِيضنِ مإِنَّ هذَي. 

 .شمائلُ:  مالوجمع الش. مجعه أيمانٌ :اليمني -

 :تقول. حرف عطف: )مثَّ( -

 1دمأَح ثُم لياَء عج. 

 2 تبذَه ثُم أْتضوإِىل املسجدت. 

 3ترِبش ثُم أَكَلْت.  

 الدرس السابع

ما بني بييت ومنبري روضةٌ : " علَيه وسلَّم قال رسولُ اللّه صلَّى اللّه: عن أَبِي هريرةَ رضي اللّه عنه قَالَ  

 )متفق عليه( ." من رياض اجلَنة

  :تقول. املوصولة"  ما "هذه .... ما بني بيتي - 

 1بكْتما ت بأَكْت. 

 }ما عندكُم ينفَد وما عند اللّه باقٍ  :{قال اللّه تعاىل2 

 - ربمنال :ابِرنم هعمج.  

  .كان بيت النبِي صلى اهللا عليه وسلم يف موضعِ قَبرِه اآلنَ -

  . رِياض: مجعها. حلَديقَةالبستانُ، ا  :الروضةُ -
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 الدرس الثامن

ال تصلُّوا إِلَى : " مسعت رسول اللّه صلَّى اللّه علَيه وسلَّم يقول: عن أَبِي مرثَد الغنوي رضي اللّه عنه قَالَ 

 .)رواه مسلم( ." علَيهاتجلسوا  القُبور، والَ

 .يصلِّي/صلَّى - 

 .مجع القَبرِ :بورالقُ -

- لَسج/سلجي .لُوساملصدر ج .  

 الدرس التاسع 

أَي الْعملِ أَحب : سأَلْت رسولَ اللّه صلَّى اللّه علَيه وسلَّم:"عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه قال

اجلهاد : " ثُم أي ؟ قال: قُلْت". بِر الْوالدينِ : " أي ؟ قالثُم: قُلْت". الصالةُ علَى وقْتها: "إىل اللّه؟ قال

 .)متفق عليه( ." يف سبِيلِ اللّه

 .أي يف وقْتها:اَلصالةُ على وقْتها -  

- اندالالو: اُألمو األب. 

 .الْعقُوق: وضده. هِماطَاعتهما يف املَعروف واِإلحسانُ إِلَي  :بِر الوالَدين -

 . بررةٌ :البار  ومجع. أَبرار: جمع البر. ، وباربر: الذي يبر الوالدينِ و

- ال يف سبِيلِ اللّه :اجلهادتالق. 

- )تقول) أًي : 

  أَي طالبٍ غَاب الْيوم؟1

 من أَي بلَد أَنت؟2  

  ترِيد؟أَي كتابٍ  3 

 . سؤالٌ: املصدر. يسأَلُ/سأَلَ -
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 الدرس العاشر

خيركُم من تعلَّم الْقُرآنَ، : " قال رسولُ اللّه صلى اهللا عليه وسلم : عن عثْمانَ رضي اللّه عنه قال

 .)رواه البخاري( ." وعلَّمه

 - لّمع /لِّمعاملصدر. ي : يمعلولتق. علِّم: األمر. ت: 

 .علَّمين أَيب اللُّغةَ العربِية1َ 

 .يا أُستاذُ، علِّمين كَيف أُصلِّي2 

  }الرحمن علَّم الْقُرآنَ { َ:قال اللّه تعاىل3 

- لَّمعت/  لَّمعتاألمر. ي :لَّمعاملصدر. ت : لُّمعتقول. ت: 

 1ةَ وأنا صبِيرةَ العاللُّغ تلَّمعتريغ . 

 .أنا اآلنَ أَتعلَّم اللَّغةَ اِإلجنليزِية2َ 

 . تعلَّم قيادةَ السيارة فَإِنها مفيدة3ٌ 

- كُمريخ: لُكُمأَفْض.  

 الدرس احلادي عشر

وا نِساَءكُم املساجِد، ال تمنع:" قال رسولُ اللّه صلى اهللا عليه وسلم: عن ابنِ عمر رضي اللّه عنهما قال 

نلَه ريخ نهوتيرواه أبو داود( ." وب(. 

 - عنم /عنماألمر. ي :عنمتقول. ا :وجاخلُر سعين املدرنم .وجِ: أواخلُر نم سين املدرعنم. 

 . جمع امرأة: النساُء -

- نلَه ريخ نهوتيب: أي ص نلُ لَهأفْض هِنوتييف ب نهالَت. 

 الدرس الثاين عشر

صالةٌ يف مسجِدي هذَا خير :" قال رسولُ اللّه صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب هريرةَ رضي اللّه عنه قال  

اماحلَر إالَّ املسجد اهوا سيمف الةص أَلْف نمتفق عليه( ." م(. 
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 .  أَي صالةٌ واحدةٌ           :ةٌ صال -  

 .أَي املسجد النبوِي: مسجِدي هذا -

- اهوا سيمف :رِهيف غَي أي. 

- اماحلَر كَّةَ   :املسجدالذي بِم  .وِيبالن يف املسجد الةص ائَةم نلُ مصالةٌ فيه أفْض 

 :تقول. ت هنا نع " هذَا "مسجِدي هذَا -

 خذْ دفترك هذَا1 

 ماذا يف حقيبتك هذه؟  2

  ماذا يدرس ابنك هذا؟  3

 الدرس الثالث عشر

من مات يشرِك : "قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم : عن عبد اللّه بنِ مسعود رضي اللّه عنه قال 

 ارلَ النخئاً ديا".بِاللّه شأَن ةَ:  وقُلْتلَ اجلنخئاً ديبِاللّه ش رِكشال ي اتم نرواه البخاري ومسلم. (م(. 

 - اتم /وتمواملصدر. ي :توم . 

 . اسم الفَاعلِ مشرِك. يشرِك: واملضارع. جعلَه شرِيكاً للّه تعاىل: أَشرك بِاللّه شيئاً -

- رِكشي اتم :رِكشم وهو اتم ،كرالش الَةيف ح اتأي م . 

- ارالن :منها ج املُراد. 

 الدرس الرابع عشر

! يا رسولَ اللّه: أَتى النبِي صلَّى اللّه علَيه وسلَّم رجلٌ أَعمى، فَقَال: عن أيب هريرةَ رضي اللِّه عنه قَال

 أَنْ يرخص لَه أَنْ يصلِّي يف  فَسأل رسولَ اللّه صلى اهللا عليه وسلم. ائد يقُودنِي إىل املسجِدلَيس يل قَ

هتيب .لَه صخفَقَالَ. فَر اهعلّى دا واَء؟  :"فَلَمدالن عمسلْ تم: قال". هعقال. ن " :رواه مسلم( " فأجِب( 

 . إتيانٌ: واملصدر. ملضارع يأيتوا. جاَء :أَتى -  

 . عمي: واجلمع. عمياُء: املؤنث. من ال يرى بِعينيه :األعمى - 
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 - قَاد /قُوداألمر :ي :قُد .ةٌ : املصدراديلِ. قالفَاع مسا :دقَائ . 

 . ترخيص: املصدر. يرخص: املضارع. نهأَذنَ لَه فيه بعد النهيِ ع :رخص لَه يف كَذَا -

 .ولِّ: واملضارع يوىلَّ، األمر. أَدبر :ولَّى -

- ابأَج:  املضارع. رد : جِيباألمر. ي :ةٌ: املصدر. أجِبابإِج . 

 .أَي األذَانُ :النداُء -

 :تقول). لَما( -

 .ملا سمعت األذان ذهبت إىل املسجد -1

2- تةَ فَرحيجتالن تأَيملاَّ ر. 

 .لَماَّ زار املدرس بلَدي دعوته إىل بييت -3

  .سأَلْت املدرس كتاباً: سؤالٌ تقول: املصدر. يسأَلُ: املضارع. أَي طَلَب :سأَلَ -

 الدرس اخلامس عشر

 بِي صها عن النناهللا ع يضشةَ رائع نقالع لَّمسو هلَيلَّى اهللا ع" :امرح وفَه كَرابٍ أَسرمتفق ( ." كُلُّ ش

 )عليه

 - ابرالش :وبراملش. 

- اخلَمر عقله وإدراكه: أسكرته انَ  أي ذهبكْرلَته سواملضارِع . جع : ركسل. يم الفَاعسا :ركسم   

 الدرس السادس عشر

سٍ رأَن نقالع سلَّمو هلَيلَّى اللّه عص بِينِ النع هناللّه ع يما : " ض يهألخ بحى يتح كُمدأَح نمؤال ي

فِْسهنل بحمتفق عليه( ." ي(. 

 -  نأصله(آم :ناملضارع) . أَأْم : ناألمر. يؤم : نلِ. إميانٌ : املصدر. آمالفَاع ممسمؤ: انم 

 :تقول.  إِلَى :أي): حتى( -

 1جِعى أَرتا حنه سلجا. 
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 .انتظر حتى أَشرب الْقَهوة2َ 

 3سرالْج عمسى تتلِ حالفَص نم جرخال ت. 

)دعب لُ املضارِععى " الفتح " وبمنص (. 

- بأَح /بحتقول. ي: 

 1اللّه بأُحولَهسرو .  

 .أُحب أُمي وأَيب 2 

 الدرس السابع عشر

ال يؤمن أَحدكُم حتى أَكونَ أحب إِلَيه : " عن أَنسٍ رضي اللّه عنه عنِ النبِي صلَّى اللّه علَيه وسلَّم قال 

 .)ليهمتفق ع( ." أَجمعنيمن والده وولَده والناسِ 

 .اَألب: الوالد -

- لَدكَبِرياً :الو رياً كَانَ أَمغص دألح دلو نكُلُّ م .عثَى واجلَملَى الذَّكَرِ واُألنع طْلَقي. 

 : تقول  ):أَجمعني( -

 .حضر الطُّالََّب أَجمعون1َ 

 2نيعمأَج الطالَّب سأَلَ املدرس. )هذا من أَلْفاظكيدوالت (.  

 الدرس الثامن عشر

قَبلَ النبِي صلَّى اللّه علَيه وسلَّم احلَسن بن على رضي اللّه عنهما : عن أيب هريرةَ رضي اللّه عنه قَالَ 

فَنظَر إلَيه . رةً من الْولَد ما قَبلْت منهم أَحداًإنَّ يل عش: فَقَالَ. وعنده األقْرع بن حابِسٍ التميمي جالساً

 )متفق عليه( ." من ال يرحم ال يرحم " :رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ

 .تقول قَبلْت الطِّفْلَ.  تقْبِيلٌ  :املصدر. يقَبلُ/ قَبلَ - 

 :هذه أَمثلةٌ أُخرى لواوِ الْحالَ.  هذه واو احلالِ   :سٍوعنده األقْرع بن حابِ -

 1كَعري اِإلمامو املسجد لْتخد. 
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 2ريغا صوأَن تججح . 

 .ال تقْرأْ وأَنت تمشي يف الشارِع3ِ 

- محر / محرةٌ  :املصدر. يمحاألمر.  ر :محرتقول. ا :غريالص محار. 

 . حالٌ: جالساً -

- ظَرن /ظُرناألمر. ي: ظُران. 

- محرال ي محرالَ ي نهذه :م "  ننِ" ملَيعف زِمجةُ وهي تيطرالش. 

 :تقول

 1حجني هِدتجي نم. 

 .من يعملْ عمالً صالحاً يدخلِْ اجلنة2َ 

 3دبِاللّه ي رِكشي نمارلِْ النخ. 

 .أَي متعجباً :فَنظَر إليه -

 .اسم إِنَّ " عشرةً " هنا  ...:إنَّ يل عشرةً -

- محرولِ: ال يهجلْمنِى لبم.  

 الدرس التاسع عشر

: سالَم علَى خمسٍبين اإل " :  قال رسولُ اللّه صلى اهللا عليه وسلم: عن ابنِ عمر رضي اللّه عنهما قال

شهادة أَنْ ال إِله إالَّ اللّه وأَنَّ محمداً رسولُ اللّه، و إقَام الصالة، وإيتاِء الزكَاة، والْحج، وصوم 

 .)رواه البخاري( ًَ ." رمضانَ

 . بِناٌء: املصدر.  ا بنِ  :األمر. يبنِي/ بنى - 

- ينب: نِيبول مهجتقول.  للم: 

 1ةنس ائَةلَ مقَب هذا املسجد ينب  

 مىت بين بيتك؟2 
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 .)دعامةٌ مجعها دعائم. (أَي علَى خمسِ دعائم: علَى خمسٍ -

- شهِد / دهشةٌ :املصدر. يادهش . 

- أَقَام /يمقاملصدر. ي:  إِقَام ةٌ ، وحا( إِقَام قَام دداً/ مامح ساملدر أَقَام(. 

 . إِيتاٌء: واملصدر. آت: األمر. يؤيت : واملضارع. أَعطَى: آتى -

-  جح/جحواملصدر.  ي:جح . 

 الدرس العشرون

رد السالَمِ، وعيِادةُ : س حق املسلمِ علَى املسلمِ خم: " عن أيب هريرةَ رضي اللّه عنه أَنَ رسول اللّهَ  قال 

 )متفق عليه(  ًً".املريض، واتباع اجلَنائز، وإِجابةُ الدعوة، وتشميت الْعاطس 

- احلَق :قُوقمجعه ح .  

-  سمالٍ  :خصخ سمالٌ(أي خصها خمعلةٌ جصخ(  

- فُالنٌ املريض اده:عاراملضارع. ز :ودعةٌ : املصدر. ياديأما . ع"ادمبعىن " ع " عجه " رةٌ"فمصدردوع"  

- ى: املريضضره. مجعه مدوض :يححالص. 

 . اتباع: املصدر. املضارع يتبِع. سار وراَءه :اتبع الشيَء -

 .مجعها جنائز. امليت: اجلَنازةُ -

- در :ابملضارعا. أَج :دراملصدر. ي :در . 

- ابأَج /جِيباألمر. ي: ةٌ: املصدر.  أجِبابإِج . 

 .إذا طَلَبتهم ليأْكُلُوا عندك: دعوت الناس: تقول". دعاَ"مصدر : الَدعوةُ -

- طَسع /سطعي . طَاسلِ. واملصدر عالفَاع مسا:     ساطع  . 

 . تشميت: املصدر. يشمت: املضارع.  يرحمك اللّه :قال له: ت العاطسمشِّ -
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   الثاينكتابال
 يف ماء البحر وميتته:احلديث األول

هو الطَّهور ماؤه،  :"يف البحر قال رسولُ اللّه صلى اهللا عليه وسلم: عن أَبِي هريرةَ رضي اللّه عنه قَالَ

احلهتتيزمية والترمذي-  واللفظ له-خرجه األربعة وابن أيب شيبةأ(." لُّ موصححه ابن خ ( 

 :معاين الكلمات 

 .الطَّاهر يف نفِْسه واملُطَهر لغيرِه :الطَّهور

 .احلَالَل، وضده احلَرام :احللُّ

 :معىن احلديث

واملراد مبيتته ما مات فيه من . وميتته حالل جيوز أكْلُها.  بهماء البحر طاهر مطِّهر وجيوز الوضوء والغسلُ

حرمت عليكم  :{قال تعاىل. واملعلوم أن ميتةَ الرب حرام. دوابه مما ال يعيش إال فيه، ال ما مات فيه مطلَقا

  )3: املائدة  (...} امليتةُ والدم ولَحم اخلنزِيرِ

 :ذا احلديثما يستفاد من ه

 .ماء البحر طهور جيوز استعمالُه يف العبادات كالوضوء والغسلِ والعادات كالطبخ1 -

 .جواز أكْلِ ميتة البحر من مسك وغريه من حيوانِه الذي كان يعيش فيه2 -

 .ال ذكاة لحيوان البحر3ِ -

  

 

 

 



14 

 يف تطهري اإلناء إذا ولغ فيه الكلب :احلديث الثاين

قَالَع هناللّه ع يضةَ رريرأبِي ه ولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم: نسلَغَ  : "قال رإِذَا و كُمداِء أحإن ورطَه

و  فَلريِقْه  :خرجه مسلم،ويف لفظ لهأ (".فيه الكَلْب أنْ يغِسلَه سبع مرات أوالهن بِالُّتراب

 .)هنأخراهن أو أُوال :للترمذي

 :معاين الكلمات 

 ).األواين(ومجع اجلمع أوان . ج آنية. الوِعاُء الذي يوضع فيه الطعام أو الشراب: اإلناُء

يلَغُ مثل : واملضارع.أَدخل فيه لسانه فحركه وشرب مما فيه بأطراف لسانه: ولَغَ الكلب يف اإلناء

  .ولوغٌ : واملصدر. يضع/ يهب، وضع/وهب

 . مؤنثه األولَى:ولاأل

 . إراقَةٌ: يرِيق، املصدر: صبه، واملضارع:  أراق املاَء

 :إيضاحات حنوية 

 .ليجلس كُلُّ طالب يف مكانه: هذه الالم الم األمرِ وهي من جوازم املضارع حنو) فَلْيرِقْه (1

 .ليذْهب الطُّالَّب اآلنَ إىل املكتبة

 :سكِّن بعد الواوِ والفاء وثُم حنوالم األمرِ مكسورةٌ وت

 .لنجلس ولْنقْرأ القرآن. ليجلس كُلُّ طالب يف مكانه ولْيفْتح كتابه

جرخفَلْي جرخأنْ ي أراد نانتهى الدرس فَم. 

)رِق(أصله ) فَلْيرِيقفَلْي (نيناكقَاء السياؤه اللْت فَتذح. 

/ اشتريت اليوم ثالث مجالت إسالمية وقرأتها: تقول. جيوز فيه الوجهان" أُوالها"ي أًوالهن أ2َ 

نهأتها. قَريتراشت رياال/ هذه احلقائب رِينشبِع نهاشتريت. 
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 :معىن احلديث

ات أوالها بالتراب بغسلِ اِإلناء الذي ولَغَ فيه الكلب سبع مر أمرنا رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

 .وبإراقة املاء الذي يف ذاك اِإلناء

 :ما يستفاد من هذا احلديث

 .فم الكلبِ ولُعابه نجِس وينجس الوِعاَء الذي يلَغُ فيه1 

 .جيب غَسلُ اِإلناء الذي ولَغَ فيه الكلب سبع مرات أُوالها بالتراب2 

  . فيه الكلبجيب إراقة ما يف اإلناء إذا ولَغ3َ 

 

 يف ما أحل من امليتة والدم :احلديث الثالث

. أُحلَّت لَنا ميتتان ودمان" : قال رسولُ اللّه صلى اهللا عليه وسلم: عن ابنِ عمر رضي اللّه عنهما قَالَ

واحلُوت ادرفالْج انتتا امليفأم .فالطِّحالُ والكَبِد انما الدأخرجه أمحد وابن ماجه(."وأم( 

 :معاين الكلمات 

). حرم(ضده ) أحلَّ. (أُحلَّ يحلُّ: واملبين للمجهول. يحلُّ: واملضارع. جعله حالال: أحلَّ اللّه الشيء

 .أحلَّ اللّه لنا كذا وحرم علينا كذا: نقول

فُ: اجلرادلتهاحشرة معروفة تغزو الزرع واألشجار فتأكلها وت. 

ك: احلُوتميتانٌ. الساجلمع ح . 

نِ من البطن: الكَبِدميف اجلانب األي وضع. 

 .عضو يف اجلانب األيسر من البطن:الطِّحال

 :معىن احلديث 

حرم اللّه علينا امليتة والدم، واستثىن من امليتة ميتةَ اجلراد واحلوت، واستثىن من جنس الدم الكبد 

 .والطحال
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 : من احلديث من أحكامما يستفاد 

 1واحلُوت اجلراد ةتيأكلُ م جيوز. 

 .ال ذكاةَ للجراد والسمك2 

 .جيوز أكلُ الكبد والطحال3 

  

 يف حكم األكل يف آنية أهل الكتاب :احلديث الرابع

ومٍ أهلِ كتابِ، أفَنأْكُلُ يف قُلْت يا رسولَ اهللا، إنا بأرضِ قَ: عن أيب ثَعلبة اخلُشنِي رضي اللّه عنه قَالَ

 .)متفق عليه ." (ال تأْكُلُوا فيها إالَّ أَنْ ال تجِدوا غريها فاَغِْسلُوها وكُلُوا فيها " :آنِيتهِم؟ قال

 :معاين الكلمات 

 .اليهود والنصارى :  أهلُ الكتاب

 :إيضاحات حنوية

قُدمت على ) مثَّ(م على مجلة معطوفة بالواو أو بالفاء أوبـ إذا دخلت مهزةُ االستفها...) أفَنأكُلُ(

 :العاطف حنو

 أو رجعت من مكة؟1 

 أَ فنخرج يا أستاذُ؟. انتهى الدرس اآلن2 

 نذهب اآلن إىل املكتبة، أثُم نرجِع إىل الفصل؟3 

 :شواهد ذلك من القرآن الكرمي

  .) 9الروم  ...}(وا يف األرضأولَم يِسري{  :قال تعاىل (1) 

 .) 17الغاشية  }(أَفَال ينظُرونَ إىل اِإلبل كَيف خلقَت{  :وقال تعاىل (2) 

 ) .51يونس  ...}(أثُم إذا ما وقَع آمنتم بِه :{وقال تعاىل (3) 
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 :هذا، وأدوات االستفهام األخرى تتأخر عن حروف العطف حنو

 ) 101آل عمران  ..}(وكَيف تكفرون1 {

 ) 26التكوير  }(فَأين تذْهبون2 {

 ) 91املائدة  }(فَهلْ أَنتم منتهون3 {

 :معىن احلديث

أفيجوز لنا . نسكُن يف أرضِ اليهود والنصارى : قال أبو ثعلبة اخلُشنِي لرسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

ال تأكلوا فيها إال أن ال جتدوا غريها فاغسلوها  : ليه وسلمأن نأكل يف آنيتهم؟ قال النيب صلى اهللا ع

 .وكلوا فيها

 :ما يستفاد من احلديث من أحكام

 .كراهةُ األكل يف آنية اليهود والنصارى ألا قد تستعملُ ألكْلِ حلم اخلرتير وشرب اخلمر1 

 .جواز األكلِ والشرب فيها بعد غسلها للضرورة2 

 للتيمن   حب النيب صلى اهللا عليه وسلميف :احلديث اخلامس

يعجِبه التيمن يف تنعله وترجله و طُهورِه  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم: عن عائشةَ رضي اهللا عنها قَالَت

كُلِّه أْنِهمتفق عليه ."(ويف ش (. 

 :معاين الكلمات

أعجبنِي هذا . قرأت هذا الكتاب فأعجبنِي: تقول. يعجِب: املضارعو. سر بِه: أعجب الشيُء فالناً

ثْلَهم تريأن أش كثرياً، أريد نِي اجلامعةُ اإلسالميةُ. الثوبلم. أعجبتك يف فضل العين كالمجِبعي. 

نميمن: تمىن واجلانِبِ األيلِ اليجمىن والرالي دأ يف األعمال بِاليدتبواملضارع.ا  :نميتواملصدر. ي : نميت .

 .واملصدر تياسر . تياسر: وضده 

 .املصدر تنعلٌ . يتنعلُ: املضارع. لَبِس النعلَ: تنعلَ

 .حته ومشطْتهرجلْت شعرِي وسر: تقول. ترجلٌ : واملصدر. سرحه وسواه باْملُشط :ترجل شعره
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 .الوضوء والغسلُ: الطهور

 .يف مجيع أموره :يف شأْنِه كُلِّه أي. ج شؤون. األمر:  الشأْنُ

 :معىن احلديث 

 وضوئه وغُسله يفَضلُ البدَء باليمن يف لُبسه النعلَ ومتشيطه الشعر ويف كان النيب صلى اهللا عليه وسلم

ورِهويف مجيع أم. 

هذا يف األمور اليت هي من باب التكرمي والتزين، أما األمور اليت هي ليست كذلك مثلُ دخولِ اخلَالء 

رفيها التياس بتحواالستنجاء واخلروج من املسجد فاملُس. 

 :ما يستفاد من احلديث من أحكام

 .يت من باب التكرمي والتزيني استحباب التيمنِ يف األمور ال1 

 .للطَّيبات حب النيب صلى اهللا عليه وسلم2 

  

 يف املسح على اخلفني :احلديث السادس

فتوضأَ، فأَهويت ألنزِع خفَّيه  كُنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم :عن املُغرية بن شعبة رضي اللّه عنه قَالَ

 )متفق عليه(   .فمسح عليهما".  أَدخلْتهما طَاهرتني دعهما فإينِّ " :فقال

 :معاين الكلمات

 . املضارع يهوِي. مد يده ونزل جبسمه إىل أسفل: أَهوى فُالنٌ

 . نزع: واملصدر. ينزِع: املضارع. خلَعه: نزع اخلُف. جذَبه: نزع فُالنٌ الشيء

س يف ال :اخلُفلْبيقما يقر لِ من جِلْدجر. 

 ) .ماضيه قَليلُ االستعمالَ. (دع: واألمر. يدع: واملضارع. تركَه: ودع الشيَء

 .يمسح: املضارع. أمر يده علَيه: مسح علَى الشيِء

 :نقول. هذه اهلمزة للتعدية. جعله يدخلُ:   أَدخل الشيَء
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 .أَدخلَ املراقب حامداً الفصلَ/ فصلَدخل حامد ال1 

 من أَبكى الطفْلَ؟/ بكَى الطفْل2ُ 

 3ارةيل املريض من السزمن السيارة/ ن املريض زلتأَن. 

 :إيضاحات حنوية

ويقَع . ة صاحبِهواحلالُ وصف منصوب يذْكَر لبيان هيئَ. حالٌ ) طاهرتني(هنا ) أَدخلْتهما طَاهرتني (1

 :، حنو)كَيف(يف جواب 

 جاء الطُّالب الناجِحونَ ضاحكني .جاء الطالبان الناجِحان ضاحكينِ . ضاحكاًجاء حامد )أ(

 . جاءت أَخوايت ضاحكات .جاءت الطِّفْلَتان ضاحكَتين .جاءت أُخيت ضاحكة    

 .لَقيت األصدقاَء مسرورِين             .تركت البابني مفْتوحني  .أكلت الطعام ساخناً )ب(

 .لَقيت األخوات ذَاهبات إىل املدرسة . أُترك الغرفَتينِ مفْتوحتينِ .اشتريت الدجاجةَ مذبوحةً      

2) هفَّيى لِإلضافة حنو) خنونُ املثَن ذَفحت: 

وانأَ: أخطالبان وا حامدين .خوأخ  :حامد يوأَخ تأَير . 

 :معىن احلديث

، وكان املغريةُ يصب عليه  يف سفَرٍ فتوضأ صلى اهللا عليه وسلم  كان املُغرية مع النيب صلى اهللا عليه وسلم

 املغريةُ يديه ليخلَع خفَّي عند ذلك مد. وجهه ويديه ومسح برأسه املاء، فغسل النيب صلى اهللا عليه وسلم

 :ما معناه حتى يغسل رجليه، فقال له صلى اهللا عليه وسلم رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

" ةارهما على طهتلَبِس نِي قَدما فإِنكْهرصلى اهللا عليه وسلم ." أُت ح النيبسعليهما فَم. 

 :ما يستفاد من احلديث من أحكام

 .ز املسح على اخلُفَّنيجوا1 

 2ةيهما على طهارة مائنِ أنْ يكون قد لَبِسشترطُ على من أراد أن ميسح على اخلُفَّيي . 

 .جواز خدمة أصحاب الفضل وأصحاب احلُقُوق علينا مثل العلماء واألبوين3 
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ليهما مدةَ يومٍ وليلة ، وللمسافر فللْمقيم أن ميسح ع. ورد يف السنة التوقيت للمسح على اخلفني :فائدة

أن ميسح عليهما ثالثةَ أيام بلياليها، واملسح على اخلفني جائز يف الوضوء، وأما يف الغسل من اجلنابة فال 

لنيجهما وغسل الرجيوز املسح بل جيب نزع. 

 .التيسري والتسهيل على الناس :احلكمة من املسح على اخلفني

  

 يف ذم من يتخلى يف طريق الناس أو ظلهم :عاحلديث الساب

وما : قالوا". اتقُوا اللعانني  " :قال عن أبِي هريرةَ رضي اللّه عنه أنَّ رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 )اه مسلمرو ." (الذي يتخلَّى يف طريقِ الناسِ أَو يف ظلِّهِم: " اللَعانان يا رسولَ اهللا؟ قال

 :معاين الكلمات 

 .اتقِ: واألمر. يتقي: واملضارع. حذره وجتنبه :اتقَى الشيء

 .يتخلَّى: واملضارع. تغوطَ :تخلَّى

 .صاحب اللَّعن الذي يلْعنه الناس: املراد به هنا :اللَعانُ

 .معروف وهو السبيل الذي يسلكه الناس ويسريون فيه :الطريق

واملراد بِالظل . ظاللٌ : ومجعه. معروف وهو املكان الذي ال تأتيه أشعة الشمس ويأتيه ضوؤها: الظِّلُّ

 .املكانُ الظليلُ الذي يستريح فيه الناس بعيدين عن حرارة الشمس: هنا

 :معىن احلديث 

فلما سأل . لَّذَينِ يلْعنهما الناسأمته أنْ يتجنبوا فعل صاحيب اللَّعن ال أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 :من مها؟ بين عليه الصالة والسالم: الصحابةُ

واملراد بالظِّلِّ هنا . أنهما اللذان يتغوطان يف طريق الناس ويف األماكن الظليلة فإنَّ يف ذلك إيذاًء للمسلمني

لظليلة املهجورة اليت ال يستعملها الناس فال يحرم أما األماكن ا. األماكن الظليلة اليت يستريح فيها الناس

 .التغوطُ فيها
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 يف غسل يوم اجلمعة :احلديث الثامن والتاسع

غُسلُ يومِ اجلُمعة واجِب  ":قال عن أبِي سعيد اخلُدري رضي اهللا عنه أنَّ رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 ) أخرجه السبعةُ ." (علَى كُلِّ محتلمٍ

 :معاين الكلمات 

 .البالغ احلُلُم :املُحتلم

 .غَسلَ بدنه باملاء :اغْتسلَ فُالنٌ

 :معىن احلديث 

اختلف العلماُء يف وجوب غُسل يوم اجلمعة، فذهب اجلمهور إىل أنه سنةٌ مؤكَّدةٌ . معىن احلديث واضح

من توضأ يوم اجلُمعة فَبِها "  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الحلديث سمرةَ رضي اهللا عنه ق

إن : وقال مجاعة من العلماء. رواه اخلمسة وحسنه الترمذي ." ونِعمت، ومنِ اغتسل فالغسل أفضلُ

 خروجاً من(و األحوط للمؤمن أن ال يترك غُسل اجلُمعة، . غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم

  )اخلالف

 يف حتية املسجد :احلديث العاشر

إِذَا دخلَ أَحدكُم املسجد فَال  " : قال رسولَ اللّه صلى اهللا عليه وسلم: عن أَبِي قَتادةَ رضي اهللا عنه قال

نيتكْعر لِّيصى يتح سلجمتفق عليه ." (ي( 

 :إيضاحات حنوية

1) سلجةُهذه ال) فَال يياهتقول.  الن: 

 .ال يخرج أَحد من الفصل قَبلَ انتهاء الدرسِ -  

  - ةفترِ اِإلجابيف د هماس دأَح بكْتال ي. 

  - سرنَّ اجلَرى يتح انحتةَ االمقَاع دلْ أَحخدال ي. 

 .ال يغتب بعضكُم بعضا -  
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  - قَو رخسمٍال يقَو نم م. 

 :حنو). أَنْ(منصوب بإضمار ) حتى(الفعلُ املضارع بعد 2 

  - جِعى أَرتهنا ح فق. 

  - زاخلُب ى أَشترِيتنِي حرظتنا. 

 .إذا دخلت املسجد فال تجلس حتى تصلِّي ركعتنيِ -  

 3بجا وفعال طَلبِي طرالش ه بِالْفَاء إذا كان جواباناقتر )يهأوِ الن رهو األم لُ الطَّلَبِيعحنو) الف: 

 .إذا جاء ماجد فَأرسلْه إيلَّ   

 .إذا جاء يوسف فال تدخلْه الْفَصلَ: قال املدير للمراقبِ   

   ساملدر أْذَنَ لَهى يلْ حتخدراً فال يتأخم إذا جاء الطالب. 

 .إذا دخلت الغرفةَ فال تجلس حتى تفْتح النوافذَ   

 :ما يستفاد من احلديث من أحكام

 .يندب صالةُ ركعتني حتيةً للمسجد لكلِّ من دخل املسجد1 

 .يكْره اجللوس قبل أداء صالة التحية لداخلِ املسجد2 

 .وته تحيةُ املسجديندب الوضوُء لداخلِ املسجد حتى ال تف3ُ 

  

 

 يف أركان الصالة :احلديث احلادي عشر

 أنَّ النيب هناللّه ع يضةَ رريرأَبِي ه نبغِ  " :قال صلى اهللا عليه وسلمص عفَأَس الةإلَى الص تإذا قُم

عم رسيأْ ما تمث أقْر ،رلَةَ، فَكَببقْبِلِ القتوَء، مث أسضالو فَععاً، مث أراكر نئطْمى تحت كَعالقرآن، مث ار نك م

 نئطْمى تتح دججالساً، مث أس نئطْمى تتح فَعساجداً، مث أر نئطْمى تتح دجلَ قائماً، مث أسدتعى تحت

حىت تطمئن "والبن ماجه . واللفظ للبخاري. بعةأخرجه الس  ."(ساجداً، ثُم أفْعلْ ذلك يف صالَتك كلِّها

 ) "قائما
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 :معاين الكلمات 

 .أَسبِغْ: واألمر. يسبِغُ: املضارع. أمتَّه وأَحسنه : أَسبغَ الوضوء

 . استقْبالٌ: واملصدر. يستقْبِلُ: املضارع. توجه إىل الكَعبة: استقْبلَ القبلَةَ

راملضارع ."اللّه أكرب "قال :كَب:   ركَباألمر.  ي :راملصدر. كَب :كْبِريت . 

 .اقْرأ ما تيسر من القرآن أَي اقْرأ ما كان سهالً لك، أو ما تستطيع قراءته. كان سهالً: تيسر الشيُء

 .  طُمأنِينةٌ  :واسم املصدرِ. اطْمئنان: درواملص. يطْمئن: املضارع. سكَن وثَبت واستقَر :اطْمأن

 اعتدالٌ: املصدر. يعتدلُ: واملضارع. استقَام:اعتدل

 :معىن احلديث 

جالس ، فصلى ركعتني مل حمِسنهما مث سلَّم على النيب  دخل املسجد رجلٌ والنيب صلى اهللا عليه وسلم

ردد ذلك ثالثَ مرات وكان  ." ارجع فصلِّ فإنك مل تصلِّ" :يه مث قال لهفرد عل صلى اهللا عليه وسلم

والذي بعثك باحلق نبيا ما أُحِسن غري : يا رسول اهللا: فقال الرجل. الرجل يعيد الصالة عقب كلٍّ منها

فأَحسنِ الوضوء، مث إنك إذا أردت الصالةَ : ما معناه فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم. هذا فعلِّمين

 رفكب ،لَةبإىل الق هكما جاء يف (مث اقرأ ما تيسر لك من القرآن بعد الفاحتة ) أي تكبريةَ اِإلحرام(توج

مث افْعلْ ذلك يف . مث اسجد مطْمئناً. مث اركع مطمئناً، مث ارفع من الركوع معتدال مطْمئناً) بعض الروايات

 .التك كلهاكل ركعة من ص

 :ما يستفاد من احلديث من أحكام

 .مها الوضوء واستقبال القبلة: يف احلديث شرطان لصحة الصالة1 

 وفيه مجلة من أركان الصالة اليت ال تسقط عمداً وال سهوا2ً 

 .النية، وتكبرية اإلحرام، والركوع، والرفع منه، والسجود، واالعتدال، والطُمأنينة :وهي

 .مأنينة يف الرفع من الركوع واجللوس بني السجدتنيوجوب الط3ُ 

 .وجوب تعليمِ الصالة وتعلُّمها4 

 مشروعية إمتام الوضوء وإسباغه5 
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 يف أعضاء السجود :احلديث الثاين عشر

بعة أمرت أن أسجد على س ": قال رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن ابنِ عباسٍ رضي اهللا عنهما قَالَ

 .)متفق عليه ." ( واليدين والركُبتني وأطراف القَدمني-  وأشار بِيد ه إىل أنفه-على اجلبهة: أعظُمٍ

 :معاين الكلمات

ظْمالع:  ظُملَّة(معروف ج أعمجع الق ( ظَاموع)الكثرة مجع(. 

 .  جِباه  :معروفةٌ ومجعها :اجلبهة

 . الكفَّان، واملفرد كَف، واجلمع كُفُوف وأكُفاملراد ما هنا :اليدان

فاألن: معروف ومجعه :وفأن . 

 . ركَب: معروفة ومجعها :الركْبةُ

 .  ج أطْراف  .منتهاه :طَرف الشيء

 . إِشارةٌ: واملصدر. أَشر: األمر. املضارع يشري :أشار إىل الشيِء

 :إيضاحات حنوية 

 :ة مدلولُه من ثالثة إىل عشرة، ولَه أربعةُ أبنِية وهيمجع القلَّ

 . أشهر: أفعل حنو1 

 . أسياف: أفْعالٌ حنو2 

 أرغفَة: أفْعلَة حنو3 

 .فتية: فعلَة حنو4 

 :ما يستفاد من احلديث من أحكام

 .ان، والركْبتان، وأطراف القَدمنياجلَبهة ومعها األنف والكَفَّ: وجوب السجود على سبعة اعظُمٍ وهي
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 يف فضل صالة اجلماعة :احلديث الثالث عشر

صالةُ اجلَماعة أَفْضلُ  ":قال عن عبد اللّه بن عمر رضي اهللا عنهما أنَّ رسولَ اللّه صلى اهللا عليه وسلم

 )متفق عليه." (من صالَة الفَذِّ بِسبعٍ وعشرين درجة

 :معاين الكلمات 

 .املنفَرِد الذي يصلِّي وحده :الفَذُّ

 :إيضاحات حنوية 

 :تقول". أفْعلَ "هذا اسم تفْضيل، وهو على وزن : أفْضلُ

 .أمحد أطْولُ من عباس1ٍ 

 .مكَّةُ أكْبر من املدينة املنورة2 

فْرالتفضيلِ م مقَى اسبذَكّراً دائماًيف مثلِ هذا التركيب يحنو. داً م: 

 .أخي أكرب من أُختي سناً 

 .أخيت أصغر من أَخي سناً 

 .الرجالُ أصرب من النساء 

 .النساُء أَضعف من الرجالِ 

 :هذه الكلمة تمييز العدد، وهو منصوب بعد العدد املركَّب، والعقُود، حنو: درجةً

كوكباًرأيت أح رشع د. 

 .قرأت سبع عشرةَ صفْحةً

 .عندي عشرونَ رياال

 .حضر ثالثةٌ وثَمانونَ طالباً

 :معىن احلديث

 .صالةُ اجلماعة أكثر ثَواباً وأَعظَم أَجراً من صالة املنفَرِد بِسبعٍ وعشرِين درجة
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 :ما يستفاد من احلديث من أحكام

 .ر ثواباً من صالة الفَذِّصالة اجلماعة أكث1 

 .احلثُّ على صالة اجلماعة2 

 .صحةُ صالة الفَذ وعدم بطْالنِها3 

 يف فضل الصف األول :احلديث الرابع عشر

 هناهللا ع يضةَ رريرأبِي ه نولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عسقال  أنَّ ر: " ما يف الن اسالن لَمعي داِء لَو

. ولَو يعلَمونَ ما يف التهجِريِ الستبقُوا إليه. والصف األولِ، ثُم لَم يجِدوا إال أنْ يستهِموا عليه الستهموا

 )متفق عليه ." (ولَو يعلمون ما يف العتمة والصبحِ ألتوهما ولَو حبوا

 :معاين الكلمات

 .نُاألذَا :النداُء

 )االختيار بِالْقُرعة: واالقتراع. (اقترعوا عليه :استهم الناس على كذا

 .سابق بعضهم بعضاً:استبق الناس إىل كذا

جريهإىل الصالة :الت ريكبالت. 

 .العشاء :العتمةُ

ون :احلَبيتكْبنِ والريدو"ر وهو مصد. املَشي على اليبحا يبح". 

لَوتقول : و:  

 . اشترِ هذا الكتاب ولَو كان غاليا1ً  

 .اُحضر ولَو كُنت مرِيضا2ً 

 .ال أرِيد هذا القَلَم ولَو أعطَيتين إياه مجانا3ً  

 :إيضاحات حنوية 

ثالثةَ أمورٍ: لَو يدفامتناعٍ المتناعٍ، وهي ت فرح : 
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1ة الشيطر. 

 .وكونَ الشرط يف الزمنِ املاضي2 

 3طراعِ الشنتاب الماع اجلَونتام. 

 .لَوِ اجتهدت لَنجحت، أي مل تجتهِد فَلَم تنجح: حنو

 .ضيكما يف احلديث أولَ باملا وإذا جاء بعدها فعلٌ مضارع. يأيت بعدها الفعلُ املاضي كما يف املثال

لَو عرفْت أنك تأتي لزياريت ما خرجت : يقترِنُ جوابها املثبت بِالالمِ، وال يقترِنُ ا جوابها املنفي، حنو

 .وجيوز العكس وهو قليل. من الَبيت

 :)لَو(إليك أمثلةً أخرى لـ 

 .لو عرفت أنك مريض لَعدتك1 

 2دالفاس هذا الطعام لو أكلتترِضلَم . 

 3ترأخما ت اليوم كفَرأن س لو عرفت. 

 :معىن احلديث

لو علم الناس فضيلةَ األذان وعظيم جزائه ألراد كلُّ واحد منهم أن يؤذِّنَ حتى يحصل، على هذه 
 .الفضيلة وذاك اجلزاء، واضطُر الناس حينئذ إىل االقتراع عليه الختيار من يؤذن

لم الناس فضيلة الصف األول وثوابت الصالة فيه ألراد كل واحد منهم أن يصلي فيه، وكذلك مل ع
 .والقْترع الناس عليه ليختاروا الذين يصلُّونَ فيه، فإنَّ الصف األول ال يسع الناس مجيعاً

صالتيِ العشاِء والفجرِ ولو علموا فضيلة . ولو علم الناس فضيلة التبكري إىل الصلوات الستبقُوا إليه
حلضرومها يف املسجد مع اجلماعة، و لو كانوا غري قادرين على املشي ملرضٍ لذهبوا إىل املسجد ولو 

 .حبواً
 :ما يستفاد من احلديث من أحكام

 .فضيلةُ األذان والصف األول والتبكري إىل الصالة، وصالتيِ العشاء والفجر1 

 .الصالة يف الصف األول، والتبكري إىل الصالة، وأداء الصلوات يف املسجداحلث على التأذين وأداء 2 
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 يف آداب الصيام :احلديث اخلامس عشر

من لَم يدع قَولَ الزورِ والعملَ " :  قال رسولُ صلى اهللا عليه وسلم: عن أبِي هريرةَ رضي اهللا عنه قال

 )رواه البخاري وأبو داود واللفظ له." (حاجةٌ في أنْ يدع طَعامه وشرابهبِه واجلَهلَ فَلَيس للّه 

 :معاين الكلمات 

ورالز: بلِ، ومنه الكَذالقَو نلٍ ماطكُلُّ ب. 

 .السفَه واالعتداُء وهو ضد احللْمِ  :اجلَهلُ

 .املَصلَحة، الفَائدةُ  :احلاجة

 :معىن احلديث

فيترك الكذب . فيجب على الصائم أن يصون صومه من الذُّنوب. صيام قُربة من أعظم القُربات إىل اللّهال

أما الصائم الذي يترك . فالصائم الذي جيتنب الذنوب أعد اهللا له أجرا كامالً. والعمل به وسوء األخالق

واهللا .  له من الصوم إال اجلوع والعطَشالطعام والشراب وال يترك املعاصي فال فائدة من صومه، وليس

 .تعاىل غين عن جوعه وعطشه فال يقبل عمله

 :ما يستفاد من احلديث

 .جيب على الصائم أن جيتنب املعاصي ليستفيد من صومه1 

 2ي الذي يترك الطعام والشراب ويرتكب السيئاتال فائدةَ من صوم العاص. 

 .عمالً وعن اجلهلالنهي عن الزور قَوال و3 

 يف حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم :احلديث السادس عشر

من نِسي وهو صائم فَأكَلَ أو " : قال رسولُ اللّه صلى اهللا عليه وسلم: عن أَبِي هريرةَ رضي اللّه عنه قال

قَاهساللّه و همما أطْعفَإِن ،هموص متفَلْي رِبمتفق عليه ." (ش ( 

 :معاين الكلمات

 . إتمام: واملصدر. يتم: املضارع. أكْملَه :أتم الشيَء
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 :معىن احلديث 

إذا أكل الصائم أو شرِب ناسياً وهو يف ار رمضان أو غريه من صوم التطوع فال إمث عليه، وال تلْزمه 

 دعمتصومه إىل الليلوجيب ع. كفّارةٌ ألنه فعل ذلك غري م تمعن األكل والشرب وأنْ ي ِسكمليه أن ي. 

 :ما يستفاد من احلديث من أحكام

 . إذا أكل الصائم أو شرب ناسياً اراً فال إمث عليه وال تلْزمه كفارة وال قضاء1

 .لجيب على كل من أكل أو شرب ناسياً اإلمساك عن املُفْطرات وأن يتم صومه إىل اللي2 

إذا استمر يف الفطْر بعد التذكُّر ومل ميسك يكون آثماً، وتلْزمه الكفَّارة والقضاء بالنسبة إىل صوم 3 

 .واهللا أعلم. رمضان

  

 يف فضل تكرار العمرة :احلديث السابع عشر

هناهللا ع يضةَ رريرأبِي ه نولَ صلى اهللا عليه وسلم: عسقال أنَّ ر: " ما العمكفّارةٌ ل ةرمةُ إىل العر

 )متفق عليه ." (بينهما، واحلج املبرور لَيس له جزاٌء إال اجلنةُ

 :معاين الكلمات 

 .أن يقْصد املسلم بيت اللّه احلَرام محرِماً فيطوف ويسعى بشروط خمصوصة :العمرةُ

 .ما يمحى به بعض الذنوب :الكَفَّارة

 .احلج املقبولُ الذي ال نقْص فيه :حلج املبرورا

 :معىن احلديث

والكبائر ال يكفِّرها . فالصغائر يكَفِّرها احلج والعمرةُ والصالة والوضوء. صغائر وكبائر :الذنوب قسمان

 .إال التوبة

 :يف هذا احلديث بأمرين عظيمني يبشرنا رسولُ صلى اهللا عليه وسلم

 .العمرةُ متْحو صغائر الذنوب اليت تسبِقها :ولاأل

 .اخلايل من الذُنوب جزاؤه عند اهللا دخولُ اجلنة: أن احلج املقبول وهو :والثاين
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 :ما يستفاد من احلديث من أحكام

 .فضلُ احلج والعمرة1 

 .احلثُّ على تكْرار احلج والعمرة ومتابعتهما2 

 3وانحموالعمرة ي الصغائر من الذنوباحلج . 

 .احلج املربور جزاؤه دخولُ اجلنة4 

 .واللّه أعلم .احلثّ على تنزِيه احلج من ارتكاب الذنوب5 

  

 يف احلج عن الغري :احلديث الثامن عشر

 " : قال.لَبيك عن شبرمةَ :رجالً يقول عن ابن عباسٍ رضي اهللا عنهما أنَّ رسولَ صلى اهللا عليه وسلم

حج عن نفِْسك، :"قال. ال: قال" حججت عن نفِْسك؟ :"قال. أخ لي أو قريب يل: قال . من شبرمةُ،

 ) رواه أبو داود وغريه ." (مث حج عن شبرمةَ

 :معاين الكلمات 

 .تلْبِية: املصدر. يلَبى: ضارعامل) قال لَبيك اللَّهم لبيك: لَبى. (إجابة بعد إجابة  :لَبيك

 .أي أُحرِم باحلج عن شخص امسه شبرمة:لَبيك عن شبرمةَ

 .هذا مثالٌ للدقة عند الرواة. شك من ابنِ عباس رضي اهللا عنهما فيما قال الرجل :أخ يل أو قريب يل

 أأديت فريضة احلج عن نفسك قبل هذا؟ :حججت عن نفسك

 : احلديثمعىن 

لبيك عن شربمة، فاستفْسر : يف حجته رجالً يحرِم باحلج عن غريه فيقول مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم

 فقال. عن شبرمة هذا الذي يحرم باحلج عنه صلى اهللا عليه وسلم
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هل أديت فريضة : ناهما مع فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. هو قريب يل: أو قال. هو أخ يل: الرجل

حج عن نفسك أوال، : ما معناه فقال له صلى اهللا عليه وسلم. ال: احلج عن نفسك قبل هذا؟ قال الرجل

 .مث حج بعد ذلك عن شربمة

 :ما يستفاد من احلديث من أحكام

 .جيوز للمسلم أن يحج عن غريه من املسلمني بشرط أن حيج عن نفسه أوال1 

 .وز احلج عن الغري ما مل يحج املرُء عن نفسهال جي2 

  

 يف فضل اجلهاد يف سبيل اهللا :احلديث التاسع عشر

من مات ولَم يغز ولَم يحدثْ  " : قال رسولُ صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرةَ رضي اهللا عنه قال 

 )رواه مسلم ." (ن النفاقِنفْسه بالْغزوِ مات على شعبة م

 :معاين الكلمات 

ودا العهم:  غَزالتو: املضارع. سار إىل قزغواملصدر. ي : ووِ هنا. غَزاجلهاد يف سبيل اهللا املراد بالغز . 

 .رغَّبها فيه :حدث نفسه بكذا

 .وهي أيضا جانب الشيء. الطائفة :الشعبة

  :فاإلعتقادي هو. اعتقادي، وعملي   :وهو قسمان.  ويخفي غريههو أن يظهر الشخص شيئاً:النفاق

أما النفاق .  النفاق االعتقادي واحلديث اليدل على. إظهار اإلسالم وإخفاء الكفر، ومسى صاحبه منافقاً

 .الذي يدلّ عليه احلديث: العملي فهو 

 :ما يستفاد من احلديث من أحكام 

 . أهم الواجبات يف اإلسالماجلهاد يف سبيل اهللا من1 

 .التحذير من ترك اجلهاد يف سبيل اهللا2 

 .ترك اجلهاد أو اإلمهال فيه من أخالق املنافقني3 
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 يف حسن معاملة اخلدم: احلديث العشرون

لَهم اللّه حتْت إِخوانكُم خولُكُم، جع " : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب ذَر رضي اهللا عنه قَالَ

يكُمدأي .سلْبما يم هلْبِسلْيمما يأكُلُ و همطْعفَلْي هدي تحت وهكَانَ أخ نفإنْ . فَم مهبلغما ي مكَلِّفُوهوال ت

موهينفأع ممتفق عليه ." (تكلَّفوه( 

 :معاين الكلمات

 .)الراعي للشيء واملُصلح له: عىنهو مجع خائلٍ ،مب: قيل. (اخلدم  :اخلَول

 .أي أعطاكُم اللّه القدرةَ عليهم فتأمروم باخلدمة : جعلَهم اهللا حتت أيديكم

 .واملصدر إطعام. يطْعم: املضارع. قدم له طعاما ليأكلَه :أطْعمه

 . واملصدر لُبس. يلْبس: استتر به، املضارع :لَبس الثَّوب

 . إلْباس: واملصدر. قدم له الثوب ليلْبسه، واملضارع يلْبِس :لثوبوأَلْبسه ا

 . تكليف: واملصدر. يكلِّف: واملضارع. أوجبه عليه :كلَّفه أمراً

ه األمرغلَب : هرواملضارع. قَه:   بلغةٌ: واملصدر.  يوغَلَب ، غَلْب . 

بوا إليهم أن يقُوموا بِما يعجِزون عنه من عملٍ لصعوبته، أو مبا فيه أي ال تطْلُ: ال تكلِّفُوهم ما يغلبهم

 .مشقَّةٌ عليهم

 . إِعانةٌ: واملصدر. يعني: واملضارع. ساعده : أعانه

أي إن طلبتم إليهم أن يقوموا مبا فيه مشقَّة فساعدوهم على قيامهِم بذلك :  فإن كلَّفْتموهم فأعينوهم

 .العمل الشاق 

 :إيضاحات حنوية 

خولُكُم كُموانهنا املبتدأ : إخ)لُكُموم اخلرب إشارة إىل االهتمام به) إخوانكم(واخلرب ) خوقُد. 

 .جعل اهللا اخلمر حراماً.جعلْت هذه الغرفةَ مكتبةً: صير،تقول(هنا مبعىن : جعلَ
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حتت (واملفعول الثاين ) هم(فعولُ األولُ ويف هذا احلديث امل. جعلَ مبعىن صير تتعدى إىل مفعولني

 ).أيديكم

همطْعط :فلْيروقع جواباً للش الفاُء على هذا الفعل ألنه طليب دخلت. 

 .املوصولة) ما(التبعيضية دخلت عليها ) من(أصله  :مما

 :معىن احلديث 

إنما املؤمنون (:  يف الدين لقوله عز وجلإن اخلدم واألرِقّاء إخوانكم، فإن كانوا مسلمني فإم إخوانكم

 . وإن كانوا غري مسلمني فإم إخوانٌ يف اإلنسانية فقط)إخوةٌ

يف املأكل وامللبس، فليطْعمه من جنس ما يأكل، وليلْبسه . ومن كان له خادم فلْيعاملْه كما يعامل أخاه

ق عليه، فإن كان البد من ذلك فلْيساعده من جنس ما يلبس هو نفسه وال يكلِّفْه عمال يعجز عنه أو يش

 .على القيام بذلك العمل الشاق

 :ما يستفاد من احلديث

 .يعلمنا اإلسالم العطْف واألخوة1 

 .وحيثُّنا على اِإلحسان إىل من حتت أيدينا من خدم وأجراَء والرفْقِ م وعدمِ التكُّرب عليهم2 

  

  )تم بعون اللّه تعاىل (
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کلمات
عبتا  Arkasından 

gitmek 
 ,Sakınmak  اتقَى الشيء

çekinmek 
 مأت  Tamamlamak  

  Gelmek أَتى

ابأَج / جِيبي  Đcabet etmek 

  Hepsi  أَجمعني

بأح Daha sevilen 

بأَح / بحي Sevmek  

 Helal kılmak  أحلَّ 

 أخ  Kardeş  

  Sokmak   أَدخل

 اقأر Dökmek  

 Abdesti  أَسبغَ الوضوء
tamamlamak 

قبتسا  Yarışmak  

 Kıbleye  استقْبلَ القبلَةَ
yönelmek 

 متهسا  Kura çekmek 

 Sarhoş etmek  أسكرت

 ارأش Đşaret etmek 

 Allah’a bir şeyi  أَشرك بِاللّه شيئاً
oprtak koşmak 

  Yedirmek  أطْعم

 Huzur bulmak  اطْمأن

 Yardım etmek أعان

 ,Đtidal bulmak  اعتدل
yumuşamak 

  Kör األعمى

 Gusl etmek  اغْتسلَ فُالنٌ

 Ümmet, topluluk  اُألمةُ

 نآم Đman etmek 

  Kaplar   اإلناُء

فاألن  Burun  

 Aile, akraba األهلُ

  Đnmek  النٌأَهوى فُ

  أَي  Hangi  

 بِر Đyilik etme 

يقب Kalmak  

ينب  Bina edildi 

 Bina etmek   يبنِي/ بنى

 نهوتيب  Kadınşarın evleri 

 بِعت Tabi olmak, takip 
etmek 

جريهالت  Namaz için tekbir 
almak 

 Boşalmak  تخلَّى

 ,Saçını taramak    ترجل شعره
düzeltmek 

لَّمعت/   لَّمعتي  Öğrenmek  

 Kolay olmak   تيسر الشيُء

نميت    Sağdan 
başlamak 

  Sonra  مثُ

 Oturur vaziyette  جالساً

  Alın  اجلبهة

اجلراد  Çekirge  

 Kılmak, koymak  جعلَ

لَسج/ سلجي Oturmak  
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ةُاجلَناز  Cenaze  

اجلهاد Cihad  

  Cehalet اجلَهلُ

 Fayda, maslahat احلاجة

واحلَب  Emeklemek  

 Ta ki, oluncaya  حتى
kadar 

 جح / جحي  Haccetmek  

 Kabul edilmiş  احلج املبرور
hac 

 Haccettin  حججت

 Đstemek, rağbet  حدث نفسه بكذا
etmek 

  Haram  راماحلَ

احلَرِير  Đpek  

احلَق  Hak  

  Helal  احللُّ

احلُوت  Balık  

اخلُف  Đnce deriden 
ayakkabı 

 سمخ  Beş  

  Emanet  اخلَول

ريخ  Daha hayırlı 

كُمريخ  Sizin hayırlınız 

  Davet  الَدعوةُ

الذُّكُور  Erkekler  

بالذَّه  Altın  

محر / محري  Merhamet etmek, 
acımak 

 Đzin vermek رخص 

در  Karşılık vermek, 
geri vermel 

  Diz  الركْبةُ

  Bahçe الروضةُ

ورالز Batıl söz 

 Sormak, istemek  يسأَلُ /سأَلَ

 لّمس  Selamlamak  

 Đş, konu    الشأْنُ

ابرالش  Đçecek  

 Sol  الشمالُ

 ,Bölük, kısım  الشعبة
şube 

ساطالع مشِّت  Aksırana dua 
etmek 

 Namaz kılmak يصلِّي/صلَّى

 Taraf, kenar  طَرف الشيء

  Yol  الطريق

  Dalak  الطِّحال

 Temiz ve  الطَّهور
temizleyici 

  Gölge   الظِّلُّ

فُالنٌ املريض ادع  Hastayı ziyaret 
etmek 

  Akşam  العتمةُ

طَسع / سطعي  Aksırmak  

ظْمالع  Kemik  

لّمع /لِّمعي  Öğretmek  

  Umre  العمرةُ

ودا العغَز   Düşmanla 
savaşmak 

 Üstün gelmek غلَبه 

 Belirtmek, yardım   فأعينوهم
etmek 

 Tek başına  الفَذُّ
namaz kılan 

يمفاهوا س  Ondan 
başkasında 

قَاد /قُودي Yol göstermek 
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  Öpmek  يقَبلُ/ قَبلَ

ورالقُب Kabirler  

  Yakın قريب 

القَوِي Kuvvetli 

ركَب  Tekbir almak 

الكَبِد  Karaciğer  

  Keffaret  الكَفَّارة

 Kefil olmak  كلَّفه 

  Buyur  لَبيك

 Elbise giydirmek  لثَّوبلَبس ا

  Lanetliler  اللَعانُ

 O zaman  لَما

اتم / وتمي  Ölmek  

  املُحتلم
Đhitlam olan, 
uykuda cünup 
olan 

املريض  Hasta  

 Mesh etmek  مسح علَى الشيِء

ربمنال  Minber 

عنم / عنمي  Men etmek, 
engellemek 

  Ölü امليت

  Çekmek  نزع فُالنٌ الشيء

ظَرن /ظُرني  Bakmak  

  Nifak, ayrılık النفاق

ارالن  Ateş, cehennem 

 Nida, çağrı, ezan  النداُء

  Kadınlar  النساُء

  Baba  الوالد

اندالالو Ana-baba 

 Terk etmek  ودع الشيَء

لَدالو  Çocuk  

  Yalamak  ولَغَ 

  Dönmek ولَّى

لَوو  Eğer, olsa bile 

 ربي  Đyilik etmek  

 Đki el  اليدان

  

 
 


