
 

  
  الكتاب: األحاديث األربعني النووية مع ما زاد عليها ابن رجب وعليها الشرح املوجز املفيد 

  املؤلف: عبد هللا بن صاحل احملسن 
  الناشر: اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة

  م 1984هـ/ 1404الطبعة: الثالثة، 
  1عدد األجزاء:  

 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

  بسم هللا الرمحان الرحيم 
  مقدمة

  احلمد  رب العاملني والصالة يف والسالم على النيب الكرمي، وعلى آله وصحا بته والتابعني. 
  أما بعد:

ملهم من املعاين ومنها ما هو مطول، لذا فلما كانت أحاديث األربعني النووية عليها عدة شروح وتعليقات منها شيء مل يف 
فقد رأيت أن أضع شرحا موجزا على الطريقة احلديثة للتدريس مع مثانية األحاديث التني زادها ابن رجب. فوضعت أوال منت 

  حلديث.احلديث. مث مفرداته، مث فوائده. مث الشرح املوجز للحديث، مث ما تيسر مما قيل من أبيات الشعر النافعة حول معىن ا 
فعا عاجال وآجال. إنه مسيع قريب جميب  وأسأل هللا العظيم رب العرش العظيم رب العاملني أن يكون عملي هذا عمال مثمرا 

  وصلى هللا على سيد حممد وآله وصحبه وسلم املؤلف 
  عبد هللا بن صاحل احملسن 

جلامعة اإلسالمية   املدينة املنورة  -املدرس 
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  متهيد 
 ...  

  هللا الرمحن الرحيم بسم 
  تقريظ:

  احلمد  وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده. 
  وبعد:

فقد اطلعت على هذا الشرح العظيم الذي شرح به األربعني حديثا النووية مع الثمانية اليت زادها احلافظة ابن رجب أخو  
جلامعة اإلسالمية  مبدينة النيب عليه الصالة والسالم، ولقد أفاد وأجاد يف فضيلة الشيخ عبد هللا بن صاحل احملسن املدرس 

حل ألفاظها حال متناسبا مع مستوى رواد العلم يف املدارس وغريها، وقد سهل عليهم الطريق إىل فهمها حيث سلك يف  



  ترتيبها ما يلي: 
ا. 1(   ) شرح مفردا
  ) بيان الفوائد املأخوذة من كل واحد منها.2(
  ل حديث.) املعىن اإلمجايل لك3(
  ) ذكر بعض األبيات اليت تسري يف ركب كل حديث.4(

ذا الشرح الوجيز من قرأه أو   فينبغي لطالب العلم النبوي املسابقة إىل اقتنائه وقراءته. هذا وأسأل هللا العلي القدير أن ينفع 
  كتبها وأن جيزى جامعه خري اجلزاء آمني. 

  الراجي عفو ربه 
  محاد بن حممد األنصاري

  املدينة املنورة  -جلامعة اإلسالمية املدرس
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  :احلديث األول
عن أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:" إمنا األعمال 

ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها لنيات وإمنا لكل امريء ما نوى, فمن كانت هجرته إىل هللا ورسوله فهجرته إىل هللا ورسوله  
  أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه" متفق عليه. 

  املفردات: 
إمنا: للحصر، وهو إثبا احلكم يف املذكور ونفيه عما سواه. األعمال: البدنية من األقوال واألفعال املفتقرة إىل النية. النيات:  

الشيء مقرت بفعله. امريء: شخص. ما نوى: ما قصد من خري أو   مجع نية، وهي لغة: القصد، وشرعا عزم القلب على
شر. اهلجرة لغة: الرتك، وشرعا: االنتقال من بلد الشرك إىل بلد اإلسالم أو من بلد املعاصي إىل بلد االستقامة. يصيبها:  

ا قبل اآلخرة. حيصلها. دنيا: ما على وجه األرض مع اهلوى واجلو، واملراد هنا املال خاصة، ومسيت دنيا لقر  ب زواهلا، أو أل
  ينكحها: يتزوجها. إىل ما هاجر إليه: من قصد دنيا أو امرأة، أو غري ذلك. 

  الفوائد:
  ) إنه ال جيوز اإلقدام على أي عمل حىت يعرف اإلنسان حكمه.1(
  ) ال جيوز التوكيل يف نفس النية. 2(
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لنية. ) إن الغافل عن النية ال يصح منه العمل، وإن مج3(   يع األعمال الشرعية ال تعترب إال 
  ) ال جتوز النيابة يف العبادات إال ما خصه دليل. 4(
) فضل اهلجرة من بلد الشرك إىل بلد اإلسالم ابتغاء مرضاة هللا تعاىل أو من بلد تعمل فيها املعاصي إىل بلد مستقيم  5(



  أهلها. 
ء وا6(   لسمعة، والعمل ألجل الدنيا.) اإلخالص يف اعمل  تعاىل واحلذر من الر
ا بدعة. 7(   ) إن النية حملها القلب والتلفظ 

  املوجز:
هذا احلديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين جليل القدر كثري الفوائد ألنه من األحاديث اجلامعة اليت عليها مدار اإلسالم  

رعية املفتقرة إىل النية أقواهلا وأفعاهلا الصادرة من  وقد بني الرسول صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث أن مجيع األعمال الش
كل مؤمن ال تصح وال تقبل بدون النية. ألن النية هي األساس وامليزان لألعمال واألقوال كلها. فإذا صلحت النية صلح 

ا غري  العمل، وإذا فسدت فسد العمل، فإذا كانت النية صاحلة والعمل موافقا للشرع فالعمل مقبول وإن كانت يقصد
ن من هاجر إىل دار   ذلك فالعمل مردود. مث إ لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصل يف هذا احلديث بتفصيل! كاملثال 

اإلسالم حبا  تعاىل. ورغبة يف اإلسالم وتعلم الدين والعمل به حصل له جزاء ما نوى. وإن كان قصده وهدفه أمورا دنيوية  
زوجها فجزاؤه على حسب مقاصده، وهللا سبحانه يعلم السر وأخفى، وسيجازى كل عامل بعمله كدنيا يصيبها أو امرأة يت

  إن خريا فخري، وان شرا فشر. 
  شعر:

  وإذا أعلنت أمرا حسنا ... فليكن أحسن منه ما تسر 
  فمسر اخلري موسوم به ... ومسر الشر موسوم بشر 
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  آخر:
  منها بصفقة خاسر وإن امرأ ابتاع الدنيا بدينه ... ملنقلب 

  آخر:
  فإن كنت مشغوال بشيء فالتكن ... بغري الذي يرضي به هللا تشغل

  فلن يصحب اإلنسان من قبل موته ... وال بعده إال الذي كان يعمل
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  : احلديث الثاين
علينا رجل شديد  عن عمر رضي هللا عنه أيضا قال:"بينما حنن جلوس عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم إذ طلع 

بياض الثياب شديد سواد الشعر ال نرى عليه أثر السفر وال يعرفه منا أحد، حىت جلس إىل النيب صلى هللا عليه وسلم.  
فأسند ركبتيه إىل ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه وقال:  حممد. أخربين عن اإلسالم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا. وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان، وحتج البيت إن   اإلسالم أن تشهد أن ال
استطعت إليه سبيال، قال: صدقت؟ فعجبنا له يسأله ويصدقه، وقال: فأخربين عن اإلميان قال: أن تؤمن  ومالئكته  



لقدر خريه وشره قال: صدقت. ق ال: فأخربين عن اإلحسان، قال: أن تعبد هللا كأنك تراه وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن 
ا؟   علم من السائل قال فأخربين عن أمارا فإن مل تكن تراه فإنه يراك، قال: فأخربين عن الساعة، قال: ما املسئول عنها 

ق فلبثنا مليا، مث قال:  عمر  قال: أن تلد األمة ربتها وأن تر احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان. مث انطل
كم يعلمكم دينكم" رواه مسلم.   أتدري من السائل؟ قلت هللا ورسوله أعلم، قال: فإنه جربيل أ
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  املفردات: 
بينما: ظرف زمان مبعىن املفاجأة، إذ طلع: إذ ظهر. رجل: هو بصورة شخص من جنسنا أثر السفر: عالمات السفر من  

لقدر: ما قدره   غربة وشعث، فعجبنا له يسأله ويصدقه: فتعجبنا من أمره، ألن املفروض أن السائل ال يعلم ما يسأل عنه, و
ا،   ا الدالة على جميئها, األمة: اململوكة، ربتها: سيد ا: عالما هللا وقضاه من خري وشر، عن الساعة: قيام الساعة، أمارا

مجع عار وهو من ال شيء على جسده، العالة: مجع عائل وهو الفقري,  احلفاة: مجع حاف وهو من ال نعل يف رجله، العراة: 
م.    رعاء الشاء: رعاة الغنم, يتطاولون يف البنيان: يتباهون ويتفاخرون برفع املباين، لبثنا: مكثنا، مليا: زمنا طويال قبل ثالثة أ

  الفوائد:
  ) إن املالئكة يتشكلون مبا شاءوا من الصور.1(
  املسرتشد مع العامل.) آداب املتعلم و 2(
ألعمال الباطنة.3( ألعمال الظاهرة واإلميان    ) إن اإلسالم واإلميان إذا اجتمعا يفسر اإلسالم 
  ) إن اإلسالم واإلميان واإلحسان كل يسمى دينا. 4(
َ ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعة} . 5( َّ   ) إن الساعة من األمور اليت استأثر هللا بعلمها {ِإنَّ ا
ن عندهم إماء.) إ6( م كأ   ن من عالمات الساعة كثرة السراري وأوالدها، أو عقوق األوالد ألمها
لقدر وأن ما قدره هللا على اإلنسان من خري أو شر جيب الرضى به. 7(   ) وجوب اإلميان 
ا. 8(   ) ترك اإلنسان اخلوض يف األمور اليت ليس عنده علم 
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  حلاجة من تطويل البناء وزخرفته. ) كراهية ما ال تدعو إليه ا9(
ن من عالمات الساعة أن تفتح الدنيا على أهل البادية والفاقة فتنصرف مههم إىل تشييد املباين وليس هلم  10( ) اإلخبار 

  هم إال ذلك. 
  املوجز:

ن جربيل عليه السالم خرج  عليهم بصورة رجل خيرب عمر ابن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه يف حديث جربيل املشهور هذا 
ال يعرف وهم جلوس عند النيب صلى هللا عليه وسلم فجلس بني يدي النيب صلى أ عليه وسلم جلسة املتعلم املسرتشد  

لشهادتني واحملافظة على الصلوات اخلمس  ذه األركان اليت تتضمن اإلقرار  فسأله عن اإلسالم واإلميان واإلحسان فأجابه 



ن هللا هو اخلالق الرازق،  وأداء الزكاة ملستحقيه ا وصيام شهر رمضان بنية صادقة وأداء فريضة احلج على املستطيع واإلميان 
مره يعملون، واإلميان   لكمال املنزه عن النقص. وأن املالئكة خلقهم هللا عباد مكرمون ال يعصون هللا تعاىل و املتصف 

لرس ل املبلغني عن هللا دينه وأن اإلنسان يعبد هللا كأنه يشاهده سبحانه، فإن  لكتب املنزلة على الرسل من عند هللا تعاىل و
ذه العبادة فليعبد هللا تعاىل خوفا منه لعلمه أنه مطلع ال ختفي عليه خافية، وأن علم الساعة ال يعلمه أحد من اخللق  مل يقم 

ن معاملة اإلماء، وأن رعاة الغنم وأن من عالمات الساعة كثر يف السراري وأوالدها أو كثرة عقوق األوالد أل م يعاملو مها
والفقراء تبسط هلم الدنيا يف آخر الزمان فيتفاخرون ويف زخرفة املباين وتشييدها. وكل هذه األسئلة واألجوبة عليها لتعليم  

كم يعلمكم دينكم".    هذا الدين احلنيف من جربيل لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "هذا جربيل أ
  عر:ش

  وما املرء إال حيث جيعل نفسه ... ففي صاحل األعمال نفسك فاجعل
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  : احلديث الثالث
عن أيب عبد الرمحن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما قال"مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:"بين  

وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت، وصوم رمضان" اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا، 
  رواه البخاري ومسلم. 

  املفردات: 
بين: أسس. على مخس: على دعائم مخس، إقام الصالة: أي آداؤها واحملافظة عليها، إيتاء الزكاة: إعطاؤها ملستحقيها. بيت 

اره بنية.    هللا: الكعبة. رمضان: شهر رمضان، واملراد صوم 
  الفوائد:

ا.1(   ) معرفة أركان اإلسالم والعمل 
  ) أن هذه الفروض اخلمسة فرض على األعيان املكلفني. 2(
لوجوب. 3(   ) أن ما سواها كاألعمال الظاهرة متممات ومكمالت إال ما خصه دليل 
  ) جواز إطالق رمضان من غري لفظ شهر. 4(

  املوجز:
ا وهي: اإلقرار  تعاىل  يرشد النيب صلى هللا عليه وسلم إىل أن اإلسالم مبنا ه وأساسه على مخسة دعائم ال يصح بدو

ا وإعطاء الزكاة ملستحقيها  ا وواجبا لرسالة، واحملافظة على الصلوات اخلمس مع القيام بشروطها وأركا لوحدانية. ولنبيه 
ا وصيام شهر    عند وجو
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يه سبيال من زاد وراحلة وغري ذلك، وما سوى هذه اخلمس فهي من  رمضان بنية صادقة وأداء فريضة احلج ملن استطاع إل 
لوجوب فلزام علينا فعله.    التكميل والتزيني إال ما خصه دليل 

  شعر:
  خسر الذي ترك الصالة وخا ... وأ مغادا صاحلا ومآ

  إن كان جيحدها فحسبك أنه ... أضحى بربك كافرا مر 
  آخر:

  ... سيورثه غما ويعقبه وزرا  إذا خزن املال البخيل فإنه
  آخر:

  وكن متصدقا سرا وجهرا ... وال تبخل وكن مسحا وهو 
لناس الكرو   جتد ما قدمته يداك ظال ... إذا ما اشتد 
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  :احلديث الرابع
دق املصدوق  عن أيب عبد الرمحن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو الصا

"إن أحدكم جيمع خفقه يف بطن أفه أربعني يوما نطفة مث يكون علقة مثل ذلك مث يكون مضغة مثل ذلك مث يرسل إليه امللك  
ربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فو هللا الذي ال إله غريه إن أحدكم ليعمل  فينفخ فيه الروح ويؤمر 

بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل   بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون
  بعمل أهل النار حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها" متفق عليه. 
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  املفردات: 
حلق، املصدوق: صدقه هللا وعد ه، جيمع خلقه: بعد االنتشار يف الرحم من ماء املرأة ومين الرجل، يف بطن  الصادق: املخرب 

أمه: يف رمحها، نطفة: منيا علقة: قطعة دم، مضغة: قطعة حلم بقدر اللقمة اليت متضغ، مثل ذلك: الزمن وهو أربعون يوما،  
لرحم يكتب رزقه: تقديره قليال أو كثريا وأجله: منتهى  عمره يعمل بعمل أهل اجلنة: من الطاعات، يرسل إليه امللك املوكل 

فية وجيوز رفع يكون على أن حىت ابتدائية، يسبق عليه الكتاب:   صبة، وما  ويعمل بعمل أهل النار: من املعاصي، حىت 
  الذي كتب فيه مصريه. 

  الفوائد:
إلنسان وحاله من شقاوة وسعادة 1(   وفقر وغىن. ) اإلشارة إىل علم املبدأ واملعاد وبيان ما يتعلق 
  ) جواز القسم على اخلرب الصادق لتأكيده يف نفس السامع.2(
لبعث والنشور بعد املوت. 3(   ) اإلميان 



  ) إثبات القدر واإلميان به. 4(
  ) القناعة مبا قدر هللا للعبد من الرزق وعدم احلرص الشديد ما دام الرزق مقدرا مع فعل األسباب. 5(
  ) اخلوف من سوء اخلامتة. 7(
دم ما قبلها.  ) 8(   إن التوبة 
ما وأن كال ميسر ملا خلق له. 9(   ) إن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب 
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  املوجز:
يف هذا احلديث بيان مبدأ اإلنسان يف بطن أمه وتنقله من طور إال طور آخر من مىن إىل علقة إىل مضغة خملقة وغري خملقة مث 

حلركة ويكتب امللك ما له من رزق يف دار الدنيا قليال أو   يرسل إليه امللك فينفخ فيه الروح فتسرى يف جسمه فيبتديء 
كثريا حىت ميوت ويكتب مقدار عمره ومنتهاه وماذا يعمل من خري وشر ومباح وسعادة وشقاوة، مث إن الرسول صلى هللا عليه 

ر، وجاء صلى هللا علي نه إما إىل جنة أو إىل  ه وسلم مبثل خيوف من سوء اخلامتة معناه أن من بين وسلم بني مال اإلنسان 
آدم من يعمل كل عمره يف طاعة هللا فإذا حان قبض روحه أشرك  أو كفر فمات فكان من أهل النار وآخر عمل كل 
ب إىل هللا تعاىل, فمات فصار من أهل اجلنة فعلى كل مس ب وأ لكفر وفعل املعاصي وعند قرب أجله أسلم و لم  عمره 

  أن خيشى من سوء اخلامتة، نسأل هللا حسن اخلامتة. 
  شعر:

نك آخذ كل الذي ... لك يف الكتاب حمرب مسطور   واعلم وهللا 
  ما زاد امرئ يف رزقه ... حرص وال أزرى به التقصري 

  وعلى املؤمن فعل األسباب، قالت الشاعر، مقتبسا من معىن القرآن الكرمي:
  وهزي إليك اجلذع يساقط الرطبا  أمل تر أن هللا قال ملرمي ...

  ولو شاء أدىن اجلذع من غري هزه ... إليها ولكن كل شيء له سببا 
  وعلى املؤمن الرضا مبا قدر هللا تعاىل، قال الشاعر: 

  ليس عندي إال الرضا مبا قدر ... هللا فيما أحببته أو كرهته
  ولو أين حرصت جهدي أن ... أدافع أمرا مقدرا ما دفعته 

  أرد ذاك إىل من ... عنده علم كل ما قد جهلته فأرى أن 
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  :احلديث اخلامس
عن أم املؤمنني أم عبد هللا عائشة رضي هللا عنها قالت: قال: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "من أحدث يف أمر هذا ما 

  ليس منه فهو رد " متفق عليه. 



  و رد". ويف رواية ملسلم: " من عمل عمال ليس عليه أمر فه 
  املفردات: 

: يف ديننا، رد: مردود غري مقبول من إطالق املصدر وإرادة اسم املفعول.    أحدث: أنشأ واخرتع، يف أمر
  الفوائد:

  ) احلث على اإلتباع والتحذير من االبتداع. 1(
  ) رد كل حمدثة يف الدين وأنه ال فرق بني ما حيدثه اإلنسان أو حيدثه غريه ويعمل به.2(
  ما وافق الشرع أو تضمنته القواعد العامة ليس مبردود.) أن كل 3(
  ) إبطال مجيع العقود املنهي عنها.4(
  ) أن حكم احلاكم ال يغري احلقائق فال حيل حراما وال حيرم حالال وإن نفذ ظاهرا. 5(

  املوجز:
يشهد له أصل من أصوله   يرشد هذا احلديث على أن كل من تعبد بشيء مل يشرعه هللا ورسوله أو أحدث يف الدين ما ال

  السنة أو القواعد
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العامة فإن ذلك مردود على صاحبه وهو آمث يف ذلك وكل شيء من املعامالت إذا حدث فيه ما يفسد العقد ملخالفته احلكم 
دي سيد املرسلني صلى هللا عليه وس   لم. الشرعي جيب رده على صاحبه فليحذر كل مسلم االبتداع يف الدين وليتمسك 

  شعر:
ا لنجاة العبد عنوان    وكن لسنة خري اخللق متبعا ... فإ

  فهو الذي مشلت للخلق أنعمه ... وعمهم منه يف الدارين إحسان
  ومذ أتى أبصرت عمى القلوب به ... سبل اهلدى ووعت للحق آذان
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  :احلديث السادس
ت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "إن احلالل بني وإن عن أيب عبد هللا النعمان بن بشري رضي هللا عنهما. قال: مسع

احلرام بني وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه ومن وقع يف  
جفي هللا حمارمه أال الشبهات وقع يف احلرام، كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يقع فيه، أال وإن لكل مللك محى أال وإن 

  وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهى القلب" متفق عليه. 
  املفردات: 

بني: ظاهر، أمور: شئون وأحوال، مشتبهات: ليس واضحا حلها وال حرمتها، فمن اتقى الشبهات تركها، هنا أوقع الظاهر 
  موقع
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ا لتجنب الشبهات. استربأ لدينه: طلب براءة يف يسر من النقص، وعرضه حبفظه عما يعاب عليه،  املضمر تعظيما ل شأ
كل ماشيته منه. أال حرف استفتاح يدل على حتقيق ما بعده، مضغة: قطعة   احلمى: احملظور على غري مالكه، يرتع فيه: أن 

  ال أخرى، احلمى: احملمى من إطالق املصدر على اسم املفعول.حلم واملراد القلب ومسي قلبا لتقلبه يف األمور من حال إىل ح
  الفوائد:

  ) احلث على فعل احلالل واجتناب احلرام والشبهات. 1(
  ) أن الشبهات ال يعلمها إال القليل من الناس. 2(
  ) احملافظة على أمور الدين ومراعاة املروءة اإلنسانية. 3(
  فقد عرض نفسه إما للوقع يف عرضه أو الوقوع يف احلرام. ) أن من مل يتوق الشبهات يف كسبه ومعاشه 4(
  ) سد كل ذريعة تؤدى إىل احلرام واحملرمات.5(
  ) احلث على إصالح القلب وأن بصالحه يصلح كل شيء وبفساده يفسد كل شيء من اإلنسان.6(
َا} 7(   ) أن العقل يف القلب {فـََتُكوَن َهلُْم قـُُلوٌب يـَْعِقُلوَن ِ
  طيب الكسب يدلك على صالح القلب. ) إن اختيار 8(

  املوجز:
يرشد هذا احلديث أن ما أحله هللا ورسوله وحزمه هللا ورسوله كل بني واضح وإمنا اخلوف على املسلم من األشياء املشتبهة  

والبعد   اليت ختفي على كثري من الناس فمن ترك األشياء اليت ليست واضحة احلل وال واضحة احلرمة، فقد مت له براءة دينه
عن وقوعه يف احلرام وصيانة عرضه عن كالم الناس مبا يعيبون عليه بسبب ارتكابه هذا املشتبه، ومن مل جيتنب املشتبهات،  

  فقد عرض نفسه إما يف الوقوع يف احلرام أو اغتياب 
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له أو غنمه قرب أرض قد  الناس له، مث إن الرسول صلى هللا عليه وسلم ضرب مثال ملن يرتكب الشبهات كراع يرعى إب 
ا منه، وأشار النيب صلى هللا عليه وسلم إىل أن األعمال الظاهرة  ذا احلمى جلودته وقر محاها الغري فتوشك ماشيته أن ترتع 
تدل على األعمال الباطنة من صالح وفساد فقال إن يف اجلسد مضغة وهى القلب يصلح بصالحها ويفسد بفسادها، فإذا 

وارحه الطاعات وعمل اخلريات دل ذلك على صالح قلبه, وإذا فعل املعاصي وارتكب املنكرات وجتنب  فعل اإلنسان جب
  الطاعات دل ذلك على فساد قلبه، ومما قيل يف إصالح القلب.

  شعر:
خلري والظفر   دواء قلبك مخس عند قسوته ... فدم عليها تفز 

ك ساعة السحر    خالء بطن وقرآن تدبره كذا ... تضرع 
  قيامك جنح الليل أوسطه ... وأن جتالس أهل اخلري واخلرب كذا

  آخر:



  إذا دعتك النفس يوما ... وكان عليها للخالف طريق 
  فخالف هواها ما استطعت فإمنا ... هواها عدو واخلالف صديق
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  : احلديث السابع
قال: "الدين النصيحة، قلنا ملن  رسول هللا؟  عن أيب رقية متيم بن أوس الداري رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم 

  قال  ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم" رواه مسلم.
  املفردات: 

  الدين: دين اإلسالم، النصيحة: تصفية النفس من الغش
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: اإلميان  ونفي الشريك عنه، اإل لقرآن والعمل به، ولرسوله للمنصوح له، قلنا: معشر السامعني من الصحابة،  ميان 
  حممد صلى هللا عليه وسلم بتصديقه وإتباعه، ولألئمة املسلمني: والة املسلمني وعامتهم: مجيع املسلمني. 

  الفوائد:
ا. 1( ا الدين كله لالعتناء  لنصيحة وأنه بولغ فيها حىت جعلت كأ   ) األمر 
  ) إن النصيحة تسمى دينا وإسالما.3(
مل فيكون أوقع يف ) إن على 3( يت به تفصيال ليتأهب السامع فيتطلع إىل بيان هذا ا ألمر املهم إمجاال مث  يت  العامل أن 

  النفس وأدعى للقبول. 
  ) إن النصيحة واجبة على كل مسلم ألخيه املسلم يف كل حال وزمان ومكان.4(
م على احلق وإرشادهم في5( ما جهلوه أو غفلوا عنه والوفاء بعهدهم وامتثال أمرهم ) إن النصيحة ألئمة املسلمني مساعد

  على احلق. 
  املوجز:

ن نؤمن ونعرتف بوحدانية هللا   خالص النصيحة و خيرب النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم أن الدين احلنيف قد أمر 
خملوق، نعمل حبكمه ونؤمن  سبحانه وتعاىل وننزهه عن النقائص ونصفه بصفات الكمال، وأن القرآن كالمه منزل غري

ى عنه وننصح ألئمة املسلمني مبعاونتهم   ه ونصدق الرسول صلى هللا عليه وسلم مبا جاء به ومنتثل أمره وجنتنب ما  مبتشا
على احلق وإرشادهم عما جهلوه ونذكرهم ما نسوه أو غفلوا عنه. ونرشد عامة املسلمني إىل احلق ونكف عنهم األذى منا  

  ومن

)1/18 (  

  



ملعروف وننهاهم عن املنكر واجلامع للنصح هلم أن حنب هلم ما حيب كل فرد منا   مرهم  غري على حسب االستطاعة و
  لنفسه. 
  شعر:

ظر   وإن امرءا مل يصف  قلبه ... لفي وحشة من كل نظرة 
  وان امرءا مل يرحتل ببضاعة ... إىل داره األخرى فليس بتاجر 

  آخر:
  ت هلم ... إين أ النذير فال يغرركم أحدلقد نصحت ألقوام وقل

  آخر:
  ذهب النصيح لربه ونبيه ... وإمامه نصحا حتقق عزمه

م عقد تناثر نظمه   فالصاحلون على الذهاب تتابعوا ... فكأ
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  : احلديث الثامن
حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "أمرت أن أقاتل الناس 

م   وأن حممدا رسول هللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسا
  على هللا تعاىل" متفق عليه. 

  املفردات: 
ن أقاتل ألن حذف اجلار مع أن كثريا, الناس: املش ركني، ويقيموا الصالة: حيافظوا عليها، فإذا أمرت: أمرين ريب، أن أقاتل: 

لفعل عما بعضه قوال تغليبا، عصموا: منعوا وحفظوا، إال حبق اإلسالم: العمل مبا يقتضيه اإلسالم,   فعلوا ذلك: عرب 
م على هللا: هللا حياسبهم على ما يف سرائرهم ألنه املطلع على ما يف القلوب.    وحسا
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  الفوائد:
لشهادتني.  ) إن من1(   شرط اإلسالم التلفظ 
ما.3( لنطق    ) أنه ال يكف عن قتال املشركني إال 
رك الصالة والزكاة.3(   ) مقاتلة 
  ) أن اإلسالم يعصم الدم واملال. 4(
  ) إن األحكام جترى على الظواهر وهللا يتوىل السرائر. 5(
حل6( لشهادتني وأقام الصالة وآتى الزكاة    قوق اإلسالمية من قصاص وحد وغري ذلك. ) مؤاخذة من أتى 
لتوحيد امللتزمني شرائع اإلسالم.7(   ) ترك تكفري أهل البدع املقرين 



  املوجز:
ن ال معبود حبق إال هللا وحده ال شريك له، وحملمد صلى  ن هللا تعاىل أمر بقتل الكفار حىت يشهدوا  يبني لنا هذا احلديث 

لرسالة والعم ا، فإذا  هللا عليه وسلم  ل مبقتضى هذه الشهادة من احملافظة على الصلوات اخلمس وإنفاق الزكاة عند وجو
إلسالم إال حبق اإلسالم  ذه األركان مع ما أوجب هللا عليهم فقد منعوا وحفظوا دماءهم من القتل وأمواهلم لعصمتها  قاموا 

حد أو غري ذلك، ومن فعل ما أمر به بنية صادقة  ن يصدر من أحد ما حتكم شريعة اإلسالم مبؤاخذته من قصاص أو 
رَّ َوَأخْ  َفى} خالصة فهو املؤمن ومن فعلها تقية وخوفا على ماله ودمه فهو املنافق وهللا يعلم ما يسره فيحاسبه {فَِإنَُّه يـَْعَلُم السِّ

  . شعر: 
  وإذا أعلنت أمرا حسنا ... فليكن أحسن منه ما تسر 

  ر الشر موسوم بشر فمسر اخلري موسوم به ... ومس 
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  : احلديث التاسع
يتكم عنه   عن أيب هريرة عبد الرمحن بن صخر رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "ما 

ق  فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإمنا أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختالفهم على أنبيائهم" متف 
  عليه. 

  املفردات: 
  فاجتنبوه: ابتعدوا عنه، استطعتم ,أطقتم، من قبلكم: من األمم السابقة، واختالفهم على أنبيائهم: خمالفتهم ألنبيائهم. 

  الفوائد:
متثال األوامر واجتناب النواهي. 1(   ) األمر 
  الستطاعة.) إن النهى أشد من األمر ألن النهى مل يرخص كما ارتكاب شيء منه واألمر قيد 2(
ُ نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها} .3( َّ   ) إن العاجز عن الواجب أو بعضه يسقط عنه ما عجز عنه, {ال يَُكلُِّف ا
رة الفنت من املغيبات أو املشتبهات، أما السؤال عما يقع 4( ) النهي عن كثرة إيراد املسائل على جهة التعنت والتكلف وإ

  فيجب السؤال عنه.   إلنسان يف أمر دينه أو دنياه 
  ) حتذير هذه األمة من خمالفتها لنبيها كما وقع لألمم اليت قبلها فيهلكوا كما هلكوا. 5(
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  املوجز:
ا عن شيء   هذا احلديث قاعدة من قواعد الدين ومن جوامع الكلم، فالرسول صلى هللا عليه وسلم دلنا على أنه إذا 

ن استثناء، وإذا أمر بشيء فلنأت منه ما نطيق ومل يكلفنا بشيء نعجز عنه وهذا من  وجب علينا اجتنابه مجلة واحدة بدو 
ن ال نكون كبعض  مساحة الدين ويسره حيث إن هللا تعاىل ال يكلف نفسا إال وسعها، مث أشار إىل شيء كاملثل عظة لنا 



نواع من اهلالك والدمار فال نكون مثلهم األمم السابقة حينما أكثروا من األسئلة على أنبيائهم مع خمالفتهم هلم عاق بهم هللا 
يعاً َوال تـََفرَُّقوا} .  َِّ مجَِ   فنهلك كما هلكوا {َواْعَتِصُموا ِحبَْبِل ا

  شعر:
  صربا مجيال ما أقرب الفرجا ... من راقب هللا يف األمور جنا 

  من صدق مل ينله أذا ... ومن رجاه يكون حيث رجا 
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  :احلديث العاشر
يف أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن هللا طيب ال يقبل إال طيبا، كان هللا أمر املؤمنني مبا  

يَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن  ا الَّذِ أمر به املرسلني فقال تعاىل: {َ أَيـَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِحلًا} ، وقال تعاىل: {َ َأيـُّهَ 
طَيَِّباِت َما َرزَقْـَناُكْم} ، مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء  رب  رب ومطعمه حرام ومشربه حرام 

حلرام فأىن يستجاب له" رواه مسلم.    وملبسه حرام وغذي 
  املفردات: 

ئر ا   لرأس،طيب: مقدس منزه عن النقائص والعيوب، أشعث: 
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لدعاء إىل هللا، غذي: تغذى جسمه من احلرام، فأىن يستجاب له: من   أغرب: متغري اللون لطول سفره، ميد يديه: يرفعهما 
حلرام: ما يغذي جسمه وروحه.    أين يستجاب ملن هذه صفته، مطعمه: مأكوله، مشربه: مشروبه، ملبسه: لباسه، وغذي 

  الفوائد:
  انت من حرام ال يقبلها هللا. ) إن الصدقة إذا ك1(
خالص العمل  عز وجل.2(   ) األمر 
  ) احلث على اإلنفاق من احلالل والنهى عن اإلنفاق من احلرام3(

حة األكل من الطيبات.    وإ
  ) إن اإلنسان إذا أكل طيبا قاصدا به القوة على الطاعة وإحياء نفسه فإنه يثاب على ذلك.4(
  الدعاء وموانعه.) يف احلديث بيان شروط 5(
  ) إن من أسباب استجابة الدعاء أكل احلالل واجتناب احلرام.6(
  ) استحباب رفع اليدين إىل السماء عند إرادة الدعاء. 7(
  ) مشروعية اإلحلاح يف الدعاء وبذكر ربوبيته. 8(
حة أكل الطيبات يف شرع من قبلنا من األمم. 9(   ) إ

  املوجز:



ن هللا سب  حانه منزه عن النقائص والعيوب موصوف بصفات الكمال، فال يتقرب إليه بصدقة من حرام يفيد هذا احلديث 
حه للمرسلني مع العمل   ح للمؤمنني األكل من الطيبات. كما أ لرديء من الطعام، وأن هللا قد أ أو ما فيه شبهة أو 

كما حيب اإلنفاق من الطيب اخليار ال حيب من  الصاحل والشكر  على نعمه. مث بني الرسول صلى هللا عليه وسلم أن هللا  
  األعمال إال طيبها، مث ذكر شيئا كاملثال حتذيرا ألمته 
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من احلرام فقال: إن الرجل يطيل السفر، أي يف وجوه الطاعات من حج وجهاد واكتساب معيشة أشعث الرأس مغرب اللون 
لدعاء إىل هللا  والتضرع إليه والتذلل بني يديه، ومع ذلك ال يستجاب له لعدم طيب  من طول سفره ميد يديه إىل السماء 

ذه الصفة املانعة من الدعاء.   كسبه حيث أن مطعمه ومشربه حرام، فليحذر كل مؤمن أن يكون 
  وقيل يف هذا املعىن: 

  شعر:
  إذا حججت مبال أصله سحت ... فما حججت ولكن حجت العري

  من حج بيت هللا مربور  ال يقبل هللا إال كل صاحلة ... ما كل
  آخر:

  وطعام سوء من مكاسب مرة ... يعمي الفؤاد بدائه ويصمه
  فلكيف يفلح عابد وعظامه ... نشأت على السحت احلرام وحلمه

  آخر:
  واذكر مناقشة احلساب فإنه ... البد حيصى ما جنيت ويكتب 

  مل ينسه امللكان حني نسيته ... بل أثبتاه وأنت اله تلعب 

)1/24 (  

  

  : ديث احلادي عشراحل
عن أيب حممد احلسن بن على بن أيب طالب سبط رسول هللا صلى أ عليه وسلم ورحيانته رضي هللا عنهما قال: حفظت من  

  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"دع ما يريبك إىل ما ال يريبك" رواه الرتمذي والنسائي وقال الرتمذي حديث صحيح. 
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  املفردات: 
ابنته فاطمة، ورحيانته: كناية عن حبه وسروره به. دع: اترك، يريبك: ما تشك فيه. إىل ماال يريبك: إىل ماال تشك   سبط: ابن

  فيه. 



  الفوائد:
  إن على املسلم أن يبين أموره على اليقني ليكون يف أمر دينه على بصرية.  -1
  ته. النهي عن الوقوع يف الشبهات وما ترتدد فيلة النفس بني حله أو حرم  -2
  استحباب الورع عما كان فيه شبهة حرام وإن كان األصل احلل. -3

  املوجز:
يرشد هذا احلديث إىل أن املؤمن يرتك ما يشك يف حله خشية أن يقع يف احلرام وهو ال يشعر بل عليه أن. ينتقل مما يشك  

يف احلالل اخلالص متباعدا عن احلرام  فيه إىل ما كان حله متيقنا ليس فيه شبهة ليكون مطمئن القلب ساكن النفس راغبا 
  والشبهات وما ترتدد فيه النفس ويكون كما قال الشاعر:

  لألمور ولألعمال عاقبة ... فاخش اجلزاء بغتة واحذره عن مهل
  ذو العقل يرتك ما يهوى خلشيته ... من العالج مبكروه من اخللل

  ل فمن املرؤة ترك املرء شهوته ... فانظر اليهما آثرت واحتف
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  : احلديث الثاين عشر 
عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "من حسن إسالم املرء تركة ما ال يعنيه" حديث  

  حسن رواه الرتمذي وغريه هكذا.
  املفردات: 

  نيا، من حسن: احلسن ضد القبيح. من: تبعيضية أو بيانية، املرء: الشخص، ما ال يعنيه: ما ال يهمه من أمور الدين والد
  الفوائد:

  ) إن على املسلم أن يدع ما ال يعنيه من الفضول سواء قوال أو فعال أو تفكريا. 1(
  ) على اإلنسان االشتغال مبا يعنيه فيما فيه مصلحة له يف دينه أو دنياه. 2(
قص اإلميان.3(   ) إن املشتغل مبا ال يعنيه 

  املوجز:
من مل يرتك ما ال يعنيه فإنه ضعيف إميانه وإن من كمال إميان العبد تركه ما ال يهمه من األقوال   يفيد هذا احلديث أن

ألمور اليت تتعلق حبياته وأسباب معيشته وسعادته يف   واألفعال اليت ليست من مصاحله وشئونه فعلى اإلنسان أن يهتم 
نسان على ما يعنيه سلم من تبعات ما ال يعنيه. ويف السالمة  معاده، وذلك يسري ملن يسره هللا عليه ووفقه فإذا اقتصر اإل

  خري كثري.
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  فائدة: قيل للقمان ما بلغ بك ما ترى يريدون الفضل قال:"صدق احلديث وأداء األمانة، وترك ما ال يعنيين". 
  شعر:

  على فيك مما ليس يعنيك شأنه ... بقفل وثيق ما استطعت فاقفل
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  : لث عشراحلديث الثا
عن أيب محزة أنس بن مالك رضي هللا عنه خادم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "ال  

  يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه" متفق عليه. 
  املفردات: 

كره له ما يكره لنفسه من الشر، حيب ال يؤمن: اإلميان الكامل, ألخيه: يف اإلسالم, ما: مبعىن كل، حيب لنفسه: من اخلري وي
  لنفسه: احملبة املودة. 

  الفوائد:
  ) إن من كمال إميان العبد أن حيب ألخيه املسلم مبا حيب لنفسه. 1(
  ) أن يكره ألخيه املسلم من الشر ما يكره لنفسه. 2(
  ) على اإلنسان أن يرشد إخوانه إىل منا ينفعهم وحيذرهم عما يضرهم.3(

  املوجز:
  ذا احلديث إىل أن على املؤمن كامل اإلميان أن حيبيرشد ه
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ألخيه املسلم ما حيب لنفسه ومعىن هذه احملبة هي مواساته أخاه بنفسه يف مجيع األمور اليت فيها نفع سواء دينية أو دنيوية  
ى عن منكر وغري ذلك مما يوده لنفسه فإنه يرشد أخا ه إليه وما كان من شيء  من نصح وإرشاد إىل خري وأمر مبعروف و

يكرهه وفيه نقص أو ضرر فإنه يبعده عنه سواء بقوله أو بفعله أو مباله وهذه هي احملبة املرادة يف احلديث وليست احملبة  
  البشرية كمحبة الوالد لولده وماله.

  شعر:
لذي فعال   ال تزهد الدهر يف عرف بدأت به ... كل سوف جيزى 

  .. كالغيث حييي نداه السهل واجلبال إن الثناء ليحيي ذكر صاحبه .
  آخر:

م إال معارة ... فما استطعت من معروفها فتزود    لعمرك ما األ
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  : احلديث الرابع عشر
حدى ثالث: الثيب   عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال: قال رسوله هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال حيل دم امرئ مسلم إال 

لنفس    والتارك لدينه املفارق للجماعة" متفق عليه. الزاين، والنفس 
  املفردات: 

حدى ثالث: خصال، الثيب الزاين: من تزوج ووطء بنكاح  ال حيل: ال جيوز إراقة دمه، امريء: رجل، مسلم: صفة للرجل، 
لنفس: من قتل عمدا بغري حق يقتل، التارك لد ينه: املرتد عن دين اإلسالم، املفارق للجم اعة: مجاعة صحيح، والنفس 

  املسلمني. 
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  الفوائد:
حلجارة يف كما بني يف حديث1(   ) أن الثيب الزاين يقتل برمجه 
  ) أن من قتل نفسا عمدا بغري حق يقتل بشروط القتل. 3(
  ) أن املرتد عن اإلسالم حيل قتله. 3(
  ) أن من مل يعمل شيئا من هذه الثالث اخلصال ال حيل دمه.4(

  املوجز:
إلسالم وأنه بني لنا ا لنيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث أنه ال جيوز إراقة دماء املسلمني ألن دماءهم معصومة 

رتكاب واحد يف من ثالث خصال: الزاين ممن سبق أن أحصن ذكرا كان أو أنثى، والقاتل للنفس   ال حيل دم املسلم إال 
مللل األخرى  املعصومة يقتل بشروط القتل، واملرتد عن الد ين املفارق جلماعة املسلمني برتك اإلسالم وشعائره سواء التحق 

ن جاهر برتك اإلسالم، فعلى كل مسلم أن حيافظ على دينه ودمه وماله ويبتعد عن هذه احملرمات فقد جاء الوعيد   أم ال 
  افية من كل بالء وفتنة. الشديد يف اآلخرة على من ارتكب واحدة منها مع تكفري املرتد نسأل السالمة والع

  شعر:
  وكف عن الفحشاء اجلوارح كلها ... تكن لك يف يوم اجلزاء خري شهيد 
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  : احلديث اخلامس عشر
عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "من كان يؤمن  واليوم اآلخر فليقل خريا أو  

  وم اآلخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن  واليوم اآلخر فليكرم ضيفه" متفق عليه. ليصمت ومن كان يؤمن  والي
  املفردات: 

ال يؤمن: اإلميان الكامل, اليوم اآلخر: يوم القيامة، فليقل: الالم الم األمر، خريا: كلمة جامعة جلميع الطاعات، أو  



اور له يف البيت أو املصنع أو غري ذلك، الضيف: الذي ينزل عليه للضيافة،   ليصمت: أو ليسكت، فليكرم جاره: ا
  فليكرمه: فليحسن ضيافته. 

  الفوائد:
  ) التحذير من آفات اللسان فال يتكلم اإلنسان إال مبا فيه مصلحة دينية أو دنيوية. 1(
  ) احلث على اإلحسان إىل اجلار بكل ما ينفعه وكف األذى عنه. 3(
كرام الضيف ألن إكرامه من آدا3(   ب اإلسالم وخلق األنبياء والصاحلني.) األمر 
  ) أن هذه اخلصال من شعب اإلميان ومن اآلداب السامية.4(
  ) يف احلديث دليل على دخول األعمال يف مسمى اإلميان. 5(
ي شيء كان من أموره.6( ألخالق الفاضلة    ) إن على اإلنسان أن يتخلق 
  ) إن الصمت أحسن من الكالم املباح. 7(
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قص اإلميان. ) 8(   إن من أساء إىل جاره أو مل يكرم ضيفه أو أكثر كالمه مبا ال خري فيه أنه 
  املوجز:

يرشد هذا احلديث إىل مكارم األخالق واآلداب السامية حيث أنه ينبغي لكل مؤمن إذا أراد أن يتكلم أن يفكر فيما يريد 
لكالم ألن كل كالم ابن آدم عليه ال له إال ذكر هللا وأمر مبعروف أن يتكلم به فإن كان فيه خري له تكلم به وإال أمسك عن ا

كرام اجلار ملا فيه من أداء حق، اجلار ومكارم   مر  ي عن منكر أو غري ذلك مما يهدف إىل الدين أو قوام أمره، و أو 
  وخلق النبيني والصاحلني.  األخالق اليت تدعو إىل كل خري وتدفع كل شر، وإكرام الضيف ألن إكرامه من آداب اإلسالم

  شعر:
  احفظ لسانك أيها اإلنسان ... ال يلدغنك إنه ثعبان

  آخر:
  قد أفلح الساكت الصوت ... كالمه قد يعده قوت 

  آخر:
  إذا املرء واىف منزال منك قاصدا ... قراك وأرمته لديك املسالك

مسا يف وجهه متهلال ... وقل مرحبا أهال ويوم مبارك    فكن 
  تستطيع من القرى ... عجوال وال تبخل مبا هو هالك وقدم له ما

  آخر:
  والشيء يدوم فكن حديثا ... مجيل الذكر فالدنيا حديث
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  : احلديث السادس عشر
عن أيب هريرة رضي هللا عنه: "أن رجال قال للنيب صلى هللا عليه وسلم أوصين قال: ال تغضب, فردد مرارا قال ال تغضب"  

  رواه البخاري. 
  فردات: امل

رجال: قيل أبو الدرداء، وقيل غريه. أوصين: وصية جامعة خلصال اخلري. ال تغضب: ال تتعرض لشيء جيلب لك الغضب وال 
لغري. فردد: كرر.  ره    تنفذ آ

  الفوائد:
  ) التحذير من الغضب ألنه مجاع كل شر والتحفظ منه مجاع كل خري.1(
ألخالق الفاضلة اليت تبعد عن ا3(   لغضب كاحللم والرفق والتواضع.) األمر 
  ) الصرب على ما يصيب اإلنسان يف هذه الدنيا وأن يعامل الناس معاملة حسنة. 3(

  املوجز:
ره فيحصل  ن نرتك الغضب ألنه من طباع الشيطان فال ننفذ آ يف هذا احلديث يوصينا النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم 

ة ففي لنا بسببه أضرار عظيمة إما عاجال أو آ حللم والرفق واأل لتخلق  جال بل منسك عن الغضب وعن مقتضياته وندفعه 
  ذلك خري كثري ولو مل حيصل من أضرار الغضب إال تغري لون الوجه وشدة احلركة يف األطراف ورمبا
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لضرب أو القتل فتسوء حال لشتم والفاحش من القول ورمبا جىن على أحد  ه عاجال وآجال لكفته  ينطلق لسان صاحبه 
ن ال يغضب. ر وغريها، لذا أوصى النيب صلى هللا عليه وسلم السائل وكرر عليه  ت هلذه اآل   هذه العقو

  (تنبيه) من أسباب دفع الغضب:
  يتذكر اإلنسان فضل كظم الغيظ.  -1
  يستعيذ  من الشيطان الرجيم. -2
  يتوضأ.  -3
  كان قائما جلس أو جالسا اضطجعيغري احلالة اليت هو عليها، فإن   -4
  يتذكر غضب هللا وأن انتقامه فوق ذلك فيخاف هللا.  -5

ره السيئة، نعوذ  من الغضب السيء.    وغري ذلك مما يعاجل به اإلنسان نفسه من الغضب، واتقاء أ
  فائدة:

أل الرجل غيظا فقال اخلادم  موالى  حكى أن رجال قدم له خادمه طعاما يف صحفة فعثر اخلادم يف البساط فوقع ما معه فامت
خذ بقول هللا تعاىل, فقال الرجل وما قول هللا تعاىل؟ قال، قال هللا تعاىل {َواْلَكاِظِمَني اْلَغْيَظ} فقال الرجل كظمت غيظي، 

ُ حيُِبُّ اْلُمْحِسنِ  َّ َني} فقال الرجل أنت حر لوجه  فقال اخلادم: {َواْلَعاِفَني َعِن النَّاِس} فقال عفوت عنك، فقال اخلادم، {َوا
  هللا وأعطاه ألف دينار.

  شعر:
  ليست األحالم يف حني الرضا ... إمنا األحالم يف حني الغضب



  آخر:
م ... عدوا لعقل املرء أعدى من الغضب   ومل أر يف األعداء حني اخترب

  ويف املثل:"الغضب بذر الندم". 
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  : احلديث السابع عشر
بن أوس رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء  عن أيب يعلى شداد

  فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته " رواه مسلم. 
  املفردات: 

ا, ك تب اإلحسان: يف الوالية على كل شيء، فإذا قتلتم:  كتب: أوجب، على كل شيء: على هنا مبعىن إىل أو هي على 
لذبيحة،   لة حادة مع الرفق  زهاق الروح، وإذا ذحبتم: أردمت الذبح فاذحبوا  أردمت القتل، حبق، فأحسنوا القتلة: مبا يسح 

ا.   ذبيحته: مذبوحته مبعىن مفعول 
  الفوائد:

  ان إىل كل شيء.) إن هذا احلديث قاعدة من قواعد الدين لشمول اإلحس1(
إلحسان يف كل شيء حبسبه. 2(   ) األمر 
  ) إعداد اآللة احلادة عند إرادة ذبح احليوان والرفق به عند ذحبه.3(
  ) النهى عن التعذيب والتمثيل يف القتيل والذبيحة. 4(

  املوجز:
فعة وهي اإلحسان يف كل شيء يستوىل عليه اإلنسان سواء أدميا أو  حيوا فا تعاىل قد فرض  يف هذا احلديث قاعدة 

  عليه اإلحسان 
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ت لنأخذ من   حيث يقدره هللا على أي خملوق مث إن الرسول صلى هللا عليه وسلم أتى مبثلني مثل بين آدم ومثل يف احليوا
ن  هذين املثلني نرباسا نستضيء به عند كل شيء حيتاج إىل الرفق واللني واإلحسان فقال:"إذا قتلتم فأحسنوا ا لقتلة"أي 

لة حادة مع الرفق   ن تذحبوا  ختتاروا ما هو أخف وأسرع إزهاقا للروح ليسرتيح املقتول:"وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة"
ََّ حيُِبُّ اْلُمْحِسِنَني} .    حليوان لتسرتيح الذبيحة بدون تعذيب, {َوَأْحِسُنوا ِإنَّ ا

  شعر:
  ى مبا كنت ساعياوأحسن فإن املرء البد ميت ... وإنك جمز 
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  : احلديث الثامن عشر
عن أيب ذر جندب بن جنادة وأيب عبد الرمحن معاذ بن جبل رضي هللا عنهما عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "اتق 

نسخ هللا حيثما كنت، وأتبع السيئة احلسنة متحها وخالق الناس خبلق حسن". رواه الرتمذي وقال: حديث حسن ويف بعض ال
  حسن صحيح. 

  املفردات: 
لسيئة احلسنة، متحها: متح أثرها   متثال أوامره واجتناب نواهيه، حيثما كنت: يف أي مكان كنت, وأتبع: أحلق  اتق هللا: 

ن تعاملهم مبثل ماحتب أن   ا من الصحف، السيئة: اخلطيئة، وخالق الناس: عاملهم. خبلق حسن:  السيئ يف القلب وعقا
  يعاملوك به. 
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  الفوائد:
  ) األمر بتقوى هللا وهي وصية هللا ووصية رسوله ألمته ووصية كل نيب قبل نبينا صلى هللا عليه وسلم. 1(
حلسنة عقب السيئة متحو السيئة. 2(   ) أن اإلتيان 
  ) الرتغيب يف حسن اخللق ألنه من خصال التقوى. 3(
ا يف كل حال وز 4(   مان ومكان.) املدوامة على التقوى واالتصاف 

  املوجز:
يوصينا النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث بتقوى هللا يف السر والعالنية حيثما كان العبد يف بر أو حبر أو أرض  

  أو جو وخاليا وحده أو مع الناس وإذا أذنب العبد ذنبا فليتبعه مبا ميحوه من التوبة واالستغفار: {ِإنَّ احلََْسَناِت يُْذِهْنبَ 
السَّيَِّئاِت} ، وأن يعامل الناس مبثل ما حيب أن يعاملوه به من طالقة الوجه وكف األذى وبذل النصح لتتألف القلوب  

  وتكمل احملبة وجتتمع كلمة املسلمني.
  شعر:

لدنيا هو الذل والعدم   أال إمنا التقوى هي العز والكرم ... وفخرك 
  آخر:

   خري السبب ومن يتخذ سببا للنجاة ... فإن تقوى هللا
  آخر:

  ما عاتب املرء اللبيب كنفسه ... واملرء يصلحه اجلليس الصاحل
  آخر:

  ومكرم الناس حبيب هلم ... من أكرم الناس أحبوه 
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  : احلديث التاسع عشر
 غالم،  عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال: "كنت خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما على دابة، فقال: " 

، واعلم  إين أعلمك كلمات: احفظ هللا حيفظك، احفظ هللا جتده جتاهك، إذا سألت فأسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن 
أن األمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل  

ك رفعت األقالم وجفت الصحف" رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صحيح، ويف رواية يضروك إال بشيء قد كتبة هللا علي
غري الرتمذي: "احفظ هللا جتده جتاهك تعرف إىل هللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة، واعلم أن ما أخطاك مل يكن ليصيبك، وما  

  العسر يسرا". أصابك مل يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصرب، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع 
  املفردات: 

خلف: ضد قدام. على دابة: على محار رديفا للنيب صلى هللا عليه وسلم،  غالم: الصيب من حني يفطم إىل تسع سنني  
ا، احفظ هللا: مبالزمة تقواه واجتناب نواهيه. حيفظك: يف نفسك عما   وقيل غري ذلك. إين أعلمك كلمات: ينفعك هللا 

: ألنه القادر على كل شيء. يضرك. جتاهك: أمامك. إ ذا سألت: إذا أردت السؤال. استعنت: طلبت اإلعانة. فاستعن 
األمة: املخلوقات. تعرف إىل هللا: مبالزمة طاعته. يف الرخاء: يف السعة. يعرفك يف الشدة: بتفرجيها عنك. واعلم: كلمة تنبيه.  

داره اليت فيها املصائب. الفرج: اخلروج من اهلم والغم. الكرب: الغم أن النصر: من هللا لعبده. مع الصرب: على طاعة هللا وأق
  والضيق، وهذه الكلمات مرتادفات تقريبا. 
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  الفوائد:
  ) جواز اإلدراف على الدابة إذا كانت تطيق.1(
حملافظة على حقوق هللا وحقوق املخلوقني. 3(   ) األمر 
  ) أن اجلزاء قد يكون من جنس العمل.3(
العتماد على هللا والتوكل عليه دون غريه. ) ا4(   ألمر 
  ) عجز اخللق كلهم وافتقارها إىل هللا عز وجل. 5(
لقضاء والقدر6(   ) التنبيه على أن دار الدنيا دار بالء وامتحان فينبغي الصرب والرضى 
  ره هللا له أو عليه. ) إن اخللق كلهم لو اجتمعوا على أن خيسروا أحدا أو ينفعوه مل يستطيعوا شيئا مل يقد7(
  ) إن هللا ينصر الصابر, وأن مع كل ضيق فرجا وخمرجا {ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا} . 8(

  املوجز:
يف هذا احلديث الوصية العظيمة من الرسول صلى هللا عليه وسلم حيث أرشد حبفظ أوامر هللا تعاىل واجتناب نواهيه. وأن هللا 

ناته، ويف دنياه وآخرته، وأن هللا سبحانه أمام العبد يعلم ما هو عليه، فال يعلق العبد  حيفظ من قام بذلك يف حركاته وسك
أموره وحاجاته بغري هللا. بل يستعني  ويتوكل عليه يف مجيع أحواله وأموره إال ما كان يقدر عليه اخللق. فيسأل هللا سبحانه 

م لينفعوه مبا يقدرون عليه، وأن ال قواهلم وأفعاهلم على أن جيلبوا له نفعا ن يعطف عليه قلو ناس لو اجتمعوا كلهم وحاولوا 
مر كتبه هللا له أو عليه. وأن اإلنسان إذا أطاع هللا يف الرخاء   أو يدفعوا عنه ضررا أو خيربوه مل يستطيعوا ضرره وال نفعه إال 



عليه من خري وشر. ومع الشدائد واحملن يلتزم العبد   فإن هللا جيعل له عند الشدة فرجا وخمرجا, ولريض كل عبد مبا قدره هللا
ََّ َجيَْعْل َلُه َخمَْرجًا}    الصرب، فإن الصرب مفتاح الفرج {ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا} ., {َوَمْن يـَتَِّق ا
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  شعر:
لفرج  ين هللا منه    كم من أمر قد تضايقت به ... فأ

  آخر:
  به ... وال تبينت إال خايل البايل ال جتزعن إذا ما األمر ضقت 

  ما بني طرفة عني وانتباهتها ... يغري هللا من حال إىل حال 
  آخر:

  صربت ومن يصرب جيد غب صربه ... ألذ وأحلى من جىن النحل يف الفم
  آخر:

  ال جتزعن لعسرة بعدها ... يسرا وعدا ليس فيه خالف 
  افكم عسرة ضاق الفىت لنزوهلا ...  يف أعطافها ألط
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  :احلديث العشرون
عن أيب مسعود بن عمرو األنصاري البدري رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن مما أدرك الناس من  

  كالم النبوة األوىل: إذا مل تستح فافعل ما شئت" رواه البخاري. 
  املفردات: 

لغ, من كالم النبوة األوىل: اليت قبل نبينا صلى هللا عليه وسلم, إذا مل  أدرك الناس: توارثوه قر بعد قرن. أدرك: مبعىن ب
  تستح: احلياء خلق حيث على فعل اجلميل وترك القبيح, وله تعاريف غري ذلك, فافعل ما شئت: أي شيء تريد. 
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  الفوائد:
  ) شرف احلياء ألنه ما من نيب إال وقد حث عليه ومل ينسخ.1(
  الذي يكف اإلنسان ويردعه عن املعاصي وعن تعاطى كل قبيح شرعا. ) إن احلياء هو 2(
حلياء فإنه يفعل ما يشاء سواء خريا أو شرا.3(   ) إن من مل يتصف 

  فائدة:



قال أحد العلماء: هذا احلديث يتضمن األحكام اخلمسة يف قوله: إذا مل تستح فاصنع ما شئت، ألن فعل اإلنسان إما أن  
  ل احلرام واملكروه، والثاين الواجب واملستحب واملباح, ولذا قيل إن هذا احلديث عليه مدار اإلسالم.يستحي منه أوال، فاألو 

  املوجز:
يبني لنا هذا احلديث أن احلياء مل يزل ممدوحا مستحسنا مأمورا به يف الشرائع، فلم ينسخ كما نسخ غريه ألن السليم  

زانه وال ينزع من شيء إال شانه، ومن حرم احلياء فقد حرم خريا كثريا،   يستحسنه ويرغب فيه ألن احلياء ال يكون يف شيء إال
مره به  وإذا مل يكن لدى اإلنسان حياء يدفعه إىل فعل اجلميل ومكارم األخالق، ويباعده عن كل قبيح وسري، ء، فليفعل ما 

لسوء أ كان فإن هللا جمازيه على فعله؟ ويكون األمر هنا لتهديد ُتْم}  نفسه األمارة  , كما يف قوله تعاىل: {اْعَمُلوا َما ِشئـْ
ن   ن يعاقبك هللا عليه وال من الناس  وحيتمل معىن آخر، وهو إذا أردت أن تفعل شيئا فإن كان مما ال تستحي من فعله 

  يذموك على فعله فافعل ما شئت ألنه مباح لك وإال فال. 
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  شعر:
  ومما قيل يف ذم من مل يستح: 

  ش عاقبة الليايل ... ومل تستح فاصنع ما تشاء إذا مل خت
  وهللا ما يف العيش خري ... وال دنيا إذا ذهب احلياء 

  وآلخر:
  إذا ال تصن عرضا ومل ختش خالقا ... وتستحي خملوقا فما شئت فاصنع 

  آخر:
ا إال احلياء   ورب قبيحة ما حال بيين ... وبني ركو

  ياء فال دواءفكان هو الدواء هلا ولكن ... إذا ذهب احل
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  :احلديث احلادي والعشرون
عن أيب عبد هللا جابر بن عبد هللا األنصاري رضي هللا عنهما: "أن رجال سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: أرأيت 

ت. وصمت رمضان. وأحللت احلالل وحرمت احلرام، ومل أزد على ذلك شيئا أأدخل اجلنة؟ قال:  نعم"   إذا صليت املكتو
  رواه مسلم. 
  املفردات: 

ت: املفروضات اخلمس. وصمت رمضان: أمسكت   أن رجال: هو النعمان بن قوقل، وقيل غريه. أرأيت: أخربين. املكتو
اره عن املفطرات بنية. أحللت احلالل: فعله معتقدا حله. حرمت احلرام: اجتنبته معتقدا حرمته. ومل أزد على ذلك شيئا: 

  خل اجلنة: أستحق دخول اجلنة؟ نعم: تدخل اجلنة. من التطوعات. أأد
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  الفوائد:
لواجبات وانتهى احملرمات دخل اجلنة 1(   ) إن من قام 
ا. 2( ب التساهل واالستهانة    ) جواز ترك التطوعات إذا مل يكن من 
إلسالم فسهل عليه حىت يقوى إمي3(   انه.) النظر إىل أحوال الناس, فلعل السائل حديث عهد 
  ) عظم أمر الصلوات اخلمس. وصيام رمضان. وإحالل احلالل. واجتناب احلرام. 4(
تمع.5(   ) إن يف اجتناب احلرام وأكل احلالل إصالحا للفرد وا

ذا احلديث الستتب األمن. وقويت الثقة بني الناس. وانقطعت اخلصومات واملنازعات بينهم, ولكن هيهات   فلو عمل 
  هيهات. 
  املوجز:

 الصحايب جابر رضي هللا عنه يف هذا احلديث أن رجال سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بصيغة االستفهام مظهرا أنه خيرب 
سيعمل مبا يرشده إليه الرسول صلى هللا عليه وسلم. فقال: اخربين إذا أ حافظت على الصلوات اخلمس وصمت شهر  

تعماله. وأن احلرام حرام معتقدا حرمته واجتنابه. ومل أزد على ما سألتك  رمضان كامال واعتقدت أن احلالل حالل أكله واس
شيئا من التطوعات. فهل أ حمل املستحقني لدخول اجلنة؟ فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم: نعم تدخل اجلنة، ومل يذكر  

ما على السائل أو الندراجهما يف احلالل، أو لعدم فر    ضيتهما حني سؤاله.احلج والزكاة إما لعدم وجو
  شعر:

ا الرقاب ختضع   أال يف الصالة اخلري والفضل أمجع ... ألن 
  وأول فرض كان من فرض ديننا ... وآخر ما يبقى إذا الدين يرفع
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  :احلديث الثاين والعشرون
قل يل يف اإلسالم قوال ال  عن أيب عمرو، وقيل: أيب عمرة,. سفيان بن عبد هللا رضي هللا عنه قال: "قلت:  رسول هللا، 

  أسأل عنه أحدا غريك، قال: قل آمنت  مث استقم" رواه مسلم. 
  املفردات: 

قل يل يف اإلسالم: يف دينه وشريعته. قوال: جامعا ملعاين الدين اكتفي به فأعمله. استقم: الزم عمل املأمورات وانته عن مجيع  
  املنهيات. 
  الفوائد:

الستقامة وهي 1(   اإلصابة واالعتدال يف مجيع األقوال واألفعال واملقاصد احملمودة.) األمر 
  ) اجتناب احملرمات ومجيع ما كان خمالفا للشريعة من قول أو فعل أو اعتقاد. 2(
  ) جواز الفتوى إمجاال إذا كان اإلنسان يفهمها بدون تفصيل.3(



  ) يف احلديث إثبات العموم والعمل مبا يشتمل عليه.4(
  املوجز:

 الصحايب راوي هذا احلديث أنه طلب من النيب صلى هللا عليه وسلم أن يعلمه ما حيتاج إليه يف دينه قوال جامعا شامال خيرب
ن   ملعانق اإلسالم واضحا جليا ال حيتاج إىل تفسري كافيا ال حيتاج معه إىل سؤال غريه، فأمره الرسول صلى هللا عليه وسلم 

ايداوم على اإلميان، مث يعتدل ويس   تقيم على ما يقتضيه اإلميان من امتثال األوامر ند
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ذا فقد جنا وفاز يف دنياه وآخرته, وقد ورد يف القرآن العزيز   وواجبها. واجتناب النواهي حرامها ومكروهها، فإذا عمل 
 َُّ  مثَُّ اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة َأالَّ َختَاُفوا َوال  الفضل العظيم ملن آمن  مث استقام قال تعاىل: {ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبـَُّنا ا

نـَْيا َوِيف اْآلخِ  ُتْم تُوَعُدوَن َحنُْن َأْولَِياؤُُكْم ِيف اْحلََياِة الدُّ ْجلَنَِّة الَِّيت ُكنـْ ِ َوَلُكْم ِفيَها َما  َرِة َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي أَنـُْفُسُكمْ َحتَْزنُوا َوأَْبِشُروا 
  َتدَُّعوَن نـُُزًال ِمْن َغُفوٍر رَِحيٍم} . 

  شعر:
ألخالق تستقم   إصالح أمرك لألخالق مرجعه ... فقوم النفس 

  آخر:
  بين استقم فالعود تنمو عروقه ... قوميا ويغشاه إذا ما التوى التوى
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  :احلديث الثالث والعشرون
شعري رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "الطهور شطر اإلميان  عن أيب مالك احلارث بن عاصم األ

واحلمد  متأل امليزان وسبحان هللا واحلمد  متآلن أو متأل ما بني السماء واألرض والصالة نور والصدقة برهان، والصرب 
  و موبقها" رواه مسلم.ضياء والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أ

  املفردات: 
الطهور: التطهر من األحداث أو املراد طهارة القلب أو مها معا. شطر اإلميان: نصف اإلميان، امليزان: الذي يوزن به أعمال 

  العبادة, متأل امليزان: لعظم أجرها. الصدقة برهان: دليل على إميان صاحبها. 
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ة إن عملت به، أو عليك: إن أعرضت عنه. يغدو: يسعى لنفسه، فمعتقها: من  والقرآن حجة لك: يدلك على النجا
  العذاب, أو موبقها: مهلكها. 

  الفوائد:



  ) إثبات امليزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة. 1(
  ) فضل الطهور وأنه نصف اإلميان.3(
  ) فضل التسبيح والتحميد. 3(
  ) عظم ثواب الصالة والصدقة والصرب.4(
لقرآن العزيز قاده إىل اجلنة ومن أعرض عنه ومل يعمل به قذف يف النار. 5(   ) إن من عمل 
ا.6(   ) إن كل إنسان إما ساع يف هالك نفسه أو ساع يف سعاد

  املوجز:
يرشد هذا احلديث أن من طهر قلبه من الشكوك واالعتقادات الفاسدة، وطهر بدنه من األحداث فقد أخذ بنصف 

محد هللا تعاىل فثواب محده ميأل امليزان وتسبيحه وحتميده ميآلن ما بني السماء واألرض من األجر ألن احلامد   اإلميان، ومن
يثين على ربه سبحانه جبميع احملامد، ومن ذلك صفات الكمال  ونعوت اجلالل، واملسبح ينزه هللا عن النقائص والعيوب  

ن عاجال وآجال كما أن الصدقة دليل وبرهان على قوة إميان صاحبها وصرب  واآلفات، وأن الصالة نور يهتدي به اإلنسا
دة نور بصريته. فيصرب على ما هللا عليه إلميانه بذلك وكل   العبد على طاعة هللا وما يصيبه من الفنت واملكاره يكون سببا لز

. ومن الناس من يبيعها للشيطان وهوى النفس  الناس يسعى لنفسه. فمنهم من يبيعها  بطاعته فيعقتها من النار يوم القيامة
  فيهلكها يوم القيامة، ورمبا تعجل له العقوبة يف الدنيا فنسأل هللا العافية. ومما قيل يف ذلك: 
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  شعر:
ن   من يزرع الشر حيصد يف عواقبه ... ندامة وحلصد الزرع إ

  آخر:
  ت يبنيها ال دار للمرء بعد املوت يسكنها ... إال اليت قبل املو 

نيها    فإن بناها خبري طاب مسكنه ... وإن بناها بشر خاب 
نك بعد املوت القيها    فاغرس أصول التقى مادمت جمتهدا ... واعلم 
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  :احلديث الرابع والعشرون
عبادي إين حرمت عن أيب ذر الغفاري رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: "  

الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا،  عبادي كلكم ضال إال من هديته فاستهد وىن أهدكم،  عبادي كلكم 
جائع إال من أطعمته فاستطعموين أطعمكم.  عبادي كلكم عار إال من كسوته فاستكسوين أكسكم،  عبادي إنكم  

لليل والنهار وأ أغفر  الذنوب مجيعا فاستغفروين أغفر لكم.  عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين ولن تبلغوا   ختطئون 
نفعي فتنفعوين،  عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك يف  



رجل واحد منكم ما نقص ذلك من  ملكي شيئا،  عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
ملكي شيئا.  عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد فسألوين فأعطيت كل واحد مسألته ما  

ها فمن   نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص املخيط إذا أدخل البحر.  عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم إ
  هللا، ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه" دواه مسلم.  وجد خريا فليحمد
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  املفردات: 
، وجعلته بينكم حمرما: حكمت   حرمت: منعت. الظلم: وضع الشيء يف غري موضعه، على نفسي: فضال منه وإحسا

ديته: وفقته المتثال  بتحرميه عليكم، فال تظاملوا: ال يظلم بعضكم بعضا، كلكم ضال: عن طريق احلق لو ترك، إال من ه
األوامر واجتناب النواهي، فاستهد وىن: اطلبوا مىن اهلداية، أهدكم: أوفقكم هلا, أغفر الذنوب: أسرتها وأحموها. ختطئون:  

تذنبون، يف صعيد واحد: يف مقام واحد، فاستغفروين: اطلبوا مىن املغفرة. أغفر لكم: أحمو ذنوبكم، املخيط: اإلبرة،  
, ومن وجد غري ذلك: شرا. فال يلومن إال أحصيها: أحفظها،  ها: أعطيكم جزاء أعمالكم كامال، وجد خريا: ثوا أوفيكم إ

لسوء.    نفسه: ال يذمن إال نفسه األمارة 
  الفوائد:

  ) كمال فعل هللا تعاىل وتنزيهه عن الظلم وأن أفعاله كلها عدل وحكمة.1(
  ) حترمي الظلم بني العباد. 3(
  تقار اخللق إىل هللا تعاىل وعجزهم عن إدراك منافعهم ودفع مضارهم إال بتيسري هللا تعاىل هلم. ) التنبيه على اف3(
  ) إن ملك هللا يف غاية الكمال فال يزيد بطاعة اخللق وال ينقص مبعصيتهم.4(
  ) إن مرجع التقوى والفجور هو القلب، فإذا صلح صلحت اجلوارح وإذا فسد فسدت اجلوارح.5(
لعبد فيسأله االستعانة والتوفيق ملرضاته. ) وجوب اإلقب6(   ال على هللا مجا مجيع ما ينزل 
اية هلا. 7(   ) إن خزائن هللا مألى ال تنفذ البتة إذ ال 
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ها يوم القيامة. 8(   ) إن هللا حيفظ أعمال العباد وحيصيها هلم وعليهم، مث يوفيه إ
   وجوب استحقاق والشر كله من النفس واهلوى والشيطان.) إن اخلري كله من فضل هللا على عباده من غري 9(

  املوجز:
ن هللا سبحانه حرم الظلم على   يفيد هذا احلديث القدسي املشتمل على فوائد عظيمة يف أصول الدين وفروعه وآدابه 

هم ضالون عن طريق  نفسه تفضال منه وإحسا إىل عباده وجعل الظلم حمرما بني خلقه فال يظلم أحد أحدا، وأن اخللق كل
داية هللا وتوفيقه ومن سأل هللا وفقه وهداه وأن اخللق فقراء إىل هللا حمتاجون إليه ومن سأل هللا قضى حاجته   احلق إال 
م ال يستطيعون مهما حاولوا   لليل والنهار وهللا تعاىل يسرت ويتجاوز عند سؤال العبد املغفرة، وأ م يذنبون  وكفاه، وأ



م لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد أو على أفجر قلب رجل واحد ما  قواهلم وأ فعاهلم أن يضروا هللا بشيء أو ينفعوه، وأ
م ضعفاء فقراء إىل هللا حمتاجون إليه يف كل حال وزمان   زادت تقواهم يف ملك هللا وال نقص فجورهم من ملكه شيئا أل

م لو قاموا يف مقام واحد يسألون هللا فأعطى كل واحد ما سأل ما نقص ذلك مما عند هللا شيئا ألن خزائنه سبحانه  ومكا وأ
ها يوم القيامة  مألى ال تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار وأن هللا حيفظ مجيع أعمال العباد وحيصيها هلم وعليهم مث يوفيهم إ

جد جزاء عمله شيئا غري ذلك فال يلومن إال نفسه األمارة  فمن وجد جزاء عمله خريا فليحمد هللا على توفيقه لطاعته ومن و 
  لسوء اليت قادته إىل اخلسران نعوذ  من ذلك، ومما قيل يف ذلك: 
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  شعر:
  مألت كتاب الكاتبني مآمثا ... فإن كنت تنساها فربك يعلم 

  آخر:
لكرام الكاتبني شهودا ... وكفى برب العاملني شهيدا    فكفى 

  الظلم: وقيل يف 
  ال تظلمن إذا ما كنت مقتدرا ... فالظلم مصدره يفضي إىل الندم

  تنام عيناك واملظلوم منتبه ... يدعو عليك وعني هللا مل تنم 
  آخر:

لدعاء وتزدريه ... وما يدريك ما صنع الدعاء زأ    أ
فذة ولكن ... هلا أمد ولألمد انقضاء   سهام الليل 

  سلها إذا نفذ القضاءفيمسكها إذا ما شاء ريب ... وير 
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  :احلديث اخلامس والعشرون
سا من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوا للنيب صلى هللا عليه وسلم:    عن أيب ذر رضي هللا عنه أيضا: "أن 

ألجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أمواهلم. قال : أو ليس قد  رسول هللا ذهب أهل الدثور 
ي  جعل هللا لكم ما تتصدقون به. إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبرية صدقة، وكل حتميدة صدقة، وأمر مبعروف صدقة، و

يت أحد شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو   عن منكر صدقة، ويف بضع أحدكم صدقة، قالوا:  رسول هللا أ
  إذا وضعها يف احلالل كان له أجر " رواه مسلم.  وضعها يف حرام أكان عليه وزر فكذلك
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  املفردات: 
سا: هم فقراء املهاجرون كما بني يل الرواية األخرى من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: مجع صحب وهو من  

لنيب صلى هللا عليه وسلم بعد النبوة وقبل وفاته مؤمنا به ومات على ذلك. الدثور: مج ع دثر وهو املال الكثري.  اجتمع 
  بفضول أمواهلم: من أمواله الفاضلة عن كفايتهم. بضع أحدكم: يطلق على اجلماع وعلى الفرج نفسه، وزر: إمث. 

  الفوائد:
  ) حرص الصحابة يف املسابقة والتنافس يف األعمال الصاحلة.1(
ملال بل رمبا تكون يف غريه أفضل.2(   ) إن الصدقة ال ختتص 
ملعروف والنهي عن املنكر. ) فضيلة ا3(   لتسبيح والتهليل والتكبري والتحميد واألمر 
  ) إحضار النية الصاحلة مجا املباحثات فقد تصري طاعات.4(
  ) الرتغيب يف اجلماع ملا فيه من املنافع من البصر وكسر الشهوة عن الوقوع يف احملرمات وتكثري الولد. 5(

  املوجز:
سا من فقراء أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ملا رأوا األغنياء من الصحابة يتصدقون بفضول  يرشد هذا احلديث أن 

أمواله وهم مع ذلك يصلون ويصومون كما يصلى هؤالء ويصومون فساءهم ذلك لعجزهم عن الصدقة وسبق هؤالء فشكوا 
ألعمال الصاحلة ومن ذلك ذكر  إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم فأخربهم أن الصدقة ليست حمصورة يف املال بل تكو  ن 

ملعروف والنهى عن املنكر ويف مواقعة الرجل زوجته صادقة ملا يف ذلك من   هللا من التسبيح والتحميد والتهليل واألمر 
  املصاحل الدينية 
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مة يوم القيامة حلث  والدنيوية كغض البصر وكسر الشهوة عن النظر والزىن وحصول النسل الذي به عمارة الدنيا وتكثري األ
الرسول صلى هللا عليه وسلم على ذلك وينفع الولد والديه عند احلاجة يف الدنيا والدعاء والقرب هلما مبا ينفعهما يف اآلخرة  

 َُّ َِّ يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َوا ألموال مع األعمال الصاحلة فإن ذلك من فضل هللا عليه {َذِلَك َفْضُل ا ُذو اْلَفْضِل  وأن من تصدق 
  اْلَعِظيِم} . ويف هذا املعىن قال الشاعر:

  من هللا خافوا ال سواه فخافهم ... سواء مجادات الورى ودوابه
  لقد مشروا يف نيل كل عزيزة ... ومكرمة مما يطول حسابه

  إىل أن جنوا مثر اهلوى بعدما جىن ... عليهم وصار احلب عذ عذابه
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  : شريناحلديث السادس والع
عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " كل سالمى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه  

الشمس, تعدل بني اثنني صدقة, وتعني الرجل يف دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة  



  صدقة, ومتيط األذى عن الطريق صدقة " متفق عليه. صدقة، وبكل خطوة متشيها إىل الصالة
  املفردات: 

مفصال. تعدل بني اثنني: تصلح وحتكم بني اثنني متخاصمني. وتعني   36سالمى: هي املفاصل من اإلنسان وهي يف حديث 
: تنحي ما يؤذى  الرجل: تساعده على ركوب دابته أو محله عليها متاعه. والكلمة الطيبة: ضد الكلمة اخلبيثة. متيط األذى

لضم ما بني القدمني. لفتح: الفعلة الواحدة و   املارة من قذر وشوك وحجر وحنو ذلك. خطوة 

)1/51 (  

  

  الفوائد:
  ) إن ترتيب عظام اآلدمي وسالمياته من أعظم نعم هللا على العبد فيحتاج إىل تصدق عنها.1(
  ) استحباب املداومة على النوافل كل يوم.2(
  ال تنحصر يف املال بل تكون يف األفعال وغريها. ) إن الصدقة3(
لعدل. 4(   ) فضل اإلصالح بني الناس واحلكم بينهم 
  ) احلث على حضور اجلماعات واملشي إليها للصالة. 5(
  ) الرتغيب يف إماطة األذى عن الطريق.6(
  ) الرتغيب يف اآلداب السامية واألخالق العالية.7(

  املوجز:
لى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث أن على كل عضو من أعضاء اإلنسان صدقة ملا كل يوم، يشكر هللا خيرب النيب الكرمي ص

طنا ولو شاء لسلبها القدرة فال يستطيع اإلنسان احلركة فال   وحيمده حيث ركب فيه هذه األعضاء وسوى خلقها ظاهرا و
عماله الدينية وال الدنيوية فإبقائها ودوامها ودوام قو  لتصدق بسبب دوام هذه النعمة  يقوم  ا يوجب الشكر من العبد 

لعدل وإفشاء السالم وطيب الكالم ومساعدة احملتاج إىل  وأن كل عمل من أعمال اخلري كالصلح بني الناس، واحلكم بينهم 
ألقوال واألفعال كل واحد من هذه األمور فيه صدقة، ويف هذا املعىن قال    الشاعر:  املساعدة والنصح للمسلمني 

  ال تزهدن يف اصطناع العرف من أحد ... وإن امرئ حيرم العرف حمروم
  اخلري يبقى وإن طالت مغيبته ... والشر ما عاش منه املرء مذموم
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  آخر:
  إذا أنت مل تزرع وأبصرت حاصدا ... ندمت على التفريط يف زمن الزرع
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  : احلديث السابع والعشرين
عان رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "الرب حسن اخللق واإلمث ما حاك يف صدرك وكرهت عن النواس بن مس

أن يطلع عليه الناس" رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي هللا عنه:"قال أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: "  
ه النفس واطمأن إليه القلب، واإلمث ما حاك يف النفس وتردد يف جئت تسأل عن الرب؟ " قلت نعم، قال: "الرب ما اطمأنت إلي

  الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك".
سناد حسن.    حديث حسن رويناه من مسند اإلمامني أمحد بن حنبل والدارمى 

  املفردات: 
َِّ َواْليَـْوِم اْآلِخِر  الرب، بينه هللا تعاىل يف قوله: {لَْيَس اْلِربَّ َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمشْ  ِ ِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن 

َأقَاَم ْبَن السَِّبيِل َوالسَّائِِلَني َوِيف الّرِقَاِب وَ َواْلَمالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيَِّني َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَىب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكَني َوا
اْلَبْأِس أُولَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأولَِئَك   الصَّالَة َوآَتى الزََّكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا َوالصَّاِبرِيَن ِيف اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحنيَ 

نب، ما حاك يف صدرك: ما اختلج يف نفسك  ُهُم اْلُمتـَُّقوَن} وقيل: هو ما عمله اإلنسان من واجب ومندوب، اإلمث: الذ
  وتردد يف قلبك، وكرهت: كراهة دينية، أن يتطلع عليه الناس: أهل العلم والدين. 

  الفوائد:
  ) الرتغيب يف حسن اخللق. 1(
  ) إن احلق والباطل ال يلتبسان على املؤمن البصري. 2(
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  رح هللا صدره بنور اإلميان. ) إن الفتوى ال تزيل الشبهة إذا كان املستفيت ممن ش2(
)4.   ) إن املستفىت يستفىت من هو أعلم منه وأتقى 
  ) املعجزة للرسول صلى هللا عليه وسلم حيث أخرب وابصة عن ما يف نفسه تبل أن يتكلم به.5(
  ) إن اإلنسان ال يقدم على شيء ال تطمئن نفسه عليه. 6(

  املوجز:
 عليه وسلم أن الرب يف حسن اخللق وأن خري الناس أحسنهم أخالقا ملا يف حسن اخللق  يف هذين احلديثني خيرب النيب صلى هللا

من املصاحل العامة لكل فرد وجمتمع وكل صغري وكبري وذكر وأنثى ومن حسن اخللق اإلحسان إىل الناس وكف األذى عنهم  
عدم الغضب, وأن الرب ما سكن إليه القلب والتبسط معهم بلني الكالم والصرب على أذاهم مع كل أحد يلني الكالم واحللم و 

والنفس وأن اإلمث له عالمتان األوىل ما حاك يف صدرك وتردد يف نفسك ومل يطمئن قلبك إىل حله واإلقدام عل فعله  
ء والعالمة الثانية أن تكره أن يظهر ويستبني عملك هلذا اإلمث خشية أن تذم وتالم على فعله واعتقادك حلله وإن أفتاك العلما

خذ بفتواهم ما دامت عالمة الشبهة ترتدد يف نفسك فإن الفتوى ال تزيل الشبهة ما دامت الشبهة صحيحة، ومما قيل  فال 
  يف حسن اخللق: 

  شعر:
  مبكارم األخالق كن متخلقا ... ليفوح مسك ثنائك العطر الشذى

ليت فإذا الذي   وانفع صديقك إذا أردت صداقة ... وادفع عدوك 
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لَِّيت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذييش ِ َنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه  ري يف أخر البيت إىل قوله تعاىل: {َوال َتْسَتِوي احلََْسَنُة َوال السَّيَِّئُة اْدَفْع  َنَك َوبـَيـْ بـَيـْ
يٌم َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن َصَربُوا َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ ُذو حَ  ظٍّ َعِظيٍم} . وقيل: مجع حسن اخللق يف ثالث كلمات يف قوله  َوِيلٌّ محَِ

ْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْجلَاِهِلَني} .  ِ   تعاىل {ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر 
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  :احلديث الثامن والعشرون
ض بن سارية رضي هللا عنه قال: وعظنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم موعظة و  جفت منها القلوب  عن أيب جنيح العر

ا موعظة مودع فأوصنا, قال: " أوصيكم بتقوى هللا عز وجل والسمع والطاعة وإن  وذرفت منها العيون فقلنا  رسول هللا كأ
لنواجذ   مر عليكم عبد, فإنه من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين. عضوا عليها 

ت األ كم وحمد   مور فإن كل بدعة ضاللة " رواه أبو داود والرتمذي وقال حديث حسن صحيح.وإ
  املفردات: 

لدموع,   ا, وجلت: خافت أشد اخلوف، منها: من أجلها. ذرفت: سالت  ا لتعظيم شأ ، موعظة: نو وعظنا: نصحنا وذكر
ا. ومن  يعش منكم: من يطول عمره أو يبقى بعدي،  السمع والطاعة: ألويل األمر، عليكم بسنيت: طريقيت الزموها ومتسكوا 

لنواجذ: أواخر   الراشدين: الذين عرفوا احلق واتبعوه وهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي هللا عنهم. عضوا عليها 
لسنة, بدعة: ما أحدث بغري دليل من الشرع. ضاللة: هلكة.    األضراس واملراد املبالغة يف التمسك 
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  الفوائد:
  املبالغة يف املوعظة ملا يف ذلك من ترقيق القلوب وقبوهلا للحق. ) 1(
  ) االعتماد على القرائن يف بعض األحوال.2(
دة من الوعظ والتخويف. 3(   ) إنه ينبغي سؤال الواعظ الز
   عليه وسلم.) من أعالم النبوة إخباره صلى هللا عليه وسلم مبا سيقع بعده من االختالف يف أمته فوقع كما أخرب صلى هللا4(
مروا مبعصية, مبالغة يف طاعتهم. 5(   ) األمر بتقوى هللا تعاىل والسمع والطاعة لوالة األمور ولو كانوا عبيدا ما مل 
لسنة والصرب على ما يصيب املتمسك من األذى. يف ذلك. 6(   ) التمسك 
  ) التحذير من ابتداع األمور اليت ليس هلا أصل من الشرع. 7(
  ء الراشدين وفضلهم واتباع سنتهم. ) شرف اخللفا8(

  املوجز:



يف هذا احلديث أن الرسول صلى هللا عليه وسلم وعظ يوما أصحابه موعظة سالت منها الدمع من العيون وخافت منها  
دة   ا موعظة مودع منه ألهل الدنيا فطلبوا منه الز ثريها يف النفوس وملا حاك يف صدورهم من أ القلوب خوفا شديدا لشدة 
يف الوصية فأوصاهم بتقوى هللا عز وجل اليت هي وصية هللا األولني واآلخرين وأن يسمعوا ويطيعوا لوالة األمور وأن يتمسكوا  

ا بكل ممكن وبكل سبب وأن ال يتبعوا آراء أهل البدع واألهواء  بسنته وسنة اخللفاء الراشدين وأن يبالغوا يف التمسك 
  الء فقد ضل وخسر. ومما قيل يف التقوى: واملقاصد الفاسدة فإن من اتبع هؤ 
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  إذا مل يلبس ثيا من التقى ... جترد عر وإن كان كاسيا
  فخري خصال املرء طاعة ربه ... وال خري فيمن كان  عاصيا

  آخر:
  فعليك بتقوى هللا فالزمها تفز ... إن التقي هو البهي األهيب
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  :احلديث التاسع والعشرون
ن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال: "قلت  رسول هللا أخربين بعمل يدخلين اجلنة ويباعدين من النار، قال: "لقد سألت  ع

عن عظيم وإنه ليسري على من يسره هللا عليه، تعبد هللا ال تشرك به شيئا، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج 
ب اخلري؟ الصوم جنة، والصدقة تطفيء اخلطيئة كما يطفيء املاء النار، وصالة الرجل يف البيت، مث قال، أال أدلك على أبوا

ُْم َعِن اْلَمَضاِجِع} حىت بلغ {يـَْعَمُلوَن} مث قال: أال أخربك برأس األمر وعموده وذروة   جوف الليل, مث تال: {تـََتَجاَىف ُجُنوُ
مث قال: أال  -يف سبيل هللا -م، وعموده الصالة، وذروة سنامه اجلهادسنامه؟ قلت بلى  رسول هللا، قال: رأس األمر اإلسال

أخربك ميألك ذلك كله؟ قلت بلى  رسول هللا فأخذ بلسانه وقال كل عليك هذا، قلت  نيب هللا وإ ملوأخذون مبا نتكلم  
ألسنتهم؟ " رواه الرتمذي  به؟ فقال: ثكلت أمك  معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إال حصائد

  وقال حديث حسن صحيح. 
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  املفردات: 
سألت عن عظيم: عن عمل عظيم، تعبد هللا: توحد هللا, أبواب اخلري: من النوافل، جنة: وقاية لصاحبها, الصدقة: نفلها ألن 

لنوم، ذروة: الطرف األعلى  الفرض ذكر قبل هذا يف احلديث، تتجاىف، تتنحى عن املضاجع، املضاجع: مواضع االضطجاع ل
من كل شيء، مبالك ذلك كله: مبقصوده ومجاعه، كف عليك هذا: كف عنك أو مبعىن احبس لسانك، ثكلتك: فقدتك  
أمك, ومل يرد احلقيقة بل هذه عادة العرب، وهل: استفهام إنكاري مبعىن النفي، يكب: يصب الناس, بعضهم من إطالق  



  سنتهم: من الكالم الذي ال خري فيه بل فيه ضرر. الكل وإرادة البعض، إال حصائد أل
  الفوائد:

  ) إن األعمال الصاحلة تكون سببا لدخول اجلنة. 1(
  ) إن التوفيق واهلداية بيد هللا تعاىل. 2(
ركان اإلسالم اخلمسة. 3(   ) إن دخول اجلنة مرتتب على اإلتيان 
لنوافل بعد أداء الفرائض. 4(   ) فضل التقرب إىل هللا 
ا السيئات. ) إن5(   الصدقة تكفر 
  ) فضل الصالة يف جوف الليل.6(
إلسالم.7(   ) إن اإلسالم من الدين مبنزلة الرأس من اجلسد، فكما أنه ال يبقى جسد بدون رأس فال يصح دين إال 
ة ال يستقيم  ) إن الصالة من اإلسالم مبنزلة العمود الذي تقام عليه اخليمة، فال تستقيم اخليمة إال به، فكذلك الصال8(

ا.  لقيام    اإلسالم إال 
  ) فضل اجلهاد يف سبيل هللا وفضل الصوم وأنه جنة يقي صاحبه وحيفظه.9(
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  ) كف اللسان وحبسه إال عن ذكر هللا وما فيه مصلحة دينية أو دنيوية. 10(
  ) إن أكثر ما يكون سببا لدخول النار حصائد األلسن. 11(
  م الذي ال يراد حقيقته إذا كان معلوما عند املخاطب. ) جواز الدعاء املذمو 12(

  املوجز:
يرشد هذا احلديث إىل أن العمل الذي ينجى من النار ويدخل اجلنة هو عبادة هللا وحده دون من سواه مع القيام مبا فرض 

يف جوف الليل، وأن  هللا على العبد من صالة وزكاة وصوم وحج وأن اجلامع لوجوه اخلري صدقة التطوع والصوم والتهجد
ن ميسك اإلنسان عن  رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة، وأعاله اجلهاد يف سبيل إعالء كلمة هللا، وأن مالك ذلك كله 

الكالم الذي يفسد هذه األعمال إذا عملها. فليحذر كل مسلم إذا عمل أعماال صاحلة أن يطلق لسانه مبا ينفعها أو يبطلها 
  نار نعوذ  من النار وكلت غضب اجلبار. ومما قيل يف حفظ اللسان:فيكون من أصحاب ال

  أقلل كالمك واستعذ من شره ... إن البالء ببعضه مقرون
  واحفظ لسانك واحتفظ من غيه ... حىت يكون كأنه مسجون

للسان وقل له ... إن الكالم عليكما موزون   وكل فؤادك 
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  :احلديث الثالثون
اخلشين رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "إن هللا تعاىل فرض فرائض فال تضيعوها. وحد  عن أيب ثعلبة 



حدودا فال تعتدوها، وحرم أشياء فال تنتهكوها، وسكت عن أشياء رمحة بكم غري نسيان فال تبحثوا عنها" حديث حسن  
  رواه الدارقطين وغريه.

  املفردات: 
لرتك والتهاون. فال تعتدوها: فال تتجاوزها، فال تنتهكوها: ال تتناولوها وال تقربوها،  فرض: أوجب والزم، فال  تضيعوها: 

وسكت عن أشياء فلم حيكم فيها بشيء، رمحة لكم: بعدم حترميها أو حلها. غري نسيان: ألحكامها, فال تبحثوا عنها: ال  
  تفتشوا وتسألوا عنها. 

  الفوائد:
حملافظة عليها. ) إن هللا تعاىل فرض فرائ1(   ض وأمر 
  ) إن هللا تعاىل حرم أشياء فال جيوز تناوهلا وال القرب منها. 2(
ا. 3(   ) إن هللا حد حدودا فال جتوز جماوز
ا حالل. 4( لعباد أل   ) إن سكت سبحانه عن أشياء فال يبحث ويسال عنها رمحة 
  حمارم وحدود ومسكوت عنه.) يف هذا احلديث تقسيم أحكام الدين إىل أربعة أقسام فرائض و 5(

  املوجز:
ا واحملافظة عليها فال ختالف أوامر هللا فنرتكها   ن هللا سبحانه وتعاىل فرض علينا فرائض وألزمنا القيام  يرشد هذا احلديث 

  أو نتهاون
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ن ال نتجاوزها ونتعداها إىل ما ال حيل   ا فندخل عليها النقص واخللل فال نؤديها كاملة وأن هللا سبحانه حد حدودا وأمر 
وال جيوز لنا ارتكابه وحرم علينا أشياء فال جيوز لنا تناوهلا وال القرب منها، وسكت عن أشياء فلم يذكر هلا حكما يف حل وال 
حرمة ال نسيان لبيان أحكامها, فربنا سبحانه ال يضل وال ينسى فال يبحث عن حكمها ألن هللا سبحانه حكيم عليم يضع  

  األشياء مبواضعها الصاحلة هلا, {ال ُيْسَأُل َعمَّا يـَْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلوَن} فال يرتك شيئا إال حلكمة. 
  شعر:

  وما املرء إال حيث جيع ل نفسه ... ففي صاحل األعمال نفسك فاجعل
  آخر:

  لألمور ولألعمال عاقبة ... فاخش اجلزاء بغتة واحذره عن مهل
  شيته ... من العالج مبكروه من اخلللذو العقل يرتك ما يهوى خل

  فمن املروءة ترك املرء شهوته ... فانظر أليهما آثرت واحتفل
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  :احلديث احلادي والثالثون
عن أيب العباس سهل بن سعد الساعدي رضي هللا عنه قال: "جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال:  رسول هللا،  

ه أحبين هللا وأحبين الناس، فقال: ازهد يف الدنيا حيبك هللا وازهد فيما عند الناس حيبك الناس" رواه  دلين على عمل إذا عملت
سانيد حسنة.    ابن ماجه وغريه 

  املفردات: 
  دلين: أرشدين على عمل: من األعمال. إذا عملته: فعلته. ازهد
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  لناس: من الدنيا. حيبك الناس: لكفك عن دنياهم. يف الدنيا: اقتصر على القدر الالزم منها. ازهد فيما عند ا
  الفوائد:

  ) إن الزهد يف الدنيا من أسباب حمبة هللا لعبده وحمبة الناس.1(
لسعي فيما يكتسب به اإلنسان حمبة العباد مما ليس حمرما. 2( س    ) إنه ال 
  ) على اإلنسان أن يعامل الناس معاملة حسنة لتكون سببا حملبته. 3(

  املوجز:
جاء رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يطلب منه أن يرشده إىل عمل إذا عمله يكون سببا حملبة هللا له وحمبة الناس،  

فأرشده النيب صلى هللا عليه وسلم إىل عمل جامع شامل يسبب له حمبة هللا وحمبة الناس. فقال له صلى هللا عليه وسلم:  
إال ما حتتاجه وترتك الفاضل. وها ال ينفع يف اآلخرة وتتورع مما قد يكون فيه ضرر يف  "ازهد يف الدنيا". أي فال تطلب منها

دينك وازهد يف الدنيا اليت يتعاطاها الناس، فإذا صار بينك وبني أحد منهم حق أو عقد من العقود فكن كما ورد يف  
ع، مسحا إذا اشرتى, مسحا إذا قضى، مسحا إذا اقتضى"لتكون حمبو عند الناس ومرحوما   احلديث"رحم هللا امرءا مسحا إذا 

  عند هللا. ومما قمل يف ذلك: 
  شعر:

م حبيبا    كن زاهدا فيما حوت أيدي الورى ... تضحى إىل كل األ
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  آخر:
ا زعتك كال ا    فإن جتتنبها تكن سلما ألهلها ... وإن جتتذ

  آخر:
  معاش لظاملفلو كانت الدنيا جزاء حملسن ... إذا مل يكن فيها 

  لقد جاع فيها األنبياء كرامة ... وقد شبعت فيها بطون البهائم 
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  : احلديث الثاين والثالثون
عن أيب سعيد سعد بن مالك بن سنان اخلدري رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "ال ضرر وال ضرار" 

دا، ورواه مالك يف املوطأ مرسال عن عمرو بن حيىي عن أبيه عن النيب  حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطين وغريمها مسن
  صلى هللا عليه وسلم، فأسقط أ سعيد، وله طرق يقوى بعضها بعضا.

  املفردات: 
كثر  ال ضررا ال يضر أحد أحدا فينقصه شيئا من حقه. وال ضرار: ال يلحق أخاه الضرر، وهو ليس عليه ضرر، وال جيازيه 

  مما ضره به. 
  الفوائد:

  ) إن الضرر يزال وينبين على ذلك كثري من األحكام.1(
  ) منع اإلنسان من التصرف يف ملكه مبا يتعدى ضرره إىل الغري على غري الوجه املعروف. 2(
آلداب العالية واألخالق الفاضلة حنو بين آدم. 3(   ) األخذ 
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  املوجز:
مر النيب الكرمي صلى هللا عليه  وسلم ملصاحل عامة, وهي أنه ال ضرر وال ضرار وينبين على ذلك كثري من العقود  خيرب و

طنا، بل  خيه املسلم سواء يف نفسه أو ماله أو ولده. وسواء ظاهرا أو  واملنافع العامة. فيجب على كل إنسان أن ال يضر 
كثر مما ضره به {َوِإْن عليه أن يسعى يف نفع الغري إذا مل يلحقه ضرر بسبب نفعه. وإن من حلقه ضرر م ن أحد فال جيازيه 

ُتْم ِبِه} كان صرب على ما أصابه من الضرر من الغري وعفا عنه فسيجد ثواب صربه وعفوه  ُتْم فـََعاِقُبوا ِمبِْثِل َما ُعوِقبـْ عند َعاقـَبـْ
  ْجُرُه على هللا} . هللا {َولَِئْن َصَربُْمتْ َهلَُو َخْريٌ لِلصَّاِبرِيَن} {َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فَأَ 

  ومما قيل يف ذلك: 
  شعر:

  سألزم نفسي الصفح عن كل ذنب ... وإن كثرت منه علي اجلرائم
  فما الناس إال واحد من ثالثة ... شريف ومشروف ومثلي نقاوم

  فأما الذي فوقي فأعرف فضله ... وأتبع فيه احلق واحلق الزم 
  إن الم الئموأما الذي دوين فإن قال صنت عن ... إجابته عرضي و 

  وأما الذي مثلي فإن زل أو عفا ... تفضلت إن احللم للفضل حاكم
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  :احلديث الثالث والثالثون
عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم الدعى رجال أموال قوم 

  من أنكر" حديث رواه البيهقي وغريه هكذا, وبعضه يف الصحيحني.ودماءهم, لكن البينة على املدعي واليمني على 
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  املفردات: 
ن هلم حقا. املدعي: هو الذي له احلق. واملدعى عليه. هو الذي عليه احلق.    بدعواهم: مبجرد ادعائهم 

  الفوائد:
  ) إنه ال حيكم ألحد مبجرد دعواه وهواه. 1(
  لشرع, وإن غلب على الظن صدق املدعي. ) إنه ال جيوز احلكم إال مبا ورد 3(
  ) إن اليمني على املدعى عليه إذا أنكر والبينة على املدعى. 3(
) يف هذا احلديث مراعاة مصاحل الناس عامة من حفظ دمائهم وأمواهلم وإصالح جمتمعهم، وعدم اختالفه واستتباب األمن  4(

  يف البالد والعبا د. 
  املوجز:

 عليه وسلم لو أن كل واحد من الناس أعطى ما يدعيه ويهواه لتوصل بعض الناس إىل أن يدعي  خيرب النيب الكرمي صلى هللا
أن مال فلنن له. واآلخر يدعي أن فال قتل ابنه عمدا ليقاد به فيختل النظام, ويغلب القوي الضعيف. وحتل الفوضى 

ن جعل البينة على مدعي احلق ألنه يدع ي خالف الظاهر. وأن على املنكر اليمني ألن  والفنت، ولكن من حكمة الشرع 
  األصل براءة الذمة ليستتب األمن وحتفظ احلقوق والنفوس. وقال الشاعر يف أقامة احلق: 

  شعر:
حلق معلما    رأيتك  خري الربية كلها ... نشرت كتا جاء 

دما    أقمت سبيل احلق بعد اعوجاجه ... وكان قدميا ركنه قد 
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  :رابع والثالثوناحلديث ال
عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن 

  مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان" رواه مسلم. 
  املفردات: 

ليد، فإن مل  رأى: علم، منكم: معشر املسلمني، منكرا: شيئا قبحه الش رع ورده، فليغريه فليزله، بيده: حيث كان يزال 
، أضعف اإلميان: أقله.  لقول، فإن مل يستطع أن يتكلم، فبقلبه: ينكره وجو   يستطع اإلنكار بيده، فبلسانه: 

  الفوائد:



لقلب. 1(   ) وجوب تغيري املنكر بكل ممكن بيد أو لسان أو 
  يمان وفعلها فإنه أفضل ممن تركها عجزا.) إن من قادر على خصلة من خصال ال2(
  ) إن املنكر ال يغري إال بعد التثبت والرتوي واليقني. 3(
لقلب يدل على فمعف اإلميان. 4(   ) إن عدم اإلنكار 
مث حيث إنه مل يزله. 5(   ) إن من مل يقم بتغيري املنكر عند حتققه وعدم املانع أنه 
لذي يستطيع.) إن لتغيري املنكر درجات فال يغريه 6(   أحد إال 

  املوجز:
ا ضارة ملن مل  فعة ملن قام    يفيد هذا احلديث بفائدة عامة 
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ا وهي أن كل إنسان إذا علم منكرا فيجب عليه إزالته على حسب استطاعته فإن قوي على أعلى مراتب إزالة   يعمل 
مره، ومن ع ليد فليفعل سواء حقيقة أو بيد غريه  ن ينهى مرتكبه ويبني له ضرره  املنكر  جز عن ذلك فليغريه بلسانه 

ن يكره هذا املنكر وصاحبه على فعله ولو قدر على  ويرشده إىل اخلري بدل هذا الشر فإن جز عن هذه املرتبة فليغريه بقلبه 
لقلب أضعف مراتب اإلميان يف تغيري املنكر ألنه  للسان ألزاله والتغيري  ليد أو  ال يتعدى نفعه إىل غري صاحبه فهذه  إزالته 

لقلب. ولكن كما قال الشاعر:   املراتب الثالث ال تسقط إحداها عن أحد، وال عذر ملن اعتذر عن أقلها وهو اإلنكار 
مللح إن حلت به الغري   مللح يصلح ما خيشى تغريه ... فكيف 
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  :احلديث اخلامس والثالثون
قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال حتاسدوا وال تناجنشوا وال تباضغوا وال تدابروا، وال  عن أيب هريرة رضي هللا عنه 

، املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال يكذبه وال حيقره، التقوى   يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد هللا إخوا
أن حيقر أخاه املسلم، كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله  ههنا، ويشري إىل صدره ثالث مرات، حبسب امرئ من الشر 

  وعرضه" رواه مسلم. 
  املفردات: 

ال حتاسدوا: ال حيسد بعضكم بعضا، وال تناجشوا: ال يزيد يف مثن السلعة من ال يريد شراءها ليغر غريه، وال تباضعوا: ال  
  ال يدخل على  تقاطعوا لبغضاء، ال تدابروا: كل يدبر عن اآلخر بغضا، ال يظلمه
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ن خيرب خبالف الظاهر والواقع, وال حيقره: ال يستصغر, حبسب امرئ من   ن ال ينصره, وال يكذبه:  أخيه الضرر, وال خيذله: 
  الشر: يكفيه من الشر, عرضه: حسبه ومفاخره. 

  الفوائد:
  ) حترمي احلسد والتباغض والتدابر والبيع على بيع اآلخر. 1(
ي وجه من الوجوه من قول أو فعل أو إشارة. ) النهي عن إ2(   يذاء املسلمني 
  ) النهي عن ما يوجب التباس واألمر مبا يسبب التآلف واالجتماع.3(
  ) حترمي الظلم ونصر املسلم ومساعدته إذا احتاج إليه أخوه املسلم وعدم استصغاره واستذالله.4(
بعة له. 5(   ) إن القلب هو أساس التقوى واجلوارح 
  ) حترمي دماء املسلمني وأمواهلم وأعراضهم إال حبق.6(
  ) يف هذا احلديث اآلداب احلميدة واألخالق الفاضلة ملن وفق.7(

  املوجز:
ن نكون متحابني متآلفني   يف هذا احلديث يرشد النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم إىل ما جيب علينا معشر املسلمني 

دينا إىل مكارم األخالق وتبعد عن مساوئها وتذهب عن قلوبنا البغضاء وجتعل   متعاملني فيما بيننا معاملة حسنة شرعية 
معاملة بعضنا لبعض معاملة سامية خالية من احلسد والظلم والغش وغري ذلك مما يستجلب األذى والتفرق ألن أذية املسلم 

م حرام دمه وماله وعرضه وإمنا العز واملشرف  ألخيه حرام سواء مبال أو مبعاملة أو يد أو لسان, كل املسلم على املسل
  لتقوى ويف معىن هذه اآلداب السامية قيل: 
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  شعر:
نيها   إن املكارم أبواب مصنفة ... فالعقل أوهلا والصمت 

لثها واحللم رابعها ... واجلود خامسها والصدق سادسها   والعلم 
سعها  منها ... واللني    والرب عاشرها  والصرب سابعها والشكر 

  آخر:
ت يف نعمائه يتقلب   وأظلم أهل األرض من كان حاسدا ... ملن 
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  :احلديث السادس والثالثون
عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة 

سر يسر هللا عليه يف الدنيا واآلخرة وهللا يف عون العبد, ما كان العبد يف عون أخيه  من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مع
ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له به طريقا إىل اجلنة، وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت هللا يتلون كتاب هللا  



م هللا فيقن عنده، ومن بطأ به عمله مل يسرع به  ويتدارسونه فيما بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الزمحة وذكره
  نسبة" رؤاه مسلم. 

  املفردات: 
نتظاره إىل ميسرة، يسر هللا عليه: أموره ومطالبه ومقاصده،   نفس: أزال وفرج، كربة: شديدة عظيمة، ومن يسر على معسر: 

ذى أو فساد فلم خيرب مبا وقع فيه أحدا من العمل ال سيء، يلتمس: يطلب علما شرعيا يقصد  ومن سرت مسلما: مل يعرف 
  به وجه هللا،
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م، وذكرهم   بيوت هللا: املساجد، السكينة: الطمأنينة, غشيته الرمحة: مشلتهم من كل جانب، وحفتهم املالئكة: أحاطت 
  ني.هللا: أثىن عليهم, فيمن عنده: من املالئكة، بطأ: قصر, مل يسرع به نسبه: مل يصل به إىل رتب الصاحل

  الفوائد:
  ) فضل من نفس عن أخيه املسلم كربة ومصيبة من املصائب.1(
  ) فضل قضاء حوائج املسامني ونفعهم مبا يستطيعه اإلنسان بنفسه وماله وكالمه.2(
إلقالع من ذنبه. 3(   ) الرتغيب يف السرت على املسلم الذي مل يكن من طبيعته األخالق السيئة وعليه أن ينصحه 
  ء قد يكون من جنس العمل كما يف احلديث.) إن اجلزا4(
  ) إن على اإلنسان مساعدة أخيه على إنشاء األمور اليت فيها خري له أو هو مستمر فيها وهى شاقة عليه. 5(
  ) فضل االشتغال بطلب العلم واالنتقال له من بلد إىل بلد آخر. 6(
لرمحة وحضور املالئكة معه.) فضل االجتماع يف املساجد لتالوة القرآن ومدارسته بينهم لشم7(   وهلم 
ألنساب واألحساب. 8( ألعمال الصاحلة ال    ) إن العزة والشرف والسعادة 
)9.   ) إن املساجد تسمى بيوت أ
  ) إمنا املؤمن معرض للمصائب وارتكاب املشقات يف سبيل منافعه. 10(

  املوجز:
  يفيد هذا احلديث الشريف أن من فرج كربة عن مسلم أو سهل
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ا وإن هللا تعاىل يعني العبد   ا فإن هللا جيازيه من جنس أعماله اليت نفع  أمرا متعسرا عليه أو سرت عليه هفوة أو زلة مل يعرف 
بتوفيقه يف دنياه وآخرته حينما يساعده أخاه املسلم على أموره الشاقة عليه، وأن من سلك طريقا حسيا كاملشي إىل جمالس 

س العلماء احملققني العاملني بعلمهم يريد التعلم وسلك الطريق املعنوي املؤدي إىل حصول هذا العلم كمذاكراته الذكر أو جمال
ومطالعته وتفكريه وتفهمه ملا يلقى عليه من العلوم النافعة وغري ذلك، فمن سلك هذا الطريق بنية صاحلة صادقة وفقه الق  

تمع ني يف بيت من بيوت هللا لتالوة القرآن العزيز ومدارسته يعط! يهم هللا من الطمأنينة للعلم النافع املؤدى إىل اجلنة، وأن ا



ألنساب   ألعمال الصاحلة ال  ومشول الرمحة وحضور املالئكة والثناء عليهم من هللا يف املأل األعلى وأن الشرف كل الشرف 
  واألحساب ومما قيل يف هذا املعىن:

  شعر:
  ا ... وليس أخو علم كمن هو جاهلتعلم فليس املرء يولد عامل

  وإن كبري القوم ال علم عنده ... صغري إذا التّفت عليه احملافل
  آخر:

لعظم الرميم وإمنا ... فخار الذي يبقى الفخار بنفسه   وما الفخر 
  آخر:

لساعد كالبنان إلخوان ... واليد    فإمنا الرجال 
  عاضدة وموجب الصداقة املساعدة ... ومقتضى املودة امل

  ال سيما يف النوب الشدائد ... واحملن العظيمة األوابد
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  :احلديث السابع والثالثون
عن ابن عباس رضي هللا عنهما عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعاىل قال: "إن هللا كتب  

ا فعملها كتبها هللا عنده  احلسنات والسيئات مث بّني ذلك. فمن هّم حبسنة فلم يعملها ك تبها هللا عنده حسنة كاملة. وإن هّم 
ا   عشر حسنات إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية. وإن هّم بسيئة فلم يعملها كتبها هللا عنده حسنة كاملة. وإن هّم 

  فعملها كتبها هللا سيئة واحدة" رواه البخاري ومسلم. 
  املفردات: 

عن صفات اخللق لكماله وعلوه. كتب: قدر مقادير احلسنات والسيئات, مث بّني ذلك: فّصل  تبارك: تنزه وتقدس، وتعاىل:
ا، عنده:   ما أمجله, فمن هم حبسنة: عزم على فعلها. فلم يعملها: مل يفعلها. كتبها هللا: أمر أ املالئكة الكاتبني بكتا

ا فعملها: فعل ها، كتبها هللا عنده: اعتناء بصاحبها وشرفا له. عشر  للتشريف, حسنة كاملة: ال نقص فيها, وإن هّم 
حسنات: مضاعفة وقد تضاعف إىل أضعاف كثرية على حسب نية العامل واإلخالص واملنافع. وان هم بسيئة فلم يعملها: 

عدم االعتناء  تركها من أجل خوف هللا كتبها هللا سبحانه له حسنة كاملة. وإن عمل سيئة كتبها هللا له واحدة: ومل يقل عنده ل
  ا وصاحبها. 

  الفوائد:
  ) استعمال التفصيل بعد اإلمجال ليكون أوقع يف النفس وأدعى للقبول. 1(
  ) إن ما يعمله اإلنسان يف هذه الدنيا من احلسنات والسيئات قد كتبه هللا تعاىل يف اللوح احملفوظ. 3(
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  سنة مث تركها فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. ) من فضل هللا تعاىل على عباده أن من عزم على فعل ح 3(
  ) إن من عزم على فعل حسنة وعملها فهو يضاعف أجرها لصاحبها بعشرة أضعاف إىل أضعاف كثرية.4(
ا تعظم على حسب العمل.5(   ) إن من رمحة هللا تعاىل بعباده أن السيئات ال تضاعف وال مينع ذلك من كو
  كتب حسناته عنده إشارة إال قربه إليه. ) إن هللا شرف صاحب احلسنات ب6(
ت حبسنات متحوها فهو بعيد من هللا سبحانه.7(   ) إن من عمل السيئات وداوم على فعلها ومل 
  ) إن من هم بسيئة فلم يعملها كتبها هللا عنده حسنه كاملة. 8(

  املوجز:
يعملها يكتبها هللا عنده حسنة كاملة, وإن يف هذا احلديث القدسي البشرى العظيمة للمسلمني حيث إن من هم حبسنة فلم 

ا فعملها كتبها هللا له عنده عشر حسنات إىل أضعاف كثرية, وإن هم بسيئة فلم يعملها من أجل خوف هللا وعقابه   هم 
 كل خري  كتبها هللا له حسنة لعدم إقدامه عليها، وإن عملها كتبها هللا تعاىل سيئة واحدة، فانظر  آخى املسلم وفقك هللا إىل

... إىل فضل هللا على عباده حيث إن هللا سبحانه يعطي ملن يعمل احلسنات هذا الفضل العظيم املضاعف مؤكدا سبحانه 
ا تكتب واحدة فقط ومل يؤكدها بكاملة وال عنده لعدم   نه حمفوظ عنده تعريفا لصاحبه, والسيئة إذا فعلت أكدها 

ا, فلله احلمد على نعمه  َِّ ال ُحتُْصوَها} .االعتناء    اليت ال حتصى وال تعد {َوِإْن تـَُعدُّوا نِْعَمَة ا
  شعر:

  مراتب القصد مخس هاجس ذكروا ... فخاطر فحديث النفس فاستمعا
  يليه هم فعزم كلها رفعت ... سوى األخري فيه األخذ قد وقعا
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  : احلديث الثامن والثالثون
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا تعاىل قال: "من عادى يل وليا فقد آذنته  عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: 

لنوافل حىت أحبه فإذا أحببته   حلرب، وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افرتضته عليه. وال يزال عبدي يتقرب إيل 
ا. ورجل ا، ولئن سألين ألعطينه. ولئن  كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش  ه اليت ميشى 

  استعاذين ألعيذنه" رواه البخاري. 
  املفردات: 

ين حمارب له،   حلرب: أعلمه  عاد يل: من املعاداة ضد املواالة. وليا: هو املواظب على طاعة هللا خملصا  العبادة، آذنته 
لنوافل: التطوعات، ألعطينه: ما سأل.  عبدي: اإلضافة للتشريف. افرتضته: أوجبته، يتقرب إيل: يطل ب القرب مين، 

  ألعيذنه: مما خياف. 
  الفوائد:

حلرب. 1(   ) إن من عادى أولياء هللا فإن هللا قد آذنه 
  ) إن أحب األعمال إىل هللا أداء الفرائض واحملافظة عليها. 3(
  ة هللا.) إن النوافل تقبل إذا أديت الفرائض وأن اإلكثار من النوافل سبب حملب3(
ألعمال الصاحلة.4(   ) إن أولياء هللا هم الذين يتقربون إىل هللا 



لنوافل فإن هللا يوفقه لكل خري، حيث تكون أعماله وحركاته وسكناته جارية  5( ) إن من أتى مبا جيب عليه وتقرب إىل هللا 
  على ما يقتضيه الشرع. 
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ذه املنزلة جتاب دعوته. 6(   ) إن من كان 
  إن اإلنسان مهما بلغ من العبادة ال يرتك سؤال ربه.  ) 7(

  املوجز:
حلرب أي من كان   يف هذا احلديث خيرب النيب صلى هللا عليه وسلم أن هللا سبحانه وتعاىل قال من عادى يل وليا فقد آذنته 

ن يقوم عدوا ألوليائي فليعلم أين حمارب له حيث كان حمار يل مبعاداته أوليائي, وأن هللا جل و  عال أحب ما يكون إليه العبد 
لنوافل فإن هللا حيبه ومن   لفرائض والتقرب إىل هللا  مبا فرض هللا عليه من الصلوات اخلمس وغريها وأن من مجع بني القيام 

ر حمبته له أن يكون حافظا لسمعه وبصره وبطش يده وسريه برجله من الشيطان أن يغويه فيمد جوارحه إىل املعاص ي وقلبه آ
  إىل حمبتها. 

  شعر:
  وكن للصاحلني أخا وخال ... وكن يف هذه الدنيا غريبا 
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  :احلديث التاسع والثالثون
عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "إن هللا جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا  

  لبيهقي وغريمها.عليه". حديث حسن رواه ابن ماجه وا
  املفردات: 

  جتاوز: عفا، عن أميت: أمة اإلجابة، اخلطأ: ضد الصواب، النسيان: ضد الذكر استكرهوا عليه: محلوا عليه قهرا. 
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  الفوائد:
ته ) إن هللا تعاىل عفا عن أمة حممد صلى هللا عليه وسلم إمث اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وذلك من لطف هللا ورمح1(

  بعباده ويسر دينه ومساحة الشريعة اإلسالمية. 
ت ألنه مل يرتفع إال اإلمث فقط. 2(   ) إن الناسي واملخطيء يضمنان اإلتالفات واجلنا
ق على ما هو عليه قبل اإلكراه. 3(   ) إن الذي ينفذه املكره يف حال إكراهه قهرا ال ينفذ وال ينعقد بل هو 
ذه األمة. ) إن هذا التيسري من العفو وا4(   لتجاوز خاص 



  املوجز:
يف هذا احلديث البشرى العظيمة ألمة حممد صلى هللا عليه وسلم حيث إن هللا سبحانه وتعاىل رفع إمث اخلطأ الذي صادف  

غري ما يريد اإلنسان مما فيه إمث، وإمث النسيان بعد الذكر وإمث ما سيكره عليه العبد وهو ال يستطيع املخرج من هذا اإلكراه 
ن جعل الدين يسريا لشد فيه عسريف {َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم  ذه األمور الثالثة وهذا من لطف هللا ورمحته بعباده  فال يؤاخذ هللا 

  ِيف الدِّيِن ِمْن َحَرٍج} . 
  شعر:

ب مرجتى ... إين لعفوك منك رىب مرجتى    فاحتا يل كل 
مر جنى فامنن علي مبا يفيد سعاديت ... فسعاديت طوعا مىت    

  آخر:
ا الفرج القريب ت إذا تناهت ... فموصول    وكل احلاد
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  :احلديث األربعون
عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبنكيب وقال: "كن يف الدنيا كأن غريب أو عابر 

ا أصبحت فال تنتظر املساء، وخذ من صحتك ملرضك، ومن سبيل"وكان ابن عمر يقول:"إذا أمسيت فال تنتظر الصباح، وإذ
  حياتك ملوتك" رواه البخاري. 

  املفردات: 
مبنكيب: جممع العضد والكتف، كأنك غريب: ال جتد من تستأنس به، أو عابر سبيل: مار بطريق متجه إىل وطنه أو مبعىن بل  

ده إىل املسافر العازم على الذهاب إىل بلده. فال تنتظر من قبيل اإلضراب من الرتقي من الغريب الذي رمبا يطمئن يف غري بل
ألعمال بل فاعمل يف املساء والصباح، وخذ من صحتك ملرضك:  ألعمال الصاحلة: وال تنتظر املساء: أيضا  الصباح: 

  اغتنم العمل يف حال الصحة، ومن حياتك ملوتك: اعمل يف حياتك ما ينفعك بعد موتك. 
  الفوائد:

  حة وإرشاد الناس إىل اخلري. ) بذل النصي1(
ذه الوصية.3(   ) خماطبة الواحد وإرادة العموم وهم مجيع األمة هلم 
  ) احلث على ترك الدنيا والزهد فيها. 3(
ء الليل والنهار. 4(   ) االستعداد للموت واخلوف من وقوعه آ
  ض.) املسارعة إىل األعمال الصاحلة واغتنام زمن العمر قبل فواته مبوت أو مبر 5(

)1/77 (  

  



  تنبيه: 
  ينبه املعلم املتعلم بوضع يده على شيء من أعضائه كاملنكب وحنوه ليعي ما يقول. 

  املوجز:
ن يكون اإلنسان يف هذه الدنيا كالغريب أو عابر السبيل الذي ال  يوصينا النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم بوصية عظيمة 

ن ال يركن يرغب اإلقامة يف غري بلده وجاء النيب صلى هللا ذا التشبيه الرائع الدافع واحلافز لكل عاقل مؤمن   عليه وسلم 
إىل الدنيا وال يتعلق منها إال بقدر ما يتعلق به املسافر أو الغريب مجا غري وطنه، وقيل يف ذلك: ترجو البقاء بدار ال بقاء هلا  

ىن احلديث اغتنام األعمال الصاحلة يف صحة اإلنسان  وهل مسعت بظل غري منتقل والراوي عبد هللا بن عمر يرشد إىل مع
  قبل أن حيوله بينه وبني األعمال الصاحلة املرض أو العجز ويف احلياة قبل أن حيول بينه وبينها املوت، ومما قيل يف ذلك: 

  شعر:
  هب للذي البد منه ... فإن املوت ميقات العباد 
  زاد  أترضى أن تكون رفيق قوم ... هلم زاد وأنت بغري

  آخر:
  فلن يصحب اإلنسان من قبل موته ... وال بعده إال الذي كان يعمل

  أال إمنا اإلنسان ضيف ألهله ... يقيم قليال بينهم مث يرحل
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  آخر:
ل س مههم احلياة وال أرى ... طول احلياة يزيد غري و   وأ

  وإذا افتقرت إىل الذخائر مل جتد ... ذخرا يكون كصاحل األعمال
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  :احلديث احلادي واألربعون
عن أيب حممد عبد هللا بن عمرو بن العاص قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا 

سناد صحيح.    ملا جئت به" حديث حسن صحيح رويناه يف كتاب احلجة 
  املفردات: 

  ومتيل إليه، تبعا ملا جئت به: الشريعة املطهرة.  ال يؤمن: اإلميان الكامل، هواه: ما حتبه نفسه
  الفوائد:

بعا ملا جاء به حممد صلى هللا عليه وسلم. 1(   ) جيب على كل مكلف أن يكون هواه 
قص اإلميان أو خارج عنه.2( بعا ملا جاء به حممد صلى هللا عليه وسلم فهو إما    ) إن من مل يكن هواه 
ى عنه. ) وجوب حمبة الرسول صلى هللا3(    عليه وسلم ومن الزم حمبته اتباعه فيما أمر واجتناب ما 



  املوجز:
ى عنه   يفيد هذا احلديث أن كل إنسان ال يؤمن حىت حيب ما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم ويعمل به ويكره ما 

  وجيتنبه. 
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وله صلى هللا عليه وسلم فإن وافق الكتاب والسنة  وأنه ال يعمل أي عمل من األعمال حىت يعرضه على الكتاب وسنة رس
فعله وإن كان فيهما ما ينهى عنه أو ينفيه اجتنبه وأعرض عنه وهذا هو حقيقة من كان هواه تبعا ملا جاء به حممد صلى هللا  

 ََّ َاُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهوا َواتـَُّقوا ا َ ُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما  َ َ َشِديُد اْلِعَقاِب} , ويف ضد معىن هذا  عليه وسلم {َوَما آ َّ  ِإنَّ ا
  احلديث من اهلوى املذموم: 

  شعر:
  إذا ما دعتك النفس يوما حلاجة ... وكان عليها للخالف طريق
  فخاف هواها ما استطعت فإمنا ... هواها عدو واخلالف صديق

  آخر:
  وآفة العقل اهلوى فمن على ... على هواه عقله فقد جنا

  آخر:
  إن اهلوان هو اهلوى قصر ... فإذا هويت فقد لقيت هوان

  آخر:
  نون اهلوان من اهلوى مسروقة ... وصريع كل هوى صريع هوان
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  : احلديث الثاين واألربعون
عن أنس بن مالك رضي هللا عنه: قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "قال هللا تعاىل:  ابن آدم إنك ما  

يل،  ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء مث استغفرتين غفرت لك.  دعو  تين ورجوتين غفرت لك على ما كان منك وال أ
ا مغفرة" رواه الرتمذي وقال حديث   ابن آدم إنك لو أتيتين بقراب األرض خطا مث لقيتين ال تشرك يب شيئا ألتيتك بقرا

  صحيح.
  املفردات: 

نوبك، ما: مصدرية ظرفية، ورجوتين: رجوت رمحيت وعفوي، غفرت لك: ذنوبك بسرتها وحموها.  ما دعوتين: ألغفر لك ذ
يل: ال أستكثر ذنوبك. عنان السماء: السحاب, استغفرتين: طلبت مين   على ما كان منك: من تكرار الذنوب، وال أ

 شيئا: يف التوحيد والعبادة، ألتيتك:  املغفرة، بقراب األرض: ما يقرب من ملئها، لقيتين: مت على اإلميان، ال تشرك يب 
  ألعطيتك مغفرة عظيمة تقارب ملء األرض.



  الفوائد:
ب من ذنوبه مث سأل هللا حموها فإن هللا سبحانه  1( ) سعة فضل هللا وكرمه وجوده على عباده حيث إن العبد إذا أذنب و

  يغفرها ولو بلغت ما بلغت حمل الكثرة. 
   شيئا فإنه يرجى له دخول اجلنة. ) إن من مات وهو ال يشرك 2(
  ) إن اإلنسان ليس مبعصوم من الذنوب ولكنه إذا أذنب ودعا هللا قبل دعاءه وغفر ذنبه. 3(
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لذنوب. 4(   ) يف هذا احلديث رد على اخلوارج واملعتزلة الذين يكفرون املسلم 
  املوجز:

ن من أذنبا ذنو  هذا احلديث يتضمن بشرى للمسلمني حيث إنه دل على سعة ر  محة هللا وكرمه وجوده وفضله على عباده 
عظيمة مث سأل هللا سبحانه وتعاىل ورجاه ومل يقنط من رمحته فإن هللا تعاىل يغفر ذنوبه ولو بلغت ما بلغت إذا استغفر هللا وهو  

ََّ ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما دُ  وَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء} , {َ ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم  ال يشرك  شيئا {ِإنَّ ا
يعاً ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم} وقال الشاع ََّ يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ َِّ ِإنَّ ا   ر يف ذلك:ال تـَْقَنُطوا ِمْن َرْمحَِة ا

  جائي حنو عفوك سلماملا قسا قليب وضاقت مذاهيب ... جعلت ر 
  تعاظمين ذنيب فلما قرنته ... بعفوك رىب كان عفوك أعظما
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  :احلديث الثالث واألربعون
هلها فما أبقت الفرائض فألوىل   عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أحلقوا الفرائض 

  رجل ذكر". متفق عليه. 
  املفردات: 

هلها: من يستحقها, فما أبقت  الفرائ ض: األنصباء املقدرة يف كتاب هللا وهي نصف وربع ومثن وثلث وثلثان وسدس، 
  الفروض فألقرب
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  رجل من النسب: من امليت املوروث. وقال يف جهة العصبة اجلعبدي رمحه هللا يف بيت واحد:
لقوة ا   جعل فباجلهة التقدمي مث بقربه ... وبعدمها التقدمي 

  االفوائد:
  ) إن املقدم يف املرياث هو أصحاب الفروض.1(



  ) إن ما يبقى من الفروض للعاصب وهو كل ذكر يدىل بذكر ويرث.2(
  ) إنه يقدم األقرب فاألقرب يف املرياث سواء أهل الفروض أو العصبة.3(
  ) إنه ال شيء للعاصب إذا استغرقت الفروض، أي مل يبق منها شيئا. 4(
  ب إذا انفرد أخذ مجيع املال. ) إن العاص5(

  املوجز:
ن من مات وخلف ماال وورثة أنه يويف ألصحاب الفروض فروضهم كاملة، وهم من يرث بتقدير من   يرشد هذا احلديث 

كتاب هللا وما بقى من املال عن الفروض، فهو من حق ألقرب رجل ذكر من امليت وهو العاصب الوارث بال تقدير، وهذا 
ن جعل لكل وارث حقا معلوما بينا واضحا حسما للنزاع والشقاق، وانتشار الفوضى  من لطف هللا  وعدله ورمحته بعباده 

بتغلب القوي على الضعيف والكبري على الصغري. وذلك حلفظ احلقوق، واستتباب األمن لكل صاحب حق على حقه. وال 
  يتم هذا إال مبعرفة احلساب الذي يقول فيه الشاعر: 

  لعلم كل فريضة ... مل يعلم التحرمي وال التحليل لوال احلساب 
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  :احلديث الرابع واألربعون
  عن عائشة رضي هللا عنها عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "الرضاعة حترم ما حترم الوالدة". متفق عليه. 

  املفردات: 
  الرضاعة: اإلرضاع. حيرم ما حيرم: حيرم الرضاع مثل حترمي الوالدة.

  ائد:الفو 
) إن اإلرضاع يف التحرمي كالنسب فيما يتعلق بتحرمي التناكح وتوابعه واجلمع بني األختني وحنوه وتنزيلهم منزلة األقارب يف 1(

قي األحكام كالتوارث والوالية واإلنفاق وحنو ذلك.   حل النظر واخللوة والسفر ال 
  املوجز:

ع، وهو أنه حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب سواء من قبل الزوجة يفيد هذا احلديث بقاعدة عامة شاملة ألحكام الرضا 
ن يتزوجها كأخته وخالته وعمته، فحرام عليه أن   ته من النسب  أو من قبل الزوج، فكل ما حيرم على اإلنسان من قرا

لرضاع، وكذلك الزوجة حيرم عليها أن تتزوج بولدها وأخيها و  ؤالء إذا كانت قرابتهن  عمها وخاهلا، فكذلك حرام  يتزوج 
ؤالء إذا كانوا من الرضاع. وقيل يف ذلك شعر:   عليها أن تتزوج 

ن املاء يف العروق   حترمي الرضاع ساري املفعول ... كسر
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  :احلديث اخلامس واألربعون
ن هللا عز وجل حرم بيع امليتة  عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم، عام الفتح يقول: "إ



ا الناس قال:   ا اجللود ويستصبح  ا السفن ويدهن  واخلنزير واألصنام، فقيل:  رسول هللا أرأيت حلوم امليتة فإنه تطلى 
ال، هي حرام، مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند ذلك: قاتل هللا اليهود إن هللا حرم عليهم الشحوم فجملوه مث  

  عوه فأكلوا مثنه". متفق عليه. 
  املفردات: 

هـ. حرم: منع. امليتة: ما فارقت احلياة بدون تذكية شرعية. األصنام: مجع صنم، وهو نوع من   8عام الفتح: فتح مكة سنة  
ن. قال ال هو حرام: حرام بيعها واستعماهلا. مجلوه: أذابوه.    األو

  الفوائد:
  صنام.) حترمي بيع امليتة واخلنزير واأل1(
  ) إن كل ما حيرم االنتفاع به حيرم بيعه وأكل مثنه. 2(
طلة.3( ا إىل حتليل ما حرم هللا    ) إن مجيع احليل اليت يتوصل 
ليهود عليهم لعائن هللا.4(   ) إن من احتال على حتليل احلرام فيه شبه 

  املوجز:
  ه مطلقا، سواء متصال أو ممتزجا مبا هو حالل كاجللود، أويفيد هذا احلديث أن كل ما كان حمرما أكله فإنه حمرم االنتفاع ب
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منفصال كاالستصباح به، وأنه مهما غري من حالته حرام مثنه، وأن كل وسيلة إىل احلرام حرام حمرم استعماهلا، وأن مجيع احليل 
طلة.    ال تغري احلقائق إذا كا 

  شعر:
  يف ترك احليل فاترك احليلة فيها واتئد ... إمنا احليلة 
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  :احلديث السادس واألربعون
عن أيب بردة عن أبيه عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم بعثه إىل اليمن، فسأله عن األشربة 

ا فقال: وما هي؟ قال: البتع واملزر، فقيل أليب بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل، واملزر نبي ذ الشعري، فقال: كل تصنع 
  فسكر حرام" رواه البخاري. 

  املفردات: 
  بعثه: أرسله إىل اليمن. واليا: أمريا. عن األشربة: عن ما يعمل للشرب مسكرا. نبيذا: عصريا.

لبرية اليت تعمل للشرب.   (تنبيه) نبيذ الشعري هو ما يسمى اآلن 
  الفوائد:

   العنب وغريه.) حترمي تناول مجيع املسكرات أ كانت من عصري1(
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دة. 2( دة عما سئل عنه إذا علم املصلحة يف الز   ) إن املفيت جييب السائل بز
  ) إن علة التحرمي اإلسكار فمقتضاه أن كل مسكر حرام.3(
  ) إن األمساء ال تغري احلقائق.4(

  املوجز:
ن كل ما يصنع للشرب وهو مسكر فهو حرام شر  به قليله وكثريه، حرام استعماله حرام بيعه  خيرب ويرشد هذا احلديث 

ي اسم مسي، أعاذ هللا من ذلك، وأن من ويل على منطقة من مناطق البالد عليه أن يسأل عن   وتعاطيه من أي نوع كان و
  ما خيفي عليه من شؤون أهلها، وما يصنع يف تلك البالد من املنتوجات ليكون على بصرية من احلكم فيها ليجتنب اخلطأ

لصواب، وفقنا هللا وكل مسؤول للصواب.    ويعمل 
  ومما قيل يف ذم من شرب املسكرات: 

  شعر:
  يقول جبان القوم يف حال سكره ... وقد شرب الصهباء هل من مبارز 

  ففي السكر قيس وابن معدي وعامر ... ويف الصحو تلقاه كبعض العجائز
  آخر:

  احا تركت النبيذ ألهل النبيذ ... وأصبحت أشرب ماء قر 
  رأيت النبيذ يذل العزيز ... ويذوي الوجوه املالح الصباحا

  فإن كان غري جائز للشباب ... فما العذر فيه إذا الشيب الحا
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  :احلديث السابع واألربعون
من عن املقدام بن معدي كرب رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "ما مأل ابن آدم وعاء شرا 

بطنه حبسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ال حمالة فثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس" رواه اإلمام أمحد 
  والرتمذي والنسائي وابن ماجه وقال الرتمذي: حديث حسن. 

  املفردات: 
دة والعمل. فإن كان ال حبسب ابن آدم: يكفيه لسيد رمقه. لقيمات: تصغري لقمة. يقمن صلبه: ظهره ليتقوى على العبا

دة. فثلث للطعام: مأكوله. وثلث للشراب: مشروبه. وثلث للنفس: ليتمكن من التنفس خبفة وسهولة.   حمالة: من الز
  الفوائد:

  ) التقليل من األكل وعدم اإلكثار منه. 1(
  ) أن جيعل أكله وشربه مبقدار ثلث للطعام وثلث للشراب، وثلث للنفس.2(
  هذا التقدير، فقد خالف ما أرشد إليه النيب صلى هللا عليه وسلم. ) إن من زاد عن 3(



  ) إن يف هذا احلديث اإلرشاد إىل الوقاية التامة لصيانة صحة اإلنسان.4(
  ) إن من مل يعمل مبا يف هذا احلديث فقد عرض نفسه لألمراض الفتاكة عاجال أو آجال. 5(

  املوجز:
  إىل أصل من أصول يرشد النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم 
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كل بقدر ما يسد رمقه ويقويه على أعماله   ا اإلنسان صحته، وهي التقليل من األكل بل  الطب، وهي الوقاية اليت يقي 
طنا أو   الالزمة، وإن شر وعاء مليء هو البطن ملا ينتج عن الشبع من األمراض الفتاكة اليت ال حتصى عاجال أو آجال 

لرسول صلى هللا عليه وسلم قال: إذا كان اإلنسان البد له من الشبع، فليجعل األكل مبقدار الثلث، والثلث  ظاهرا، مث إن ا
دية ما أوجب هللا عليه يف أمر دينه أو دنياه   اآلخر للشرب، والثلث للنفس حىت ال حيصل عليه ضيق وضرر، وكسل عن 

آلداب الشرعية، وميتثل أمر الرسول صلى  {وَُكُلوا َواْشَربُوا َوال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ال حيُِ  بُّ اْلُمْسرِِفَني} , فعلى اإلنسان أن يتأدب 
  هللا عليه وسلم، وأن حيافظ على صحته، فإنه كما قيل: الوقاية خري من العالج، وكما قيل: املعدة بيت الداء.

  شعر:
ال منتهى الذم أمجعا   وإنك مهما تعطي بطنك سؤله ... وفرجك 
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  : احلديث الثامن واألربعون
عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت 

  فيه خصلة من النفاق حىت يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجز، وإذا عاهد غذر" متفق عليه. 
  املفردات: 

نافقا خالصا: نفاقا عمليا. منهن: من هؤالء األربع. خصلة، بفتح اخلاء: خلة. يدعها: يرتكها. حدث: أخرب.  أربع: خصال. م
  كذب: متهيدا لعذره ومقصده لئال يالم على تقصري أو لغرض آخر. وإذا
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  وعد أخلف, مل يف بوعده. فجر: مال يف اخلصومة عن احلق. غدر: نقض العهد. 
  الفوائد:

ذه األخالق، وهي إظهار احلق ويف الباطن واحلقيقة ما خيالفه. ) التحذ1(   ير من التخلق 
تمع وعدم استقامته. 2( ا من فساد ا تمع وارتكا   ) إن ترك هذه اخلصال من صالح ا
  ) إن من استكمل هذه اخلصال فقد استكمل النفاق العملي. 3(



د القول الكذب، ومن فساد النية إخالف الوعد، ومن فساد  ) احلث على إصالح القول والفعل والنية، فإن من فسا4(
لعهد.    الفعل الغدر 

  املوجز:
ذه اخلصال األربع ملا حيصل من بعض املسلمني ارتكاب شيء منها   حيذر النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم من التخلق 

ا مجيعا كان من ذه  ألن من ارتكب واحدة كان فيه شعبة من النفاق وإن أملّ  افقا خالصا، فليحذر املسلمون من التخلق 
ذه الصفات، ويتأسى به غريه   ا تذهب الثقة ممن اتصف  األخالق الفاسدة اليت هي فساد للفرد وللمجتمع، ومن ذلك أ

حىت تسري يف الناس فال يستقيم هلم أمر لعدم ثقة بعضهم ببعض، فعلينا معشر املسلمني أن نبتعد عن هذه اخلصال،  
. ونتأ آلداب اجلميلة واألخالق الفاضلة لنكون قدوة حسنة بعضنا لبعض وللنشء اجلديد من أوالد   دب 

  شعر:
لصدق أال يصدقا   كذبت ومن يكذب فإن جزاءه ... إذا جاء 

لكذب مل يزل ... لدى الناس كذا وإن كان صادقا   إذا عرف الكذاب 
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  آخر:
  إن نعم دين على احلر واجبإذا قلت يف شيء (نعم) فأمته ... ف

ا ... لئال يقول الناس إنك كاذب   وإال فقل (ال) تسرتح وترح 
  آخر:

  ال يكلف هللا نفسا فوق طاقتها ... وال جتود يد إال مبا جتد 
ا ... واحذر خالف مقال للذي تعد    فال تعد عدة إال وفيت 

  آخر:
  ولقد وعدت وأنت أكرم واعد ... ال خري يف وعد بغري متام 

  اخر:
  وارع األمانة واخليانة فاجتنب ... واعدل وال تظلم يطلب لك مكسب 

  آخر:
لعهد قبيح جدا ... شر الورى من ليس يرعى عهدا   والغدر 

  ولكننا يف هذا الزمان كما قال الشاعر:
  غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت ... مسافة اخللف بني القول والعمل
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  :ناحلديث التاسع واألربعو 
عن عمر بن اخلطاب عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: " لو أنكم تتوكلون على هللا حق توكله لرزقكم كما يزرق الطري  

" رواه أمحد والرتمذي والنسائي وابن حبان واحلاكم، وقال الرتمذي حسن صحيح.    تغدو مخاصا وتروح بطا
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  املفردات: 
العتماد على هللا يف  مجيع األمور. تغدو: تذهب أول النهار. مخاصا: ضامرة البطون من اجلوع. تروح: ترجع  حق توكله: 
: ممتلئة البطون.   آخر النهار. بطا

  الفوائد:
ا الرزق. 1(   ) فضل التوكل على هللا، وأنه من أعظم األسباب اليت يستجلب 
  باب الرزق بغدوها ورواحها.) إن التوكل ال ينايف تعاطى األسباب ألنه أخرب عن الطري بتعاطيها أس2(
  ) إن اإلنسان يفعل أسباب الرزق ويتوكل على هللا وال حيرص ألن الرزق مقدر وهو قد فعل له األسباب. 3(
لتوكل على هللا يف مجيع أموره.4(   ) إن العبد ال يكمل إميانه إال 

  املوجز:
، و  حقيقة التوكل هي االعتماد على هللا عز وجل يف  يرشد هذا احلديث إىل أن نتوكل على هللا تعاىل يف مجيع أمور

استجالب املصاحل ودفع املضار من أمور الدنيا والدين فإنه ال يعطى وال مينع وال يضر وال ينفع إال هو سبحانه وتعاىل، وإن 
َِّ فـَُهَو  على اإلنسان فعل األسباب اليت تستجلب له املنافع وتدفع عنه املضار مع التوكل على هللا {َوَمْن يـَتـَوَ  كَّْل َعَلى ا

ْليَـتَـوَكَِّل اْلُمتَـوَكُِّلوَن} .   َحْسُبُه} , {َوَعَلْيِه فـَ
  ومما قيل يف ذلك: 

  توكل على الرمحن يف كل حاجة ... أردت، فإن هللا يقضي ويقدر 
ذن هللا من حيث حيذر   وقد يهلك اإلنسان يف أمنه ... وينجو 
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  آخر:
  ر كله ... فما خاب حقا من عليه توكالتوكل على الرمحن يف األم

لذي ترجوه منه تفضال   وكن واثقا  واصرب حلكمه ... تفز 
  آخر:

  وما مت إال هللا كل حالة ... فال نتوكل يوما على غري لطفه 
تى ويكرهها الفىت ... وخريته فيها على رغم نفسه   فكم حالة 
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  : احلديث اخلمسون
قال: "أتى النيب صلى هللا عليه وسلم أعرايب فقال:  رسول هللا، إن شرائع اإلسالم قد كثرت، فباب  عن عبد هللا بن بسر 

ذا اللفظ.   نتمسك به جامع، قال: ال يزال لسانك رطبا من ذكر هللا". أخرجه اإلمام أمحد خمتصرا 
  املفردات: 

ب نواظب ع ليه يف العمل. جامع: شامل سهل العمل به  شرائع اإلسالم: شعبه وخصاله. فباب نتمسك به: دلنا على 
  وأدائه وكثري أجره. رطبا: غضا يلهج بذكر هللا. 

دة العمل مع أداء  (تنبيه) : السائل يريد عمال غري الفرائض ومل يرد االكتفاء به عن الفرائض والواجبات، بل يريد ز
  الفرائض.
  الفوائد:

  ) فضل املداومة على ذكر هللا تعاىل.1(
  ة أحوال الناس، فلعل الرسول صلى هللا عليه وسلم رأى ) مراعا2(
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عمال غري الذكر.   أن هذا الرجل ال يستطيع القيام 
  ) إن الذكر هو أفضل األقوال ملن داوم عليه وأنه جامع للخري والسعادة. 3(

  املوجز:
أن يدله على أمر سهل جامع شامل   يف هذا احلديث أن رجال من الصحابة الكرام طلب من الرسول صلى هللا عليه وسلم

خلصال اخلري، فأرشده الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل ذكر هللا، فقال: "ال يزال لسانك رطبا، أي غضا من ذكر هللا" تدمي 
ء الليل والنهار، فاختاره له صلى هللا عليه وسلم خلفته وسهولته عليه ومضاعفة أجره ومنافعه العظيمة اليت ال  تعد  تكراره آ

ا  ومرجعها القرآن العزيز واألحاديث الكثرية اليت جاءت بفضله ومنافعه، ومن ذلك قوله تعاىل: {َ َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُرو 
ََّ َكِثريًا لََعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن} {َأال ِبذِكْ  ََّ ِذْكراً َكِثريًا َوَسبُِّحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيًال} {َواذُْكُروا ا َِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب} وقال النيب صلى  ا ِر ا

ض اجلنة فليكثر من ذكر هللا"وقال عليه الصالة والسالم:"كلمتان خفيفتان على   هللا عليه وسلم:"من أحب أن يرتع يف ر
   الذكر: اللسان حبيبتان إىل الرمحن، ثقيلتان يف امليزان: سبحان هللا وحبمده، سبحان هللا العظيم", ومما قيل يف 

  شعر:
  وساعات الذكر ثروة وغىن ... وساعات اللهو إفالس وفاقات 

  آخر:
  وأكثر ذكره يف األرض دوما ... لتذكر يف السماء إذا ذكرت

  وصلى هللا على سيد حممد عدد ما ذكره الذاكرون وعلى آله وصحابته أمجعني، واحلمد  رب العاملني، آمني. 
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