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 احلديث األول 
 

عن أمـيـر املؤمنـني أيب ـحفص عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه قال: سمعت رسول اهلل صىل اهلل 
ـل امـرئ ما نـوى، فمن كـانت هجرته عليه وسلم يقـول: } إنـما األعـمـال بانليات وإنـمـا لك

إىل اهلل ورسولـه فهجرتـه إىل اهلل ورسـوهل، ومن اكنت هجرته لـدنيا يصـيبها أو امرأة ينكحهـا 
 .{  فهجرته إىل ما هاجر إيله

 الفوائد الرتبوية : 
 ة . الفائدة األوىل : أهمية انلية الصاحلة ، وعظم فضلها ـحيث أن مجيع األعمال مدارها ىلع انلي

الفائدة اثلانية : انلاس خيتلفون يف قبول العمل وعدم قبوهل ، وعظم اثلواب واألجر ونقصانه بناء 
 ىلع اختالفهم يف صدق انلية وصالـحها أو فسادها ، وكماهلا أونقصانها . 

الفائدة اثلاثلة : مدار اثلواب يف األعمال عند اهلل سبحانه مرتبط بانليـة الصـاحلة ولـجمر  ـرد 
 ، ومن هنا لم ينتفع املنافقون بأعماهلم وذلك ذلهاب نجمتهم الصاحلة أو نقصانها .  الفعل
 الرابعة : فوائد انلية بالنسبة لألعمال : ـ  ةالفائد

 أ ـ تمزي العبادة من العادة : مثل تمزي غسل اجلنابة عن غسل اتلربد واتلنظف . 
 عن صالة العرص .  ب ـ تمزي العبادات بعضها من بعض : مثل تمزي صالة الظهر

 ج ـ تمزي املقصود بالعمل أهو اهلل وـحده أم ال ؟ 
الفائدة اخلامسة : بانلية الصاحلة تتحول املباـحات إىل مستحبات يثـاب عليهـا اإلاسـان ، فمـن 
جلر مع غريه وسامره وآاسه من غري باطل فيثاب ىلع هذا املباح إن قصد مؤااسة أخيه املسلم 

 ذا . وإدخال الرسور عليه وهك
 الفائدة السادسة : يدل احلديث ىلع وجوب تعاهد انلية والعناية بها ومعاجلتها . 

الفائدة السابعة : انلية الصادقة البد هلاأن تكون ىلع سـنة نبويـة ـحـق تقبـل عنـد اهلل ، قـال 
يُُّكْم 

َ
َْبلَُوُكْم أ ـْحَسُن َعَماًل  الفضيل بن عياض يف قوهل تعاىل }يلي

َ
أصـوبه ، وقـال قال : أخلصه و { أ



إن العمل إذا اكن خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل ، وإذا اكن صواباً ولم يكن خالصا لـم يقبـل ، 
 ـحق يكون خالصاً صواباً ، قال : واخلالص إذا اكن هلل وـحده والصواب إذا اكن ىلع السنة .أ. ـه

سنة انلبوية الـ  يكـون عليهـا الفائدة اثلامنة : انلية الصادقة يه شهادة أن ال هلإ إال اهلل ، وال
 العمل يه شهادة أن حممداً رسول اهلل . 

الفائدة اتلاسعة : احلديث يتلكم عن قضية انلية فقط وأهميتها ولم يقصـد بـه أن انليـة تكـ  
 عن العمل ـحيث لم يرد ذكر هل ولفظ احلديث وسبب وروده يؤيد ذلك . 

 عدة ثم ذكر مثال يوضحها . الفائدة العارشة : من أسايلب اتلعليم : ذكر قا
ف  هذا احلديث ذكر انليب صىل اهلل عليه وسلم قاعدة ويه : " إنما األعمال بانليـات " ثـم ذكـر 

 هلامثاالً يوضحها وهو " اهلجرة " . 
 الفائدة احلادية عرشة : قال ابن املبارك : رب عمل كبري تصغره انلية . أ. ـه

هاجر قد عمل عمالً من أجـل األعمـال وهـو اهلجـرة ،  وداللة ذلك من احلديث أن الرجل اذلي
 لكن صغر العمل وذهب أجره لفساد نجمته . 

الفائدة اثلانية عرشة : أشد ملهيات ادلنيا ومنقصات ادلين الشهوة ، وذللك خصـها انلـيب صـىل 
دلنيا اهلل عليه وسلم باذلكر فقال " أو امرأة ينكحها " مع أنها داخلة يف قوهل " ومن اكنت هجرته 

 يصيبها " ففيه اإلرشاد للحذر منها ىلع وجه اخلصوص . 
الفائدة اثلاثلة عرش : الوساوس واخلواطر والواردات ال  ترد ىلع انلية ال تـؤثر عيهـا مـالم تغـري 
أصل انلية ، فانلية الفاسـدة يه انليـة الـ  أصـل عقـدها ومنشـدها وبـدايتها لغـري اهلل أو أن 

 نت صاحلة ورصفها عن أصلها . صاـحبها غري نجمته بعد أن اك
وذللك قال يف شأن انلية الفاسدة ابلاطلة " ومن اكنت هجرته دلنيا يصـيبها " فأصـل نجمتـه إرادة 
ادلنيا " دلنيا " ومن عرف هذا األصل سـلم مـن شـبهات الوسـاوس وخـواطر انلفـر بـ ذن اهلل 

 سبحانه . 



هلل ، وإرادة العمل وجه اهلل سـهل املنـال الفائدة الرابعة عرش : دل احلديث ىلع أن إخالص انلية 
ب ذن اهلل ، ألن انليب صىل اهلل عليه وسلم خاطب بهـذا احلـديث األعـرايب يف باديتـه ، والعـا  

 واجلاهل ولم خيص أناساً دون غريهم . 
 

لكن الشأن الصعب تصفية انلية من الشوائب وكماهلا وقوتها وصدقها وهـذا مـوطن اتلفاضـل 
ل عليه أن حيقق أصل انلية ويسىع يف كماهلا ال كما يعتقد ابلعض أن حتقيق ومن عرف هذه سه

 انلية من الصعوبة بماكن وال يستطيع عليه إال القليل من انلاس . 



 احلديث اثلاين :
 

عن عمر ريض اهلل عنه أيضاً ، قال : بجمنما حنن جلوس عند رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ذات 
شديد بياض اثلياب شديد سواد الشعر ، ال يرى عليـه أثـر السـفر ، وال يوم إذ طلع علينا رجل 

يعرفه منا أـحد ، ـحق جلر إىل انليب صىل اهلل عليه وسـلم فأسـند ركبهيـه إىل ركبهيـه ووضـع 
 } كفيه ىلع فخذيه ، وقال : يا حممد أخربين عن اإلسالم ؟ فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسـلم

هلل وأن حممداً رسول اهلل ، وتقيم الصالة ، وتؤي  الزاكة ، وتصوم رمضان ، أن تشهد أن ال هلإ إال ا
قال : صدقت ، فعجبنا هل ، يسأهل ويصدقه ، قال فـأخربين { وحتج ابليت إن استطعت إيله سبيالً 

أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وايلوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه  } عن اإليمان ؟ قال :
أن تعبد اهلل كأنـك تـراه ، فـ ن لـم  } : صدقت . قال : فأخربين عن اإلـحسان ؟ قال : قال {ورشه 

ما املسؤول عنها بـأعلم  } قال : صدقت قال فأخربين عن الساعة ؟ قال : {تكن تراه ف نه يراك 
أن تدل األمة رتبهـا ، وأن تـرى احلفـاة العـراة  } قال : فأخربين عن أماراتها ؟ قال : {من السائل 

. ثم انطلق ، فلبثت ملياً ، ثم قال : يا عمر أتـدري مـن  { عالة راعء الشاء يتطاولون يف ابلنيانال
 .  {إنه جربيل أتاكم يعلمكم دينكم } السائل : قلت اهلل ورسوهل أعلم . قال : 

 الفوائد الرتبوية : 
اتـب ادليـن ، فـ  الفائدة األوىل : أهمية احلديث تتمثل يف أنه صىل اهلل عليه وسلم ذكر فيه مر

 آخره قال صىل اهلل عليه وسلم " أتاكم جربيل يعلمكم أمور دينكم " 
 الفائدة اثلانية : من أسايلب اتلعليم : أسلوب السؤال واجلواب .

 الفائدة اثلاثلة : آداب طلب العلم تسبق طلب العلم ، وذللك تأدب جربيل يف جلسته ثم سأل . 
 مدى استفادته منه .  ملتعلم بني يدي معلمه ، وهذا هل دور ىلعالفائدة الرابعة : دل ىلع أدب ا

 اخلامسة : بياض اثلياب والعناية بالشعر لجمست من الكرب يف يشء .  ةالفائد
 الفائدة السادسة : السؤال من مفاتيح العلم ، فمن استىح منه أو استكرب عنه ال ينال العلم . 

 رص عليها ملا فيها من الفائدة ال  قد تفوت . الفائدة السابعة : ـحضور  الر اذلكر واحل



ـه ، وذللـك ـحفـظ عمـر  الفائدة اثلامنة : ايلقظة واالنهباه يف  لر العلم تفيد يف ـحفظـه وارش
 األسدلة بأجوبتها . 

الفائدة اتلاسعة : إذا اكن السؤال اعماً ، فاألفضل أن تقترص اإلجابة ىلع أهـم املهمـات ، فالسـؤال 
هل سؤال اعم يدخل حتته أعمال اجلوارح لكها ، لكنه اقترص ىلع أهـم املهمـات عن اإلسالم وخصا

 ويه األراكن . 
الفائدة العارشة : إذا اجتمع اإلسالم واإليمان يف نص واـحد فيفرس اإلسالم باألعمـال الظـاهرة ، 

 ويفرس اإليمان باألعمال ابلاطنة ، كما دل عليه منطوق ـحديث ابلاب. 
ة : ادلين لجمر ىلع درجة واـحدة بل مراتب بعضها فوق بعض ، فاإلسالم ثـم الفائدة احلادية عرش
 اإليمان ثم اإلـحسان . 

الفائدة اثلانية عرشة : زرع روح اتلنافر واحلث ىلع علو اهلمة عندما ذكر انلـيب أن اإلـحسـان 
 ىلع درجتني إـحداهما أكمل من األخرى .

انقادت اجلوارح ألعمال اإلسـالم ، وذللـك قـال  الفائدة اثلاثلة عرش : إذا حتقق القلب باإليمان
املحققون من أهل العلم :" لك مؤمن مسلم " فاملؤمن املقصود به من ـحقق اإليمان ابلاطن ، ف ن 

 جوارـحه تنقاد فيعمل . 
الفائدة الرابعة عرش : مراقبة اهلل يف العبادة أىلع مراتـب اإلـحسـان ويه أن يعبـد اإلاسـان ربـه 

 يورث من اخلشية والصدق واإلخالص اليشء العظيم .  كأنه يراه ، وهذا
الفائدة اخلامسة عرش : إذا فاتت ادلرجة السابقة فعىل اإلاسان أن يسهشعر رؤية اهلل هل ولعمله 

 واطالعه ويه أن يعبد ربه اذلي يراه سبحانه . 
 أـحياناً : ـ الفائدة السادسة عرش : رمحة اهلل سبحانه ويتمثل هذا بهنوع أدلة هدايته للناس ف

ويح مبارش ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم ، وأـحياناً يرسل جربيـل عليـه السـالم ، وأـحيانـاً ىلع 
 صورة أعرايب ، وأـحياناً ىلع صورة دـحية اللكيب ريض اهلل عنه وهكذا . 



،  الفائدة السابعة عرش : أدلة وجوب الصالة تأيت دائماً بلفظ " تقيم " ولجمر بلفظ " تؤدي " مثالً 
وهذا أمر مقصود ألن القصد من الصالة أن تكون صالة ال اعوجاج فيها قائمـة مميـع أراكنهـا 

 وواجباتها وسننها ـحق تؤيت ثمارها . 
 الفائدة اثلامنة عرش : قول الشخص " ال أعلم " ال ينقص من قدره . 

علـم " ولـو اكن يف الفائدة اتلاسعة عرش : إذا سدل اإلاسان عن يشء ال يعلمه فيجهر بقول " ال أ
 لر كبري كما ـحدث لعمر ريض اهلل عنه فلم يكن وـحده ـحيث قال يف أول احلـديث " بجمنمـا 

 حنن جلوس عند انليب صىل اهلل عليه وسلم " ولم يمنعه هذا من قول " ال أعلم " . 
الفائدة العرشون : أهل السنة واجلماعة خيصون جربيل عليه السالم بمحبة من بني املالئكـة 

 لكرام ألنه : ـ ا
ميـنُي}  

َ
وُح اأْل هي الـرُّ ـي ( سـورة 193أ ـ ينقل الويح إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم مبارشة }نَـَزَل ب

 الشعراء . 
نَد ذيي الَْعْرشي َمكينٍي ـ ُمَطاٍع َثـمَّ  ٍة عي ُه لََقْوُل َرُسوٍل َكرييٍم ـ ذيي قُوَّ

ينَّ ب ـ ثناء اهلل عليه سبحانه }إ
مينٍي} .

َ
 أ

 مواقفه مع املؤمنني يف املعارك ضد الكفار . ج ـ 
 د ـ ـحرصه ىلع تعليم املسلمني دينهم " أتاكم جربيل يعلمكم أمور دينكم " . 

الفائدة احلادية والعرشون : انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع مزنتله العظيمة إالّ أن اهلل لم يطلعه 
تص بهـا كعلـم السـاعة " ماملسـؤل ىلع ما شاء سبحانه من أمور الغيب وـحجب عنه أشياء اخـ

ـفه  عنها بأعلم من السائل " فمن ادىع علم انليب صىل اهلل عليه وسلم للمغيبات فضالً عن ترص
 بما ال يقدر عليه إال اهلل فقد كذب وافرتى . 



 احلديث اثلالث :
 

ـين بـ}عن أيب عـبد الرمحن عبد اهلل بن عـمر بـن اخلطاب  قـال: سمعت رسول اهلل   يقــول: 
اإلسـالم ىلع مـخـر: شـهـادة أن ال إلـه إال اهلل وأن حممد رسول اهلل، وإقامـة الصـالة، وإيـتــاء 

 [16، ومسلم:8. ]رواه ابلخاري:{ الـزكـاة، وـحج ابليت، وصـوم رمضان
 الفوائد الرتبوية : 

 الفائدة األوىل : أهمية هذه األراكن اخلمسة ـحيث بين عليها دين اإلسالم . 
 دة اثلانية : خطورة من فرط فيها . الفائ

الفائدة اثلاثلة : خصال اإلسالم ختتلف من ـحيث األهمية الرشعية ، فبعضـها أراكن للبنـاء ويه 
 اخلمر وبعضها مستحبات تتم ابلناء وهكذا . 

الرابعة : الشهادتان مرتبطتان مـع بعضـهما ابلعـض ال تكـ  إـحـداهما عـن األخـرى  ةالفائد
 داً . فأصبحا ركناً واـح

الفائدة اخلامسة : اإلسالم دين اكمل ال يقبل الزيادة وال انلقصان لقوهل " بين اإلسالم " فقد بـين 
 واكتمل ابلناء . 

الفائدة السادسة : أمانة الصحابة ودقتهم يف نقـل األـحاديـث فـ  روايـة أن رجـالً قـال " صـوم 
رمضـان هكـذا سـمعته مـن  رمضان واحلج " فقال ابن عمر ريض اهلل عنه " ـحج ابليـت وصـوم

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فمن لم يقدموا مجلة قبل أخرى مـع أن املعـال ال يتغـري كيـف 
 يتصور 

 أن يغريوا دين اهلل ويكتموه ؟!! .
الفائدة السابعة : ترشيف انليب صىل اهلل عليه وسلم ـحيث مجع بني مقا  العبوديـة والرسـالة " 

 عبده ورسوهل " . 



 الرابع :احلديث 
 

عن أيب عبد الرمحن عبد اهلل بن مسعـود ريض اهلل عنه، قال: ـحدثنا رسول اهلل صـىل اهلل عليـه 
إن أـحدكم جيمع خلقه يف بطن أمـه أربعـني يومـاً نطفـه ، ثـم  } وسلم وهو الصادق املصدوق :

لـروح ، يكون علقًة مثل ذلك ، ثم يكون مـضغـًة مثل ذلك، ثم يرسل إيله امللك ، فينفخ فيه ا
ويـؤمر بأربع لكمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشيق أم سعيد؛ فواهلل الـذي ال إلــه غـريه 
إن أـحـدكم يلعـمل بعمل أهل اجلنه ـحق ما يكون بجمنه وبجمنها إال ذراع فجمسبق عليه الكتاب 

ون بجمنه فيعـمل بعـمل أهـل انلار فـيـدخلها . وإن أـحدكم يلعمل بعمل أهل انلار ـح  ما يك
ــدخلها  ــة في ــل اجلن ــل أه ــل بعم ــاب فيعم ــه الكت ـــق علي ــا إال ذراع فــجمسـب .]رواه {وبجمنه

 [2643، ومسلم:3208ابلخاري:
 الفوائد الرتبوية : 

الفائدة األوىل : مزنلة انليب صىل اهلل عليه وسلم يف قلوب أصـحابه ـحيـث يمدـحونـه بعبـارات 
 " .  اثلناء ال  تدل ىلع املحبة " الصادق واملصدوق

الفائدة اثلانية : فقه ابن مسعود ريض اهلل عنه ألنه أىت مملة تناسب احلـديث فقـال " الصـادق 
 واملصدوق " . ألنه مضمون احلديث غييب ال يرى وال يعلم إالّ عن طريق الويح . 

  الفائدة اثلاثلة : عظمة املوىل وقدرته ، من انلطفة خيلق علقة ومنها مضغة ومنها برشاً سوياً .
الرابعة : رمحته سبحانه وـحفظه ـحيث حيفظ تلك انلطفة إىل أن تكون علقة ثم حيفظها  ةالفائد

 من لك ما يفسدها إىل أن تكون مضغة ثم حيفظها ويراعها إىل أن تكون خلقاً آخر . 
الفائدة اخلامسة : احلديث عالج للكرب فاإلاسان اذلي تكرب ىلع أوامـر ربـه سـبحانه اكن أوهل 

 وال اهلل لم تكن علقة وال مضغة وال حلماً فكيف يتكرب بعد ذلك ؟!. نطفة ، ول
الفائدة السادسة : احلث ىلع شكر العبد لربه ىلع نعمه ال  ال تعد وال حتىص ، فمن تأمل يف هذه 

 انلعم دهل ذلك ىلع شكر مواله . 



وَن } الفائدة السابعة : يرىب اإلاسان ىلع اتلفكر يف نفسه ، قال تعاىل : }َوِفي  ُ فاََل ُتْبرصي
َ
ُكْم أ نُفسي

َ
أ
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الفائدة اثلامنة : الهسليم لألمور الغيبية ال  ثبت فيها انلص ، فنؤمن بأن امللك يـنفخ الـروح ، 

 ويكتب تلك اللكمات . 
الفائدة اتلاسعة :عظمة علم اهلل اذلي يأمر امللك بكتب األربع لكمات ، رغم أن هذا املخلـوق 

خيرج من بطن أمه فسبحان من علم مق خيرج ؟ وماذا سيعمل ؟ وكم يعجمش ؟ وماذا سيختم  لم
 هل ؟ واهلل بكل يشء عليم . 

الفائدة العارشة : يبعث الراـحة والطمأنجمنة يف مسألة الرزق ألنها كتبت وفـر  منهـا فـال حيـزن 
 املؤمن لفوات رزق ألنه فات لعدم كتابة اهلل هل . 

عرشة : يريب يف املسلم الشجاعة ألنه األجل حمدود فال يتقدم ساعة وال يتـأخر الفائدة احلادية 
كما قال يلع ريض اهلل عنه أي يو  من املوت أفر يوم ال قدر أم يـوم قـدريوم ال قـدر ال أرهبـه 

 ومن املقدور ال ينجو احلذر
اب من انلطفة ثـم الفائدة اثلانية عرشة : احلث ىلع بر الوادلين خاصة األم فلك قضايا ـحديث ابل

 العلقة ثم املضغة ثم إرسال امللك وكتابته ـ لك ذلك يكون يف بطن األم ـ " جيمع يف بطن أمه " . 
 الفائدة اثلاثلة عرش : طاعة املالئكة لربهم " فريسل امللك " . 

 هل .  الفائدة الرابعة عرش : دل ىلع أن العربة باخلواتيم فال يغرت بظاهر العمل ـحق ينظر بما خيتم
 الفائدة اخلامسة عرش : اإليمان بالقضاء والقدر . 

الفائدة السادسة عرش : اخلوف من سوء اخلاتمة قال ابن رجب رمحه اهلل : فقال بعض السـلف : 
ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق ، وقال سفيان بلعض الصاحلني : هـل أبكـاك قـط 

كين ألفرح أبداً . واكن سفيان يشتد قلقـه مـن السـوابق علم اهلل فيك ؟ فقال هل ذلك الرجل : تر
واخلواتيم ، فاكن يبيك ويقول : أخاف أن أكون يف أم الكتاب شقيا ، ويـبيك ويقـول : أخـاف أن 
أسلب اإليمان عند املوت ، وقال مالك بن دينار يقوم طول يلله قابضاً ىلع حليته ويقول : يـارب 

 ف  أي ادلارين مزنل مالك ؟! أ. ـهقد علمت ساكن اجلنة من ساكن انلار 



الفائدة السابعة عرش : هذا احلديث يريب يف انلفر خوفها مـن انلفـاق األصـغر واألكـرب ومـن 
 الكفر . 

الفائدة اثلامنة عرش : يزرع املحاسبة والعناية بأمور انلفر ابلاطنة خوفاً من أن تبتىل بمعصية 
ه اهلل(" دسـاسر السـوء اخلفيـة توجـب سـوء خفية تقود إىل سوء اخلاتمة قال ابـن رجـب  رمحـ

 اخلاتمة " أ. ـه
الفائدة اتلاسعة عرش : دل ىلع أن الشخص هل إرادة ومشجمدة واختيار ألنه أضاف العمل هل فقال " 
إن أـحدكم يلعمل " وهذه املشجمدة واالختيار ال خترج من مشـجمدة اهلل سـبحانه املحيطـة بكـل 

 يشء . 
اهلل اثلبات وأاّل يزيغ القلب عن اهلدى كمـا يه ـحـاهل صـىل اهلل  الفائدة العرشون : جيب سؤال

 عليه وسلم فاكن كثرياً ما يقول يف داعئه " امهلل مرصف القلوب رصف قلوبنا ىلع طاعتك " . 
الفائدة احلادية والعرشون : احلرص ىلع أعمال أهل السعادة واثلبات عليهـا والصـرب واملجاهـدة 

 إلاسان مجمرس ملا خلق هل . إىل أن يموت ىلع ذلك ف ن ا
الفائدة اثلانية والعرشون : أـحاكم ادلنيا معلقة باألعمال الظاهرة دون ادلخول يف انليات ، فمـن 
اكن ظاهره اإلسالم ـحكم هل به فقد قال صىل اهلل عليه وسلم " ف ن أـحدكم يلعمل بعمـل أهـل 

 اجلنة " وقال " وإن أـحدكم يلعمل بعمل أهل انلار " . 
اثلاثلة والعرشون : ـحكمة اهلل ونفاذ أمره سبحانه لقوهل صىل اهلل عليه وسلم " ـحـق مـا  الفائدة

 يكون بجمنه وبجمنها إاّل ذراع فجمسبق عليه الكتاب فيدخلها " . 



 احلديث اخلامر :
 

عن أم املؤمنني أم عبد اهلل عـائـشة ريض اهلل عنهـا، قالـت: قـال رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه 
ــلم: ــن أـحــد } وس ـــو ردم ـــنه فه ـــر م ـــا لـي ــذا م ــا ه ــاري:{ ث يف أمرن ، 2697]رواه ابلخ
 .{مـن عـمـل عـمـالً لـيـر عـلـيه أمـرنا فهـو رد  }[.وِف رواية ملسلم :  1718ومسلم:

 الفوائد الرتبوية : 
 الفائدة األوىل: كمال الرشيعة فال حتتاج إىل زيادة . 

 عة فهو مردود . الفائدة اثلانية: لك عمل لجمر عليه أمر الرشي
الفائدة اثلاثلة: مجيع شؤون احليـاة جيـب أن تكـون حتـت ـحكـم الرشـيعة سـواًء عبـادات أو 

 معامالت ، لقوهل " لك أمر " 
 الرابعة: من أىت بعبادة لم تأمر بها الرشيعة فقد أـحدث يف ادلين ما لجمر منه .  ةالفائد

 " فهو رد " . الفائدة اخلامسة: احلديث أصل يف رد مجيع ابلدع لقوهل 
 الفائدة السادسة: ابلدعة ال ديلل عليها لقوهل " لجمر عليه أمرنا " . 

 الفائدة السابعة: املؤمن ال يبتدع لكنه يهبع . 
 الفائدة اثلامنة: ابلدعة يه اـحداث يف ادلين ما لجمر منه بديلل أول احلديث . 

 ته . الفائدة اتلاسعة: احلديث أصل يف طلب ادليلل وإتباعه بعد ثبو
 الفائدة العارشة: يف أمور العبادة ال حيكم العقل بل البد من ادليلل وهو املراد بقوهل " أمرنا " . 

 الفائدة احلادية عرشة: فيه ـحث ضمين ىلع طلب العلم ـحق يعرف أمر اهلل وديلله . 
 الفائدة اثلانية عرشة: دل ىلع أن منشأ مجيع ابلدع اجلهل باألدلة . 



 : احلديث السادس
 

عن أيب عبداهلل انلعـمان بن بشري ريض اهلل عـنهما، قـال: سمعـت رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه 
إن احلالل بنّي، وإن احلـرام بنّي، وبجمنهما أمـور مشهبهات ال يعـلمهن كثري مـن  } وسلم يقول :

 احلـرام، انلاس، فمن اتىق الشبهات فـقـد اسهربأ دليـنه وعـرضه، ومن وقع يف الشبهات وقـع يف
كـالرايع يـرىع ـحول احلىم يوشك أن يرتع فيـه، أال وإن لـلك ملـك ـحـىم، أال وإن ـحـىم اهلل 
حمارمه، أال وإن يف اجلـسد مضغة إذا صلحـت صلح اجلسد لكه، وإذا فـسـدت فـسـد اجلســد 

 [1599، ومسلم:52.]رواه ابلخاري:{ كـلـه، أال ويه الـقـلب 
 الفوائد الرتبوية : 

األوىل : أمور الرشع وما أـحله وـحرمه واضح بني ، فلجمست رشيعـة اإلسـالم ضمضـة ال الفائدة 
 يفهمها إاّل اخلواص ، الك فقد أنزلت بكالم عريب مبني ، وهذا يف اجلملة دون اتلفصيل . 

 الفائدة اثلانية : احلالل اخلالص واضح بني من أراده عرفه . 
 ال جيهله أـحد .  الفائدة اثلاثلة : احلرام اخلالص واضح بني

 الرابعة : هناك أمور مشهبهة ال يعلمها كثري من انلاس فيجب احلذر .  ةالفائد
الفائدة اخلامسة : فيه فضل العلم ، ـحيث أن العـالم تصـبح األشـياء لكهـا عنـده بجمنـه " احلـرام 

 واحلالل واملشهبه " . 
بهة عند شخص لكنه واضـح الفائدة السادسة : تفاضل انلاس يف العلم فقد يكون األمر فيه ش

 عند آخر . 
 الفائدة السابعة : من ترك الشبهات فقد برَّأ دينه من اهلمز وعرضه من الكم انلاس . 

الفائدة اثلامنة : احلث ىلع أن يبتعد اإلاسان عن مواطن اتلهمة ـحق ال يعرض عرضه للنيل منه 
 . 

 م أمـر مقصـود يف الرشـيعة لقـوهل " الفائدة اتلاسعة : براءة ادلين من اخلدش والعرض من الالك
 فقد اسهربأ دلينه وعرضه " . 



الفائدة العـارشة : املكروهـات واإلرصار عليهـا يقـود إىل املحرمـات فقـد قـال " ومـن وقـع يف 
 الشبهات فقد وقع يف احلرام " . 

 الفائدة احلادية عرشة : من أسايلب اتلعلـيم : بب املثـال كمـا قـال صـىل اهلل عليـه وسـلم "
 اكلرايع يرىع ـحول احلىم يوشك أن يرتع فيه " . 

الفائدة اثلانية عرشة : بيان الرشيعة جلميع أمور احلياة احلالل واحلرام واملشهبه ، فما مات انليب 
 صىل اهلل عليه وسلم إاّل وقد أوضح لك يشء وبجمنه . 

 س . الفائدة اثلاثلة عرش : ـحدود ـحرمات اهلل يه حمارمه ال  ـحرمها ىلع انلا
الفائدة الرابعة عرش : يدل احلديث ىلع أن دائـرة احلـالل أوسـع مـن دائـرة احلـرام يف الرشـيعة 

 اإلسالمية فاملحرم فقط احلىم وأما بعده فحالل . 
الفائدة اخلامسة عرش : قوة اهلل وجربوته سبحانه وهلذا جعل نلفسه ـحـىم ، وـحـىم امللـوك ىلع 

  قدر قوتهم واهلل سبحانه ملك امللوك .
الفائدة السادسة عرش : بصالح القلب يصلح اجلسد فيعمل الصاحلات ويسابق يف اخلريات قـال 

 ابن رجب " صالح ـحراكت العبد موارـحه واجتنابه املحرمات واتقائه الشبهات " . 
 الفائدة السابعة عرش : بفساد القلب يفسد اجلسد فيعمل املنكرات والسجمدات . 

  أهمية القلب وأنه ملك واألعضاء اجلنود . الفائدة اثلامنة عرش : دل ىلع
الفائدة اتلاسعة عرش : فيه ـحث ىلع مراقبة القلب وإصالـحه والعناية به ، ألنه أهم األعضـاء يف 

 اإلاسان . 
 الفائدة العرشون : دل ىلع أن القلب يصلح ويفسد . 

مسألة من املشـهبهات  الفائدة احلادية والعرشون : فيه اتلماس عذر ملن أخطأ من أهل العلم يف
لقوهل " وبجمنهما أمور مشهبهات ال يعلمهن كثري من انلاس " فمن أخطأ فهو معذور ألنـه األمـر 

 أصالً مشهبه . 
 الفائدة اثلانية والعرشون : اتقاء الشبهات نابع من صالح القلب وهلذا ذكر القلب يف احلديث . 

 املحرمات نابع من فساد القلب .  الفائدة اثلاثلة والعرشون : الوقوع يف الشبهات ثم



الفائدة الرابعة والعرشون : احلرص ىلع براءة ادلين أهـم مـن احلـرص ىلع بـراءة العـرض وهلـذا 
 قدمت يف احلديث "فقد اسهربأ دلينه وعرضه" . 

الفائدة اخلامسة والعرشون : أكل احلالل اخلالص واحلرص ىلع ذلك هل أثر ىلع اإليمان والقلب . 
ام أمحد رمحه اهلل عما يلني القلب فقال : " أكل احلالل " ومن تأمل احلديث وجـد يف وسدل اإلم

 أوهل احلالل واحلرام وِف آخره صالح القلب وفساده . 
الفائدة السادسة والعرشون : احلديث أصل يف سد اذلرائع ، وأنه ينبيغ لإلاسـان أن يـرتك مـا ال 

 بأس به ـحذراً مما به بأس . 
ة والعرشون : يؤصل احلديث عند املؤمن باب الورع وهـو تـرك مـا قـد ي ـ يف الفائدة السابع

 اآلخرة .



 احلديث السابع :
 

 } عن أبـي رقيـة تميم بن أوس ادلاري ريض اهلل عنـه، أن انلـيب صـىل اهلل عليـه وسـلم قــال:
ن واعمــتهم الـديـن انلصيحة قلنا: ملن؟ قال : هلل، ولكتـابـه، ولرسـولـه، وألئـمة الـمسلـمـيـ

 [55. ]رواه مسلم:{
 الفوائد الرتبوية : 

 الفائدة األوىل : صيغة احلديث تدل ىلع أهمية احلديث . 
 الفائدة اثلانية : ينرش األخوة بني املجتمع اإلسال  ـحيث يقوم ىلع اتلناصح وعدم الغش . 

 يان العيوب فقط . الفائدة اثلاثلة : بني احلديث أن انلصيحة يف ادلين اعمة وال تقترص ىلع ب
 الرابعة : شمل احلديث مجيع ما حييط بالشخص من عالقات : ـ  ةالفائد

 أوالً : مع ربه : وتشمل عالقته مع اهلل ومع رسوهل صىل اهلل عليه وسلم . 
 ثانياً : مع املخلوقني : وتشمل عالقته مع والة أمره ومع اعمة املسلمني . 

م الرشيع جيب أن تشمل مجيع شؤون احلياة سـواء العبـادات الفائدة اخلامسة : انلصيحة باملفهو
 أو العادات " هلل ولرسوهل صىل اهلل عليه وسلم وألئمة املسلمني واعمتهم " . 

 الفائدة السادسة : يوجب الصدق يف تعامل املسلم مع ربه ، والصدق يف تعامله مع املخلوقني . 
ي ـحق ـحقه من غـري أن يطـج جانـب ىلع آخـر ، الفائدة السابعة : يريب املسلم ىلع إعطاء لك ذ

 فحق هلل وـحق لرسوهل وـحق لوالة األمور وـحق إلخوانه من املسلمني . 
 الفائدة اثلامنة : يطرد الغش مميع صوره ودقائق تفاصيله ، ألن هذا مقتىض انلصيحة . 
ناصـحاً يف الفائدة اتلاسعة : يورث املراقبة ويه من أجل أعمال القلوب ، ـحيث جيعـل الشـخص 
 ـحال رسه ألنه يراقب اهلل سبحانه وتعاىل وهلذا لن يغش ولو خال عن الرقيب البرشي . 

الفائدة العارشة : احلديث يف صياغته ترتيب األولويات ـحيث بـدأ بـاألهم فـاملهم " هلل ولكتابـه 
 ولرسوهل وألئمة املسلمني ولعامتهم " . 



اإلسـال   تمـع متناصـح فيمـا بجمنـه ، سـواء يف الفائدة احلادية عرشة : يـدل ىلع أن املجتمـع 
 معامالته أو عالقاته ومجيع شؤونه .

الفائدة اثلانية عرشة : من أعظم انلصيحة للمسلمني األمر بـاملعروف وانلـع عـن املنكـر ألن 
 ترك املنكر غش خيالف انلصيحة املأمور بها يف احلديث.



 احلديث اثلامن :
 

مرت أن أقاتل انلاس  } ن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قـال :عن ابن عمر ريض اهلل عنهما أ
ُ
أ

ـحق يـشـهــدوا أن ال إلــه إال اهلل وأن حممداً رسول اهلل، ويـقـيـمــوا الصـالة، ويؤتـوا الـزاكة؛ 
 . { ف ذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم، وـحسابهم ىلع اهلل تعاىل

 [22ومسلم: ،25]رواه ابلخاري:
 الفوائد الرتبوية : 

الفائدة األوىل : وظيفة ادلاعة أنهم مبلغون عن اهلل كما يه ـحال انليب صـىل اهلل عليـه وسـلم " 
 أمرت " فهو مأمور بأمر ربه ال من عند نفسه . 

 الفائدة اثلانية : اإلستجابه هلل سبحانه ، ـحيث أمر اهلل رسوهل صىل اهلل عليه وسلم فاستجاب . 
ائدة اثلاثلة : اجلهاد رشع إلقامة دين اهلل يف األرض وأن يعبد اهلل ويوـحد ال ملجـرد اإلنتقـام الف

وال للعلو يف األرض والسيادة بل ـحق يكون ادلين لكه هلل " ـحق يشـهدوا أن ال هلإ إال اهلل وأن 
 حممداً رسول اهلل " . 

سالم ذللك تسـبق اجلهـاد ادلعـوة هلل الرابعة : ألن الغاية من اجلهاد دخول انلاس يف اإل ةالفائد
سبحانه ، وىلع هذا اكنت سريته صىل اهلل عليه وسلم وسرية خلفائه من بعده فقد اكنوا يـدعون 

 انلاس ف ن أبوا فاجلزية ف ن أبوا فالقتال . 
الفائدة اخلامسة : ال يتوقف اجلهاد إاّل إذا دخل انلاس مجيعـاً يف ديـن اهلل ، وهلـذا فـ ن اجلهـاد 

 يع ماٍض إىل قيام الساعة ألنه ال يزال الكفار يف األرض . الرش
الفائدة السادسة : دل احلديث ىلع أن احلكم ىلع انلاس يف ادلنيـا يكـون ىلع ظـواهرهم بـدون 
ادلخول يف نياتهم ، وهلذا علق انليب صىل اهلل عليه وسلم عصمة ادلم واملال ىلع انلطق بالشـهادة 

 ة ولكها أفعال ظاهرة ولم يتعرض للنية بيشء . وإقامة الصالة وإيتاء الزاك
الفائدة السابعة : األصل يف اإلاسان إذا نطق بالشـهادتني وصـىل وزأ أنـه مسـلم معصـوم ادلم 

 واملال إاّل حبق اإلسالم . 



الفائدة اثلامنة : اإلسالم واضح املعالم حمدد األهداف ، فمن دخل يف اإلسالم ونطق بالشـهادتني 
أصبح مسلماً ولجمر اإلسالم يف ذلك دين ضمض غري حمدد األهداف بـل يعـرف  وأدى ما عليه

 ـحدود اإلسالم العا  الاكفر اذلي يديع اإلسالم . 
 الفائدة اتلاسعة : انلفر واملال أـحد ال وريات ال  جاء اإلسالم حبفظها . 

قـال }يَـْوَم ُتـْبىَل  الفائدة العارشة : نيات انلاس ترجع هلل سبحانه وتعـاىل حياسـبهم عليهـا كمـا
يُر}   ائ َ ( سورة الطارق ، وقال يف احلديث "وـحسابهم ىلع اهلل " فاهلل أعلـم بصـدق الصـادق 9الرسَّ

 ونفاق املنافق ولك جيزى بنيته يف اآلخرة . 
الفائدة احلادية عرشة : احلديث هل أهمية خاصة أيام الفـ  ، فـ ذا ادهلمـت اخلطـوب ، واقبلـت 

ذا احلديث ف نه هل جناة ب ذن اهلل ، فمن ظهر منه اإلسالم قبل منه وأرجعت املحن ، فليتمسك به
 نجمته إىل اهلل وـحسابه عند ربه . 

الفائدة اثلانية عرشة : ديلل ملذهب أهل السنة واجلماعة يف أن األعمال من اإليمان ، ـحيث علق 
 عمال اجلوارح . من أ انلطق بالشهادتني وإقامة الصالة وإيتاء الزاكة ولكها العصمة ىلع

الفائدة اثلاثلة عرش : عظمة اإلعتداء ىلع األنفـر واألمـوال فـانليب صـىل اهلل عليـه وسـلم ال 
يملك اإلعتداء عليها ما دام أن صاـحبها عصم نفسه وهلذا قال " عصـموا مـين " أي ال أسـتطيع 

 انليل منها ، فمن اعتدى بعد ذلك فقد ظلم نفسه . 
احلديث حيدد ضـابط جلهـاد الطلـب يف ـحـال قـدرة املسـلمني وهـو  الفائدة الرابعة عرش : هذا

 ادلعوة إىل اهلل . 
الفائدة اخلامسة عرش : ديلل ىلع أن اإلسالم ال يسـىع للسـيادة وامللـك والهسـلط واجلـربوت ، 
فاألرض لكها هلل سبحانه بل يسىع لغاية عظيمـة وهـدف سـاٍم هـو دخـول انلـاس يف ديـن اهلل 

 خضوعهم لعظمته . وعبادتهم هل وذهلم و
وهذا لكه خبالف ما تقوم عليه املجتمعات الاكفرة يف زماننا هذا من مقاتلـة للهسـلط وللملـك 

 وللرثوات ولدلنيا ، وهذا يريب الفخر والعزة ألهل اإلسالم بدينهم . 



 احلديث اتلاسع :
 

عليه وسلم  عن أيب هريرة عبدالرمحن بن صخر ريض اهلل عنه، قال: سمعت رسول اهلل صىل اهلل
ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ف نمـا أهلـك اذليـن  } يقول:

 [1337، ومسلم:7288. ]رواه ابلخاري:{من قبلكم كرثة مسائلهم واختالفهم ىلع أنبيائهم 
 الفوائد الرتبوية : 

 عما فيه م ـة فـأمر باجتنـاب الفائدة األوىل : ـحفظ الرشيعة ألفرادها ـحيث أن اهلل لم ينه إاّل 
 مجيع املنهيات وبدون اسهثناء . 

الفائدة اثلانية : يرس الرشيعة وسماـحتها ـحيث أن اهلل يف جانت املأمورات أمر بأن يأيت اإلاسـان 
 ما يستطيعه دون ما ال يستطيعه . 

مورات بـدون الفائدة اثلاثلة : ىلع املسلم أن يطيع فيرتك املنهيات ويفعـل مـا يسـتطيع مـن املـأ
 تعنت أو جدال أو خماصمة يف الرشع . 

الرابعة : دل ىلع أن دائرة املنهيات يف الرشيعة اإلسـالمية أقـل وذللـك أمرنـا باجتنابهـا  ةالفائد
 مجيعها أما املأمورات لكرثتها فال يستطيع اإلاسان اإلتيان بها مجيعاً فيأيت بما يستطيع . 

ة اهلل وحمبة رسوهل صىل اهلل عليه وسلم وحمبة دينه ـحيـث الفائدة اخلامسة : يورث احلديث حمب
 لم يكلفنا اهلل فوق طاقتنا ولم يأمرنا بما لم استطع " فأتوا منه ما استطعتم " . 

الفائدة السادسة : يريب يف املسلم العمل وترك الالكم ، فاملسلم يفعل ما يستطيع مـن املـأمورات 
 ألسدلة ال  ال تغين . ويرتك املنهيات وجيتنب اتلعنت وكرثة ا

الفائدة السابعة : اجلدال يف دين اهلل وكرثة األسدلة اتلعنهيه وترك العمل يورث اهلالك ـحيـث أن 
انليب صىل اهلل عليه وسلم علل هالك من مىضـ مـن األمـم بكـرثة األسـدلة واالخـتالف ىلع 

 األنبياء عن طريق املجادلة واملخاصمة . 



يب صىل اهلل عليه وسلم بأمته وخوفه عليها وذللك كثريا ما يـذكر هلـم الفائدة اثلامنة : رمحة انل
الُْمْؤمينينَي  ـي سبب هالك األمم قبلهم يلحذرهم فصىل اهلل عليه وسلم ، وقـد وصـفه اهلل بقـوهل }ب

يٌم}    ( سورة اتلوبة . 128َرُؤوٌف رَّـحي
هـا اسهسـلمت ألوامـر اهلل الفائدة اتلاسعة : فيه بيان لرشف هذه األمة ىلع األمم قبلها ـحيث أن

 ولم ختاصم نبيها ولم ختتلف عليه خبالف األمم من قبلها كما بجمنه احلديث . 
الفائدة العارشة : انلع عن كرثة األسدلة ال  ال تورث العمل وإنما يتخذها صـاـحبها ذريعـة يف 

 اتلواين والكسل . 
هل " إنما أهلك اذلين مـن قـبلكم الفائدة احلادية عرشة : فيه ذم االختالف خاصة يف ادلين لقو

 ... اختالفهم ىلع أنبيائهم " . 
الفائدة اثلانية عرشة : فيه إشارة إىل أن املنهيات ال ترتك فقط وإنما يؤمر املسلم باإلبتعاد عنهـا 
وعن األسباب املؤدية إيلها قبل ذلك ئلالء يقع فيها ، وهذا املفهوم مـن لكمـة " فـاجتنبوه " ألنـه 

َ  يعين ابلعد  ( 32  { خبالف الرتك ف نه يعين اتلخيل ويؤيـد ذلـك قـوهل تعـاىل }َوالَ َتْقَرُبـواْ الـز 
 سورة اإلرساء ، فقد نىه عن مقاربة الزنا ويلزم من ذلك اإلبتعاد عن لك ما يؤدي إيله . 

 الفائدة اثلاثلة عرش : األصل ترك مجيع ما نىه عنه انليب صىل اهلل عليه وسلم سواًء نـع تزنيـه
 وكراهه أو نع حتريم . 

 الفائدة الرابعة عرش : األصل فعل ما يستطيع من األوامر سواًء أمر استجاب أو إجياب . 
الفائدة اخلامسة عرش : يريب احلديث يف انلفر تعظيم ـحرمات اهلل ألنه نىه عن مجيع املنهيات 

 اذلي لم يسهنث منهـا يشء ولم يرتك منها يشء ، فلوال ان املنهيات عظيمة لم ينه عنا بهذا انلع
 . 



 احلديث العارش :
 

إن اهلل تعاىل طيب ال  } عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :
يَُّها الرُُّسُل لُكُوا 

َ
يقبل إال طيب وإن اهلل تعاىل أمر املؤمنني بما أمر به املرسلني ، فقال تعاىل : }يَا أ

ي   ييـَن آَمُنـواْ لُكُـواْ ميـن َطي َبـاتي َمـا ميَن الطَّ
يَُّهـا اذلَّ

َ
ًا{ اآلية . وقال تعـاىل : }يَـا أ َباتي وَاْعَملُوا َصاحلي

ييَّاهُ َتْعُبُدوَن{ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب يمد يديه   ّلِلي  إين ُكنُتْم إ
َرَزْقَناُكْم وَاْشُكُرواْ

ومرشبه ـحرام وملبسه ـحـرام ، وغـذي بـاحلرام ، فـأ   إىل السماء يا رب يا رب ومطعمه ـحرام ،
 [1015]رواه مسلم: { يستجاب ذللك ؟
 الفوائد الرتبوية : 

 الفائدة األوىل : إثبات صفة الكمال هلل سبحانه وتعاىل . 
الفائدة اثلانية : من صفات اهلل أنه طيب سبحانه واملعال أنه " طاهر مقدس مزنه عـن انلقـائص 

 والعيوب لكها " 
الفائدة اثلاثلة : جيب العناية باألقوال واألفعال وإزالة لك ما يشوبها ويشجمنها ـحق تكـون طيبـه 

 يتقبها اهلل . 
 الرابعة : ال يتقبل اهلل من األعمال إاّل ما اكن طاهراً سليماً .  ةالفائد

 الفائدة اخلامسة : تربية املسلم ىلع أن يكون طيباً يف قلبه ولسانه وجسده . 
 دة السادسة : أكل احلالل وعمل الصاحلات أمر اهلل بها مجيع انلاس األنبياء وغريهم . الفائ

 الفائدة السابعة : أكل احلالل يعني ىلع عمل الصاحلات وهلذا قرن اهلل بجمنهما . 
 الفائدة اثلامنة : أكل احلالل يعني ىلع إجابة ادلاعء كما يفهم من احلديث . 

 ام يمنع إجابة ادلاعء كما هو منطوق احلديث " فأ  يستجاب هل " . الفائدة اتلاسعة : أكل احلر
 الفائدة العارشة : السفر ومشقته مظنة إجابة ادلاعء لظاهر ـحديث ابلاب . 



الفائدة احلادية عرشة : صدق اإلتلجـاء واإلحلـاح والفاقـة هلل سـبحانه تـؤثر أعظـم األثـر ىلع 
طيل السفر وقد شعثت ـحاهل يدعو باضطرار وإحلاح أثر استجابة ادلاعء ، وملا اكن املسافر اذلي ي

 هذا ىلع إجابة ادلاعء .
الفائدة اثلانية عرشة : رفع األيدي من سنن ادلاعء لقوهل " يمد يديـه إىل السـماء " وفعلـه صـىل 

 اهلل عليه وسلم يؤيد هذا .
 السماء " . الفائدة اثلاثلة عرش : فيه إثبات العلو هلل سبحانه لقوهل " يرفع يديه إىل 

الفائدة الرابعة عرش : من سنن ادلاعء تكرار ألفاظ انلداء " امهلل امهلل " " يا رب يا رب " " يا اهلل 
 يا اهلل " ثم يسأل ـحاجته وهو نوع من اإلحلاح . 

الفائدة اخلامسة عرش : أكل احلرام يورث اتلمادي فيه فمن أكل احلرام واستمر ف نه بعـد ذلـك 
 ومرشبه ـحرام وسجمتغذى باحلرام.  سيكون ملبسه ـحرام

الفائدة السادسة عرش : شكر انلعم يكون بعمل الصاحلات فقد قـال هلل للمـؤمنني }وَاْشـُكُرواْ 
ًا172  {ّلِلي   ( سـورة 51  { ( سورة ابلقرة وبني الشكر يف ـحق املرسلني فقـال }وَاْعَملُـوا َصـاحلي

 ني . املؤمنون ، واهلل أمر املؤمنني بما أمر به املرسل
 الفائدة السابعة عرش : ذكر يف احلديث أربعة أمور يف شأن ادلاعء : ـ 

 أ ـ السفر : وهو مظنة اإلنكسار كما تقدم . 
ب ـ ـحصول اتلبذل يف اللباس واهليدة من غري تكلف ذلك وتقصده وهذا مظنة طهارة القلـب 

 من الكرب . 
 تعطاء من العبد الفقري إىل مواله الغين . ج ـ رفع ايلدين إىل السماء : وهذا مشعر بالسؤال واالس

 د ـ اإلحلاح بتكرار لفظ الربوبية : وهو مشعر بصدق اللجأ إىل اهلل . 
 فهذه األشياء تؤثر يف استجابة ادلاعء ، ومدارها يقوم ىلع اذللة واالنكسار بني يدي اهلل . 

تفضـله عليـه بـالرزق ، وهلـذا الفائدة اثلامنة عرش : جيب ىلع املؤمن أن يطالع مّنة اهلل عليه و
 ( سورة ابلقرة . 172  {أضاف الرزق نلفسه فقال }لُكُواْ مين َطي َباتي َما َرَزْقَناُكْم 



الفائدة اتلاسعة عرش : كمال اإلاسان يف اإليمان وبلوغه درجة الوالية ال يسقط اتلاكيلف وترك 
ني ـ مع كمال إيمانهم وعلـو درجـة األعمال بل يوجب اإلجتهاد يف العمل وذللك أمر اهلل املرسل

ًا ي َباتي وَاْعَملُوا َصاحلي يَُّها الرُُّسُل لُكُوا ميَن الطَّ
َ
 .  { واليتهم ـ أمرهم بالعمل فقال : }يَا أ

 الفائدة العرشون : الكسب الطيب هو الكسب احلالل . 
 ما اكن طيباً طاهراً الفائدة احلادية والعرشون : من غال اهلل سبحانه عن انلاس أنه ال يتقبل إاّل 

كما قال يف احلديث اآلخر " أنا أغال األغنياء عن الرشك من أرشك ميع غـريي تركتـه ورشكـه " 
 فمن كمال غناه أنه ال يقبل ما لم يكن خالصاً هل سبحانه . 

 
 
 
 
 
 



 احلديث احلادي عرش :
 

وسلم ورحيانته ريض عن أيب حممد احلسن بن ىلع بن أيب طالب سبط رسول اهلل صىل اهلل عليه 
دع مـا يـريـبــك إىل  } صىل اهلل عليه وسلم : اهلل عـنهـما، قـال:   ـحفـظـت مـن رســول اهلل

، وقـال الرتمـذي: ـحـديث ـحسـن 5711، والنسـا::2520. ]رواه الرتمـذي: { ما ال يـريـبـك
 صحيح [

 الفوائد الرتبوية : 
 ورع . الفائدة األوىل : احلديث أصل يف ترك الشبهات وال

 الفائدة اثلانية : احلالل املحض ال جيوز تركه وراعً ألنه ال ريبة فيه . 
 الفائدة اثلاثلة : احلرام املحض جيب تركه من باب أوىل ألن ـحرمته ال ريب فيها بل يقني . 

 الرابعة : يريب املؤمن ىلع ترك الريب ومواطن الشبه .  ةالفائد
يرتاح ويطمنئ إاّل إىل احلالل املحض ، وأما الفاجر فال تصيبه الفائدة اخلامسة : املؤمن اتليق ال 
 ريبه يف احلرام فضالً عن الشبهات . 

الفائدة السادسة : احلديث قاعدة فيمن اـحتار بني أمرين أـحدهما شاك فيه واآلخر عنده يقـني ، 
 فينبيغ أن يفعل ايلقني . 

بشري السابق ، فمن وقع يف الريبة اكن  الفائدة السابعة : احلديث مكمل ملعال ـحديث انلعمان بن
 اكلرايع يرىع ـحول احلىم يوشك أن يرتع فيه .

الفائدة اثلامنة : احلديث اعم يف لك ما يصيب املسلم ولجمر يف جانب الطعام فقط ، فمـن شـك 
وعنـده ريبـة يف اجلمـع فـال جيمـع ألن تـرك  هل جيمع الصالتني أم ال ؟هل أـحقيه اجلميع أم ال؟

 يبة فيه وهكذا . اجلمع ال ر
 
 
 



 
 
 
 
 



 احلديث اثلاين عرش :
 

.  { من ـحسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيـه } عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل :
 ] رواه الرتمذي ـحديث ـحسن وابن ماجة [ . 

 الفوائد الرتبوية : 
 أـحسن وهكذا . الفائدة األوىل : يدل ىلع تفاوت انلاس يف اإلسالم فمن ـحسن إىل 

 الفائدة اثلانية : حيث ىلع تريق اإلاسان إىل حتسني إسالمه قدر استطاعته . 
الفائدة اثلاثلة : فيه ـحفظ خلصوصيات الغري ، فيقطع ما تميل إيله انلفر من اتلطلـع وابلحـث 

 يف شؤون الغري ألنها ال تعنيه .
ا وإصالـحها ويرتك شؤون انلـاس الـ  الرابعة : ىلع اإلاسان أن ينشغل بنفسه وما يعنيه ةالفائد

 تعنيهم . 
 الفائدة اخلامسة : من كمال إسالم املسلم أن يرتك ما ال يعنيه من األقوال واألفعال . 

الفائدة السادسة : فيه تربية ىلع علو اهلمة ـحيث قال يف أول احلديث " من ـحسن إسـالم املـرء " 
 ها يلهسابق انلاس إيلها . فكأنه قال هناك منازل اعيلة يف اإلسالم ثم بجمن

الفائدة السابعة : يريب يف اإلاسان احلرص ىلع ما فيه فائدة هل وترك ما ال فائدة ألنه ال يعنيه فـال 
 حيصل من ورائه إاّل اتلعب وضياع العمر وذهاب ـحسن اإلسالم . 

لغـو ومـا ال الفائدة اثلامنة : ترك ما ال يعين من األقوال يدخل فيه ـحفظ اللسان عن ابلاطل وال
 فائدة فيه . 

الفائدة اتلاسعة : ترك ما ال يعين من األفعال يدخل فيه ترك املحرمات واملكروهات واملشـهبهات 
 وفضول املباـحات ال  ال تقربه إىل اهلل سبحانه ألنها لجمست مما يويله املؤمن عنايته وـحرصه . 

يضيع فيما ال يعنيـه أمـره ، فتجـده الفائدة العارشة : فيه تربية للمسلم ىلع ـحفظ وقته بدل أن 
 مغتنماً للحظاته ولجمر دليه وقت ، للبحث يف شؤون الغري . 



الفائدة احلادية عرشة : معجزة للنيب صـىل اهلل عليـه وسـلم ـحيـث أعطـي جوامـع اللكـم ألن 
 احلديث ذم اإلاشغال بأمور كثريه جداً لكها داخله حتت مجلته تلك صىل اهلل عليه وسلم.

 
 
 
 
 

 يث اثلالث عرش :احلد
 

عـن أيب محـزة أنـر بـن مـالـك ريض اهلل عـنـه، خـادم رسـول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، عن 
ـُحـبــه  } انليب صىل اهلل عليه وسلم قــال: ـُحــب ألخيــه مـــا ي ـُؤمــن أـحدكــم ـحـ  ي ال ي

 [45، ومسلم:13.]رواه ابلخاري: { لـنـفـسـه
 الفوائد الرتبوية : 

 ائدة األوىل : خيص احلديث عالقة املسلم مع إخوانه وحيددها . الف
 الفائدة اثلانية : يزرع األخوة احلقه بني املسلمني سواًء يف لفظه لقوهل " أخيه " أو يف معناه . 

الفائدة اثلاثلة : حمبة اخلري للغري من عالمات كمال اإليمـان ، فمـن أـحـب اخلـري وانلفـع اعمـة 
 كمل إيمانه لظاهر احلديث .  جلميع املسلمني فقد

الفائد الرابعة : تمين ال  لغريه من املسلمني عالمة نقص يف إيمانه ، فلجمرسع ولجمستدرك نفسه 
 قبل أن يتفاقم األمر وينهرش وجيلب أمراض احلسد والغل واحلقد . 

ري ما حيب الفائدة اخلامسة : من عالج احلسد إذا انهرش يف املجتمع أن حيب الواـحد لغريه من اخل
 نلفسه . 

الفائدة السادسة : احلديث يؤيد ـحديث تميم ادلاري مرفواعً " ادلين انلصـيحة " فمـن انلصـيحة 
 لعامة املسلمني تمين اخلري هلم . 



الفائدة السابعة : فيه بيان مزية وخصوصـية للمجتمـع اإلسـال  دون غـريه ، ويه حمبـة اخلـري 
 للغري كما حيبه نلفسه تماما. 

اثلامنة : يدل ىلع أن تمين اخلري للنفر من طبيعة انلفر وال ـحرج يف ذلك إن اكن ذلك  الفائدة
 اخلري يقرب إىل اهلل سبحانه وتعاىل ، وهلذا قال " ما حيب نلفسه ". 

الفائدة اتلاسعة : حمبة اخلري للغري أمر جيب أن يستمر عليه اإلاسان طيلة ـحياته وهـذا املفهـوم 
 " حيب ، ويؤمن " ألن املضارع يفيد احلال واإلستمرار يف املستقبل . من صيغة الفعل املضارع 

الفائدة العارشة : احلديث يشمل مجيع املؤمنني ، فيجب أن حتب هلم اخلـري ـحـق أؤئلـك اذليـن 
 بجمنك وبجمنهم عداوات شخصية وخماصمات دنيوية وهلذا جاء لفظ احلديث اعماً دون اسهثناء. 

ديث يدخل يف صورة حمبة اهلداية واالسـتقامة ىلع أمـر اهلل ملـن لـم الفائدة احلادية عرشة : احل
 يهتد من أهل املعايص ، فيتمال هلم اهلداية واخلري وعمل الصاحلات . 

الفائدة اثلانية عرشة : ديلل ملذهب أهل السنة واجلماعة أن اإليمان يزيد ويـنقص فمـن أـحـب 
انه ىلع قدر تلك اخلصلة ، كما هو مفهـوم للمسليمن اخلري كمل إيمانه ومن فاته هذه نقص إيم

 احلديث . 
 



 احلديث الرابع عرش :
 

ال حيـل دم امـرىء  } عن ابن مسعود ريض اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :
. ]  { مسلم إال ب ـحدى ثالث : اثليب الزاين ، وانلفر بانلفر ، واتلارك دلينـه املفـارق جلماعتـه

 [  1676، ومسلم :  6878ي : رواه ابلخار
 الفوائد الرتبوية : 

 الفائدة األوىل : األصل عصمة دم املسلم . 
الفائدة اثلانية : دم املسلم ال يباح بالشبهات بل البد من يقني اكمل يف الزنا وهـو ثيـب أو قتـل 

 نفساً عمداً من غري شبهة أو ترك دين اإلسالم . 
 مع املسلم اإلسالم ـحق يثبت خالف ذلك . الفائدة اثلاثلة : األصل يف املجت

الرابعة : احلديث لم يدل ىلع أن فعـل هـذه األشـياء بمجردهـا يبـيح ادلم ألي أـحـد أراد  ةالفائد
إقامة احلد عليه ، بل احلديث مقرر قاعدة يف ادلماء أما تطبيقها فلـو  أمـر املسـلمني أو مـن 

والسلف الصالح فلم يثبت أن أـحـدهم قتـل  يقوم مقامه ، بديلل سرية الصحابة ريض اهلل عنهم
زانياً ثجمباً أو قاتالً نلفر بل اكن ذلـك يرجـع لـو  األمـر ، وـحـق ال تعـم الفـوت يف املجتمـع 

 اإلسال  . 
الفائدة اخلامسة : احلديث ين  األخذ بمجرد اتلهمة بل البد من ايلقني اثلابت ووجود الرشوط 

 وانتفاء املوانع . 
 ة : اثلالثة املذكوره يف احلديث تبيح ادلم ويه : ـ الفائدة السادس

 أ ـ الزنا بعد إـحصان . ب ـ قتل انلفر بغري ـحق . ج ـ الردة عن دين اهلل . 
الفائدة السابعة : فيه بيان عظم هذه اذلنوب ىلع وجه اخلصـوص ألنهـا اسـهثنيت مـن القاعـدة 

 وأبيح ألجلها ادلم . 
ماعة وينىه عن الفرقة وذللـك قـال : " اتلـارك دلينـه املفـارق الفائدة اثلامنة : ادلين يأمر باجل

 للجماعة " فمن ترك دينه فقد فارق اجلماعة ألن ادلين هو اجلماعة . 



 الفائدة اتلاسعة : ـحفظ انلفر أـحد ال وريات اخلمر ال  جاء الرشع حبفظها . 
 الفائدة العارشة : احلديث ذكرت فيه ثالث من ال وريات اخلمر : ـ 

 أ ـ ـحفظ األعراض " اثليب الزاين " ـحيث رشعت هذه العقوبه ـحفظاً لألعراض . 
 ب ـ ـحفظ انلفر " انلفر بانلفر " ـحيث رشعت هذه العقوبة ـحفظاً لألنفر . 

 ج ـ ـحفظ ادلين " اتلارك دلينه املفارق للجماعة " ـحيث رشعت هذه العقوبة ـحفظاً لدلين . 



 احلديث اخلامر عرش :
 

من اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخـر فليقـل  } ـرة ريض اهلل عـنه، أن رســول اهلل قال :عن أيب هري
خرياً أو يلصمت ، ومن اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليكرم جره ، ومن اكن يؤمن بـاهلل وايلـوم 

 [  47، ومسلم :  6018. ] رواه ابلخاري :  { اآلخر فليكرم جاره
 الفوائد الرتبوية : 

ألوىل : ديلل ملذهب أهل السنة واجلماعة يف أن األعمال من اإليمان وذللـك ربـط بـني الفائدة ا
 األعمال مع اإليمان باهلل وايلوم اآلخر . 

 الفائدة اثلانية : املؤمن ال يتلكم إاّل خبري أو يصمت عن لغو وباطل . 
م إن اكن الالكم خـرياً الفائدة اثلاثلة : فيه توجيه وإرشاد للالكم من عدمة ، فمن اإليمان أن يتلك

 ومن اإليمان أن يسكت إن اكن السكوت خرياً. 
 الرابعة : الرشيعة حترص ىلع لك ما فيه فائدة ـحق الالكم أو السكوت .  ةالفائد

الفائدة اخلامسة : ديلل ىلع وجوب ـحفظ اللسان لجمر عن احلرام فقط بل عـن لك مـا ال فائـدة 
 من ورائه . 

 يث يشمل ـحقوق اهلل وـحقوق انلاس : ـ الفائدة السادسة : احلد
 ـ فالالكم باخلري والصمت عن غريه من ـحقوق اهلل . 

 ـ وإكرام الضيف واجلار من ـحقوق انلاس . 
 فاإلسالم يريب أهله ىلع إعطاء احلقوق وىلع تنوعها . 

 مان . الفائدة السابعة : يدل ىلع أن قول اخلري أو الصمت عن الرش وإكرام اجلار والضيف من اإلي
الفائدة اثلامنة : اإلسالم حيارب ابلخل وذللك كررت لكمـة " فليكـرم " مـرتني يف احلـديث ألن 

 ابلخل جيمع الصفات عديدة كحب ادلنيا وسوء الظن باهلل والشح . 
 الفائدة اتلاسعة : هذا احلديث فيه دعوة حلسن األخالق ف كرام اجلار يكون بذلك . 

 شمل صوراً عديدة منها : ـ الفائدة العارشة : اإلكرام ي



السالم ـ اإلـحسان ـ ابلذل ـ اتلقدير ـ االـحرتام ـ ـحفظ غيبته ـ سرت عورتـه ـ انلصـح ـ عـدم 
أذيته ـ الزيارة ـ العفو ـ امليش يف ـحاجته ـ إدخال الرسور عليه ـ القيام بواجبه ، فلكهـا دخلـت 

 يف لكمة " إكرام " . 
الروابط بني أهلـه وأتباعـه ، فرابطـة أخـوة اإلسـالم ثـم  الفائدة احلادية عرشة : اإلسالم يقوي
 القرابة والنسب ثم اجلار ثم الضيافة . 

وهذا يلصبح املجتمع اإلسال  ،  تمعاً قوياً من ادلاخل يصعب اخرتاق صفوفه وشق عصـاهم ، 
 فتندـحر فتنة الشيطان باتلفريق بجمنهم وفتنة األعداء يف الوصول هلم . 

رشة : اإلسالم يربط همة أتباعـه باجلـائزة العظـىم ويه حتقـق اإليمـان ، فلـم الفائدة اثلانية ع
تكن اجلائزة ملن قال خرياً أو أكرم جاره وضيفه ، جائزة دنيوية ألن همة املؤمن أىلع مـن ذلـك 

 بل اجلائزة يه " اإليمان باهلل وايلوم اآلخر " . 
وايلوم اآلخر تأصـيل ملزنلـة مراقبـة اهلل يف الفائدة اثلاثلة عرش : يف تعليق انلاس باإليمان باهلل 

 قلوبهم . 
الفائدة الرابعة عرش : قول اخلري أفضل من الصمت عن الرش ألن قـول اخلـري يتعـدى بنفسـه ، 

 خبالف الصمت ال يتعدى ، وهلذا واهلل أعلم بدأ فيه فقال : " فليقل خرياً أو يلصمت " . 
 
 
 



 احلديث السادس عرش :
 

 { تغضـب}  قـال ال  , أوصـــين :رة ريض اهلل عــنـه أن رجـالً قـــال للـنــيب عــن أبـي هريـ
 . { ال تغضب} فردد مراراً ، قال: 
 [6116]رواه ابلخاري:

 الفوائد الرتبوية : 
الفائدة األوىل : ىلع اإلاسان أن يطلب الوصية ممن يكون أهالً هلا ، وذللك طلب الرجل الوصية 

 ه وسلم . من انليب صىل اهلل علي
الفائدة اثلانية : صيغة السؤال تدل ىلع أهمية احلديث ألن الرجل بـادر فطلـب الوصـية ، ثـم إن 
لفظ الوصية حبد ذاته يتضمن نصيحة جامعة نافعة وِف لفظ الرتمـذي " يـا رسـول اهلل علمـين 

 شجمداً وال تكرث يلع " . 
ملخترصة ال  تناسب احلال ، ألن ذلـك الفائدة اثلاثلة : ينبيغ يف ـحال انلصيحة اختيار اللكمات ا

 مع الرجل .  صىل اهلل عليه وسلم أنفع ، كما فعل انليب
 الرابعة : صيغة ترديد السؤال وترديد اجلواب تدل ىلع خطورة الغضب .  ةالفائد

الفائدة اخلامسة : لفظ احلديث أطلق ولم يقيد " ال تغضب " ولم يذكر األشياء الـ  ال يغضـب 
ي يظهر أن هذا اإلطالق مقصود وذلك ـحق يشمل مجيع أمور احلياة فال يغضـب مـن فيها ، واذل

 زوجته وال أوالده والتعامله وال جريانه والجتارته وال غري ذلك . 
الفائدة السادسة : يف احلديث دعوة حلسن األخالق ، وذلك أنه ال تفسد األخالق بمثلما تفسـد 

 ـحسن اخللق يف لكمة قال : " ال تغضب " . بالغضب ، قيل البن املبارك : امجع نلا 
الفائدة السابعة : الرشيعة تدعو ألن يتحكم الشخص بعاطفته فيجعلها حتت سـلطان الرشـع 

 وـحق يف ـحال الغضب اذلي قد ال يملك اإلاسان نفسه . 
 الفائدة اثلامنة : يدل احلديث ىلع أن الغضب ال حيل املشالك وال يجمرس األمور بل يزيد تعقيدها

 ، ولو اكن الغضب ـحالً ألوىص به صىل اهلل عليه وسلم . 



 الفائدة اتلاسعة : قوهل " ال تغضب " حتتمل معنجمني : ـ 
 األول : جاهد نفسك ئلال يقع الغضب أصالً . 

 اثلاين : أمسك نفسك إذا وقع الغضب فال تقع يف فعل تندم عليه . 
  ف ن لم يقع الغضب أصالً فهذا أفضل . وظاهر احلديث يتوجه للمعال األول ألنه خطوة للثاين

الفائدة العارشة:يدل احلديث ىلع أن الغضب يمكن اتلخلص منه ولو اكن من صفات الشخص 
 عنه .  صىل اهلل عليه وسلم اذلاتية ، فلو لم يمكن اتلخلص منه لم ينه انليب



 احلديث السابع عرش :
 

إن اهلل كتب اإلـحسان ىلع لك يشء ، فـ ذا  } عن أيب يعىل شداد بن أوس   عن رسول اهلل   قال :
.  { قتلتم فأـحسنوا القتله ، وإذا ذحبتهم فأـحسنوا اذلحبة ، ويلحد أـحدكم شفرته ولريح ذبيحته

 ] رواه مسلم [ 
 الفوائد الرتبوية : 

الفائدة األوىل : ديلل ىلع رمحة اهلل سبحانه وألجل ذلك كتب اإلـحسان ىلع لك يشء وهذا يورث 
 بحانه . حمبته س

 الفائدة اثلانية : فيه سماـحة الرشيعة ويرسها ـحيث بنيت ىلع اإلـحسان واإلتقان . 
 الفائدة اثلاثلة : قوهل " كتب " تدل ىلع وجوب اإلـحسان . 

الرابعة : اإلـحسان فيه معـال اإلتقـان ، فاإلـحسـان يف اذلبيحـة إتقانهـا حبيـث ال تطـول  ةالفائد
 ء إتقانه حبسبه .فتتعذب . وكذلك اإلـحسان يف لك يش

 الفائدة اخلامسة : جيب اإلـحسان إىل اذلبيحة حبد شفرته ورسعة إجنازها . 
الفائدة السادسة : من أسايلب اتلعليم : ذكر قاعدة ثم بب مثال هلـا أو مثـالني . فالقاعـدة يف 

 احلديث " إن اهلل كتب اإلـحسان ىلع لك يشء " . 
 قتله ، وإذا ذحبتم فأـحسنوا اذلحبه " . واملثاالن هما " إذا قتلتم فأـحسنوا ال

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 احلديث اثلامن عرش :
 

عن أيب ذر جندب بن جنادة وأيب عبدالرمحن معاذ بن جبل ريض اهلل عنهما عن رسول اهلل صىل 
اتق اهلل ـحيثما كنت وأتبع السـجمدة احلسـنة تمحهـا ، وخـالق انلـاس خبلـق  } اهلل عليه وسلم :

 ذي وقال : ـحديث ـحسن [ . ] رواه الرتم { ـحسن
 الفوائد الرتبوية : 

 الفائدة األوىل : جيمع احلديث ثالثة ـحقوق : ـ 
 ـ احلق األول : ـحق اهلل يف قوهل " اتق اهلل " . 

 ـ احلق اثلاين : ـحق انلفر يف قوهل " واتبع السجمدة احلسنة تمحها " . 
 " . ـ احلق اثلالث : ـحق انلاس يف قوهل " وخالق انلاس خبلق ـحسن 

 تقوى اهلل لجمر هلا زمن تتقيد به وتقف عنده بل عند اإلاسان املؤمن جتـب يف : الفائدة اثلانية
 لك اللحظات . 

 الفائدة اثلاثلة : قوهل " اتق اهلل ـحيثما كنت " تأصيل ملراقبة اهلل سبحانه يف الرس والعلن . 
زاجر من نفسـه حتـول بجمنـه الرابعة : الرشيعة حترص ىلع أن يوجد عند الشخص رادع و ةالفائد

 وبني املحرمات ويه " تقوى اهلل " . 
الفائدة اخلامسة : ظاهر احلديث أن تقوى اإلاسان ال تعصمه من وجود زالت رساعن ما يهبرصـ 
فيها املتيق ويرجع إىل ـحاٍل أفضل من ـحال قبل اذلنـب وهـذا الظـاهر يؤخـذ مـن قـوهل " وأتبـع 

 اتق اهلل ـحيثما كنت " . السجمدة احلسنة تمحها " بعد قوهل " 
الفائدة السادسة : بيان رمحة اهلل سـبحانه بعبـادة ، وذلـك بفـتح أبـواب ملحـو السـجمدات ومنهـا 

 االستغفار ومنها فعل احلسنات كما يف احلديث . 
الفائدة السابعة : فيه ـحث ىلع  اهدة انلفر فمن فعل سجمدة فليهبعها حبسـنة فـ ن اعد لبنـب 

 فعل احلسنة وهكذا . 



الفائدة اثلامنة : ىلع اإلاسان أن ال يسهسلم لبنوب فمن أذنب فاليعين سـقوطه وإبعـاده أو أنـه 
يرت بما هو عليه بل حياول اتلخلـص ويفعـل اخلـري ويتـوب ويرجـع إىل ربـه وِف ذلـك رفـع 

 للمعنوية وشحذ للهمة . 
 السجمدات . الفائدة اتلاسعة : فضل فعل احلسنات والصاحلات أنه يرفع ادلرجات ويكفر 

الفائدة العارشة : يريب احلديث يف املسلم اخلوف والرجاء ، فتقوى اهلل تـريب يف املسـلم اخلـوف ، 
وفتح باب اتلوبة . وتكفري السجمدات يريب يف املسلم الرجاء وهما مزنتلان عظيمتـان مـن منـازل 

 أعمال القلوب . 
ال العداوات بجمنهم وهـو املقصـود مـن الفائدة احلادية عرشة : يسىع اإلسالم لرتبية أهله ىلع زو

 قوهل " وخالق انلاس خبلق ـحسن " . 
الفائدة اثلانية عرشة : تقوى اهلل تشمل القيام حبقوق اهلل وـحقوق انلاس وذللك قال يف احلـديث 
" وخالق انلاس خبلق ـحسن " قال ابن رجب رمحه اهلل : " وإنما أفرده باذلكر للحاجة إىل بيانه ف ن 

نلاس يظن أن اتلقوى يه القيام حبقوق اهلل دون ـحقوق عباده فنص هل األمـر حبسـن كثرياً من ا
 العرشة للناس " . 

الفائدة اثلاثلة عرش : يريب يف انلفر املبادرة يف الفعل وأاّل يكون الشخص تبعاً لغـريه ، وذللـك 
 أمره أن يبادر يف فعل احلسنة وأن يبادر يف معاملة انلاس خبلق ـحسن . 

الرابعة عرش : األخالق احلسنة يف الرشيعة تبذل مطلقـاً سـواًء أـحسـن انلـاس إيلـك أو الفائدة 
أساءوا وذللك لم يقيدها انليب صىل اهلل عليه وسلم بأنها ال تبذل إاّل ملن أـحسن إيلك بل جعلها 

 اعمة فقال : " وخالق انلاس " أي مجيعاً من أـحسن ومن أساء . 
ديث ف ن أهل اإلسالم أوىل باألخالق احلسنة من غريهم مـن الفائدة اخلامسة عرش : بداللة احل

 األمم ، وأهل السنة واجلماعة ىلع وجه اخلصوص أوىل من غريهم من الطوائف . 



 احلديث اتلاسع عرش :
 

عن أيب العباس عبداهلل بن عباس ريض اهلل عنهما قـال : كنـت خلـف انلـيب صـىل اهلل عليـه 
م إين أعلمـك لكمـات : اـحفـظ اهلل حيفظـك ، اـحفـظ اهلل جتـده يا غال } وسلم يوماً ، فقال يل :

جتاهك ، إذا سألت فاسأل اهلل ، وإذا استعنت فاستعن باهلل ، واعلم أن األمة لو اجتمعـت ىلع أن 
ينفعوك بيشء ، لم ينفعوك إال بيشء قد كتبه اهلل لك ، وإن اجتمعوا ىلع أن ي وك بيشـء ، لـم 

. ] رواه الرتمذي وقـال  { عليك ، رفعت األقالم وجفت الصحف ي وك إال بيشء قد كتبه اهلل
 ـحديث ـحسن صحيح [ 

 الفوائد الرتبوية : 
الفائدة األوىل : فيه ـحث ىلع اتلواضع إلردافه صىل اهلل عليه وسلم خلفـه ولـم يسـتأثر بادلابـة 

 دون غريه . 
الشـاب الصـغري ريض اهلل  الفائدة اثلانية : فيه داللة ىلع اللني واملالطفـة الختيـار ابـن عبـاس

يَظ  ـا َغلـي عنهما ، بل وحمادثته يف الطريق وتوصيته ، وصدق اهلل إذ وصفه بقوهل : }َولَْو ُكنَت َفظًّ
يَك  واْ ميْن ـَحْول َقلْبي الَنَفضُّ

 ( سورة آل عمران159  { الْ
 الفائدة اثلاثلة : االهتمام برتبية الصغار وهذا واضح من ظاهر احلديث . 

 رابعة : اختيار اجلمل القصرية يف ـحال تعليم الصغار يلكون أسهل يف احلفظ . ال ةالفائد
الفائدة اخلامسة : بذل العلم للكبري والصغري لكن ىلع قدر مـا ينتفـع بـه املـتليق ، وال يـأنف 

 اإلاسان اذلي آتاه اهلل علماً من تعليمه للصغار أو من هو دوناً منه . 
ر مقدمة مناسبة قبل اتلعليم تشوق املستمع ملا يقال ، كما فعـل الفائدة السادسة : ينبيغ أن يذك

صىل اهلل عليه وسلم يف رواية هذا احلديث ـحيث قال " أعلمك لكمات ينفعـك اهلل بهـن " ، ألن 
 ابن عباس ريض اهلل عنهما إذا سمع ذلك شحذ همته يلحفظهن ويعمل بهن . 



ل ركوب ابن عبـاس ريض اهلل عنهمـا خلـف الفائدة السابعة : استغالل الوقت بما يفيد ف  ـحا
انليب صىل اهلل عليه وسلم ـحرص صىل اهلل عليه وسلم أن يقطع الوقت بما يفيـد مـن تعلـيم أو 

 تذكري . 
 الفائدة اثلامنة : فيه االهتمام بأمر العقيدة ، فهذه اللكمات مجيعها من أمور العقيدة . 

ـحفظ اهلل ـحفظه اهلل ، ومن استعان باهلل أاعنـه الفائدة اتلاسعة : اجلزاء من جنر العمل ، فمن 
 سبحانه . 

الفائدة العارشة : من تعلم هذه اللكمات انتفع ب ذن اهلل لقوهل صـىل اهلل عليـه وسـلم " أعلمـك 
 لكمات ينفعك اهلل بهن " فهذا يعطي أهمية للحديث . 

 ق به ورجاءه دون غريه . الفائدة احلادية عرشة : يريب احلديث االعتماد ىلع اهلل سبحانه واتلعل
الفائدة اثلانية عرشة : يقرر احلديث األعمال القلبية من اتلـولك واالسـتعانة واتلعلـق واخلـوف 

 والرجاء ألنها ـحياة اإلاسان وأصل العقيدة . 
الفائدة اثلاثلة عرش : من أراد ـحفظ اهلل من املكروهـات والرشـور وال ـر ف ضـافة لألسـباب 

 أن حيفظ أوامر اهلل .اإلاسان  املادية ىلع
 الفائدة الرابعة عرش : من حيفظ أوامر اهلل حيصل ىلع ثمرتني عظيمتني : ـ 
 اثلمرة األوىل : حيفظه اهلل من لك مكروه لقوهل يف جواب الرشط " حيفظك " . 

 .  اثلمرة اثلانية : يعينه اهلل يف أموره املستقبليه وجيلب هل اخلري لقوهل " اـحفظ اهلل جتده جتاهك "
الفائدة اخلامسة عرش : فيه تفسري ملعية اهلل اخلاصة لعبادة املؤمنني كما هو مذهب أهل السنة 

 واجلماعة ، وهذه املعية اخلاصة يف قوهل " جتاهك " " أمامك " " حيفظك " " يعرفك يف الشدة " .
ذللك قـال الفائدة السادسة عرش : صالح ادلنيا واآلخرة للشخص ىلع قدر ـحفظه حلدود اهلل ، و

يف احلديث " اـحفظ اهلل حيفظك " وأطلق ولم يقيد احلفظ يف املال أو الودل أو الصـحة أو ادليـن ، 
 وهذا اإلطالق ـحق يشمل مجيع ذلك .



الفائدة السابعة عرش : إثبات اسم اهلل " الشكور " ـحيـث أن مـن معانيـه أنـه يشـكر العبـد ىلع 
ثانياً ثم جيزيه عليها يف ادلنيا واآلخـرة فمـن جزائـه يف أعماهل فيعينه عليها أوالً ثم يتقبلها منه 

 ادلنيا أنه حيفظ العبد ويجمرسه هل لك عسري وهذا من شكره سبحانه وتعاىل لعبده . 
الفائدة اثلامنة عرش : اتلوجه والسؤال واحلاجة ال تزنل إاّل باهلل وـحده ، فهو اذلي يعطي ويمنع " 

 إذا سألت فاسأل اهلل " . 
تلاسعة عرش : قوهل " إذا سألت فاسأل اهلل ، وإذا استعنت فاستعن باهلل " مرادف لقـوهل " الفائدة ا

ييَّاَك اَْسَتعينيُ  اَك َنْعُبُد وإ
ييَّ  ( سورة الفاحتة ف ن السؤال عبادة هلل .5 { }إ

الفائدة العرشون : جاء انلص ىلع السؤال دون غريه " إذا سألت فاسـأل اهلل " ألن السـؤال جيمـع 
 ات اعيلة منها : ـ مقام

اذلل واالفتقار واتلوجه واملسكنة واخلروج من احلول والقوة وإنزال الفاقة بماملسـؤول وإـحسـان 
 الظن به ، واتهام انلفر بالقصور ، ومعرفة قدرها وأنها ال تملك باً وال نفعاً . 
م يعينه عليهـا الفائدة احلادية والعرشون : من إـحسان اهلل سبحانه أنه يجمرس العبادة للشخص ث

 ثم جيازيه بها والشخص ال ـحول هل وال قوة إاّل ب اعنة املوىل سبحانه فله الفضل اوال وآخرا . 
الفائدة اثلانية والعرشون : يدل احلديث ىلع أن الشخص ضعيف ال يملك نلفسه ـحوالً وال قـوة 

 . ، ـحق إاعنته نفسه ىلع ما يريد ال يقدر عليه إاّل ب اعنة املوىل سبحانه 
 الفائدة اثلاثلة والعرشون : من أهداف احلديث تقرير مسأتلني عظيمتني : ـ 

األوىل : فقر اإلاسان لربه ، وأنه ال غال هل عنـه طرفـة عـني وال أقـل مـن ذلـك وقطـع الرجـاء 
 باملخلوقني . 

 اثلانية : غال اهلل عن مجيع املخلوقني وكماهل بذاته سبحانه . 
اللكمـات الـ  تعلمهـا ابـن عبـاس ريض اهلل عنهمـا تـريب القـوة  الفائدة الرابعـة والعرشـون :

والشجاعة يف انلفر ، فمن نّزل مسأتله باهلل دون غريه واستعان به وـحده ، وعلم أن مـا أصـابه 
 ال خيطؤه وما أخطأه ال يصيبه أصبح قوياً يف ـحجته ودعوته وسائر ـحياته . 



اهلل يف لك أـحيانـه ، الرخـاء والشـدة وذللـك  الفائدة اخلامسة والعرشون : املؤمن الصادق يعبـد
أوىص انليب صىل اهلل عليه وسلم ابن عباس ريض اهلل عنهمـا فقـال " تعـّرف ىلع اهلل يف الرخـاء 
 َ يَذا َركيُبوا يفي الُْفلْكي َدَعـوُا اّلِلَّ يعرفك يف الشدة " ، ولجمر كحال املرشكني اذلي قال اهلل عنهم }فَ 

ينَ  نَي هَلُ ادل  يَذا ُهْم يرُْشيُكونَ خُمْليصي رَب  إ
يىَل الْ ا جَنَّاُهْم إ لَمَّ

 ( سورة العنكبوت.65  {  فَ
الفائدة السادسة والعرشون : االستعانة من أعمال القلوب ال  جيب رصفهـا هلل ، ومـن رصفهـا 
ـه  لغري اهلل فقد أرشك وخذل ألن من استعان بغري اهلل ولكه اهلل إيله فال يستطيع نفعه ، بـل ي 

 فوات إاعنة اهلل عنه وذللك قال " وإذا استعنت فاستعن باهلل " . ل
الفائدة السابعة والعرشون : يؤصل احلديث اإليمان بالقضاء والقدر ، وهذا الركن السادس مـن 

 أراكن اإليمان . 
ال الفائدة اثلامنة والعرشون : قوهل " إاّل بشئ كتبه اهلل لك " وقوهل " إاّل بشئ كتبه اهلل عليـك " 

يعارض العمـل وال يـدل ىلع تـرك العمـل ، بـديلل أول احلـديث " إذا سـألت فاسـأل اهلل ، وإذا 
 استعنت فاستعن باهلل " فسؤال اهلل واالستعانة به يه من عمل الشخص جيازيه اهلل بها . 

الفائدة اتلاسعة والعرشون : احلديث يشمل أعمال اجلوارح وأعمال القلـوب ، فالسـؤال وادلاعء 
 عمال اجلوارح ، واالستعانة من أعمال القلوب ، والك األمرين من أراكن اإليمان . من أ

 الفائدة اثلالثون : يقرر احلديث الرضا بأقدار اهلل ، ويه مزنلة أىلع من مزنلة الصرب . 
 الفائدة احلادية واثلالثون : يقرر احلديث ايلقني باهلل سبحانه وأفعاهل . 

ن : تقرير ملذهب أهل السنة واجلماعة أن مشجمدة اهلل يه انلافذه ، وترجع الفائدة اثلانية واثلالثو
 مشجمدة العبد إيلها . 

الفائدة اثلاثلة واثلالثون : يريب عظمة اهلل سبحانه يف قلوب املؤمنني ، فمن تأمل قدرته ابلـاهرة 
 ، ومشجمدته انلافذه وأن ماشاء اكن وما لم يشاء لم يكن عرف ذلك . 

عة واثلالثون : انلرصمع الصرب ، وهذا يف مجيع األمور فمن صرب وصـابر ىلع  اهـدة الفائدة الراب
 نفسه وجهاد العدو وعبادة ربه وىلع ـحياته انترص ب ذن اهلل . 



الفائدة اخلامسة واثلالثون : االستعجال واجلزع ال يأيت بانلرص ، وهذا من مفهوم احلـديث ألنـه 
 علق انلرص بالصرب . 

ة واثلالثون : إذا اشتد األمر وزاد الكرب ، وانغلقت مجيع األبواب ، اكن هذا ب ذن الفائدة السادس
 اهلل ديلل ىلع الفرج لقوهل " وأن الفرج مع الكرب " . 

الفائدة السابعة واثلالثون : احلديث يريب يف انلفوس عدم ايلأس من روح اهلل ، وفرجه ، وـحسـن 
 يأيت إاّل بعد الكرب . الظن به ـحق لو اشتد األمر ألن الفرج ال 

الفائدة اثلامنة واثلالثون : قوهل " واعلم أن الفرج مع الكرب " اعم يف جيمع شؤون احلياة ، ففيه 
 بشارة ملن أصابه هم وغم وتراكمت عليه األـحزان أن فرج اهلل قريب . 

الفرج بالكرب الفائدة اتلاسعة واثلالثون : قال ابن رجب رمحه اهلل : " ومن لطائف أرسار اقرتان 
والجمرس بالعرس أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناىه وـحصل للعبد ايلـأس مـن كشـفه مـن جهـة 

 املخلوقني وتعلق قلبه باهلل وـحده وهذا هو ـحقيقة اتلولك " أ. ـه. 
الفائدة األربعون : يدل ظاهر احلديث ىلع أن ـحال ادلنيا يدور بـني عرسـ يهبعـه يرسـ ، وكـرب 

 نكد وعدم صفو ، فمن عرف ـحاهلا لم يطمنئ هلا .   ادلنيا ىلعيهبعه فرج ـحيث خلق اهلل
وفوائد هذا احلديث العظيم كثرية جـدا وذللـك قـال بعـض العلمـاء : " تـدبرت هـذا احلـديث 

 فأوهشين وكدت أطجمش فوا أسفا من اجلهل بهذا احلديث وقلة اتلفهم ملعناه . 



 احلديث العرشون :
 

اري ابلدري ريض اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صـىل اهلل عن أيب مسعود عقبه بن عمرو األنص
 . {  إن مما أدرك انلاس من الكم انلبوة األوىل : إذا لم تستح فاصنع ما شدت }عليه وسلم 

 الفوائد الرتبوية : 
الفائدة األوىل : مما يدل ىلع أهمية احلـديث قـوهل " إن ممـا أدرك انلـاس مـن الكم انلبـوة األوىل " 

 اد فائدتان : ـ ـحيث يستف
 األوىل : أنه من الكم األنبياء املتقدمني . 

اثلاين : تواتره ىلع انلاس وانتقاهل من جيل إىل جيل إىل أن وصل هلـذه األمـة،وانلاس ال يهنـاقلون 
 عرب هذه األجيال الطويلة إاّل شجمداً مهماً . 

 الفائدة اثلانية : يرشد احلديث لضبط سلوك اإلاسان وترصفاته . 
فائدة اثلاثلة : يريب يف انلفر املسلمة خلـق احليـاء ، فيكـون احليـاء راداعً هل عـن كثـري مـن ال

 اتلرصفات القبيحة . 
 الرابعة : احلث ىلع احلياء واتلحذير من ذهابه موروث ـحق عند األمم املاضية .  ةالفائد

 ح . الفائدة اخلامسة : من لم يكن عنده ـحياء يتحىل به جاهر بالقبائح والفضائ
الفائدة السادسة : ال يسىم ـحياًء إذا تعارض مـع أمـر مـن أمـور الرشـيعة ، ألن اذلي ـحـث ىلع 

 احلياء هو اذلي أمر بذلك األمر فال يتعارضان . 



 احلديث احلادي والعرشون :
 

عن أيب عمرو ، وقيل أيب عمرة سفيان بن عبداهلل ريض اهلل عنه قال : قلت يا رسـول اهلل ، قـل 
 . ] رواه مسلم [  { آمنت باهلل ثم استقم } سالم قوالً ال أسأل عنه أـحداً غريك ، قال قل :يل يف اإل

 الفوائد الرتبوية : 
الفائدة األوىل : أهمية احلديث تتجىل من خالل صيغة السؤال " ال أسأل عنه أـحداً غريك " فهـذا 

 يدل ىلع أن اجلواب سيكون جامعاً مانعاً . 
ىلع احلرص ىلع طلب العلم وهذا ظاهر من صيغة السـؤال ، فـع تـدل ىلع  الفائدة اثلانية : يدل

 ـحب وشغف ملعرفة اجلواب . 
السؤال املخترص اهلام اذلي جيمع فوائد عـدة ،  الفائدة اثلاثلة : ينبيغ لطالب العلم أن حيرص ىلع

إجابته جتمـع وهذا ما فعله سفيان بن عبداهلل ريض اهلل عنه يف سؤاهل ـحيث اكن خمترصاً هاماً ، 
 فوائد عديدة . 

 الرابعة : السؤال مفتاح العلم ، فعىل طالب العلم أاّل يستيح من سؤاهل .  ةالفائد
الفائدة اخلامسة : طالب العلم جيب أن يكون ذكياً يف اختيار سؤاهل ، خاصـة إن اكنـت فرصـة 

هـذا انلـوع اذل   اجلواب ال تتهيأ يف لك األـحيان ، وذللك ف ن سؤال سفيان ريض اهلل عنـه مـن
 اذلي خيتلف عن أسدلة انلاس . 

ُ ُثـمَّ  ييَن قَـالُوا َربَُّنـا اّلِلَّ الفائدة السادسة : قوهل " آمنت باهلل ثم استقم " مرادف لقوهل تعاىل}إينَّ اذلَّ
 ( سورة األـحقاف .13  { اْسَتَقاُموا

 ماعة ويه : ـ الفائدة السابعة : مجع يف احلديث أراكن اإليمان عند أهل السنة واجل
 قول اللسان : لقوهل " قل آمنت باهلل " . 
 اعتقاد اجلنان : لقوهل " آمنت باهلل " . 

 عمل اجلوارح : لقوهل " استقم " . 



الفائدة اثلامنة : اإليمان قول يصدقه عمل ، فلم يكتف انليب صىل اهلل عليه وسلم بقـوهل " قـل 
 اهلل عنـه بقـوهل " ثـم اسـتقم " فيصـدق قـوهل آمنت باهلل " ـحق أردف بها وصيته لسفيان ريض

 باإليمان بفعل وعمل ظاهر . 
الفائدة اتلاسعة : قوهل " استقم " حتمل يف مضمونها املجاهدة ، فال تأيت االستقامة ىلع دين اهلل إاّل 

 بعد ماكبدة وصرب ومصابره . 
اعوجـاج وال احنـراف ، الفائدة العارشة : جيب ىلع اإلاسان أن يسـتقيم ىلع ديـن اهلل مـن غـري 

 ويشمل ذلك فعل الطااعت وترك املنهيات . 
الفائدة احلادية عرشة : احلديث من معجزاته صىل اهلل عليه وسلم ، ألنه من جوامع لكمه صـىل 

 اهلل عليه وسلم . 
الفائدة اثلانية عرشة : مجع احلديث ادليـن لكـه ، ألن اإلسـتقامة يه فعـل الطـااعت لكهـا مـن 

حبات ، وترك املنهيات لكها من حمرمات ومكروهات وهذا هو ادلين اذلي بعث به واجبات ومست
 حممد صىل اهلل عليه وسلم . 

ييَلْـهي  ةالفائدة اثلاثلة عرش : اإلسـتقام اْسـَتقييُموا إ
قرنـت يف القـرآن مـع االسـتغفار يف قـوهل : }فَ

قيقية الاكملة ال يسـتطيعها لك ( سورة فصلت . وهذا ديلل ىلع أن االستقامة احل6وَاْسَتْغفيُروهُ}  
 أـحد " فال بد من تقصري فيجرب ذلك االستغفار املقتيض للتوبة والرجوع إىل اإلستقامة " . 

الفائدة الرابعة عرش : ال يقر احلديث  رد اإلقرار باإليمان واالنهساب إىل منهج أهل السـنة مـا 
القلب واجلوارح ، فـ ن لـم تكـن لم يكن معه استقامة تصدقه وحتفظه وترشده ، استقامة يف 

استقامة فمجرد االنهساب ال يك  ، كما أوضحه صىل اهلل عليه وسلم لسفيان ريض اهلل عنـه 
 . 



 احلديث اثلاين والعرشون :
 

عن أيب عبداهلل بن جابر بن عبداهلل األنصاري ريض اهلل عنهما : أن رجالً سأل رسول اهلل صىل 
ذا صـليت املكتوبـات ، وصـمت رمضـان ، وأـحللـت احلـالل ، اهلل عليه وسلم فقال : أرأيـت إ

 . ] رواه مسلم [  { نعم } وـحرمت احلرام ، ولم أزد ىلع ذلك من شجمداً أدخل اجلنة ؟ قال :
 الفوائد الرتبوية : 

الفائدة األوىل : تفاوت انلاس يف اإليمان ، فمنهم من حيـرص ىلع املقامـات العليـا ، ومـنهم مـن 
ناً يسأل السائل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن أفضل األعمال ؟ وأـحياناً يكون أقل ، فأـحيا

بما دون ذلك ، وهذا يؤكد مذهب أهـل السـنة واجلماعـة يف أن اإليمـان يزيـد ويـنقص وأهلـه 
 يتفاضلون فيه . 

الفائدة اثلانية : طالب العلم ينبيغ أن ينتبه لألسدلة ال  تعرض ىلع الشـيخ وحي ـ هلـا ذهنـه 
 لبه ولو اكنت من غريه ، فالبد أن جيد فيها فائدة . وق

الفائدة اثلاثلة : جيوز االقتصار ىلع الفرائض من املكتوبـات ورمضـان والـزاكة وغريهـا ، لكـن 
 املقام العايل أن جيمع الشخص انلوافل . 

اهلل  الرابعة : فيه فضيلة الفرائض دلرجة أن من اقترص عليها وداوم تدخله اجلنة بفضـل ةالفائد
 ورمحته . 

الفائدة اخلامسة : ىلع العالم أن يرايع ـحال انلاس ، فال يلزم انلاس حبالة واـحدة ويهمل الفـوارق 
بجمنهم بل عليه أن يوجه ويرشد ىلع ـحسب ـحال السائل ، وذللـك السـائل يف ـحـديث ابلـاب لـم 

تناسب ـحـاهل ، وِف  يوخبه انليب صىل اهلل عليه وسلم ويلزمه انلوافل بل ريض منه الفرائض ألنها
 بعض الروايات أن أعرابياً سأل انليب صىل اهلل عليه وسلم ، وال خيىف مرااعة ـحال األعراب . 

 الفائدة السادسة : من الفقه أال يقنط العالم انلاس من رمحة ربه سبحانه وتعاىل . 
ابلهم بـاتلنطع الفائدة السابعة : تجمسري الرشيعة اإلسالمية ىلع أهلها فلم تشدد علـيهم ولـم تطـ

 واالنقطاع والرهبانية بل رضيت منهم احلرص ىلع الفرائض وفعل احلالل وترك احلرام . 



 الفائدة اثلامنة : احلديث ديلل ملذهب أهل السنة واجلماعة ىلع أن األعمال من اإليمان . 
كـت  مـن الفائدة اتلاسعة : قول السائل " ولم أزد ىلع ذلك يشء " معناه لـم أفعـل انلوافـل بـل أ

الصالة باملكتوبه ومن الصيام برمضان وهكذا ، ولجمر املراد أين ال أعمـل بيشـء مـن الرشـيعة 
 غري الصالة والصيام بديلل قوهل " وأـحللت احلالل وـحرمت احلرام " . 

الفائدة العارشة : اتلحليل واتلحريم هلل سبحانه فقـط ألنـه احلكـم سـبحانه هل احلكـم وهـو 
 أـحكم احلاكمني . 

ائدة احلادية عرشة : دل احلديث ىلع أن حتليل احلالل باعتقاد ـحله سواًء فعله أو لم يفعلـه ، الف
 وحتريم احلرام باعتقاد ـحرمته واجتنابه وتركه . 



 احلديث اثلالث والعرشون :
 

عن أيب مالك احلارث بن اعصم األشعري ريض اهلل عنه قال : قـال رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه 
ر شطر اإليمان ، واحلمد هلل تمأل املزيان ، وسـبحان اهلل واحلمـد هلل ، تمـأن أو الطهو} وسلم : 

تمأل ما بني السماء واألرض ، والصالة نور ، والصدقة برهان ، والصرب ضياء ، والقرآن ـحجة لـك 
 . {  أو عليك لك انلاس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها

 الفوائد الرتبوية : 
فيه فضيلة الوضوء وأهميته ألنه املراد بقوهل " الطهور " لروايات احلديث اآلخرى الفائدة األوىل : 

 . 
الفائدة اثلانية : ديلل ملذهب أهل السنة أن األعمـال مـن اإليمـان ـحيـث اعتـرب الوضـوء شـطر 

 اإليمان . 
مـن الفائدة اثلاثلة : اتلطهر بمعناه العام من اإليمان ، فيدخل فيـه الوضـوء والغسـل والطهـارة 

 اذلنوب سواًء حبديث ابلاب أو غريه من األـحاديث . 
الرابعة : ال حيافظ ىلع الوضوء إاّل مؤمن مراقـب لربـه ، حمهسـب لصـالته ، ـحـريص ىلع  ةالفائد

العناية بها ، وهلذا اكن الطهور شطر اإليمان ، أما من تهاون به فاته فضل اإلسـبا  ، واكن ديلـالً 
 ىلع قدر الصالة يف قلبه . 

 فائدة اخلامسة : فيه فضل اتلحميد هلل وأنه يمأل مزيان العبد يوم القيامة . ال
الفائدة السادسة : لرفع همة املؤمن ينبيغ أن يعلق قلبه باآلخرة وثقل املزيان واجلنة ألنها أمـور 

 معتربة دليه وذللك نص انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع أن اتلحميد يمأل مزيان العبد . 
سابعة : اتلحميد أفضل من الهسبيح ألن اتلحميد إثبـات املحامـد لكهـا هلل سـبحانه ، الفائدة ال

خبالف الهسبيح فهو تزنيه اهلل عن انلقائص والعيوب وهلذا يأيت اتلحيمد مفرداً بجمنمـا الهسـبيح 
الغالب أن يأيت مقروناً بغريه اكتلحميد فتقول : " سـبحان واهلل وحبمـده " وال يعـين هـذا نقـص 

 ح لكن يعين كمال اتلحميد . الهسبي



الفائدة اثلامنة : احلمد فيه اعرتاف بفضل اهلل سبحانه ومدح هل ، ويتضمن نقص انلفـر ألنهـا 
 ال تملك شجمداً حتمد فيه وتمدح ألجله . 

 الفائدة اتلاسعة : فيه فضل الهسبيح وأنه يمأل ما بني السماء واألرض . 
 ها نور لصاـحبها يف ادلنيا واآلخرة . الفائدة العارشة : فيه فضيلة الصالة وأن

الفائدة احلادية عرشة : قوهل " الصالة نور " ديلل ىلع أنـه ىلع قـدر صـالته وإتمامهـا وخشـوعها 
تكون قوة ذلك انلور ، اسأل اهلل أن يتم نورنا ، فمن تم نور صالته نهته صالته عـن الفحشـاء 

، ومن نقص نور صالته نقص منه بقدر ذلك واملنكر واكنت ـحجابه عن انلار ، ونور اهلل بصريته 
 . 

 الفائدة اثلانية عرشة : فيه فضيلة الصدقه وأنها عالمة من عالمات اإليمان . 
الفائدة اثلاثلة عرش : انلفر حتب املال بطبعها فمن خالف هوى نفسه وأنفق وتصدق اكن ذلك 

 برهاُن ىلع إيمانه وذللك قال " والصدقة برهان " . 
 ابعة عرش : فيه فضيلة الصرب وأنه ضياء للمسلم . الفائدة الر

الفائدة اخلامسة عرش : قوهل " والصرب ضياء " يدل ىلع أن الصرب البـد فيـه مـن احلـرارة وإكـراه 
 انلفر ألن الضياء نور فيه ـحرارة خبالف انلور فهو  رد اإلرشاق . 
 مشقة سواًء : ـ الفائدة السادسة عرش : الصرب بأنواعه اثلالثة فيه ـحبر للنفر و

 ـ الصرب ىلع طاعة اهلل . 
 ـ الصرب ىلع معصية اهلل . 
 ـ الصرب ىلع أقدار اهلل 

الفائدة السابعة عرش : الصرب ىلع ما فيه من املشقة والشدة إاّل أن اعقبته نور وفرج وهذا مدلول 
 قوهل " ضياء " ففيه بشارة للصابر .

 لم " والصيام ضياء " وهذا يدل ىلع ما يأيت : ـ الفائدة اثلامنة عرش : يف بعض اسخ صحيح مس
 األول : املشقه ال  حتدث يف الصيام من ـحرارة يف اجلوف واجلوع والعطش . 

 اثلاين : فضل الصيام وأنه ضياء لإلاسان عند اهلل سبحانه وتعاىل . 



ـحجة لك  الفائدة اتلاسعة عرش : عظم شأن القرآن ـحيث جعله أـحد مزتلني ال ثالث هلما وهما "
أو عليك " ، فمن قرأه وأقام ـحدوده اكن ـحجة هل وإاّل اكن ـحجةعليه لوضـوـحه وبيانـه وسـالمته 

 من اللبر والزلل . 
 الفائدة العرشون : انلاس يف ادلنيا يسعون ويعملون إما لفاكك رقابهم من انلار أو إلهالكها . 

شـرتى جنـة عرضـها السـماوات الفائدة احلادية والعرشون : فضل من باع نفسه هلل سبحانه وا
 واألرض ، فهذا اذلي أعتق نفسه . 

الفائدة اثلانية والعرشون : خسارة من ضيع أوامر اهلل وانتهك ـحرماته ، فهذا اذلي أوبق نفسـه 
 وأهلكها . 

الفائدة اثلاثلة والعرشون : فيه ـحث ىلع العمل والعبادة هلل سبخانه وتعاىل واحلـرص ىلع اعتـاق 
يف قوهل " فبائع نفسه فمعتقها " أما  رد الكسل واتلـواين والعجـز واألمـاين فـال  انلفر من انلار

 يأيت خبري . 
الفائدة الرابعة والعرشون : احلديث ديلل ىلع أن الشخص هل إرادة واختيـار ، بهـا خيتـار اعتـاق 

 انلفر من انلار أو يرت ب هالكها . 
األعمـال تنسـب للفاعـل ، فهـو اذلي يعتـق  الفائدة اخلامسة والعرشون : احلديث ديلل ىلع أن

 نفسه ، وهو اذلي يهلك نفسه وهذا مذهب أهل السنة واجلماعة . 
الفائدة السادسة والعرشون : هناك مناسبة ظاهرة بني نهاية احلديث مع أوهل فبعد أن ذكر مجلة 

أن من عمل من األعمال من الطهور واتلحميد والهسبيح والصالة والصدقة والصرب والقرآن ذكر 
 هذه األعمال أعتق نفسه ومن تركها وتهاون أهلك نفسه .

الفائدة السابعة والعرشون : قوهل " فبائع نفسه فمعتقها " يؤيد احلديث اآلخر " وأصدقها ـ يعـين 
األسماء ـ ـحارث وهمام " فالبد لإلاسان من ـحرث وعمل وهم وإرادة بها يتحرك ، ثـم بعـد ذلـك 

اعتاق نفسه ، وقد يكون يف إهالكها أمـا أن يوجـد شـخص بـدون قد يكون ـحرثه وعمله يف 
 عمل وال إرادة فال يكون . 



 احلديث الرابع والعرشون :
 

عن أيب ذر الغفاري ريض اهلل عنه ، عن انليب صىل اهلل عليه وسلم فيمـا يرويـه عـن ربـه عـز 
ما فال تظـاملوا ، يـا يا عبادي إين ـحرمت الظلم ىلع نفيس ، وجعلته بجمنكم حمر} وجل أنه قال : 

عبادي لككم ضال إال من هديته فاستهدوين أهديكم . يا عبادي لككم جائع إال من أطعمته 
فاستطعموين أطعمكم . يا عبادي لككم اعٍر إال من كسوته فاستكسوين أكسكم . يا عبـادي 

عبـادي  إنكم ختطدون بالليل وانلهار ، وأنا أغفر اذلنوب مجيعاً فاسـتغفروين أغفـر لكـم . يـا
إنكم لن تبلغوا بي فت وين ولن تبلغوا نفيع فتنفعوين . يا عبادي لـو أن أولكـم وآخـركم 
وإاسكم وجنكم اكنوا ىلع أفجر قلب رجل واـحد منكم ما نقض ذلـك مـن ملـيك شـجمداً . يـا 
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإاسكم وجنكم قاموا يف صعيد واـحد فسـألوين ، فأعطيـت لك 

ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص املخيط إذا أدخل ابلحر . يا عبـادي إنمـا واـحد مسأتله ، 
يه أعمالكم أـحصيها لكم ثم أفيكم إياها ، فمن وجد خرياً فليحمـد اهلل ، ومـن وجـد غـري 

 .  { ذلك فال يلومنَّ إال نفسه
 الفوائد الرتبوية : 

اىل وهـذا ظـاهر يف مجيـع ألفـاظ الفائدة األوىل : يريب يف نفر املسـلم رمحـة اهلل سـبحانه وتعـ
 احلديث . 

الفائدة اثلانية : يورث احلياء من اهلل سبحانه ، فمع غناه الاكمل وعظمته إاّل أنـه ينـادي عبـاده 
 بنداء لطيف دلاعئه وعبادته واستغفاره . 

الفائدة اثلاثلة : يزيد من حمبته سبحانه يف القلوب املؤمنـة فمـن لـم يـزدد حمبـة هلل بعـد هـذا 
 ديث فليتهم قلبه ألن مجيع ألفاظ احلديث ومعانيه تز  املحبة يف القلب وحتركها . احل

الرابعة : يتوجه انلداء يف قوهل " ياعبـادي " إىل مجيـع البرشـ مـؤمنهم واكفـرهم ، إاسـهم  ةالفائد
 وجنهم ، فلكهم عباد هلل عبوديه اعمة . 



كتابه وىلع لسان رسوهل صىل اهلل عليـه  الفائدة اخلامسة : اهلل حيب املدح وذللك مدح نفسه يف
وسلم بأسمائه احلسال وصفاته العىل ، وـحق الصـفات املنفيـة عـن اهلل اكنلـوم والسـنة واملـوت 
تتضمن مدـحاً فال ينام سبحانه لكماهل وال يموت لقيموميته وـحياته سبحانه ، وهذا احلديث لكه 

 مدح هلل فهو أهل للمدح . 
 انلفر املؤمنة االفتقار إىل اهلل واتلـذلل هل واملسـكنة وتمـام احلاجـة الفائدة السادسة : يريب يف

 إيله . 
 الفائدة السابعة : يدل ىلع غال اهلل سبحانه عن مجيع خلقه ، فهو غين بذاته .

الفائدة اثلامنة : مذهب أهل السنة واجلماعة أن اهلل ـحرم الظلم ىلع نفسه سـبحانه مـع قدرتـه 
منه وجوداً وكرماً ، فهو قادر عليه سبحانه إذ لو لم يكـن قـادراً لـم  عليه ، ولكنه ـحرمه فضالً 

 يكن يف حتريمه الظلم ىلع نفسه مدـحاً ،  إذا كيف يمدح نفسه بيشء ال يقدر عليه ؟! . 
الفائدة اتلاسعة : يدل احلديث ىلع حتريم الظلـم مميـع صـوره وأشـاكهل بـني انلـاس ، وصـيغة 

ث جعله اهلل ىلع نفسه حمرماً ثم ـحرمه ىلع انلاس ، فما جـزاء احلديث تدل ىلع الرتهيب منه ـحي
 من تعدى بعد ذلك وظلم ؟! . 

الفائدة العارشة : من الظلم اذلي ـحرمه اهلل الرشك بـه وداعء غـريه واالتلجـاء إىل أـحـد سـواه ، 
 وانتهاك ـحرماته واتلعدي ىلع ـحدوده . 

بيد اهلل يعطيها من يشاء بفضـله ، ويمنعهـا الفائدة احلادية عرشة : يدل احلديث ىلع أن اهلداية 
 من يشاء بعدهل ، وذللك قال " فاستهدوين " فتطلب من عنده . 

الفائدة اثلانية عرشة : دل احلديث ىلع أن اإلاسان لوال إاعنة اهلل لضل السبيل وال يملك داللـة 
 نلفسه وإرشاداً هلا " يا عبادي لككم ضال " 

" لككم ضال إاّل من هديته " فيه بيان لفضـل الرسـل ألن اهلل هـدى الفائدة اثلاثلة عرش : قوهل 
 بهم انلاس وأخرجهم من الظلمات إىل انلور يبلغون دين اهلل وهداه ونوره . 



الفائدة الرابعة عرش : يدل احلديث ىلع ـحاجة اإلاسان إىل اهلداية يف لك حلظات ـحياته ، قال ابن 
انلفر وهو حمتاج إىل اهلدايـة لك حلظـة ، وهـو إىل اهلـدى  تيمية رمحه اهلل : " واذلنوب من لوازم
 أـحوج منه إىل األكل والرشب " أ.  ـه. 

وقال رمحه اهلل أيضاً موضحاً ذلك " وهلذا أمرنا اهلل أن استهديه فقال " فاستهدوين " وأما السؤال 
ب دوام من يقول فقد هداهم لإليمان فال ـحاجة هلم إىل اهلـدى وجـواب مـن جييـب بـأن املطلـو

اهلداية فالكم من ال يعرف ـحال اإلاسان وما أمر به ف ن الرصاط املستقيم ـحقيقته : أن تفعل لك 
وقت ما أمرت به يف ذلك الوقت من علم وعمل وال تفعل ما نهيت عنـه وىلع أن حيصـل هل إرادة 

صـلة ال جازمة لفعل املأمور وكراهة جازمة لرتك املحظـور ، وهـذا العلـم املفصـل واإلرادة املف
يتصور أن حيصل للعبد يف وقت واـحد ، بل لك وقـت حيتـاج أن جيعـل اهلل يف قلبـه مـن العلـوم 

 واإلرادات ما يهوى به يف ذلك الوقت" أ . ـه. 
الفائدة اخلامسة عرش : اهلل يف احلديث أمر بادلاعء ووعد باإلجابة فقال " فاستهدوين أهدكم " 

ستكسوين أكسـكم " وهـذا يـريب يف األنفـر ايلقـني وقال " فاستطعموين أطعمكم " وقال " فا
 بوعد اهلل سبحانه . 

الفائدة السادسة عرش : الطعام والرزق ىلع وجه العموم لكه مـن عنـد اهلل سـبحانه ، ال يملـك 
 أـحد منه يشء ، وهذا يوجب ايلقني بما قسم اهلل ، والرضاء به ، وسؤال اهلل الرزق . 

" لككم جائع إاّل من أطعمته " بيان لقمة فقر اإلاسان وـحاجته ، الفائدة السابعة عرش : يف قوهل 
وـحوهل وقوته من دون اهلل سبحانه ـحيث ال يملك أن يطعم نفسه فضالً أن يهديهاوهـذا ظـاهر، 
كذلك يف قوهل " لككم اعر إاّل من كسوته " ـحيث ال يملك اإلاسان أن يكيس عريه ، فسبحان 

 الغين . 
يه بيان ملنة اهلل ىلع مجيـع خلقـه وتفضـله علـيهم يف األكـل والرشـب الفائدة اثلامنة عرش : ف

 واللباس واهلداية وال ـحدود ذللك فله احلمد . 
الفائدة اتلاسعة عرش : يريب اتلفكر يف ـحياة اإلاسان نفسه ، يف طعامـه ورشابـه وبلاسـه ، فمـن 

 اف بفضل املنعم بها . تفكر فيها وكيف أتته ؟ ومن ساقها إيلها ؟ قاده ذلك إىل شكرها واالعرت



الفائدة العرشون : سبحان من علم خطايا اإلاسان لكها وأـحصاها ال يغيب عليـه شـيئ منهـا ، 
 وال ختىف عليه خافيه " يا عبادي إنكم ختطدون بالليل وانلهار " . 

 الفائدة احلادية والعرشون : قوهل " ختطدون بالليـل وانلهـار " يـريب مراقبـة اهلل يف قلـب املسـلم
 ـحيث علم اهلل ذنوبه وعدها ، ومن راقب اهلل نىه انلفر عن اهلوى .

الفائدة اثلانية والعرشون : فيه عظم ـحلم اهلل سبحانه ـحيث تأتيه املعـايص واذلنـوب واخلطايـا 
 من اخللق بالليل وانلهار ومع ذلك لم يعاجلهم بعقوبة .
 اً " يزيد من مزنلة الرجاء عند املؤمن . الفائدة اثلاثلة والعرشون : قوهل " وأنا أغفر اذلنوب مجيع

الفائدة الرابعة والعرشون : احلديث يدل ىلع عظمته سبحانه املطلقة ، وهذا ظاهر يف قـوهل "لـن 
 تبلغوا بي فت وين ولن تبلغوا نفيع فتنفعوين" . 

لو اكن الفائدة اخلامسة والعرشون : اهلل سبحانه ال يتعاظمه ذنب أن يغفره إذا استغفر صاـحبه و
 الرشك لقوهل " وأنا أغفر اذلنوب مجيعا " . 

الفائدة السادسة والعرشون :فيه تربية للناس ىلع االسـتغفار واالكثـار منـه ومداومتـه لفـرط 
 احلاجة إيله لقوهل " فاستغفروين أغفر لكم " . 

من سد جوع  الفائدة السابعة والعرشون : دل ىلع أن العبد حمتاج إىل اهلل سبحانه يف أمور ادلنيا
 وعطش وبلاس ، وحمتاج إيله يف أمور اآلخرة من هداية ومغفرة ذنوب . 

الفائدة اثلامنة والعرشون : الطااعت ال تنفـع إال أصـحابها ، وال ت ـ إال إيـاهم ، أمـا اهلل فـال 
تنفعه طاعة الطائعني وال ت ه معصية العاصني " يا عبادي لـن تبلغـوا بي فت ـوين ولـن 

 فتنفعوين " .  تبلغوا نفيع
الفائدة اتلاسعة والعرشون : كرمه سبحانه وتعاىل يف رزق اخللـق مجيعـاً وجلـب املنـافع ودفـع 

 املضار مع أن منهم الاكفر والعايص والطائع اذلي قرص يف طاعته . 
الفائدة اثلالثون : قوهل " قاموا يف صعيد واـحد فسألوين فأعطيت لك واـحد مسأتله ما نقص ذلـك 

يُنهُ مما عندي  نَدنَا َخزَائ ٍء إيالَّ عي ن يَشْ ين م   ( سورة احلجر21  { شجمداً مرادف لقوهل }َوإ



الفائدة احلادية واثلالثون : اثلواب والعقاب يكـون ىلع األعمـال ويتجـاوز اهلل عـن السـجمدات 
ويعفو عمن يشاء ، ويدخل اجلنة من يشاء بفضله . الفائدة اثلانية واثلالثـون : ىلع اإلاسـان أن 

رجع سبب ما يصيبه من خري إىل اهلل سبحانه ، وما يصيبه من رش إىل نفسه ويتهمهـا يف ذلـك ي
ـك َصابََك ميـن َسـجم َدٍة فَميـن نَّْفسي

َ
َن اّلِل  َوَما أ َصابََك ميْن ـَحَسَنٍة فَمي

َ
ا أ ( سـورة 79  { َ كما قال " }مَّ

 النساء وقد قال يف ـحديث ابلاب " إنما يه أعمالكم " .
اثلة واثلالثون : يف قوهل " فاستهدوين أهدكم " مع قوهل " إنما يه أعمـالكم " تأصـيل الفائدة اثل

ملذهب أهل السنة واجلماعة يف باب القدر أن اهلداية بيد اهلل يؤتيها اهلل مـن يشـاء ، والعبـد هل 
 قدره واختيار وعمله ينسب هل . 

مجيع األعمال لقوهل " أـحصيهالكم  الفائدة الرابعة واثلالثون : يف احلديث أن اهلل سبحانه حييص
 " فنسأل اهلل أن يتجاوز عنا . 

 الفائدة اخلامسة واثلالثون : مجع احلديث أعمال القلوب اثلالثة : ـ 
 األوىل : املحبة وهذا يف مجيع ألفاظ احلديث ف نها تزيد من حمبة اهلل . 

 اثلانية : الرجاء وهذا يف قوهل " وأنا أغفر اذلنوب مجيعا " . 
 اثلالث : اخلوف وهذا يف قوهل " إنما يه أعمالكم أـحصيها لكم " . 

الفائدة السادسة واثلالثون : دخول اجلنة يكون بفضل اهلل ورمحتـه ولـجمر بمجـرد األعمـال ، 
وهلذا قال يف احلديث " فمن وجد خرياً فليحمد هلل " أي حيمده ألن اخلـري بفضـل اهلل ال بمجـرد 

 العمل . 
 واثلالثون : يريب يف قلب املسلم حماسبة نفسه وأعماهل . الفائدة السابعة 

الفائدة اثلامنة واثلالثون : يدل ىلع أن اجلن ملكفون بعبادة اهلل سـبحانه اكألاـر وسيحاسـبهم 
 اهلل سبحانه . 

الفائدة اتلاسعة واثلالثون : جيمع احلديث عدداً كبرياً من أعمال القلوب ويزيدها مثل : اتلـولك 
واملحاسبة والصدق واالخالص واتلعلق واخلوف واملحبـة والرجـاء... وغريذلـك لكهـا  واالستعانة

 اهتم بها احلديث ألنها من اإليمان .



الفائدة األربعون : أرزاق البرش مجيعاً وادلنيا واألموال ولك ما يف الكون ال يـنقص ممـا عنـد اهلل 
 " ما نقص مما عندي شجمدا " . يشء ، فسبحان من ال تغيضه نفقة وال ينقص ما عنده ، لقوهل 

الفائدة احلادية واألربعون : اتلقوى والفجور حملها القلب وذللـك قـال " ىلع أتـىق قلـب رجـل 
واـحد منكم " وقال " ىلع أفجر قلب رجل واـحد منكم " فعىل اإلاسان أن يهـتم بقلبـه ويـرايع 

 ـحاهل وتقواه ويزيل أمراضه . 



 احلديث اخلامر والعرشون:
 

ر ريض اهلل عنه أن أناسا من أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قالوا للنيب صـىل عن أيب ذ
اهلل عليه وسلم، يا رسول اهلل ذهب أهل ادلثور باألجور يصلون كما نصيل ويصومون كما نصوم 

أو لجمر قد جعل اهلل لكم ما تصّدقون؟ إن بكـل تسـبحية } ويتصدقون بفضول أمواهلم قال: 
صدقة ولك حتميدة صدقة ولك تهليلة صدقة وأمـر بمعـروف صـدقة ونـع  صدقة ولك تكبرية

قالوا يارسول اهلل أيايت أـحـدنا شـهوته ويكـون هل  { عن منكر صدقة وِف بضع أـحدكم صدقة
أرأيتم لو وضعها يف ـحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها يف احلـالل اكن } فيها أجر؟ قال : 

 رواه مسلم.{  هل أجر
 -رتبوية:الفوائد ال

 الفائدة األوىل : فيه الهسابق يف فعل اخلريات واتلنافر فيها ال يف أمور ادلنيا.
الفائدة اثلانية: بيان حلال الصحابة ريض اهلل عنهم ورفعة همتهم، ومـا اكن يشـغلهم ويـدور يف 

 خواطرهم، ـحيث اكن اهلم األكرب دلى الواـحد منهم أال يسبقه أـحد يف فعل الصاحلات.
اثلاثلة: الصحابة اكنوا حيزنون إذا تعذر ىلع الواـحد مـنهم عمـل مـن أعمـال اخلـري كمـا الفائدة 

وصفهم اهلل بقوهل   وىلع اذلين إذا ما أتـوك تلحملهـم قلـت ال أجـد مـا أمحلكـم عليـه تولـوا 
 92(. اتلوبة  وأعينهم تفيض من ادلمع ـحزنا أال جيدوا ما ينفقون

 ـحيـث قـال الصـحابة عـن إخـوانهم األغنيـاء "ذهبـوا الفائدة الرابعة: إـحسان الظن باملسـلمني
باألجور" فأـحسنوا الظن بهم وبأن اهلل تقبلها منهم، وهذا لكه لصفاء قلوبهم مـن الغـل واحلقـد 

 واحلسد.
الفائدة اخلامسة: من آتاه اهلل فضالً من عنده مال أو غريه فلجمسخره يف طاعة اهلل وإال ف نـه لـم 

 الصحابة أنفقوا مما آتاهم اهلل فسبقوا غريهم ممن ال مال هل.يستفد من ذلك الفضل فأغنياء 
الفائدة السادسة: تنافر الصحابة وتسابقهم خاٍل عن الغل واحلسد، بل  رد غبطة ىلع ما آتـاه 
 اهلل من فضله بلعضهم دون ابلعض، وذللك لم جيرـحوهم أو يسبوهم أو يتمنوا زوال ما عندهم.



 أن الشخص إذا اكن ال يستطيع فعل يشء يذهب إىل باب آخـر الفائدة السابعة: دل احلديث ىلع
من أبواب اخلري، فلما اكن فقراء الصحابة ال جيدون ما يتصدقون به دهلم انلـيب صـىل اهلل عليـه 

 وسلم ىلع أبواب أخرى من العبادة من الهسبيح واتلحميد وغريه.
يام وانفاق وغري ذلك ـحق يفـوز الفائدة اثلامنة: املسلم األصل أن ينوع العبادات من صالة وص

 بقبول اهلل سبحانه، ألنه ال يعلم أي أعماهل تقبل. 
الفائدة اتلاسعة: دل ىلع تنوع شعب اإليمان وتعددها مما جيعل الشخص مشغوال طوال عمـره يف 

 حتصيلها وتهبعها.
ن املنكـر الفائدة العارشة: مجيع أنواع فعل املعروف صدقة من ذكر اهلل وأمر باملعروف ونع عـ

 وغري ذلك.
 الفائدة احلادية عرش: اتيان الرجل شهوته هل بها صدقة إذا اـحهسبها عند اهلل.

األكـل  : الفائدة اثلانية عرش: فعل الشهوات ابلديهية يأخذ ـحكـم اتيـان الرجـل زوجتـه مثـل
 والرشب وانلوم وطلب الرزق احلالل وغري ذلك لكها لإلاسان املسلم فيها أجر عند اهلل.

 ائدة اثلاثلة عرش: فيه بيان لكرم اهلل سبحانه ىلع عباده يف فتحه أبواب اخلريات والعبادات.الف
 الفائدة الرابعة عرش: كرامة املسلم عند اهلل ـحيث جعل ـحق يف أمور الفطرة هل أجر فيها.

 الفائدة اخلامسة عرش: ديلل ملن حيتج بالقياس وهم اجلمهور من أهل العلم ألن انليب صـىل اهلل
 عليه وسلم قاس أجر إتيان الزوجة ىلع وزر من فعل احلرام.

الفائدة السادسة عرش: عفة انليب صىل اهلل عليه وسلم والصحابة ـحيث أنهم ذكروا كنايات عن 
الشهوة فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم " وِف بضع أـحدكم صدقه" وقوهل صىل اهلل عليه وسـلم 

ة " يأيت أـحدنا شهوته" فكنـوا يف مثـل هـذه األلفـاظ ولـم كذلك " وضعها يف ـحرام" وقال الصحاب
 يرصـحوا لكمال عفتهم.

 الفائدة السابعة عرش: الصدقة تكون بغري مال كما هو رصيح احلديث.



الفائدة اثلامنة عرش: ىلع العالم أن يفتح ويعدد أبواب اخلري ىلع انلاس ـحق يعمل لك واـحد بمـا 
ع انليب صىل  اهلل عليه وسلم ىلع الصحابة أبواب اخلـري مـا بـني صـدقه يستطيع فعله وذللك نوَّ

 وذكر وأمر بمعروف.
يم أن يّسهل فعل اخلري للناس وال يضع بجمنهم وبجمنه ـحـواجز ، بـل  الفائدة اتلاسعة عرش: ىلع العال

 جيعل فعل اخلري أقرب هلم من لك قريب كما فعل صىل اهلل عليه وسلم مع فقراء الصحابة.
ريب احلديث يف نفر املسـلم ـحفـظ الوقـت، فمـا دام أن اتلهليـل واتلكبـري الفائدة العرشون: ي

واتلحميد واذلكر اعمة صدقة، بل لك فعل خري صدقة فـ ن ذلـك جيعـل املسـلم ـحريصـاً ىلع أال 
 يرصف وقته إال يف فعل الصدقات.

ق ىلع الفائدة احلادية والعرشون: احلديث جيدد انلية يف قلـب املـؤمن ، ف تيـان الزوجـة واإلنفـا
األهل وطلب الرزق تكتب لإلاسان صدقات إذا نواها واـحهسبها عند اهلل، فهـذا جيعـل املـؤمن 

  دداً نلجمته مع مرور الوقت.
 



 احلديث السادس والعرشون:
 

لك سـال  مـن  }عن أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسـلم: 
فيه الشمر: تعدل بني اثنني صـدقة، وتعـني الرجـل يف دابتـه انلاس عليه صدقة لك يوم تطلع 

الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إىل  فتحمله عليها أو ترفع هل عليها متاعه صدقة، واللكمة
 رواه ابلخاري ومسلم. { الصالة صدقة، وتميط األذى عن الطريق صدقة

 الفوائد الرتبوية : 
  يف اإلاسـان ذاتـه لقـول " ىلع لك سـال  مـن انلـاس الفائدة األوىل : وجوب شكر نعم اهلل ال

 صدقة" أي لك عظم من عظام اإلاسان حيتاج إىل شكر هلل بصدقة ألنه ركبه وأتمه وأنعم به.
الفائدة اثلانية: اتلفكر يف انلفر مـن سـمات املـؤمنني كمـا قـال تعـاىل " وِف أنفسـكم أفـال 

 .21تبرصون" اذلاريات
أن تعدل بني اثنـني وأن حتمـل متـاع  : صدقات مااكن متعديا نفعه مثلالفائدة اثلاثلة: أفضل ال

 أخيك أو تعينه ىلع محله وإماطة األذى عن الطريق.
الفائدة الرابعة: ىلع املسلم أال حيتقر أي عمل حيهسبه عند اهلل سـبحانه، وذللـك يف ـحـديث أيب 

ألذى عن الطريق يعترب صـدقة هريرة  رد رفع متاع إاسان ىلع دابته وإاعنته ىلع ذلك وإماطة ا
 وهما عمالن قد حيتقرهما الشخص قبل سماع احلديث.

الفائدة اخلامسة: ـحديث أيب ذر ريض اهلل عنه السابق أغلب األعمال الـ  ذكـرت فيـه تهنـاول 
عالقة اإلاسان مع ربه سبحانه وتعاىل من ذكر وتهليل وحتميد وأمر بمعروف ونع عن منكـر، 

ريض اهلل عنه فأغلب األعمال يف عالقة اإلاسان مع إخوانه املسلمني ومع أما ـحديث أيب هريرة 
  تمعه، فهما ـحديثان يكمل أـحدهما اآلخر.

الفائدة السادسة: يريب يف انلفر اتلواضع ـحيث حيمـل املسـلم متـاع أخيـه وحيملـه ىلع دابتـه 
 ويميط األذى، فهذا لكه يطرد الكرب من القلب.



ب األخوة بني املسلمني يف تعاونهم وتعاضدهم وتآخيهم لقوهل" وتعني الفائدة السابعة: يريب جان
 الرجل يف دابته فتحمله عليها أو ترفع هل عليها متاعه".

الفائدة اثلامنة: شكر انلعم يكون بهسخريها يف طاعة اهلل كما قال اهلل آمراً آل داوود " اعملـوا 
 .13آل داوود شكر" سبأ 

 صالح بني انلاس وأنه صدقة للمسلم.الفائدة اتلاسعة: فيه فضل اإل
الفائدة العارشة: املسلم طيب ال خيرج من لسانه إال اللكمة الطيبة من سالم وذكر ودعوة وقرآن 

 وغري ذلك ولك هذا من الصدقة.
الفائدة احلادية عرش: فيه فضل امليشـ إىل الصـالة، خاصـة إن اكن املسـجد بعيـد فـلك خطـوة 

 صدقة.
احلديث حيث املسلم ىلع االسـتمرار يف األعمـال الصـاحلة يف لك األيـام ال  الفائدة اثلانية عرش:

يقف عند ـحد، وال يمل منها، وذلك لقوهل " لك يوم تطلع فيه الشمر، تعـدل .....، وذكـر أنـواع 
 األعمال الصاحلة".

ه ذكر الفائدة اثلاثلة عرش: يدل احلديث ىلع أن املسلم نافع مبارك يف مجيع أـحواهل، ف ن اكن لوـحد
اهلل فاكن هل بذلك صدقة ، وإن اتلىق مع غريه من املسلمني أاعنهم وأـحسـن صـحبتهم، وإن اكن 

 يف طريق أماط األذى فاكن هل باجلميع صدقة.
الفائدة الرابعة عرش: ينبيغ لإلاسان أن يستغل أمـور ـحياتـه االعتياديـة يلكسـب مـن ورائهـا 

غريه، ويذهب لطلب رزقه، ويسـافر، فعليـه صدقات، فمن بوريات احلياة أن خيالط اإلاسان 
أن يأمر باملعروف وينىه عن املنكر ويبـذل السـالم ويمـيط األذى ويعـني املسـلمني ويعطـي 

 اللكمة الطيبة فلك ذلك يكتبه اهلل هل.
الفائدة اخلامسة عرش: اإلسالم يعود املسلم ىلع املسؤويلة عن لك ما يكون ـحوهل فهو مسـؤول 

اته ومسـؤول عـن الطريـق فيمـيط مـا فيـه مـن اذى، ومسـؤول عـن عن أخيه املسلم وـحاج
 املتخاصمني فجمسىع لإلصالح بجمنهم فاإلسالم ال يريب انلاس ىلع األنانية وـحب اذلات فقط.



الفائدة السادسة عرش: املجتمع اإلسال  ال يرت بوجود املخاصمات واتلناـحر بـني أفـراده بـل 
ك غـريه وهكـذا ـحـق يلتـدم الصـف ويتوـحـد يصلح بجمنهم ف ن عجز شخص عن اإلصالح شار

 الشمل، وذللك جعل اإلصالح بني االثنني صدقة ـحق يشارك انلاس لكهم يف هذه الصدقة.
الفائدة السابعة عرش: اللكمة الطيبة بمفهومها العام يه ال  لجمر فيها أذى لغريه من املسلمني، 

 فله بها صدقة.
مشارك متفاعل يف قضـايا  تمعـه مـن إصـالح أو  الفائدة اثلامنة عرش: احلديث جيعل املسلم

 نظافة أو تقديم خدمة فلجمر متوانياً أو مسوفاً أو كسوالً اتكايلاً ىلع غريه انعزايلاً عما ـحوهل.



 احلديث السابع والعرشون:
 

الـرب ـحسـن } عن انلواس بن سمعان ريض اهلل تعاىل عنه عن انليب صىل اهلل عليه وسـلم قـال: 
 رواه مسلم. { ا ـحاك يف نفسك وكرهت أن يطلع عليه انلاساخللق واإلثم م

 }وعن وابصة بن معبد ريض اهلل تعاىل عنه قال: أتيت رسول اهلل صىل اهلل عليـه وسـلم فقـال: 
جدت تسأل عن الرب؟ قلت: نعم قال: استفت قلبك: الرب مااطمأنت إيلـه انلفـر واطمـأن إيلـه 

ـحديث ـحسن رواه  { الصدر، وإن أفتاك انلاس وأفتوكالقلب. واإلثم ما ـحاك يف انلفر وتردد يف 
 اإلمام امحد بن ـحنبل يف مسنده وادلار  ب سناد ـحسن.

 الفوائد الرتبوية : 
 الفائدة األوىل: فيه فضل ـحسن اخللق وأنه الرب.

 الفائدة اثلانية: األخالق ختتلف يف احلسن، ولكما اكن اخللق ـحسناً لكما اكن أعظم يف الرب.
 ثلاثلة: الرب عليه نور يعرفه لك أـحد، واإلثم يسبب شاكً وقلقاً.الفائدة ا

الفائدة الرابعة: الرشيعة يف  ملها واضحة بجمنه من ـحيث الـرب واإلثـم حبيـث ال يلتـبر احلـق 
 بابلاطل.

الفائدة اخلامسة: اهلل فطر عباده ىلع معرفة احلق والسكون إيله وقبوهل، وانلفرة من ضده وذلـك 
 ذا قال يف احلديث "الرب ما اطمأنت إيله انلفر".يف اجلملة، وهل

 الفائدة السادسة: دل ىلع أن انلفر تطمنئ للخري والرب، وذللك يصلح هلا وحلياتها.
الفائدة السابعة: من عالمات الرب ارتياح انلفر هل واطمدنانها به وسكونها إيله يف داخلها، وهذا 

 ألمر إذا اكن من الرب فجمسبب راـحة للضمري. رد عالمة ال أن ذلك ديلل، وإنما يف مجلة ا
 الفائدة اثلامنة: من عالمات اإلثم أنه يسبب ـحرجاً للنفر وضيقاً هلا.

الفائدة اتلاسعة: الرب ال يُستىح من فعله يف خلوات اإلاسان وِف املجتمعات العامة خبالف اإلثم 
منه، وهلذا قال عن اإلثم "ما  ف ن فعله يف اخللوة يسبب احلرج والضيق وفعله يف العالنية يستىح

 ـحاك يف صدرك وكرهت أن يطلع عليه انلاس" كما يف رواية.



 الفائدة العارشة: احلديث أصل يف باب الورع.
الفائدة احلادية عرش: الرب يشمل القيـام حبقـوق اهلل، والقيـام حبقـوق اخللـق، ويـدل ىلع ذلـك 

األوىل "الرب ـحسن اخللق" وهذا القيام حبقوق يف الرواية  -اختالف الروايهني يف تفسري الرب فقال 
 اخللق.

وِف الرواية اثلانية " الرب ما اطمأنت إيلـه انلفـر" وهـذا القيـام حبقـوق اهلل، ألنـه فيمـا بـني  -
 اإلاسان وبني ربه.

الفائدة اثلانية عرش: يدل ىلع أن اإلاسان ال يفعل مثلما يفعـل سـائر انلـاس سـواء اكن الفعـل 
، بل يتأ  ويستفت أهل العلم، ف ن لم جيـد نظـر يف ذلـك الفعـل أي العالمـات ـحالالً أو ـحراماً 

تنطبق عليه، عالمات الرب أم اإلثم؟ وهـذا يعـرف أـحيانـاً مـن خـالل املصـالح املرتتبـة عليـه 
 واملفاسد وهكذا.

الفائدة اثلاثلة عرش: يدل ىلع أن اإلاسان يف فتواه قـد جيانـب الصـواب، ومـع ذلـك لـم حيكـم 
 ه او انتقاصه ما دام بذل وسعه واجتهد، وهلذا قال " وإن أفتاك انلاس وأفتوك".بتأثيم

 الفائدة الرابعة عرش: الطااعت جتلب السعادة للمؤمن ألنها من الرب اذلي تطمنئ إيله انلفر.
الفائدة اخلامسة عرش: املعايص واذلنوب جتلب الشقاء لإلاسان ألنهـا مـن اإلثـم اذلي يـرتدد يف 

 ب احلرج والضيق.الصدر ويسب
الفائدة السادسة عرش: دل ىلع أن اإلكثار من أعمال الرب واخلري يزيد انلفر طمأنجمنـة وسـكوناً 

 واارشاـحاً.



 احلديث اثلامن والعرشون:
 

عن أيب جنيح العرباض بن سارية ريض اهلل تعاىل عنه قال: وعظنـا رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه 
منها العيون. فقلنا يا رسول اهلل كأنها موعظة مـودع  وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت

أوصيكم بتقوى اهلل عز وجل، والسمع والطاعة وإن تأّمر علـيكم عبـد، ف نـه  }فأوصنا، قال: 
من يعش منكم فسريى إختالفاً كثرياً، فعليكم بسن  وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عّضوا 

 داود والرتمذي  أبورواه  { ن لك بدعة ضاللةعليها بانلواجذ وإياكم وحمدثات األمور ف 
 الفوائد الرتبوية : 

 الفائدة األوىل: ينبيغ لإلاسان أن يستمع املواعظ بني فرتة وأخرى ألنها نافعة للقلب.
الفائدة اثلانية: ىلع اإلمام وطالب العلم والعالم أن يتعاهدوا انلاس باملواعظ كما اكن يفعل صىل 

 حابة ريض اهلل عنهم.اهلل عليه وسلم مع الص
الفائدة اثلاثلة: املوعظة جيب أن تكون بليغة قوية تؤدي هدفها وذللـك ىلع اإلاسـان أن خيتـار 

 ألفاظها وحيسن قصدها لعل اهلل أن ينفع بها.
الفائدة الرابعة: فيه بيان لعالقة القلب مع اجلوارح فمـق تـأثر القلـب وخشـع تـأثرت العيـون 

 فذرفت وبكت من خشية اهلل.
الفائدة اخلامسة: فقه الصحايب العرباض بن سارية ريض اهلل عنه ـحيث قدم قوهل " وجبت منهـا 

 القلوب " ىلع قوهل "ذرفت منها العيون" ألن القلب هو األصل.
الفائدة السادسة : خشية الصحابة ريض اهلل عنهم لربهم سبحانه، فبسـماعهم املـواعظ تـذرف 

 عيونهم وتوجل قلوبهم.
بعة: ابلاكء يف  الر الوعظ واذلكـر إذا غلـب ىلع اإلاسـان ال يكـون ريـاًء، كمـا الفائدة السا

 بكى الصحابة ريض اهلل عنهم يف ـحديث ابلاب.
الفائدة اثلامنة: الالكم انلافع هو اذلي خيالط القلـب فيـؤثر عليـه لصـدق قائلـه وإخالصـه يف 

 نصحه.



 عليه وسلم، وذللك قالوا " يا رسـول اهلل الفائدة اتلاسعة: فهم الصحابة وفطنتهم ملا قال صىل اهلل
كأنها موعظة مودع" ففهموا من خالل األلفاظ أنها وصية مودع ، وهذا الفهـم حيصـل بـالرتكزي 

 واإلنهباه، أما السهو والغفلة أثناء الوعظ فتضيع الفائدة ىلع صاـحبها.
ر أن ينصـح هل يف الفائدة العارشة: يرشع للمسلم أن يطلب الوصية من غـريه، وجيـب ىلع اآلخـ

 وصيته وال يغشه فيها.
الفائدة احلادية عرش: ىلع اإلاسان أن يتحرى أهل العلم والفضل ويطلـب مـنهم انلصـيحة ألن 

 نصيحتهم ووصيتهم أفضل من غريهم. 
الفائدة اثلانية عرش: أعظم الوصية ىلع اإلطالق الوصية بتقوى اهلل ألنهـا تعـين فعـل الطـااعت 

 ادلين بكامله.وترك املنهيات، فع 
الفائدة اثلاثلة عرش: دل ىلع وجوب السمع والطاعة لوالة أمر املسلمني، ـحيث أكد ذلـك بقـوهل" 

 وإن تأمر عليكم عبد" .
الفائدة الرابعة عرش: السمع والطاعة لو  أمر املسلمني من تقوى هلل سـبحانه وتعـاىل، فيطـاع 

 طاعة بعد قوهل " أوصيكم بتقوى اهلل".عبادة هلل وذللك ذكر صىل اهلل عليه وسلم السمع وال
الفائدة اخلامسة عرش: ضابط طاعة و  أمر املسلمني ما اكن يف ـحدود تقوى اهلل سبحانه، كمـا 
هو مذهب أهل السنة واجلماعة، وهذا الضابط والقيد يؤخذ من الربط بني قوهل صىل اهلل عليـه 

م " والسـمع والطاعـة وإن تـأمر وسلم " أوصيكم بتقـوى اهلل" مـع قـوهل صـىل اهلل عليـه وسـل
 عليكم عبد" . 

الفائدة السادسة عرش: احلديث يعالج تفرق وشق الصف وذلك باإلجتمـاع ىلع تقـوى اهلل وىلع 
 إمام واـحد.

الفائدة السابعة عرش: يعترب احلديث من معجزاته صىل اهلل عليه وسلم لقوهل " ف نه مـن يعـش 
 ـحدث بعد وفاته بزمن من تفرق ووجود اختالف. منكم فسريى إختالفاً كثرياًًً " وهذا ما

الفائدة اثلامنة عرش: لكما زاد ابلعد عن الرسالة انلبوية لكما زاد اإلختالف لغلبـة اجلهـل" ف نـه 
 من يعش منكم فسريى اختالفا كثرياً".



الفائدة اتلاسعة عرش: ذكـر يف احلـديث عالجـاً للفـ  واالفـرتاق واالخـتالف بـني املسـلمني، 
 -العالج يف أمور: ويتلخص

 األوىل: تقوى اهلل "أوصيكم بتقوى اهلل" 
 اثلانية: السمع والطاعة " والسمع والطاعة"
 اثلاثلة: اتلمسك بالسنة " فعليكم بسن ".

 الرابع: هجر ابلدع " وإياكم وحمدثات األمور".
وسـلم نـص الفائدة العرشون: دل ىلع ـحجية سنة اخللفاء الراشدين ألن انلـيب صـىل اهلل عليـه 

 عليها " فعليكم بسن  وسنة اخللفاء الراشدين املهديني ".
الفائـدة احلاديـة والعرشـون : فيـه تزكيــة للخلفـاء األربعـة ريض اهلل عـنهم أمجعـني لقــوهل " 

 الراشدين املهديني"
 -الفائدة اثلانية والعرشون: يف احلديث الهشديد ىلع اتلمسك بالسنة وذلك:

 : ففيها أمر.لقوهل " فعليكم بسن " -
 ولقوهل " عضوا عليها": فلفظ العض يدل ىلع اتلمسك يف معناه -
 ولقوهل " انلواجذ" ويه األباس ويه أقوى األسنان، فجمشعر ذلك بقوة اتلمسك. -

 -الفائدة اثلاثلة والعرشون: يف احلديث الهشديد ىلع هجر ابلدع، وذلك:
 لقوهل "إياكم ": ويه لكمة حتذير. -
 " : ويه من ألفاظ العموم وقد أضيفت ملا بعدها "بدعة" فاجتمع صيغتان للعمـوم ولقوهل " لك -

 "لك" واإلضافة.
 ولقوهل " ضاللة ": ويه وصف جلميع ابلدع بالضالل، وهذا من اذلم واتلحذير. -

الفائدة الرابعة والعرشون: فيه بيان تام تلعريف ابلدعة ـحيث ذكرها بعد قوهل " فعليكم بسن  
 فلفاء" فدل ىلع أن لك ما لجمر بسنة عنهم فهو بدعة.وسنة اخل

الفائدة اخلامسة والعرشون : فيه بيان حلكم مجيع ابلدع وأنها ال جتـوز ـحيـث وصـفها مجيعـاً 
 بالضاللة.



الفائدة السادسة والعرشون : ابلدعة ال يستحسن منها يشء أبداً ألنها ضاللة، فال يغرت اإلاسان 
 ا مصالح لجمست يف غريها.بتحسني من ـحسنها أو زعم فيه



 احلديث اتلاسع والعرشون:
 

عن معاذ بن جبل ريض اهلل تعاىل عنه قال: قلـت يارسـول اهلل أخـربين بعمـل يـدخلين اجلنـة 
لقد سألت عن عظيم وإنه لجمسري ىلع من يرسه اهلل تعاىل عليه: تعبد  }ويباعدين عن انلار قال: 

لزاكة وتصوم رمضان وحتج ابليت. ثـم قـال: أال أدلـك اهلل الترشك به شجمدا وتقيم الصالة وتؤيت ا
ىلع أبواب اخلري: الصوم جنة والصدقة تطفئ اخلطيدة كما يطفـئ املـاء انلـار وصـالة الرجـل يف 

( ـحق بلغ :   يعملـون( ثـم قـال أال أخـربك  جوف الليل ثم تال:  تتجاىف جنوبهم عن املضاجع
رسـول اهلل، قـال: رأس األمـر اإلسـالم وعمـوده برأس األمر وعموده وذروه سنامه؟ قلت بىل يـا 

الصالة وذروه سنامه اجلهاد ثم قال: أال أخربك بمالك ذلك لكه؟ قلت: بىل يـا رسـول اهلل. فأخـذ 
بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نيب اهلل وإنا ملؤاخذون بما نـتلكم بـه؟ فقـال: ثكلتـك 

 م أو قال: ىلع مناخرهم إال ـحصائد ألسـنتهم أمك يا معاذ. وهل يكب انلاس يف انلار ىلع وجوهه
 رواه الرتمذي وقال: ـحديث ـحسن صحيح. {

 الفوائد الرتبوية : 
 الفائدة األوىل: اتلأكيد ىلع أهمية السؤال يف طلب العلمن وقد مىض يف األـحاديث السابقة.

 الفائدة اثلانية: اإلاسان يسأل عن ما يريد ولو اكن أمر عظيما.
 : طالب العلم يسأل عما خيصه من األسدلة انلافعة، وذللك الصحايب قال "اخربين".الفائدة اثلاثلة

الفائدة الرابعة: السؤال يورد للعمل باجلواب وذللك قال " أخربين بعمل يدخلين اجلنة ويباعـدين 
 عن انلار".

لك قـال الفائدة اخلامسة: املعلم ينبيغ أن يمدح صاـحب السؤال اجليد تشجيعاً هل ىلع سؤاهل، وذل
 صىل اهلل عليه وسلم ملا سدل السؤال لقد سألت عن عظيم.

  -الفائدة السادسة: املعلم يستعمل بعض األسايلب يف تربجمته مثل:
 الهشجيع " لقد سألت عن عظيم ". -
 الهشويق " وإنه لجمسري ىلع من يرسه اهلل هل " مع قوهل قبل ذلك " عظيم". -



هر هذا من صيغة السؤال "أخربين عن عمل يدخلين اجلنـة الفائدة السابعة: أهمية احلديث، ويظ
ويباعدين عن انلار" ومن بداية اجلواب "لقد سألت عن عظـيم" وذللـك جعلـه اإلمـام انلـووي 

 رمحه اهلل من األـحاديث األربعني ألنه جيمع أصوالً عديدة.
نعـه ممـن يشـاء الفائدة اثلامنة: اتلوفيق لكه بيد اهلل ومن عنده سـبحانه يرزقـه مـن يشـاء ويم

وذللك قال " وإنه لجمسري ىلع من يرسه اهلل هل" وهذا يوجب اإلتلجـاء إيلـه سـبحانه وطلبهـا منـه 
 وبذل الوسع يف ذلك.

 الفائدة اتلاسعة: من فضائل أراكن اإلسالم أنها تدخل اجلنة وتباعد عن انلار.
 الفائدة العارشة: دل احلديث ىلع أن األعمال من اإليمان.

ادية عرش: تفسري الشهادتني العميل هو " تعبد اهلل ال ترشك به شـجمدا" حبيـث ترصـف الفائدة احل
 مجيع أنواع العبادة هلل وـحده.

 الفائدة اثلانية عرش: فيه ارش العلم لقوهل " أال أدلك ىلع أبواب اخلري ....".
فعـل انلـيب  الفائدة اثلاثلة عرش: العالم عليه أن يزيد يف اجلواب إن رأى الفائـدة يف ذلـك، كمـا

 صىل اهلل عليه وسلم يف احلديث ـحيث زاد ىلع اجلواب.
الفائدة الرابعة عرش: ادلاعية عليه أن خيتار األسلوب األمثل لنرش اخلري بـني انلـاس ودالتلهـم 
عليه وحتبجمبهم إيله، فقد قال الرسول صىل اهلل عليه وسلم " أال أدلك ىلع أبواب اخلـري؟" فجمـع 

 واحلث واالستفهام والهشويق.عدة أسايلب اكتلحضيض 
الفائدة اخلامسة عرش: فيه فضل الصوم وأنه محاية عن الشهوات واملحرمات وعالج هلا، وذللـك 

 قال " الصوم جنة" وأطلق ولم يقيده.
 الفائدة السادسة عرش: فيه فضل الصدقة وأنها تطفئ اخلطيدة.
ة، فمـن زلـت بـه القـدم يف فعـل الفائدة السابعة عرش: األعمال الصاحلة تكفر األعمال السجمد

 حمرم فليهبعه حبسنة.
الفائدة اثلامنة عرش: جعل انليب صىل اهلل عليه وسـلم الصـدقة بمزنلـة املـاء اذلي فيـه احليـاة 

 وانلماء، والصدقة كذلك فيها نماء للمال وتطهري هل ولصاـحبه من آفات اذلنوب.



خلطيدة بمزنلة انلار ال  حتـرق وتـدمر، الفائدة اتلاسعة عرش: جعل انليب صىل اهلل عليه وسلم ا
 واخلطيدة كذلك ىلع صاـحبها.

 الفائدة العرشون: فيه فضل صالة الليل ىلع انلهار وأنها تطفئ اخلطيدة.
الفائدة احلادية والعرشون: ىلع املسلم أن ينوع العبادات ما بني صالة وصـيام وصـدقة ونوافـل 

 ث.ـحق يفوز مميع الفضائل ال  ذكرت يف احلدي
الفائدة اثلانية والعرشون: احلديث فيه ـحث ىلع اإلكثار من أعمال الرس ال  ال يطلع عليها إال 
 اهلل اكلصيام والصدقة والصالة يف جوف الليل، وذلك ألنها أدىع للقبول واإلخالص والصدق.

اهلل عليـه الفائدة اثلاثلة والعرشون: فيه االسهشهاد من القرآن أثناء اللكمة كما فعل انليب صىل 
 وسلم.

الفائدة الرابعة والعرشون: السنة تفرس القرآن، فقد فرسـ انلـيب صـىل اهلل عليـه وسـلم قـوهل " 
 تتجاىف جنوبهم عن املضاجع" بأنها صالة الرجل يف جوف الليل.

الفائدة اخلامسة والعرشون: فيه فضل الصالة واجلهـاد يف اإلسـالم وذللـك اكنتـا عمـود األمـر 
 وذروة سنامه.

فائدة السادسة والعرشون: يدل ىلع علو مزنلة اجلهاد ومرتبتـه "وذروة سـنامه اجلهـاد" فـأىلع ال
 اليشء سنامه وأىلع السنام ذروته واجلهاد وكذلك.

 الفائدة السابعة والعرشون: فيه بيان خطر اللسان ىلع اإلاسان.
 نبيغ اخلوض فيه.الفائدة اثلامنة والعرشون: فيه فضيلة امساك اللسان عن اخلوض فيما ال ي

 الفائدة اتلاسعة والعرشون: أصل اخلري لكه كف اللسان لقوهل " أال أخربك بمالك ذلك لكه".
الفائدة اثلالثون: من أسايلب اتلعليم : اإلشارة أو اتلعليم املبارش. كما أخذ انليب صىل اهلل عليه 

 وسلم لسانه بيده وِف رواية " فأشار إىل لسانه".
 واثلالثون: دل ىلع أن أكرث أسباب دخول انلار هو اللسان فيجب احلذر منه.الفائدة احلادية 



الفائدة اثلانية واثلالون: الرشيعة تريب اصحابها ىلع العمل والفعل دون الـالكم اذلي ال معـال هل 
وذللك ذكر انليب صىل اهلل عليه وسلم يف أول احلديث أعمال كثرية من اإليمان وختم احلـديث 

 اللسان ويقصد مفاسده.باتلحذير من 
الفائدة اثلاثلة واثلالثون: يريب احلديث املسلم علىمحاسبة لسانه قبـل انلطـق بـأي عبـارة هـل 

 تقوده إىل انلار ىلع وجهه أم ال؟
الفائدة الرابعة واثلالثون: العالم يرايع الفروق بني اتلالميذ، وهلذا ملا اكن السائل هنـا معـاذ بـن 

ب علم شهد هل انليب صىل اهلل عليه وسلم بذلك أكرث هل يف اجلـواب جبل ريض اهلل عنه وهو طال
وأوسع لعلمه حباجته ذللك، وملا يكون السائل أعرابياً مثالً يعطيه انليب صىل اهلل عليـه وسـلم 

 جواباً يناسبه، وهذا من العلم حبال اتلالميذ.
دلنيا، يؤخـذ هـذا مـن قـوهل الفائدة اخلامسة واثلالثون: االاسان يوم القيامة حيصد ما زرع يف ا

صىل اهلل عليه وسلم " ـحصائد ألسنتهم" فليقم اإلاسان ىلع زرعه ايلوم ويلتعاهده ويلصلح منـه 
 ـحق يكون احلصاد يوم القيامة ثمراً ناضجاً.



 احلديث اثلالثون:
 

عن أيب ثعلبة اخلشين جرثوم بن نارش ريض اهلل تعاىل عنه عن رسو اهلل صـىل اهلل عليـه وسـلم 
إن اهلل تعاىل فرض فرائض فال تضيعوها، وـحـد ـحـدوداً فـال تعتـدوها وـحـرم أشـياء فـال  }ال: ق

ـحديث ـحسن رواه ادلار  { تنتهكوها، وسكت عن أشياء رمحة لكم غري اسيان فال تبحثوا عنها
 قطين وغريه.

 الفوائد الرتبوية : 
وايح وذللك تناسب مجيـع الفائدة األوىل: دل احلديث علىكمال الرشيعة اإلسالمية من مجيع انل

 األجيال ىلع مر السنني، وخمتلف العصور.
الفائدة اثلانية: يدل ىلع سهولة الرشـيعة اإلسـالمية، وأنهـا خايلـة مـن أمـور تعجزييـة بـل يه 

 باختصار فرائض تؤدي وحمرمات ترتك.
ر املسلم ذلك الفائدة اثلاثلة: دل احلديث ىلع أن االجياب واتلحريم لكه من عند اهلل، ف ذا اسهشع

 صعب عليه القول ىلع اهلل بال علم، وتبني هل خطر الفتوى.
 الفائدة الرابعة: فيه بيان رمحة اهلل سبحانه بعبادة لقوهل " وسكت عن أشياء رمحة بكم ".
 الفائدة اخلامسة: تزنيه اهلل سبحانه عن النسيان ولك صفة نقص وذم يف ـحقه سبحانه.

بع ادلقائق وأن يكلف اإلاسان نفسه ما لم يكلفه اهلل سبحانه، الفائدة السادسة: انلع عن ته
فيجوز لإلاسان أن يشرتي سلعة من ابلائع من غري أن يسأهل من أين أىت بها؟ أو يسـتحلفه أنهـا 
هل!!، وجيوز لإلاسان أن يأكل املباـحات ومجيع الطيبات من غري تعمق وغلو يف أصلها ومنشـأها 

 وما لم يزنل اهلل به سلطان.
الفائدة السابعة: املباـحات يف رشيعة اإلسالم أكـرث بكثـري مـن املنهيـات وذللـك لـم تـذكر يف 

 احلديث لكرب ـحجمها، بل لك ما لم يكن منهياً عنه فهو مباح.



 احلديث احلادي واثلالثون : 
 

عن أيب العباس سهل بن سعد الساعدي ريض اهلل تعاىل عنه قال: جاء رجل إىل انلـيب صـىل اهلل 
ازهد  }وسلم فقال: يا رسول اهلل دلين ىلع عمل إذا عملته أـحبين اهلل وأـحبين انلاس فقال:  عليه

 ـحديث ـحسن رواه ابن ماجه وغريه. { يف ادلنيا حيبك اهلل، وازهد يف ما عند انلاس حيبك انلاس
 الفوائد الرتبوية : 

 وعند انلاس.الفائدة األوىل: جيب ىلع املؤمن أن يسىع ألن يكون حمبوباً عند اهلل 
الفائدة اثلانية: ابلحث عن حمبة انلـاس ال ينـاقض حمبـة اهلل وال يعارضـها فـ ن املسـلم طيـب 

 حمبوب عند اهلل وحمبوب عند انلاس وِف املجتمع.
 الفائدة اثلاثلة: دل ىلع أن الزهد يف ادلنيا جيلب حمبة اهلل.

 ة انلاس.الفائدة الرابعة: دل ىلع أن الزهد يف ما عند انلاس جيلب حمب
 الفائدة اخلامسة: الزهد من أعمال القلب كما قاهل أمحد رمحه اهلل.

الفائدة السادسة: من أراد معرفة الزهد احلقييق يف ادلنيا فلينظر إىل زهده صىل اهلل عليه وسـلم 
ف نه جيد أن ـحقيقة الزهد أال يتعلق قلبه بادلنيا فيحبهـا وال يعـارض هـذا طلـب الـرزق فيهـا 

 املال والطعام كما اكنت ـحياته صىل اهلل عليه وسلم. واإلدخار من
الفائدة السابعة: الزهد فيما عند انلاس يقتيض عدم تعلق القلـب بمـا يف أيـدي انلـاس وقطـع 
انلفر من انلظر هلم واتلطلع ملا عندهم ومداهنتهم يف دين اهلل رجاء ما يف أيديهم وال يمنع هذا 

  ذلك.املبايعة واملتاجرة معهم والكسب وغري
 الفائدة اثلامنة: دل ىلع أن من تعلق بادلنيا وقدمها لم حيبه اهلل، ألنه سيقدم ادلنيا ىلع أمر اهلل.
الفائدة اتلاسعة: دل ىلع أن انلاس يكرهون من طلب منهم وسأهلم ما يف أيديهم، وهـذا مسـتقر 

 يف فطر انلاس وقلوبهم.
اهلل ألن القلب ال بد هل من متعلق يتعلـق بـه  : من زهد يف ادلنيا تعلق بما عند الفائدة العارشة

 ويثق به ويطمنئ إيله وهلذا من زهد يف ادلنيا أـحبه اهلل.



: احلديث بنيَّ ـحقيقة انلاس وأنهـم حيبـون مـا يف أيـديهم ويبغضـون مـن  الفائدة احلادية عرش
مـنهم،  سأهلم إياه، ويسعون ملصاحلهم ولو ىلع ـحساب دين غريهم، وال يـؤدون احلقـوق الواجبـة

 !!هذه ـحاهلم فمن عرفها كيف يتعلق بهم ويرجوهم ويقدم طاعتهم ىلع طاعة اهلل؟



 احلديث اثلاين واثلالثون : 
 

ريض اهلل تعاىل عنـه أن رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه  -سعد بن مالك ابن سنان-عن أيب سعيد 
 غريهما.ـحديث ـحسن، رواه ابن ماجه وادلار قطين و { البر وال بار }وسلم قال: 

 الفوائد الرتبوية : 
 الفائدة األوىل: ديلل ىلع رفع احلرج يف الرشيعة اإلسالمية.

 الفائدة اثلانية: يدل ىلع يرس اإلسالم وسهولة أـحاكمه.
الفائدة اثلاثلة: حيرم اإلبار بالغري مميع الصور واألشاكل، وذللك أطلق ال ر يف احلديث ولم 

 يقيد بقيد.
 ـحاكم اإلسالم الرشعية وتكايلفه ال بر فيها.الفائدة الرابعة: أ

 الفائدة اخلامسة: من مقاصد اإلسالم منع ال ر قبل وقوعه ورفعه بعد وقوعه.
 الفائدة السادسة: يريب يف انلفر عدم ـحب اذلات ولو ىلع ـحساب غريه من انلاس.

 أمور احلياة وشؤونها. الفائدة السابعة: يدل املسلم ىلع مرااعة غريه من انلاس واـحرتامهم يف مجيع
 الفائدة اثلامنة: يزرع األلفة بني املسلمني واملحبة واألخوة ألنه ين  ال ر مميعه.

 الفائدة اتلاسعة: يعترب احلديث قاعدة اعمة فلك أمر اكن فيه بر فيحرم رشاعً.



 احلديث اثلالث واثلالثون : 
 

لو يعطى انلاس  }اهلل عليه وسلم قال:  عن ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهما أن رسول اهلل صىل
 { بدعواهم الّدىع رجال أموال قوم ودماءهم، لكن ابلجمنـة ىلع املـّديع وايلمـني ىلع مـن أنكـر

 ـحديث ـحسن رواه ابليهيق وغريه.
 الفوائد الرتبوية : 

 الفائدة األوىل: يدل احلديث ىلع أن أـحاكم الرشيعة معللة أي هلا علة وـحكمه، فابلجمنة قررت يف
 الرشيعة ـحق ال يّديع رجال دماء رجال وأمواهلم.

الفائدة اثلانية: يدل أيضاً ىلع أن اهلل ـحكيم بعبادة خبري بهم رشع هلم من األـحاكم مـا يناسـبهم 
 ويهناسب مع طبيعتهم.

 الفائدة اثلاثلة: قد يوجد من انلاس من ال رادع عنده وال تقوى فيّديع دماء أناس وأمواهلم.
 بعة: يريب انلاس ىلع وجوب اتلثبت ـحق يف صغائر األمور.الفائدة الرا

الفائدة اخلامسة: يقيد احلديث إطالق اتلهم ىلع انلـاس ورواج الشـائعات بوجـود ابلجمنـة، فمـن 
 وجد بجمنه فله احلق يف اإلداعء، أما بمجرد الظن واخلرص فال يبيح لإلاسان ادلعوى.

 عليها ال تقبل. الفائدة السادسة: دل ىلع أن لك دعوى ال ديلل
 الفائدة السابعة: األصل براءة اإلاسان املسلم من لك تهمة ونقيصة ـحق تثبت بجمنة.

الفائدة اثلامنة: القايض حيكم بما ظهر هل من األمـر ببينـه أو يمـني، وال يـأثم إن بـذل وسـعه 
 واجتهد لكنه خالف ـحقيقة األمر وباطنه.

 .الفائدة اتلاسعة: احلديث أصل يف باب القضاء
الفائدة العارشة: الرشع يوازن بني احلفاظ ىلع ـحرمات املسلمني وذللك ـحرم  رد إطالق اتلهم، 

 وبني إيصال احلقوق هلم وذللك أوجب ابلجمنة، وهذا هو العدل اذلي أمر اهلل به.



الفائدة احلادية عرش: الرشع يريب انلاس ىلع تعظيم اهلل ومراقبتـه وذللـك اكـتىف مـن املـدىع 
ايلمني ألن املسلم يعظم اهلل واحللف به، فدليه الرضا بأن يغرم رشيطـة أالّ حيلـف  عليه بمجرد
 باهلل اكذباً.

الفائدة اثلانية عرش: احلديث يريب املسلم ىلع الرضا باحللف باهلل، فاملديع إذا لم يكن هل بجمنـة 
 وـحلف املديع عليه فعليه أن يرت تعظيماً لليمني.

 احلديث الرابع واثلالثون : 
 

عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل تعاىل عنه قال: سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسـلم يقـول: 
من رأى منكم منكراً فليغريه بيده، ف ن لم يستطع فبلسانه، ف ن لـم يسـتطع فبقلبـه، وذلـك  }

 رواه مسلم. { أضعف اإليمان
 الفوائد الرتبوية : 

 حتمل املسـؤويلة، وأن لك شـخص مـنهم يعنيـه الفائدة األوىل: يريب احلديث مجيع املسلمني ىلع
 أمر غريه و تمعه وذللك قال "من رأى منكم منكراً فليغريه".
اجلميع لصيغة العموم يف احلـديث "  الفائدة اثلانية: األمر باملعروف وانلع عن املنكر واجب ىلع

األمـر ىلع  من " لكن يقيد ىلع ـحسب اإلستطاعة والقدر لقوهل " ف ن لم يسـتطع" ـحيـث علـق
 اإلستطاعة.

الفائدة اثلاثلة: يريب املجتمع ىلع معاجلة األخطاء ال  يرونهـا وأالّ يقـف الشـخص ـحـائراً كـأن 
 األمر ال يعنيه.

الفائدة الرابعة: يدل ىلع أن املنكرات تقـع يف املجتمـع اإلسـال  لكـن جيـب أالّ تقـر وتصـبح 
 مألوفة.

 ت خمتلفة ولجمر درجة واـحدة.الفائدة اخلامسة: تغيري املنكر ىلع درجا
الفائدة السادسة : إذا لم يستطع املسلم أمراً من األمور فعليه أن حيبث عن أمر آخر يقدر عليه 

 وذللك قال يف احلديث " ف ن لم يستطع" مرتني يف احلديث.



ما  الفائدة السابعة: درجات تغيري املنكر ديلل ىلع أن اهلل ال يكلف اإلاسان إالّ ما يستطيع، أما
 اكن خارجاً عن قدرته فال يطالب رشاعً به.

الفائدة اثلامنة: يدل احلديث ىلع أن اإليمان يزيد وينقص فمن أنكر بقلبه لجمر كمن قدر ىلع 
 تغيريه.

الفائدة اتلاسعة: قوهل " من رأى " يدل ىلع أن املنكر مشاهد وظاهر، أما إن أرسه صاـحبه وأخفـاه 
 ن دلت  القرائن( والشواهد فيكون يف ـحكم الظاهر.فال جيوز اتلصنت واتلهبع إالّ إ

الفائدة العارشة: قوهل "فبقلبه" يدل ىلع أن املنكر ال يرت به وال يقر ولو بالقلب اذلي ال يطلع 
 عليه إالّ اهلل.

الفائدة احلادية عرش: احلديث ديلل ىلع أن القلب هل عمل يف اإليمان، فمن عمله إنكار املنكـر 
 وعدم الرضا به.



 احلديث اخلامر واثلالثون : 
 

ال حتاسـدوا وال  }عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قـال : قـال رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وسـلم: 
تناجشوا، وال تباغضوا وال تدابروا وال يبع بعضـكم ىلع بيـع بعـض وكونـوا عبـاد اهلل إخوانـا. 

ويشري إىل صـدره  -قوى ها هنا املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذهل وال يكذبه وال حيقره اتل
حبسب إمرئ من الرش أن حيقر أخاه املسـلم. لك املسـلم ىلع املسـلم ـحـرام : دمـه  -ثالث مرات
 رواه مسلم. { وماهل وعرضه

 الفوائد الرتبوية : 
 الفائدة األوىل: احلديث يريب املجتعمع املسلم ىلع األخوة احلقة.

 ة يه ال  ال تباغض فيها وال حتاسد وال تقاطع.الفائدة اثلانية: األخوة الرشعية احلقيقي
 الفائدة اثلاثلة: دل ىلع أن األخوة بني املسلمني ومجع اللكمة أمر مقصود من مقاصد الرشيعة.

 الفائدة الرابعة: الرشع حيرم لك ما من شأنه خدش األخوة من ـحسد وتقاطع وغريه.
نكاح جيب أن يراىع فيها جانـب األخـوة الفائدة اخلامسة: املعامالت ادلنيوية من بيع ورشاء و

وذللك ـحرم الرشع بيع املسلم ىلع بيع أخيه ورشاؤه ونكاـحه ىلع أخيه املسلم ملا يهسبب ذلـك 
 من قطع للموده وزرع للبغضاء.

 الفائدة السادسة: دل ىلع وجوب انلصح للمسلم وصفاء القلب هل.
الكـذب عليـه واـحتقـاره، ألنهـا مجيعـاً الفائدة السابعة: حيرم ظلم املسلم ألخيـه وخذالنـه هل و

 ختالف معال األخوة الرشيع.
الفائدة اثلامنة: تربية انلفر ىلع األخوة الرشعية يعالج الكرب اذلي هو غمط انلاس واـحتقارهم، 

 ف ذا نظر إيلهم ىلع أنهم أخوة هل فيجب عليه حمبتهم ونرصتهم ذهب عنه ب ذن اهلل الكرب.
يف اإلسالم مزيان اتلقوى، واتلفاضل يكون بجمـنهم ىلع أساسـها، ولـجمر الفائدة اتلاسعة: املزيان 

 ألي أمر من أمور ادلنيا، وذللك قال " اتلقوى ها هنا".



الفائدة العارشة: حمل اتلقوى يف القلب وتظهر آثارها ىلع اجلوارح، وهلذا أشار إىل صدره عنـدما 
 ذكر اتلقوى.

ار املسلم ألخيه املسلم، ألنه ينايف املحبة الواجبـة الفائدة احلادية عرش: بنّي احلديث خطر اـحتق
 هل إضافة إىل أنه نوع كرب وقد ـحرمه اهلل.

الفائدة اثلانية عرش: اإلسالم ال يقيم ألمور ادلنيا من مال وجاه أي اعتبار يف ـحال اتلفاضل بني 
هلل وإنمـا اإلعتبـار املسلمني، ألنها من فضل اهلل يؤتيه اهلل من يشاء، فال يغرت اإلاسان بما آتاه ا

 للتقوى فليحاسب اإلاسان نفسه عنها.
الفائدة اثلاثلة عرش: دل ىلع من أعطي من ادلنيا ال يدل ىلع فضله عند اهلل، وإنما الفضـل ملـن 

 أعطي من أمور اآلخرة من اتلقوى والعمل الصالح.
 أو دمائهم وأنفسهم. الفائدة الرابعة عرش: حيرم اإلعتداء ىلع املسلمني سواء بماهلم أو أعراضهم

الفائدة اخلامسة عرش: جيب ـحفظ غيبة األخ املسلم يف ـحال غيابه خاصة، فـال يسـتغل غيابـه 
 ويسهبيح عرضه بل جيب ـحفظ عرضه يف غيبته كما يف ـحال ـحضوره.
 الفائدة السادسة عرش: احلديث يقتيض إيصال انلفع لألخ املسلم.

ـحقوق األخوة اإلسالمية، وذللك نص عليها انليب  الفائدة السابعة عرش: تقوى اهلل تقتيض ـحفظ
صىل اهلل عليه وسلم يف هذا احلديث بقوهل " اتلقوى هـا هنـا " وذكـر قبلهـا وبعـدها شـجمداً مـن 

 احلقوق اإلسالمية.



 احلديث السادس واثلالثون :
 

من عنه، عن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال:  من نفَّر عـن مـؤ عن أيب هريرة ريض اهلل تعاىل
كربة من كرب ادلنيا، نفَّر اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يرسَّ ىلع معرس، يرسَّ اهلل 
عليه يف ادلنيا واآلخرة، ومن سرت مسلما، سرته اهلل يف ادلنيا واآلخرة، واهلل يف عون العبد ما اكن 

ريقا إىل اجلنـة، ومـا العبد يف عون أخيه. ومن سلك طريقاً يلتمر فيه علما، سهَّل اهلل هل به ط
اجتمع قوم يف بيـت مـن بيـوت اهلل يتلـون كتـاب اهلل ويتدارسـونه بجمـنهم، إال نزلـت علـيهم 
أ بـه عملـه لـم  تهم املالئكة، وذكرهم اهلل فيمن عنده، ومن بطَّ كينة، وغشجمتهم الرمحة وـحفَّ السَّ

 يرسع به اسبه( رواه مسلم
 الفوائد الرتبوية : 

احلث ىلع املسارعة يف تنفجمر الكـرب وتجمسـري العسـري والسـرت ىلع  الفائدة األوىل: ي احلديث
 املسلمني.

 الفائدة اثلانية: اجلزاء من جنر العمل.
الفائدة اثلاثلة: قوهل " من نفَّر " : اتلنفجمر: اتلخفيف، فيدل ىلع أن املسـلم عليـه أن يسـىع يف 

 ختفيف الكرب عن املسلمني ولو لم تزل الكربة بكاملها.
ج" فتـدل الروايتـان ىلع أن املسـلم الفائدة  الرابعة: جاء يف رواية " من نفَّر" وِف رواية " من فـرَّ

 عليه أن يسىع إما تلفريج الكربة ف ن لم يستطيع فتنفجمسها وختفيفها ىلع أقل تقدير.
الفائدة اخلامسة: من نفر عن مؤمن كربة نفر اهلل عنه كربة من كرب يـوم القيامـة، ولكمـا 

 تنفجمر الكرب عن املؤمنني نّفر اهلل عنه كرباً كثرية يوم القيامـة، فـ  ظـاهر أكرث العبد يف
 احلديث ـحث ىلع اتلكثري من السيع يف تفريج الكرب.

الفائدة السادسة: يقتيض احلديث تفقد املسلمني من ـحيث احلوائج والكرب واإلعسار، فيكـون 
 هم.املؤمن يح القلب جتاه إخوانه يسمع أخبارهم، ويتفقد ـحواجئ



الفائدة السابعة: يريب املجتمع ىلع املحبة واألخوة بجمنهم، ف ن مساعدة املحتاج وتفريج الكربـات 
 من اإليمان.

 الفائدة اثلامنة: فيه فضل تنفجمر الكربات واتلجمسري ىلع املعرس والسرت ىلع املسلم.
ون العبـد مـا اكن الفائدة اتلاسعة: احلديث تفسري عميل لقوهل صىل اهلل عليه وسلم " اهلل يف عـ

 العبد يف عون أخيه" فمعونة األخ تقتيض تفقد ـحواجئه ومساعدته وتفريج كربته.
الفائدة العارشة: من أراد معونة اهلل وتوفيقه فلجمسـع يف إاعنـة غـريه مـن املسـلمني ألن اهلل يف 

 عون العبد ما اكن العبد يف عون أخيه.
مع املسلم بني أفراده، الغين يساعد الفقري، اجلار الفائدة احلادية عرشة: يبني احلديث ـحياة املجت

يسىع لكسب مودة جاره واملورس يوسع ىلع املعرس، خبالف املجتمع الغريب ايلوم، الوادل ال يعـرف 
ابنه فضالً عن جاره، اليح الواـحد متفكك، الواـحد منهم يسىع ويكدح ويتفا  لكـن نلفسـه 

 ي فضلنا باإلسالم.فقط، وال يعرف إالَّ نفسه، فاحلمد هلل اذل
الفائدة اثلانية عرشة: فيه احلث ىلع طلب العلم،لقوهل صىل اهلل عليه وسلم " ومن سلك طريقـا 

 يلتمر فيه علما " .
الفائدة اثلاثلة عرش: فيه تربية لطالب العلم ىلع سلوك الطرق املوصلة للعلم، والسفر، والغربـة 

 ألجله.
 يوصل للجنة، ألن العلم انلافع يورث العمل الصالح. الفائدة الرابعة عرش: طلب العلم الرشيع

الفائدة اخلامسة عرش: يف احلديث احلث ىلع اجللجمر الصالح اذلي جيتمع معه تلـدارس كتـاب 
 اهلل.

الفائدة السادسة عرش: فيه احلرص ىلع تهبع ـحلـق العلـم و ـالر اذلكـر ملـا فيهـا مـن اخلـري 
 تركها فقد ـحرم نفسه. العظيم، فمن ـح   لر علم أو ـحلقة ذكر ثم

الفائدة السابعة عرش: فيه أن املسجد لجمر خاصاً بالصالة، بل تعقد فيـه  ـالر العلـم وـحلـق 
اذلكر وـحفظ القرآن وتدارس العلم لقوهل " يف بيت مـن بيـوت اهلل " فينـبيغ لألئمـة أن جيعلـوا 

 املساجد واجلوامع  الر علم وذكر.



كر وتدارس العلم ـحيث تزنل عليهم السـكينة وتغشـاهم الفائدة اثلامنة عرش: فضل  الر اذل
 الرمحة وحتفهم املالئكة ويذكرهم اهلل فيمن عنده.

الفائدة اتلاسعة عرش: املنهج السليم لقراءة القرآن وـحفظه هو تالوته ومن ثم تدارسـه ومعرفـة 
 معانيه، وذللك قال صىل اهلل عليه وسلم " يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه بجمنهم".

فائدة العرشون: تالوة القرآن وتدارسه يورث السكينة والطمأنجمنة لقـوهل " إالَّ نزلـت علـيهم ال
 السكينة ".

الفائدة احلادية والعرشون: املسارعة يف اإلسالم تكون بالعمل ال بالنسب وذللك قال صىل اهلل 
 عليه وسلم " ومن بطأ به عمله لم يرسع به اسبه ".

اتلفاضل بني أهل اإلسالم بالنسب غري معتـرب رشاعً أبـداً فـال يقـدم الفائدة اثلانية والعرشون: 
 وال يؤخر عند اهلل، وهلذا اكن اتلفاخر بالنسب من أمور اجلاهلية ال  ـحرمها اهلل.

الفائدة اثلاثلة والعرشون: احلديث يدل ىلع أن املسلم عليه أالَّ يهبع عرثة أخيه املسلم وسقطته 
 يسرتها. ومن ثم ينرشها ويشهرها، بل

 الفائدة الرابعة والعرشون: دل ىلع أن من ذكر اهلل ذكره اهلل يف املأل األىلع.
الفائدة اخلامسة والعرشون: جزاء اهلل أعظم من عمل العبد، وهذا من فضـله سـبحانه فالعبـد 

 يعمل العمل الصغري فيتقبله اهلل ثم جيازيه اجلزاء األعظم.



 احلديث السابع واثلالثون :
 

عباس ريض اهلل عنهما عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبـارك  عن ابن
وتعاىل قال:  إن اهلل كتب احلسنات والسجمدات ثم بنّي ذلك، فمن هّم حبسنه فلم يعملهـا كتبهـا 
اهلل عنده ـحسنه اكملة وإن هّم بها فعملها كتبها اهلل عنده عرش ـحسنات إىل سـبعمائة ضـعف 

ثرية. وإن هّم بسجمدة فلم يعملها كتبها اهلل عنده ـحسنة اكملة وإن هم بها فعملهـا إىل أضعاف ك
 كتبها اهلل سجمدة واـحدة( رواه ابلخاري ومسلم

 الفوائد الرتبوية : 
الفائدة األوىل: فيه ديلل ملذهب أهل السنة واجلماعة ىلع أن اهلل كتب احلسنات والسـجمدات ىلع 

 إن اهلل كتب احلسنات " .اإلاسان وقدرها وشاءها، لقوهل " 
 الفائدة اثلانية: رمحة اهلل سبحانه بعباده.

الفائدة اثلاثلة: فيه ـحث ىلع انلية الصادقة يف فعل اخلريات، فمن هّم حبسـنة كتبهـا اهلل ولـو لـم 
 يعملها الشخص فيكون املسلم ما بني عمل صالح ونية صادقة.

عرش ـحسـنات ثـم إىل سـبعمائة ضـعف ثـم إىل الفائدة الرابعة: العمل الصالح يضاعفه اهلل إىل 
 أضعاف كثرية.

 الفائدة اخلامسة: اهلم باحلسنة يكتبه اهلل لصاـحبه.
الفائدة السادسة: فعل احلسنة بعد اهلم بها أفضل من  رد اهلم، ففرق بني ـحسـنة يكتبهـا اهلل 

 ـحسنة واـحدة وبني أن تضاعف إىل أضعاف كثرية.
 سبحانه وتعاىل بعباده كما ذكره انلووي رمحه اهلل.الفائدة السابعة: فيه لطف اهلل 

 الفائدة اثلامنة: الرتغيب من أسايلب ادلعوة إىل اهلل.
الفائدة اتلاسعة: يريب يف املؤمن جانب الرجاء وهو من أعمال القلوب، ألنه يورث ـحسـن الظـن 

 باهلل ويقود للعمل.



اإلاسان وبني أنه يعاقبه عليها، لقوهل  الفائدة العارشة: ال تعارض بني أن اهلل كتب السجمدات ىلع
" فعملها " فنسب العمل لإلاسان نفسه مع إرادتـه واختيـاره وبيـان اهلل هل أعظـم بيـان لفضـل 
احلسنات وما أعده اهلل ملن عمل ـحسنة، فمن ترك بعـد ذلـك وذهـب للسـجمدات باختيـاره فـال 

 يلومنَّ إالَّ نفسه.
ىلع  رد هم اإلاسان ومن باب أوىل أعماهل، فسبحان من الفائدة احلادية عرشة: فيه إطالع اهلل 

 ال ختىف عليه خافيه.
الفائدة اثلانية عرشة: يزيد يف جانب احلياء عند املؤمن ألن اهلل مطلع ىلع رسيرته بـل وعملـه 

 السجمدات، فمن استح  هذا زاد ـحياؤه من اهلل سبحانه.
هـذا احلـديث فقـد فـّرط أعظـم تفـريط، الفائدة اثلاثلة عرش: من فّضل السجمدات وعملها بعد 

 وقامت عليه احلجة.
الفائدة الرابعة عرش: يـدل ىلع كمـال غـال اهلل سـبحانه وتعـاىل، ف نـه جيـازي بـاهلم باحلسـنة 

 . ًوبمضاعفة احلسنة وال ينقص مما عنده شجمدا
ال الفائدة اخلامسة عرش: يوجب احلديث شكر املوىل سبحانه وتعاىل ىلع صفاته العظيمة كما قـ

 انلووي رمحه اهلل: "هللف احلمد واملنة سبحانه ال حييص ثناء عليه" أ.ه.
الفائدة السادسة عرش: يكتب اهلل احلسنات والسجمدات ال  يعملها اإلاسان ـحق تقـام احلجـة 
عليه من نفسه وحتقيقاً لكمال العدل فال يظن من عمل السجمدات واسـيها أنهـا ضبـت وفاتـت 

 ـحفظها إن لم يتدارك نفسه بتوبة.واسيت بل كتبها اهلل و
الفائدة السابعة عرش: يريب يف املسلم اخلوف من اهلل لقوهل " فمن هـم بسـجمدة فلـم يعملهـا " أي 

 خوفاً من اهلل، واخلوف من مقامات القلوب.
الفائدة اثلامنة عرش: فيه فضل اخلوف من اهلل ومراقبته سبحانه، فقد كتب ملن ترك السـجمدة ـ 

 ـ كتبها هل ـحسنة فهذا اذلي يورثه اخلوف من اهلل سبحانه ومطالعته ومراقبته. خوفاً من اهلل
الفائدة اتلاسعة عرش: اإلاسان مع بيان فضل اهلل قد يغلبـه هـواه ونفسـه والشـيطان فيقـع يف 

 اذلنب، لكن من فضل اهلل ورمحته أنه يكتبها عليه سجمدة واـحدة، ف ن تاب تاب اهلل عليه.



 الثون :احلديث اثلامن واثل
 

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :  إن اهلل تعاىل قال: مـن 
اعدى يل ويّلا فقد آذنته باحلرب. وما تقّرب إيّل عبدي بيشء أـحـبَّ إيلَّ ممـا افرتضـته عليـه. وال 

ـه اذلي يبرصـ يزال عبدي يتقرَّب إيلَّ ـحق أـحبه، ف ذا أـحببته كنت سمعه اذلي يسمع بـه ، وبرص
به، ويده ال  يبطش بها، ورجله ال  يميش بها. ولنئ سألين ألعطينه، ولنئ استعاذين ألعيذنه( 

 رواه ابلخاري
 الفوائد الرتبوية : 

الفائدة األوىل: فيه الوعيد الشديد ملن آذى عبداً من عباد اهلل الصادقني ـحيث توعده اهلل بقوهل 
 " فقد آذنته باحلرب " .

 ائدة اثلانية: فيه احلث ىلع أن يكون الشخص من أويلاء اهلل ـحق حيصل هل هذا الفضل.الف
الفائدة اثلاثلة: يدل ىلع مزنلة اإلاسان املؤمن الصادق عند ربه، وأنها مزنلة اعيلة ـحيـث ينـتقم 

 اهلل هل إن أوذي.
قلـب، ألنهـا مـأخوذة الفائدة الرابعة: الوالية هلل ختتلف ىلع ـحسب زيادة اإليمان واتلقوى يف ال

من الو  بسكون الالم وهو القرب، وال شك أن القرب إىل اهلل خيتلف ب ختالف الطااعت، فعىل 
هذا لكما اكن الشخص أكرث إيماناً وأشد صدقاً وأىلع إخالصاً لكما ارتفعت درجة واليته. الفائدة 

 اخلامسة: فيه حمبة اهلل ألويلائه ـحيث ينترص هلم إذا مسوا بسوء.
 فائدة السادسة: يدل ىلع عظيم غضب اهلل وشدته لكمال قوته سبحانه.ال

الفائدة السابعة: دل ىلع أن تقصد إيذاء املؤمنني معصية من املعايص وكبرية من كبـائر اذلنـوب 
 ألن اهلل رتب عليها احلرب.

 الفائــدة اثلامنــة: احلــديث يبعــث الطمأنجمنــة والراـحــة للمــؤمن ألن اهلل تكفــل باإلنتقــام هل،
واملطلوب منه فقط راعية إيمانه وزيادته ـحـق ترتفـع درجـة واليتـه فيكـون املـؤمن إذا ابـتيل 

 مشغوالً باحلفاظ ىلع إيمانه وزيادته غري ناظر إىل عدوه ألن اهلل تكفل فيه.



الفائدة اتلاسعة: دل احلديث ىلع أن الفرائض أىلع من انلوافل مجيعاً لقوهل " وما تقرب إيل عبدي 
 إيل مما افرتضته عليه " .بيشء أـحب 

الفائدة العارشة: قوهل " وما تقرب إيلَّ عبدي بيشء أـحب إيلَّ مما افرتضته عليه، وال يزال عبـدي 
يتقرب إيلَّ بانلوافل" فيه تفسري ملعال الو ، وأن من أدى الفرائض ثم أتبعها بانلوافـل ـحصـل ىلع 

درجة واليته أىلع إىل أن يصـل إىل درجـة والية اهلل ولكما اكن ـحرصه ىلع ذلك أكمل لكما اكنت 
 احلديث ويه اإلـحسان.

الفائدة احلادية عرشة: فيه رد ىلع الصوفية اذلين يزعمون أن الو  مزنلة من بلغها سقطت عنه 
اتلاكيلف، فمن تأمل احلديث وجد ان من بلغ مرتبة الوالية فعليه أن يزداد ـحفاظاً ىلع الفرائض 

 وانلوافل.
ة عرشة: اهلل حيب الطااعت وىلع رأسها الفرائض لقوهل " وما تقرب إيلَّ عبدي بيشء الفائدة اثلاني

 أـحب إيل مما افرتضته عليه " .
الفائدة اثلاثلة عرش: أداء انلوافل حيتاج إىل استمرار وحمافظة ومداومة ـحق يرتيق الشـخص إىل 

 درجة أكمل وهلذا قال " وال يزال " ويه لكمة تدل ىلع اإلستمرارية.
الفائدة الرابعة عرش: يدل ىلع أن انلوافل مما يتقرب بها إىل اهلل، ال كما ينظر إيلها بعـض انلـاس 

 ايلوم أنه ال يأثم تاركها فنظروا إىل اإلثم وعدمه وفاتهم أنها مما يقرب إىل اهلل.
 الفائدة اخلامسة عرش: للنوافل فائدتان مذكورتان يف احلديث:

 يف املزنلة، وهلذا قال " وال يزال عبدي يتقرب إيلَّ بانلوافل ".األوىل: أنها تقرب إىل اهلل 
 اثلانية: تورث حمبة اهلل سبحانه للعبد لقوهل " ـحق أـحبه ".

 الفائدة السادسة عرش: فيه إثبات صفة املحبة هلل سبحانه وتعاىل.
وأنـواع  الفائدة السابعة عرش: احلديث فتح ابلاب أمام املسلم يلعمـل مـا يسـتطيع مـن انلوافـل

 العبادات، وهلذا أطلق انلوافل ولم يقيدها بقيد.
 الفائدة اثلامنة عرش: العبودية هلل يه ـحقيقة الوالية وهلذا كرر لكمة " عبدي " مرتني.



الفائدة اتلاسعة عرش: احلديث يريب املسلم ىلع العمل الصالح يللتمر حمبة اهلل لقوهل " وال يزال 
 لم يف ـحياته يرصفها يف طاعة اهلل ومرضاته.عبدي يتقرب " وهذا هو شأن املس

الفائدة العرشون: فيه كرم اهلل سبحانه ـحيث يعني املؤمن ىلع العمـل الصـالح ثـم يقبلـه منـه 
 وحيبه ألجله فله الفضل أوالً وآخراً.

الفائدة احلادية والعرشون: يف احلديث بيان تلوفيق اهلل ملن أـحبه أيما توفيق، فقد ـحـاز الفـالح 
 لكه.
 -فائدة اثلانية والعرشون: ثمرات حمبة اهلل للعبد تتجىل يف أمور:ال

 يوفقه اهلل يف سمعه فال يسمع إالّ ما حيبه اهلل. -أوالً:
 يوفقه اهلل يف برصه فال ينظر إىل احلرام، بل يطيع اهلل يف عينيه. -ثانياً:
  اهلل عنه.يوفقه اهلل يف يده فال يترصف إالَّ بما حيب اهلل ويهجر ما نىه -ثاثلاً:
 يوفقه اهلل يف رجله فال ختطو إالَّ ملا يرضاه اهلل. -رابعاً:

 يستجاب داعؤه، ـحيث أكدَّ ذلك بالالم وانلون فقال " ألعطينَّه " . -خامساً:
يعيذه اهلل من لك سوء، ـحيث أكّد اهلل ذلك بالالم وانلون فقال " ألعيذنه ". اسـأل اهلل  -سادساً:

 الكريم من فضله.
ة اثلاثلة والعرشون: الطااعت إذا فعلها اإلاسان ثم استمر عليها تطرد من قلبـه أي حمبـة الفائد

 غري اهلل.
الفائدة الرابعة والعرشون: يف احلديث تربيـة ألهـل الطاعـة واألويلـاء أن مـا ـحصـل هلـم مـن 
الطااعت وابلعد عن السجمدات إنما هو بفضل اهلل ـحيث أـحبهم فيطرد هذا الكـرب والعجـب مـن 

 لب وال يرتك للشيطان مدخل.الق
الفائدة اخلامسة والعرشون: يدل احلديث ىلع أن من وقع يف املعايص واستمر فيها نقصـت حمبـة 

 اهلل هل، وهذا من شؤم املعصية.



ه " رد ىلع أهـل  الفائدة السادسة والعرشون: قوهل " ولنئ سألين ألعطينَّه ولنئ استعاذ يب ألعيذنَـّ
موا من قوهل " كنت سمعه وبرصه ويده ورجله " عقيدة احللول ابلاطلة. اإلحلاد واحللول اذلين فه

 فقد قال " لنئ سألين " فأثبت سائل وهو العبد ومسؤول وهو اهلل.
الفائدة السابعة والعرشون: قوهل " كنت سمعه اذلي يسمع به ... احلديث " هذا تفسري ملعيـة اهلل 

 اخلاصة بعباده املؤمنني وأويلائه الصادقني.
لفائدة اثلامنة والعرشون: دل احلديث ىلع أن أساس الطاعة وأصلها حمبة اهلل يف القلـب، فمـن ا

 أـحب اهلل أطاعه، ف ن قويت حمبته زادت طاعته.
الفائدة اتلاسعة والعرشون: دل احلديث ىلع أن أساس املعايص وأصلها حمبة غرياهلل من هوى أو 

هلل ىلع قدر حمبتـه ذللـك الغـري، فـ ن زادت  نفر أو دنيا، فمن أـحب غري اهلل نقص من طاعته
حمبته لغري اهلل وقع يف الرشك، ومن هنا قال انليب صىل اهلل عليه وسـلم " تعـبر عبـد ادلينـار" 

 فعبوديته هل ىلع قدر حمبته هل.
الفائدة اثلالثون: قوهل " يكره املوت " يدل ىلع أن اجلزع من املوت وعدم حمبته ال إثـم فيـه، ألن 

  احلديث عن املؤمن.الالكم يف
الفائدة احلادية واثلالثون: قوهل " أكره مساءته " يدل ىلع شدة املوت وصعوبة نزوهل وهلذا سـماها 

 اهلل " مساءة " أي حيصل هل سوء فيه، فنسأل اهلل أن يهون علينا سكرته.
اً واملـؤمن يكـره الفائدة اثلانية واثلالثون: املراد بالرتدد هنا أن اهلل كتب املوت ىلع انلاس مجيعـ

املوت ملا فيه من شدة وكرب، فاهلل كتبه ىلع انلاس ومع ذلك يكره سـبحانه مـا ييسـء املـؤمن 
 فسىم ذلك تردداً.



 احلديث اتلاسع واثلالثون : 
 

عن ابن عباس ريض اهلل عنهما أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال :   إن اهلل جتاوز يل عن 
 استكرهوا عليه( ـحديث ـحسن رواه ابن ماجه وابليهيقأم  اخلطأ والنسيان وما 

 الفوائد الرتبوية : 
 الفائدة األوىل: فيه كرم اهلل سبحانه وتعاىل وعظيم عفوه، ـحيث جتاوز عن تلك األمور.

الفائدة اثلانية: ظاهر لفظ احلديث يف قوهل " أم  " يدل ىلع أن ذلك مـن خصـائص هـذه األمـة 
 املحمدية.

 : دل ىلع أن : اخلطأ والنسيان واإلكراه معفو عنها متجاوز عن اإلثم فيها.الفائدة اثلاثلة
 (286الفائدة الرابعة: احلديث يؤيد قوهل تعاىل " ال يكلف اهلل نفساً إالَّ وسعها " ابلقرة  

 -الفائدة اخلامسة: دل ىلع الفرق بني اخلطأ والنسيان:
قصده، كأن يقصد أن يقتل اكفـر فصـادف فاخلطأ: أن يقصد بفعله شجمداً فيصادف فعله غري ما 

 قتله مسلماً .
 والنسيان: أن يكون ذاكراً اليشء فينساه عند الفعل.

الفائدة السادسة: اسهثال أهل العلم باإلمجاع مـن اإلكـراه إذا أكـره ىلع قتـل مسـلم، نلصـوص 
 أخرى، وِف هذا عظمة دم املسلم.

عن اإلثم، لكن قد يضمن أـحيانـاً ويعيـد الفعـل  الفائدة السابعة: املراد من قوهل " جتاوز " يعين
 أـحياناً ىلع ـحسب الفعل فمن ايس الوضوء وصىل فال إثم عليه لكن عليه اإلاعدة وهكذا.

 الفائدة اثلامنة: فيه سهولة الرشيعة اإلسالمية وتجمسري اهلل هلا.



 احلديث األربعون : 
 

هلل عليه وسلم بمنكيب فقـال:  كـن عن ابن عمر ريض اهلل عنهما قال : أخذ رسول اهلل صىل ا
يف ادلنيا كأنك غريب أو اعبر سبيل ( واكن ابن عمر ريض اهلل تعاىل عنهمـا يقـول: إذا أمسـيت 
فال تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فال تنتظر املساء. وخـذ مـن صـحتك ملرضـك، ومـن ـحياتـك 

 ملوتك. رواه ابلخاري
 الفوائد الرتبوية : 

 صل يف قرص األمل يف ادلنيا.الفائدة األوىل: احلديث أ
 الفائدة اثلانية: ـحديث ابلاب يضبط تعامل املؤمن مع ادلنيا، فينظر هلا ىلع أنها ممر ال مقر.

الفائدة اثلاثلة: يبني مزنلة ادلنيا عند املؤمن وأنها أقل شأناً من أن يتعلق بها أو يرصف هلا همـه 
 وهمته بل يسخرها يف طاعة اهلل.

ال يدل احلديث ىلع ترك الرزق وحتريم مبات ادلنيا، بديلل فعل انلـيب صـىل اهلل الفائدة الرابعة: 
عليه وسلم اذلي قال هذه الوصية وصحابته الكرام اذلين طبقوها فقد تـاجروا وعملـوا وتـبذوا 

 باحلالل مما يدل ىلع أن املراد باحلديث عدم اتلعلق حبيث تصده عن طاعة ربه.
ث ىلع أن انلصيحة تبذل أـحياناً بدون سـؤال وطلـب، فقـد أسـدى الفائدة اخلامسة: يدل احلدي

انليب صىل اهلل عليه وسلم هذه انلصيحة البن عمر ريض اهلل عنهما بدون سـؤال وطلـب منـه، 
 وهذا هو شأن املؤمن.

الفائدة السادسة: يريب احلديث املسلم ىلع أن يزول من ذهنه اخللود يف هذه ادلنيا كما هو ـحـال 
 اذلي يمر ببدل ف نه جعل يف قرارة ذهنه أنه لن يستقر فيها. الرجل الغريب

 الفائدة السابعة: قوهل " غريب " إشارة إىل أننا يف هذه ادلنيا ىلع سفر لدلار اآلخرة.
  -الفائدة اثلامنة: من لوازم الغربة للرجل الغريب ما ييل:

 ر يف ادلنيا.أـ عدم االستقرار يف ابلدل اذلي يمر عليه، وكذلك املؤمن ال يستق
 ـ رضاؤه بالقليل من املتاع، وهذا هو ـحال املؤمن اتليق مع متاع ادلنيا فريت بالقليل منه. ب



ـ الغريب ال ينافر أهل ابلدل يف دنياهم وبنائهم وأمواهلم وشـؤونهم ألن همتـه متعلقـة بمـا  ج
رة واالسـتعداد أمامه من طريق، وكذلك املؤمن ال ينافر انلاس يف دنياهم بل همه معلق بـاآلخ

 ملا أمامه.
ـ استعداده للسفر يف أي حلظة أو ساعة، وكذلك أيضاً املؤمن مستعد للقاء ربه مق شـاء اهلل  د

 سبحانه.
 ـهالغريب ال يأسف وحيزن لفوات يشء من دنيا انلـاس يف ذلـك ابلـدل ألنهـا ال تعنيـه وكـذلك 

 املؤمن ال يأسف وحيزن لفوات يشء 
 قطعه عن عمله وآخرته.من أمور ادلنيا ـحزناً ي

وـ الغريب ال يطمنئ ويرتاح ـحق تنقطع غربته بالوصول ملا يريد، واملؤمن ال يرتاح وال يطمنئ 
 ـحق يوصله اهلل بفضله دلار كرامته.

زـ الغريب جيعل إقامته يف ذلك ابلدل عوناً هل ىلع قطـع سـفره، فيـ ود فيـه مـن املـاء والطعـام 
 ملؤمن والراـحة يلواصل سريه، وكذلك ا

 جيعل ادلنيا عوناً هل ىلع سفره لدلار اآلخرة في ود باألعمال الصاحلة تلعينه ىلع سفره.
الفائــدة اتلاســعة: قــوهل " غريــب أو اعبــر ســبيل " يشــرتاكن يف عــدم اإلســتقرار واإلســهيطان 

 واإلستعداد للرـحيل.
 تعداد هلا.الفائدة العارشة: احلديث يريب املؤمن ىلع اتلطلع لأخرة وانلظر واالس

الفائدة احلادية عرش: يبني احلديث مدة ادلنيا بالنسبة لأخرة وأنهـا ك قامـة غريـب يف غربتـه 
 مقارنة ب سهيطانه يف بدله أو اسرتاـحة اعبر سبيل مقارنة بمدة إقامته عند أهله.

زائـل الفائدة اثلانية عرش: يدل احلديث بمفهومه ىلع خسارة من باع دنياه بدينه، ألنه باع فاٍن 
 بباٍق دائم.

الفائدة اثلاثلة عرش: قـول ابـن عمـر ريض اهلل عنهمـا " إذا أمسـيت فـال تنتظـر الصـباح، وإذا 
 أصبحت فال تنتظر املساء " تفسري حلديث ابلاب، وتطبيق عميل للحديث.



الفائدة الرابعة عرش: احلديث ال ين  طلب الرزق وال ود من ادلنيـا كمـا أن الغريـب يف ـحـال 
  يقطعه ذلك عن ال ود واألكل والرزق.غربته ال

 -الفائدة اخلامسة عرش: وصف الغربة يف احلديث يدل ىلع أمرين:
 األول: ين  العجب والكرب وابلطر والفخر ألن الغريب كذلك.

 اثلاين: يويح اللفظ باملسكنة واذللة اجلزئية.
لفخر، ويلـبر بلـاس العبوديـة والكي األمرين جيب أن يتحىل بهما املؤمن، فين  الكرب وابلطر وا

 والفقر واذللة هلل سبحانه وتعاىل.
 



 احلديث احلادي واألربعون : 
 

عن أيب حممد عبداهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليـه 
 وسلم:  ال يؤمن أـحدكم ـحق يكون هواه تبعاً ملا جدت به( ـحديث ـحسن صحيح

 ة : الفوائد الرتبوي
 الفائدة األوىل: دل احلديث ىلع أن من جعل هواه يهبع دين اهلل ورشعه فقد استكمل اإليمان.

 الفائدة اثلانية: دل ىلع أن اهلوى حيتاج إىل  اهدة ـحق يهبع رشع اهلل ففيه تربية ىلع
 الفائدة اثلاثلة: طاعة اهلوى ترصف عن دين اهلل.

ـحسب الرشيعة، وأما ناقص اإليمـان يقـدم طاعـة اهلـوى  الفائدة الرابعة: املؤمن جيعل هواه ىلع
 أـحياناً، وأما املنافق والاكفر فيحرف الرشيعة ىلع ـحسب هواه ورغبته.

 الفائدة اخلامسة: احلديث يريب املسلم ىلع حماسبة نفسه وهواه هل يه تهبع الرشع أم ال ؟
ع ف نه ينقص اإليمـان وقـد الفائدة السادسة: يدل ىلع خطورة اهلوى، ألنه إن لم يكن تبع الرش

 يزيد انلقص إىل درجة خطرية جداً.
 الفائدة السابعة: املسلم مسهسلم ألمر اهلل سواًء وافق هواه أم ال؟

الفائدة اثلامنة: املؤمن حيب اهلل وأوامره، ويعظم نواهيه، وهذا معال أن جيعل هواه تبعاً ملا جاء به 
 انليب صىل اهلل عليه وسلم.

عة: يدل احلديث ىلع أن املؤمن ال يبحث عما يشتع هواه، لكن يبحث عن طاعة الفائدة اتلاس
 اهلل ثم يفعلها.

الفائدة العارشة: يريب انلفر ىلع املجاهدة، ألن اهلوى هو أمل انلفر ومرادها ومبتغاها، وألجل 
 ذلك حيتاج إىل جهد و اهدة وإيمان ـحق يكون تبعاً للرشع.

 املسلم ىلع طلب الرشع وادليلل ولو خالف هـواه، فـاملؤمن يبحـث الفائدة احلادية عرشة : يريب
 عن ادليلل ف ن صح عمل فيه ولو اكنت نفسه وهواه ينازعه ألنه جعل هواه تبعاً دلين اهلل.



 احلديث اثلاين واألربعون : 
 

عن أار ريض اهلل عنه قال: سمعت رسول اهلل صىل عليه وسلم يقول: قال اهلل تعـاىل:  يـا ابـن 
دم إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك ىلع ما اكن منك وال أبايل، يا ابن آدم لو بلغـت ذنوبـك آ

عنان السماء ثم استغفرتين غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتجمتين بقراب األرض خطايا ثم لقيهـين 
 ال ترشك يب شجمدا ألتجمتك بقرابها مغفرة( رواه الرتمذي

 الفوائد الرتبوية : 
 : احلديث أصل يف باب اتلوبة واحلث عليها.الفائدة األوىل

 الفائدة اثلانية: يريب املسلم ىلع إـحسان الظن بربه سبحانه وتعاىل ألن اهلل عند ظن عبده به.
 الفائدة اثلاثلة: فيه لطف اهلل سبحانه وتعاىل يف مناداته لعبده وقربة منه.

 الفائدة الرابعة: فيه بيان سعة رمحة اهلل وعظيم مغفرته.
 فائدة اخلامسة: يريب جانب الرجاء يف قلب املؤمن.ال

 الفائدة السادسة: اهلل يغفر لك يشء إذا تاب اإلاسان لربه بما يف ذلك الرشك.
الفائدة السابعة: يدل ىلع أن اهلل سبحانه وتعاىل إذا أعطى عبده املؤمن وغفر هل ال ينقص ذلـك 

 مما عنده لقوهل " وال أبايل ".
دل احلديث ىلع أن ادلاعء جيب أن يكون معه رجاء باهلل أنه يستجيب ويسمع الفائدة اثلامنة: ي

 وينرص ويعطي وذللك قََرن يف احلديث بني ادلاعء والرجاء فقال " إنك ما دعوتين ورجوتين ".
الفائدة اتلاسعة: يدل احلديث ىلع أن اإلاسان إذا تلبر باملعـايص واذلنـوب واخلطايـا ينـبيغ أالَّ 

ادلاعء بل إنه أـحوج ما يكون إىل ادلاعء، ويدل ىلع ذلك يف احلـديث قـوهل " ىلع يمنعه ذلك من 
 ما اكن منك ".

 -الفائدة العارشة: بني احلديث أسباب مغفرة اذلنوب واخلطايا، ويه ما ييل:
 ادلاعء لقوهل " ما دعوتين ". -1
 الرجاء هلل سبحانه لقوهل " ورجوتين ". -2



 لقوهل " ثم استغفرتين غفرت لك ". االستغفار يف مجيع األوقات -3
 اتلوـحيد لقوهل " ثم لقيهين ال ترشك يب شجمداً ". -4

الفائدة احلادية عرشة: دل ىلع أن اإلستغفار إذا تقبله اهلل واستجابة غفر اهلل لصاـحبه ولو اكنت 
 ذنوبه عنان السماء.

ايص، وذللك مجيع ألفاظ الفائدة اثلانية عرش: احلديث يفتح باب األمل للمرسف ىلع نفسه باملع
  -احلديث تدل ىلع ذلك:

قوهل " ىلع ما اكن منك وال أبايل " وقوهل " لو بلغت ذنوبك عنان السماء " وقوهل " لو أتجمتين بقـراب 
 األرض خطايا ".

 ولكها ألفاظ موجهة للمرسف ىلع نفسه باذلنوب وغريه من باب أوىل.
وحيطمها وذللك اعلـج املـذنب واملخطـئ بفـتح  الفائدة اثلاثلة عرش: اإلسالم ال يكبت انلفر

 األمل هل وفتح باب املغفرة.
الرابعة عرش: احلديث يريب اإلاسان وانلاس مجيعاً ىلع اتلعلق بـاهلل ورجائـه واإلنطـراح  الفائدة

 بني يديه.
 الفائدة اخلامسة عرش: احلديث يبني ضعف اإلاسان وكرثة ذنوبه، وعظم اهلل وسعة رمحته.

سادسة عرش: دل احلديث ىلع أن اإلاسان ال غـال هل عـن ربـه طرفـه عـني، فيحتـاج الفائدة ال
 إاعنته ومغفرته وتوفيقه وهداه.

الفائدة السابعة عرش: فيه فضل اتلوـحيد ـحيث يغفر اهلل لصاـحبه ذنوبه وخطاياه ملا قـام بقلبـه 
 من توـحيد اهلل وإخالص العبادة هل.

جد أنه يريب جانب احلياء من اهلل، فـ ذا تامـل املـؤمن الفائدة اثلامنة عرش: من تأمل احلديث و
ألفاظ احلديث وأن اهلل ينادي عباده، وفتح هلم باب املغفرة مع أنهم هم املحتاجون هل، ومع ذلك 

 يذنبون، ال شك أن ذلك يورث املؤمن احلياء من اهلل سبحانه وتعاىل.


