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  متيم الداري  متيم الداري
هو ال�سحابي اجلليل اأبو رقية متيم بن اأو�ض بن حارثة الداري، اأ�سلم �سنة ت�سع، حدث عنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص على 

ا�سة يف اأمر الدجال، و�سفه عمر بن اخلطاب  باأنه: خري اأهل املدينة، وكان عابدًا، تاليًا  املنرب بق�سة اجَل�سَّ

لكتاب اهلل، كثري التهجد؛ قام ليلة باآية حتى اأ�سبح وهي قوله تعاىل: چ 

�سكن �سبع،  القراآن يف   يختم  كان متيم  املهلب:  اأبو  وقال   .
چ)2(

بيت املقد�ض ومات بها  �سنة )40( من الهجرة.

التعريفالتعريف

بالراويبالراوي

الدر�س الرابع ع�شرالدر�س الرابع ع�شر

تمهيدتمهيد

ح�سر الإمام اأبو داود ال�سج�ستاني 

الإ�سالم  اأحاديث  اهلل  رحمه 

الجامعـة التي تجمـع اأحكـام الـــديــن في اأربعــة 

ٌن  َبيِّ الحالل  »اإن  حــديــث  هــي:  اأحــاديــث 

»اإنما  وحديث  الحديث،   »... ٌن  َبيِّ الحرام  واإن 

»من  وحديث  الحديث،   ».... بالنيات  الأعمال 

رد«،  فهو  منه  لي�ض  ما  هذا  اأمرنا  في  اأحدث 

وحديث تميم الداري التالي:  

اِريِّ  اأَنَّ النَِّبّي  ملسو هيلع هللا ىلص  يٍم الدَّ 1717 َعْن َتِ

َوِلِكَتاِبِه  »هلِلِ  َقاَل:  ِلَمْن؟  ُقْلَنا:  يَحُة«,  النَّ�صِ يُن  »الدِّ َقاَل: 

)1(
ِتِهْم«. ِة اْلُم�ْصِلِميَن َوَعامَّ ِئمَّ َوِلَر�ُصوِلِه َوِلأَ

)2( �سورة اجلاثية اآيه: )21(. )1( اأخرجه م�سلم برقم: ) 674 (. 
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معناهاالكلمة

عماد الدين الن�سيحة.الدين الن�صيحة

الن�صيحة
اإىل ما �سد الغ�ض، وهي كلمة جامعة ت�سمل دعوة املن�سوح 

فيه نفعه و�سالحه، ونهيه عما فيه �سرره وف�ساده.

ِفه ب�سفات الكمال، وتنـزيهه عن النقائ�ض،  الن�سيحة هلل تكون بالإميان به، وحمبته، ونفي ال�سريك عنه، َوَو�سْ

و................................، و...........................

اإذا ن�سحت هلل ، فاإن الفائدة تعود اإليك، فاهلل غني عن خلقه ل تنفعه طاعة املطيع، ول ت�سره مع�سية العا�سي،  

فمن ن�سح واأخل�ض هلل فاإمنا ين�سح لنف�سه.

د بتالوته نزل به جربيل عليه ال�سالم على حممد ملسو هيلع هللا ىلص، والن�سيحة  كتاب اهلل هو القراآن الكرمي، وهو كالم اهلل املعجز املتعبَّ

للقراآن تكـون بالإميان به، وحمبته، وتعظيمه، وتالوته حق تالوته، و ................................. ، و...................................

الن�سيحــة للر�ســـول  ملسو هيلع هللا ىلص تكــــون بالإميــان به، وحمــبته، وطـاعــته يف اأمـــــره ونهـــــيه، وت�سديقه فيما اأخرب به.

الن�سيحة لأويل الأمر تكون باإعانته وطاعتِه وعدم اخلروج عليِه.

لهم،  اخلري  وحب  والآخرة،  الدنيا  يف  مل�ساحلهم  واإر�سادهم  عليهم،  بال�سفقة  تكون  امل�سلميــن  لعامــة  الن�سيــحة 

 وكـــف الأذى عنهم، وترك غ�سهــم وح�ســدهــم، و..........................................................................................، 

و..........................................................، و.......................................................................................
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حدد مع مجموعتك: العالقة بين الن�شيحة والمحبة.نشاط
١

من معاين احلديثمن معاين احلديث

اجتناب نواهيهامتثال أوامره

العمل بهمعرفة األحكام فيه

نشر محاسنهم
أمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر

ستر عيوبهم

 النصيحة لآلخرين دليل على حب الخير
 لهم فالمسلم يحب ألخيه ما يحب لنفسه
وهى سبب لنشر الخير واأللفة بين الناس
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�س�س11  ما املراد بالن�صيحة؟

�س�س22       اخرت الإجابة ال�صحيحة فيما ياأتي: 

          اأ- تعد الن�صيحة عمًل من اأعمال:

4- القلب والل�صان واجلوارح 3- اجلوارح  2- الل�صان             1- القلب  

          ب- و�صف عمر بن اخلطاب  تيًما الداري  باأنه:

2- خي اأهل املدينة.           1- عابد اأهل املدينة.  

4- اأعلم اأهل املدينة.           3- اأفقه اأهل املدينة.  

�س�س33  ما اأثر انت�صار الن�صيحة على املجتمع؟

�س�س44  كيف تكون الن�صيحة هلل تعال ولكتابه ولر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص؟

�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

ُق الن�صيحة يف اإميان باهلل وكتابه ور�صوله ملسو هيلع هللا ىلص. َحقِّ
ُ
اأ

اأحفظ لويل الأمر خادم احلرمني ال�صريفني حقه ال�صرعي يف ال�صمع والطاعة وعدم اخلروج عليه.

التقـويـم
التقـويـم

هي الدعاء إلى ما فيه صالح.؛ والنهي عن الفساد

 صالح المجتمع ونشر الفضيلة والمحبة واأللفة 
والرحمة والمودة بينهم وستر الرذيلة والحذر منها

 النصيحة لله تعالى: تكون باإليمان به ومحبته ونفي الشريك عنه ووصفه
بصفات الكمال وتنزيهه عن النقائص وامتثال أوامره واجتناب نواهيه

 النصيحة لكتابه: تكون باإليمان به ومحبته وتعظيمه وتالوته حق تالوته ومعرفة
األحكام فيه والعمل به

 النصيحة لرسول هللا : تكون باإليمان به ومحبته وطاعته في أمره ونهيه
وتصديقه فيما أخبر به
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