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 :شرح األربعين النووية
هـ، هنل 136اإلمام النووي رمحه اهلل هو حيىي بن شرف، أبو زكريا، يلقب مبحيي الدين، ولد بقرية نوى بدمشق، سنة  -

غر، حىت برع يف علوم كثرية، ويعد حمقق مذهب اإلمام الشافعي، اتصف بالزهد والورع، واألمر باملعروف العلم منذ الص
والنهي عن املنكر، له مؤلفات عدة، منها شرح صحيح مسلم، والروضة واملنهاج يف الفقه، والتبيان يف آداب محلة 

 .سنة 24هـ، وعمره 171من رجب سنة  42القرآن، تويف يف 
الكتاب أن ابن الصالح مجع يف جملس من جمالس تدريسه للحديث األحاديث الكلية اليت يدور عليها علم وأصل هذا  -

الشريعة، فجعلها ستة وعشرين حديثًا، مث زادها العالمة النووي ستة عشر حديثًا، فصارت األحاديث اثنني وأربعني 
 حديثًا، ومسيت باألربعني النووية جتوزًا.

 :األربعني وقصد من ذلك وقد مجع هذه األحاديث -
أن يدخل يف مصداق قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: " من حفظ على أميت أربعني حديثًا من أمر دينها بعثه اهلل  -أ

ا"، وهو حديث ضعيف باتفاق احلفاظ، 
ً
يوم القيامة يف زمرة الفقهاء العلماء"، ويف رواية: "بعثه اهلل فقيًها عامل

منك الغائب"، وحديث: " نضر اهلل امرئ مسع مقاليت فوعاها فأداها كما  ومصداق حديث: "ليبلغ الشاهد
 مسعها".

 .تسهيل حفظ هذه األحاديث والعمل هبا؛ لذا حذف أسانيدها، والتزم الصحة غالًبا  -ب
 .مجع أحاديث تعد من قواعد الدين، من فهمها وعمل هبا أدرك خريًا كثريًا من مرياث النبوة    -ج
النيب صلى اهلل عليه وسلم، وقد قال عليه الصالة والسالم: "أعطيت فواتح الكلم،  بل وتعد من جوامع كلم -د

 (.6611وجوامعه، وخواتيمه"، صحيح اجلامع، )
ولذلك توىل شرح هذه األحاديث مجع من أهل العلم، منهم: النووي، وابن دقيق العيد، وابن رجب احلنبلي، وغريهم   -

 .كثري
رح اإلمجايل ملعىن احلديث ومسائله، مث الوقوف قلياًل مع بعض الفوائد الرتبوية اليت وقد اعتمدت يف هذا الشرح على الش -

هتم املرتيب واملريب على حد سواء مبا يناسب الوقت؛ حبيث ال يتجاوز شرح احلديث الواحد عشرة دقائق؛ نظًرا لضيق 
 .الوقت، واهلل املوفق
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 الحديث األول
طاب )رضي اهلل عنه( قال: مسعت رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( يقول: "إمنا عن أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخل 

األعمال بالنيات و إمنا لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إىل اهلل ورسوله، فهجرته إىل اهلل ورسوله، ومن كانت هجرته 
حملّدثني: أبو عبداهلل حممـد بن إمساعيل بن إبراهيم لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إىل ما هاجـر إليه".    )رواه إماما ا

بن املغرية بن بردزبه البخاري اجلعفي، وأبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري يف صحيحيهما اللذين 
 مها أصح الكتب املصنفة(.

 :الشرح اإلجمالي للحديث
لشافعي وأمحد ثلث العلم، وبدأ به البخاري صحيحه، فاألعمال هذا احلديث معيار تصحيح األعمال الباطنة؛ لذا عده ا

بالنيات صحة وفساًدا، ولكل امرىء ما نوى ثوابًا وعقابًا، والنية هي قصد الشيء مقرتنًا بفعله، وهي اليت تتميز العمل، 
ه هلل قصًدا ونيًة، فهجرته وحتدد رتب العبادات، وتعيني املقصود به، مث مثل عليه الصالة والسالم باهلجرة؛ فمن كانت هجرت

 .إىل اهلل حكًما وثوابًا، واهلجرة ترك ما هنى اهلل عنه، وقد تكون هجرة عمل، أو عامل، أو بلد
 :الفوائد التربوية من الحديث

أن اإلخالص هو استواء السر والعالنية، وهو إسالم القلب هلل، ونسيان نظر املخلوق بدوام النظر للخالق، وأول  -6
 .لقلب من اخلواطر الواردات اليت تؤثر يف إخالصه، واحلرص على إخفاء العمل عن الناسذلك تنقية ا

 .ومن فطنة العبد أن يستوقف نفسه قبل عمله؛ فيخلصه هلل، ويعظم يف عمله النية؛ ليعظم له األجر -4
ت هذه جيب احلذر من آفات اإلخالص من رياء ومسعة، ومن عجب، ومن طلب الدنيا بعمل اآلخرة، فإن من وقع -3

اآلفات يف أصل عمله، حبط عمله كله، وأما ما وقع منها يف أثناء عمله حبطت الزيادة اليت أدخلها على العمل 
 .لغري وجه اهلل

 .أشار احلديث إىل أنه من ملهيات الدنيا وشواغلها اتباع الشهوات، وُأكد على هذا املعىن باخلصوص خلطره -2
 .يت تثبت هلم فهم القاعدةينبغي للمعلم أن يضرب لطالبه األمثلة ال -4

 الحديث الثاني

عن عمر )رضي اهلل عنه( أيضًا قال: بينما حنن جلوس عند رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( ذات يوم إذ طلع علينا رجل 
 شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ال يرى عليه أثر السفر، وال يعرفه منا أحد، حىت جلس إىل النيب )صلى اهلل عليه

فأسند ركبتيه إىل ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا حمّمد أخربين عن اإلسالم؟! فقال رسول اهلل )صلى اهلل  ،وسلم(
"اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممداً رسول اهلل، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج  :عليه وسلم(

"، قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصّدقه، قال: فأخربين عن اإلناان؟ قال: "أن تؤمن باهلل البيت إن استطعت إليه سبيالً 
ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره"، قال: صدقت. قال: فأخربين عن اإلحسان؟ قال: "أن تعبد 

ساعة؟ قال: "ما املسؤول عنها بأعلم من السائل"، قال: اهلل كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك". قال: فأخربين عن ال
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فأخربين عن أماراهتا؟ قال: "أن تلد األمة ربتها، وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان"، مث انطلق. 
أتاكم يعّلمكم دينكم". )رواه فلبثت ملياً، مث قال: "ياعمر أتدري من السائل؟" قلت: اهلل ورسوله أعلم، قال: "فإنه جربيل 

 مسلم(

 :الشرح اإلجمالي للحديث
يسمى هذا احلديث أم السنة؛ ملا اشتمل عليه من بيان مراتب الدين الثالثة: فاملرتبة األوىل: اإلسالم ويتعلق باألعمال 

يتعلق بإتقان املرتبتني على والثالثة: اإلحسان، و  -حيث ذكرا مًعا–الظاهرة، والثانية: اإلناان، ويتعلق باألعمال الباطنة 
 .درجتني: األوىل: عبادة الرغبة والطلب، والثانية: عبادة اخلوف والرهب

وقد بني احلديث اختالط األمور قرب قيام الساعة حىت يكثر اجلهل ويعم املال؛ فيشرتي الولد أمة األمة، ويعقها، ويتطاول 
  .اجلهال بالبنيان

 :الفوائد التربوية من الحديث

ن اإلسالم: يكون بتحقيق اإلخالص هلل تعاىل يف األعمال الظاهرة، وقصد حتقيق حكمتها إحسا -6
 .، وإتباع سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم، وذلك بتعلم العلم النافعاملرادة

وإحسان اإلناان: يكون مبعرفة النصوص اليت أخرب اهلل هبا عن األمور الغيبية، والتصديق اجلازم هبا؛ 
 .علم، والتصديقفرجع كذلك لل

وحتقيق اإلحسان يكون بتوجه القلب هلل تعاىل يف ذلك كله حمبة، وخوفًا، ورجاًء، وذاك كله مبشاهدة 
 .أو مراقبة اهلل تعاىل؛ فهي اليت تورث إتقان العمل، وأدائه خبشية هلل وإخالص

ينتفع به،  أن من أدب طالب العلم: حسن هيئته، وإصغائه مع معلمه، وسؤاله عما أشكل عليه مما -4
 .وحضور جملس العلم، التيقظ فيها، وإخراج العلم يف صورة السؤال واجلواب

حمبة املؤمنني للمالئكة؛ وجلربيل خصوًصا؛ ألنه األمني الذي نزل بالوحي، والذي قاتل مع املسلمني  -3
ْوُل يف معاركهم ضد الكفار، والذي حرص على تعليمهم دينهم، والذي وصفه اهلل فقال: )ِإنَُّه َلقَ 

 .ُمطَاٍع مَثَّ أَِمنٍي( .ِذي قـُوٍَّة ِعنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكنيٍ  .َرُسوٍل َكِريٍ 
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 الحديث الثالث

عن أيب عبد الرمحن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهما قال: مسعت رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( يقول: "بين 
وأن حممدًا رسول اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم  اإلسالم على مخٍس؛ شهادة أن ال إله إال اهلل

 رمضان". )رواه البخاري ومسلم(

 :الشرح اإلجمالي للحديث

هذا احلديث بني أسس اإلسالم وقواعده، فبني أن اإلسالم كالبناء الذي حيمي صاحبه، وأن أسسه تقوم على مخسة دعائم 
 .أفمن أسس بنيانه على تقوى من اهلل ورضوان( اآلية ال بد من حتقيقها، قال تعاىل: )

 :الفوائد التربوية من الحديث

أن حتقيق الشهادتني يقتضي حتقيق التوحيد هلل تعاىل؛ فال ينجذب القلب لغري اهلل، وال تصرف العبادة إال هلل  -6
ج يتبعه غري منهاج النيب تعاىل، ويقتضي كذلك حتقيق اتباع النيب صلى اهلل عليه وسلم؛ فال يرضى العبد مبنها 

 .صلى اهلل عليه وسلم، وحيقق أداء السنة يف كل شأنه
ومن أركان هذا الدين العظيم إن ابتلى اهلل العبد ليخترب صدقه يف توحيده وطاعته، فاختربه يف عبادة بدنية،  -4

وهي الصوم،  وهي الصالة، ففيها جهد بدين، وأخرى مالية، وهي الزكاة، ففيها بذل حمبوب، وأخرى تركية،
 .وفيها ترك حمبوب، وأخرى مركبة من ذلك كله وهي احلج، فمن صدق اهلل يف هذه فقد فاز

 .ويف احلديث ضرب املثل احملسوس لطالب العلم؛ ليفهم املسألة، وحيسن تصورها -3
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 الحديث الرابع

هلل عليه وسلم( وهو الصادق عن أيب عبد الرمحن عبد اهلل بن مسعود )رضي اهلل عنه( قال: حّدثنا رسول اهلل )صلى ا
املصدوق: "إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يومًا نطفًة مث يكون علقًة مثل ذلك مث يكون مضغًة مثل ذلك، مث 
يرسل إليه امللك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بَكْتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فواهلل الذي ال إله غريه إن 

ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أحد كم 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة 

 فيدخلها". )رواه البخاري ومسلم(

 :يثالشرح اإلمجايل للحد

هذا احلديث أصل من أصول القدر، حيث بني مبدأ خلق اإلنسان وخامتته، فبني مراحل تطور خلق اإلنسان، وكتابة ما 
جيري عليه من مقادير احلياة، من أجل، وعمل، ورزق، وهداية أو شقاوة، وأن العبد إمنا يعمل فيما قدر له، فال جيوز له 

  .خلق له االتكال على القدر، بل يعمل وكل ميسر ملا

 :الفوائد الرتبوية من احلديث

اإلناان بالقدر، هو الذي يورث يف املسلم بالرضا بأقدار اهلل، فيصرب ويقنع، والشجاعة يف احلق؛ فال جينب وال  -6
 .يبخل 

اخلوف من سوء اخلامتة، ففي احلديث عالج للكرب بذكر مبدأ اخللقة، وعالج للعجب بذكر حال اخلامتة، وفيه   -4
ه على صدق التوجه هلل تعاىل خببايا األعمال الصاحلة، قال ابن رجب: " دسائس السوء اخلفية كذلك التنبي

 .توجب سوء اخلامتة " 
  .ينبغي للمعلم أن حيسن توضيح املسائل للطالب، وأن حيرص على روعة تصويرها -3
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 الحديث الخامس:

"من أحدث يف أمرنا هذا ما  :اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(عن أم املؤمنني أم عبد اهلل عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول 
 ليس منه فهو رد". )رواه البخاري ومسلم( ويف رواية ملسلم: "من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد".

 :الشرح اإلجمالي للحديث

حبسب لزوم صاحبه هلدي هذا احلديث قاعدة من قواعد الدين العامة، وميزان لألعمال الظاهرة؛ فيقاس صالح العمل ظاهرًا 
النيب صلى اهلل عليه وسلم، وكل من ابتدع بدعة يف هذا الدين فبدعته مردودة عليه؛ سواء أنشأها هو؛ كما يدل عليه لفظ: 

 .أحدث، أو اتبع غريه ممن ابتدعها؛ كما يدل عليه لفظ: عمل عمالً 

 :الفوائد التربوية من الحديث

اصدها؛ لئال خيرج العبد عن دائرة االتباع إىل االبتداع، واحلديث أصل يف طلب أمهية معرفة السنة، وفقه معانيها ومق -6
 .الدليل وإتباعه بعد ثبوته

احلذر من أهواء النفوس، وما تستحسنه العقول، من كل ما مل تأِت السنة به، ولزوم هدي السلف الصاحل رمحهم  -4
اع، قال تعاىل: ) فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن اهلل؛ فإن النفس ما تزال حتدث هلا أمور، حىت ختلع ربقة االتب

 .تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم(
أنه ينبغي للمعلم أن يبني للمتعلمني األصول العامة اليت تنبين عليها األحكام؛ ففي احلديث بيان أن األصل يف  -3

 .العبادات احلظر، وأن األصل يف النهي الفساد
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 الحديث السادس

اهلل النعمان بن بشري رضي اهلل عنهما قال: مسعت رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( يقول: "إن احلالل بنّي، عن أيب عبد 
وإن احلرام بنّي، وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهّن كثري من الناس، فمن اتقى الشبهات، فقد استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع 

احلمى يوشك أن يرتع فيه، أال وإن لكل ملك محى، أال وإن محى اهلل  يف الشبهات وقع يف احلرام، كالراعي يرعى حول
حمارمه، أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب". )رواه 

 البخاري ومسلم(

 :الشرح اإلجمالي للحديث 

قد يضر يف اآلخرة، ويبني أن على املسلم جتنب الوقوع يف  هذا احلديث يؤصل لضرورة التزام الورع، والورع هو ترك ما 
الشبهات، والشبهات تشمل: ما يظن أنه حرام، وما يقارب من احلرام وحيوم حوله، ويف هذا االجتناب سالمة للدين من 

 .الوقوع يف الزلل، وسالمة للعرض من تطاول السفهاء

 :الفوائد التربوية من الحديث

اطن الشبه والتهم، قال علي رضي اهلل عنه: إياك وما يسبق إىل القلوب إنكاره، وإن  احلرص على البعد عن مو  -6
 .كان عندك اعتذاره، فرب سامع نكرًا، ال تستطيع أن تسمعه عذرًا

ضرورة االعتناء بالقلب، فمن مهمات األمور أن ناتأل قلب العبد بالورع وخوف الوقوع يف احلرام، فإن القلب  -4
لشبهات أظلم عليه نور العلم، فوقع يف احلرام، والنفس إذا قربت من املخالفة تدرجت إذا أكثر الوقوع يف ا

 .إليها حىت ختلع ربقة التقوى، قال تعاىل: ) فلما زاغوا أزاغ اهلل قلوهبم(
أن أكل احلالل اخلالص، له أثر على اإلناان والقلب؛ لذا ذكر يف أول احلديث: احلالل واحلرام، ويف آخره:  -3

 " أكل احلالل ". :ب وفساده، وقد سئل اإلمام أمحد رمحه اهلل عما يلني القلب فقالصالح القل
 .يف احلديث تأكد على قاعدة سد الذائع -2
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 الحديث السابع

عـن أيب رقية متيم بن أوس الداري )رضي اهلل عنه( أن النيب )صلى اهلل عليه وسلم( قال: "الدين النصيحة"، قلنا ملن؟ قال: 
 لرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم". )رواه مسلم("هلل ولكتابه و 

 :الشرح اإلجمالي للحديث

حصر هذا احلديث الدين يف النصيحة، وهي إرادة اخلري للغري، وفرّع النصيحة إىل مخسة أقسام: نصيحة هلل، ولكتابه، 
  .حلقوق الواجبة بالقول والفعلولرسوله، وألئمة املسلمني، ولعامتهم، وتتوزع على اإلجالل والتعظيم بالقلب، والقيام با

 :الفوائد التربوية من الحديث

االعتناء خبلق النصيحة، وإشاعته يف حياة املسلم؛ ليعيش صادق القلب إلخوانه املسلمني، وليقوم حبقيقة  -6
 .االستخالف يف األرض باألمر باملعروف والنهي عن املنكر

 .احلذر من أخالق الغل، واحلقد، والغش للمسلمني -4
ديث يدل املسلم على ضرورة ترتيب األولويات، وإعطاء كل ذي حق حقه من غري أن يطغى جانب على واحل -3

 آخر.
 .ويبني أن من أساليب التعليم الناجحة طريقة التفصيل بعد اإلمجال، واعتماد طريقة التقسيم لتقريب العلم -2

 

 

 



 11 

 الحديث الثامن

ليه وسلم( قال: "أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل )صلى اهلل ع
اهلل وأن حممدًا رسول اهلل، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم، 

 وحساهبم على اهلل تعاىل". )رواه البخاري ومسلم(

 :الشرح اإلجمالي للحديث

بيان حلرمة املسلم، وأن حرمته تتحقق بإناانه باهلل ورسوله، والتزامه بأداء حقوق اإلسالم، من إقام للصالة وأداء  هذا احلديث
 .للزكاة، وأن العصمة ترتتب على ذلك ما مل يقع يف موجب الستحالل دمه

 :الفوائد التربوية من الحديث

 .ل السرائر إىل اهللبيان حرمة دم املسلم املعصوم، وأخذ الناس بظواهرهم، وتوكي -6
مشروعية اجلهاد، وأنه ماٍض إىل قيام الساعة، وأن الغاية منه نشر دين اهلل يف األرض؛ حىت يعبد ال يشرك معه  -4

 .أحد، ال جمرد االنتقام، وال لطلب العلو يف األرض
الم، وترتب وفيه أمهية إقامة شعائر اإلسالم الظاهرة، من توحيد، وصالة، وزكاة، وجهاد، وبقية حقوق اإلس -3

 .القتال واهلجرة على من منع منها
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 الحديث التاسع

عن أيب هريرة عبدالرمحن بن صخر رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( يقول: "ما هنيتكم عنه 
م على أنبيائهم". )رواه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإمنا أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختالفه

 البخاري ومسلم(

 :الشرح اإلجمالي للحديث

هذا احلديث يف بيان قاعدة عظيمة من أصول الدين، وهي التسليم لنصوص الكتاب والسنة، فما هُني عنه اجتنب بالكلية، 
 .ا اهلل ما استطعتم(وما أمر به عمل العبد على حسب استطاعته، قال تعاىل: ) واتقوا اهلل حق تقاته(، وقال: ) واتقو 

 :الفوائد التربوية من الحديث

جيب على العبد أن يسلم لألوامر والنواهي الشرعية، وأن يرتك البحث عن الرخص، وتقصد االختالف،  -6
 .وخمالفة النصوص

واحلديث يريب يف املسلم العمل، وترك الكالم، والتعنت، واجلدال بالباطل، وأال يكثر طالب العلم من السؤال؛   -4
 .ال الصحابة رضي اهلل عنهمكح

أمهية اعتناء الداعية بتعظيم اتباع الناس لألوامر، وأن يكون تفصيله فيها أكثر من عنايته بالتحذير من  -3
لى اتباع املنهيات؛ ألن ترك األوامر مداره على اتباع الكرب، وهو أشد من فعل املنهيات الذي مداره ع

 .الشهوات
لدين عن طريق تعلم النصوص الشرعية والتلقي من أهل العلم باألصالة، مث اعتناء طالب العلم بالتفقه يف ا -2

السؤال عما يشكل عليه، وسؤال العلم على أقسام: األول: سؤال من يريد العمل مبا وجب عليه، وهو واجب، 
 يفرض والثاين: سؤال من يريد التفقه يف الدين، وهو فرض كفاية، والثالث: السؤال عن الشيء املتشابه، وما مل

 .ليفرض على األمة، أو لقصد اجلدال والتعنت، وهو من السؤال املذموم
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 الحديث العاشر

"إن اهلل تعـاىل طيب ال يقبل إال طيباً، وإن اهلل  :عن أيب هريرة )رضي اهلل عنه( قال: قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(
يا أيها الذين ، وقال تعـاىل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلاً أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني فقال تعاىل: 

، ومطعمه مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ناد يديه إىل السماء: يا ربِّ يا  آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ربِّ
 حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي باحلرام، فأىن يستجاب له؟". )رواه مسلم(

 :الشرح اإلجمالي للحديث

 :أفاد هذا احلديث أن اهلل تعاىل تنزه عن النقائص، واتصف بالطيبات، وأحب من عباده أن يلتزموا هذا اهلدي
 .ال من حرام، وال من شبهة، وال من رديءفإذا أرادوا قبول صدقاهتم؛ فلينفقوا من الطيب:  -
 .وإذا أرادوا قبول دعائهم؛ فليطعموا الطيب احلالل الذي ال شبهة فيه -

 :الفوائد التربوية من الحديث

جيب على العبد شكر نعم اهلل، وشكر النعم يكون بالعمل الصاحل؛ لذلك أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني فقال  -6
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما ، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلاً تعاىل: 

 .رزقناكم واشكروا هلل
ل، فقد ذكر احلديث مخسة أن على العبد أن يتحرى أسباب قبول طاعاته، من إخالص، وتقوى، وأكل للحال -4

أسباب من مظنة قبول الدعاء: إطالة السفر، وانكسار الداعي، ورفع اليدين للسماء، والتوسل بالربوبية، 
 .واإلحلاح يف الدعاء، ومنع مانع واحد من قبوله

 .أكل احلالل يعني على عمل الصاحلات وهلذا قرن اهلل بينهما، ويعني على إجابة الدعاء -3
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 ي عشرالحديث الحاد

عن أيب حممد احلسن بن علي بن أيب طالب سبط رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( ورحيانته رضي اهلل عنهما قال: حفظت 
"دع ما يريبك إىل ما ال يريبك". )رواه الرتمذي والنسائي، وقال الرتمذي: حديث  :من رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(

 حسن صحيح(

 :الشرح اإلجمالي للحديث

 ا احلديث مبعىن حديث إن احلالل بني، وهو يؤكد على احلرص على التورع من احملرمات، وهذا على درجتني:هذ
 .األوىل: أن يرتك ما يشك فيه إىل ما ال يشك فيه 

العبد درجة املتقني حىت يدع ما ال بأس به خمافة ما به بأس ". ضعيف  نيب صلى اهلل عليه وسلم: "لن يبلغوالثانية: يقول ال
 (.636/  6) -أخرجه الرتمذي وابن ماجه غاية املرام 

 :الفوائد التربوية من الحديث

 .تربية املسلم نفسه على أن يريب نفسه على ترك كل ما يدعو للقلق -6
 .التأكيد على خلق الورع -4
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 الحديث الثاني عشر

حسن إسالم املرء تركه ماال يعنيه".  عن أيب هريرة رضي اهلل تعاىل عنه قال: قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(: "من
 )حديث حسن رواه الرتمذي وغريه هكذا(

 :الشرح اإلجمالي للحديث

هذا احلديث أصل من أصول األدب، وقد عده أبو داود من أربعة أحاديث عليها مدار اإلسالم، قال احلسن: من عالمة 
ديث ترك املسلم لكل ما يشغله عن أمور دينه، وما حيتاجه إعراض اهلل عن العبد أن جيعل شغله فيما ال يعنيه، واملقصود باحل

 .من دنياه

 :الفوائد التربوية من الحديث

 .أن إسالم الناس يتفاوت؛ فمنهم من حسن إسالمه، ومنهم من مل حيسنه -6
 من آفات انشغال العبد مبا ال يعنيه: عدم حضور القلب عند الطاعات، ووقوع اخلصام واجلدال... -4
لى استثمار الوقت فيما يعود بالنفع للعبد يف دينه ودنياه، واالشتغال مبعايل األمور، وجتنب يف احلديث حث ع -3

 .سفسافها
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 الحديث الثالث عشر

عن أيب محزة أنس بن مالك رضي اهلل عنه خادم رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( عن النيب )صلى اهلل عليه وسلم( قال: 
 ب لنفسه". )رواه البخاري ومسلم("ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حي

 :الشرح اإلجمالي للحديث

 :هذا احلديث أصل يف األخوة اإلناانية، وهلا ضابطان

 .األول: أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه، وهذا هو العدل الواجب 

 .والثاين: أن حيب ألخيه أكثر من نفسه، وهذا هو اإليثار، وهو مندوب يف األمور الدنيوية

 :بوية من الحديثالفوائد التر 

 .أن اإلناان يتفاضل، ومن منقصات اإلناان احلسد واألنانية وكره اخلري للمسلمني -6
 .أن املسلم ال يتمىن زوال النعمة ألخيه، وال يكره ما يقسمه اهلل له -4
 .أمهية توثيق الروابط بني املؤمنني -3
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 الحديث الرابع عشر

"ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى  :اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(عن ابن مسعود رضي اهلل تعاىل عنه قال: قال رسول 
 ثالث: الثيب الزاين، والنفس بالنفس، والتارك لدينه املفارق للجماعة". )رواه البخاري ومسلم(

 :الشرح اإلجمالي للحديث

ا يف القتل، وقد بني هذا احلديث يؤكد ويبني ما جاء يف حديث: أمرت أن أقاتل الناس، وإن كان ذاك يف املقاتلة، وهذ
 .عصمة دماء املسلمني إال بواحدة من الثالث املذكورة

 :الفوائد التربوية من الحديث

 .حكمة اهلل تعاىل؛ حيث شرع احلدود حلفظ الضروريات اخلمس للنفس البشرية -6
وهي  أن حفظ العادات يدخل يف حفظ العقل والنفس، وأعظم اعتداء عليها القتل العمد؛ فاستحق أعظم عقوبة -4

القتل قصاًصا، وأن حفظ املعامالت يدخل يف حفظ املال والعرض، وأن أعظم اعتداء عليها زنا احملصن؛ فاستحق 
القتل، وأن حفظ العبادات راجع حلفظ الدين، ومن ترك دينه، أو خرج على مجاعة املسلمني بإحداث أو بغي 

   .استحق القتل
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 الحديث الخامس عشر

عنه أن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( قال: " من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خريًا أو عن أيب هريرة رضي اهلل 
ليصمت، ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه". )رواه البخاري 

 ومسلم(

 :الشرح اإلجمالي للحديث

 :اب جليلة، وهي تدور على اإلحسان للناس وكف األذى عنهمهذا احلديث مجع ثالثة آد
 .فيحسن للناس يف قوله، ويصمت عن أذيتهم -
 .وحيسن للناس مباله، ومثل لذلك بإكرام الضيف -
 .وجيسن للناس حبسن خلقه، ومثل لذلك باجلار -

 :الفوائد التربوية من الحديث

 .فمن صمت جناأن العبد الفطن هو الذي يفكر يف كالمه قبل أن ينطق به؛  -6
 .أن فعل املؤمن يتعدى للجار القريب، وللضيف البعيد -4
 .دل احلديث على أن اإلسالم حيارب البخل ولذلك كررت كلمة " فليكرم " مرتني يف احلديث -3
 .ومن أعظم أساليب الرتبية: تعليق الناس باإلناان باهلل واليوم اآلخر، وزرع املراقبة يف قلوهبم -2
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 الحديث السادس عشر

أوصين، قال: "ال تغضب"، فرّدد مراراً، قال: "ال  :أيب هريرة رضي اهلل عنه: أن رجاًل قال للنيب )صلى اهلل عليه وسلم( عن
 تغضب". )رواه البخاري ومسلم(

 :الشرح اإلجمالي للحديث

غضبية، وشهوة هذا احلديث جاء لبيان ضرورة ضبط نوازع النفس البشرية، فالنفس البشرية تتنازعها ثالث شهوات: شهوة 
 .شهوانية، وشهوة هوى

 :الفوائد التربوية من الحديث

الوصية برتك الغضب هي وصية لالبتعاد عن أسبابه، من كرب وجدال ومزاح، وآثاره، باالستعاذة وتغيري اجمللس أو  -6
 .اجللسة

 .طلب الوصية من العلماء واألخيار -4
 .وخياطبه حبسب حالهينبغي للمفيت واملعلم أن يراعي حال املستفيت واملتعلم،  -3
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 الحديث السابع عشر

عن أيب يعلى شداد بن أوس رضي اهلل عنه عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( قال: "إن اهلل كتب اإلحسان على كل 
 شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة؛ وليحّد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته". )رواه مسلم(

 :جمالي للحديثالشرح اإل

بني هذا احلديث أن املسلم مأمور بإتقان مجيع أعماله الدينية، والدنيوية، وضرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مثااًل يبني 
 .به عموم اإلحسان حىت إىل البهيمة املذبوحة

 :الفوائد التربوية من الحديث

 .أن من طرق اإلحسان تفقد اآلالت وطلب الرفق -6
 .التعليم قد يبني أحيانًا معىن ما يراد بيانه، وقد يبني أحيانًا املستوى الذي يطالب به ضرب املثال يف -4
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 الحديث الثامن عشر

عن أيب ذر جندب بن جنادة وأيب عبد الرمحن معاذ بن جبل رضي اهلل عنهما عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( قال: 
، وخالق الناس خبلق حسن". )رواه الرتمذي وقال: حديث حسن، ويف "اتق اهلل حيثما كنت، وأتبع السيئة احلسنة متحها

 بعض النسخ: حسن صحيح(

 :الشرح اإلجمالي للحديث

بني احلديث حق اهلل، وحق النفس، وحق الناس، ووضع رادًعا، وضابطًا، وعالًجا؛ فذكر هذا احلديث طريقة تعامل 
اه، ومع الناس بالتخلق معهم باألخالق احلسنة، وإذا قصر يف أحد املسلم مع ربه، ومع الناس؛ فيتعامل مع ربه بامتثال تقو 

 .احلقني جلأ إىل إصالح اخلطأ بالتوبة وفعل احلسنة املاحية

وقد قيل يف تعريف التقوى: أن جيد اهلل حيث أمرك، ويفقد حيث هناك، وقيل: يف تعريف حسن اخللق: بسط الوجه، وبذل  
 .املعروف، وكف األذى

 :ية من الحديثالفوائد التربو 

 .(..ضرورة استحضار مراقبة اهلل حيث كان العبد هو الذي يثمر تقوى اهلل تعاىل، ) ما تكون فيه من شأن -6
السعادة يف التعامل مع الناس أن تتعامل معهم هلل، قال ابن تيمية رمحه اهلل: "والسعادة يف معاملة اخللق: أن تعاملهم  -4

هلل، وختافه فيهم وال ختافهم يف اهلل، وحتسن إليهم رجاء ثواب اهلل ال ملكافئتهم، هلل؛ فرتجو اهلل فيهم وال ترجوهم يف ا
 .وتكف عن ظلمهم خوفًا من اهلل ال منهم "

اإلسالم يريب يف النفس املبادرة يف الفعل؛ فيكون املسلم هو الذي يبادر يف فعل احلسنة بعد السيئة، ويبادر يف معاملة  -3
 .الناس خبلق حسن
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 سع عشرالحديث التا

عن أيب العباس عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما قال: كنت خلف النيب )صلى اهلل عليه وسلم( يوماً، فقال يل: "يا غالم 
إين أعّلمك كلمات: احفظ اهلل حيفظك، احفـظ اهلل جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل اهلل، وإذا استعنت فاستعن باهلل، واعلم 

نفعوك بشيء لـم ينفعـوك إال بشيء قـد كتبـه اهلل لك، وإن اجتمعوا على أن يضّروك بشيء مل أن األمة لو اجتمعت على أن ي
 يضّروك إال بشيء قد كتبه اهلل عليك، رفعت األقالم وجّفت الصحف". )رواه الرتمذي وقال: حسن صحيح(

الشدة، واعلم أن ما أخطأك مل يكن  ويف رواية غري الرتمذي: "احفظ اهلل جتده أمامك، تعّرف إىل اهلل يف الرخاء يعرفك يف
 ليصيبك، وما أصابك مل يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصرب، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً".

 :الشرح اإلجمالي للحديث
اه".  فوا أسفا من اجلهل هبذا احلديث وقلة التفهم ملعن ،" تدبرت هذا احلديث فأدهشين وكدت أطيش :قال بعض العلماء

 هذا احلديث يبني عدة املسلم عند الشدائد: 
 .أن ناتثل أوامر اهلل قبل وقوع الشدائد، وتأمل قصة الغريقني: يونس عليه السالم، وفرعون اهلالك -6
 .أن يوجه سؤاله واستعانته باهلل وحده عند وقوعها -4
 .أن يتحلى بالصرب واليقني بعد سؤال اهلل تعاىل، وحىت انكشافها -3

 .لك: أن حيفظ من املصائب: )حيفظك(، وأن يعان يف أموره: )جتده جتاهك(ومن مثرات ذ
 :الفوائد التربوية من الحديث

 .أن الدنيا دار ابتالء وحمن، وأن على املسلم أن يعلم أن هذه احملن اختبار له، وعليه أن جيتازه -6
 ...تعلق العبد باهلل تعاىل وخصوًصا عند الشدائد؛ كمرض، وهم، وحرية -4
علم ملعلمه: بتقريبه منه، ومناداته، وختصيصه بالعلم، ولفت انتباهه قبل إلقاء املهم من العلم، تلطف امل -3

 واالهتمام برتبية الصغار، وبذل العلم للكبري والصغري، 
فهذه الكلمات مجيعها من أمور العقيدة، وهي اليت تبعث الشجاعة،  ،فيه أمهية اهتمام املربني بأمر العقيدة -2

 .اهلمة واليقني، وعلو
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 الحديث العشرون:

"إن مما أدرك  :عن أيب مسعود عقبة بن عمرو األنصاري البدري رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(
 الناس من كالم النبوة األوىل: إذا مل تستح فاصنع ما شئت". )رواه البخاري(

 :الشرح اإلجمالي للحديث

يث يدور مدار اإلسالم كله"؛ ألنه يف بيان خلق اإلسالم، واملقصود من احلديث أن يتخلق قال النووي: " وعلى هذا احلد
 .املسلم برتك كل ما يستحىي منه؛ لنظر اهلل أو لنظر الناس

 :الفوائد التربوية من الحديث

، واملنة من تربية خلق احلياء يف نفس املؤمن، واحلياء فطري، ومكتسب، ويكتسب مبطالعة العبد جلانب التقصري منه -6
 .اهلل عليه

 .أن أصول األخالق مما اتفقت عليه مجيع الشرائع -4
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 الحديث الحادي والعشرون

عن أيب عمرو، وقيل أيب عمرة سفيان بن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال: "قلت: يا رسول اهلل قل يل يف اإلسالم قواًل ال أسأل 
 اه مسلم(عنه أحداً غريك، قال: "قل آمنت باهلل مث استقم". )رو 

 :الشرح اإلجمالي للحديث

، ومن أحاديث الوصايا كذلك، وقد طلب منه السائل قواًل جامًعا هذا احلديث من جوامع الكلم اليت أوتيها الرسول 
إىل   ملعاين اإلسالم؛ ال حيتاج لئن يسأل بعده أحد، وواضًحا ال حيتاج إىل أن يطلب تفسريه من أحد، فأرشده الرسول 

وىل: اإلناان باهلل تعظيًما وخوفًا ورجاًء وحمبًة وإنابًة، والثانية: االستقامة على شرع اهلل تعاىل، وحقيقة االستقامة: كلمتني: األ
لزوم فعل املأمورات وترك املنهيات من االعتقادات واألقوال واألفعال، وهذا ظاهر يف قوله: )قل(: وهو فعل اللسان، 

 .وهو فعل اجلوارح، قال تعاىل: )فاستقم كما أمرت ومن تاب معك( )آمنت(: وهو فعل القلب، )مث استقم(:

 :الفوائد التربوية من الحديث

 .حرص طالب العلم على األسئلة اهلامة اليت يرتتب عليها العلم والعمل، والتزكية واإلناان -6
ف أحدكم كما خيلق : "إن اإلناان ليخلق يف جو أمهية جتديد اإلناان يف قلب العبد حيًنا بعد حني، قال النيب  -4

 .الثوب، فاسألوا اهلل تعاىل: أن جيدد اإلناان يف قلوبكم"، رواه الطرباين عن عبد اهلل بن عمرو
حتصل االستقامة: بتجديد اإلناان يف القلب، وقطع العالئق )املألوفات واحملبوبات من دون اهلل ( والعوائق  -3

 )الصوارف(.
لزوم االستقامة، فال حيدث االنتساب احلقيقي إىل منهج أهل السنة واجلماعة أن أعظم ما نان به اهلل تعاىل على العبد  -2

 إال باستقامة صادقة، قال ابن تيمية رمحه اهلل: حقيقة الكرامة لزوم االستقامة.
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 الحديث الثاني والعشرون

اهلل عليه وسلم( فقال:  عن أيب عبد اهلل جابر بن عبد اهلل األنصاري رضي اهلل عنهما: "أن رجاًل سأل رسول اهلل )صلى
أرأيت إذا صّليت املكتوبات، وصمت رمضان وأحللت احلالل وحّرمت احلرام ومل أزد على ذلك شيئًا أدخل اجلنة ؟ قال: 

 نعم". )رواه مسلم(

 ومعىن حّرمت احلرام: اجتنبته، ومعىن أحللت احلالل: فعلته معتقداً حّله.

 :الشرح اإلجمالي للحديث

أن طريق اجلنة يف احملافظة  أعظم غاية يسعى هلا املسلم وهي رضا اهلل ودخول اجلنة، وقد بنّي النيب هذا احلديث يبني  
ألهنما غالًبا جيبان على كل مسلم، مع التزام  على الصلوات اخلمس املكتوبات، واحملافظة على صيام رمضان، وخصهما 

حلرام، مع اجتنابه؛ فإن مل حيرم احلرام فهو كافر، وإن حرمه ومل جيتنبه شرع اهلل تعاىل يف اعتقاد حتليل احلالل، واعتقاد حتري ا
  .فهو فاسق

 :الفوائد التربوية من الحديث

 .أن بداية االستقامة تكون بالتزام شرع اهلل أمره وهنيه، وأداء الفرائض على أمت وجٍه دون نقص -6
ا من فرائض ويُكمل تقصها، كما أهنا تزيد العبد قربً أن الفرائض هي األصل، أما النوافل ففيها ما يُعني على إمتام ال -4

ما تقرب عبدي إيّل بشيء أحب إيّل مما افرتضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إيّل اهلل، ويف احلديث القدسي: "
 بالنوافل حىت أحبه ". 

 .مراعاة التدرج يف تزكية النفس، ويف تربية الغري، ويف إجابة السائلني -3
 .لى أن األعمال من اإلناان، وأن اإلناان يزيد وينقص، وأن أهله فيه يتفاوتونيف احلديث دليٌل ع -2
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 الحديث الثالث والعشرون

"الطُّهور شطر  :عن أيب مالك احلارث بن عاصم األشعري رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(
متآلن أو متأل بني السماء واألرض، والصالة نور، والصدقة برهان،  اإلناان، واحلمد هلل متأل امليزان، وسبحان اهلل واحلمد هلل

 والصرب ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو؛ فبائع نفسه، فمعتقها، أو موبقها". )رواه مسلم(

 :الشرح اإلجمالي للحديث
ألقوال واألخالق، فكانت نصف اإلناان، اإلناان ختلي وحتلي، والطهارة هي التخلي عن الرذائل من االعتقادات األفعال وا

وطريق حتقيق اإلناان هو حتقيق توحيد اهلل وحسن عبادته، ومما يعنب على حتقيق توحيد اهلل تعاىل تنـزيهه سبحانه عن 
النقائص؛ وهو مقتضى قول العبد: )سبحان اهلل(، ووصف اهلل تعاىل بالكماالت؛ وهو مقتضى قول العبد: )احلمد هلل(، 

االستعـانة بالصالة فهي نـوٌر يستضيء  :بلساهنا مستحضرًا معناه بقلبه، ومما يعـني العبد على حتقيق األعمال الصـاحلة فيلفظها
هبا العبد: نور وهداية له يف الدنيا واآلخرة، ونوٌر يظهر على وجهه وقوله وفعله، واالستعانة بالصرب والثبات على الطاعة وترك 

 عند وقوع البالء، والصرب على ما فـيه من مشقة؛ ألجل ما فيه من الضياء الذي يهدي اهلل به املعصية وحسن األدب مع اهلل
العبد، قال تعاىل: )واستعينوا بالصرب والصالة(، واالهتداء بالقرآن وأحكامه ومواعظه وقصصه فهو القوة اإلناانية اليت يعتمد 

على الثبات: تقدي احملاب طلًبا حملبة اهلل، فإذا سئل العبد يوم القيامة  عليها العبد وحيتج هبا على غريه، ومما يعني العبد كذلك
 .عن صدق حمبته هلل كانت أعماله وصدقاته براهني يف إجابة هذا السؤال

 :الفوائد التربوية من الحديث
سباب جناهتا أن الناس يف هذه احلياة الدنيا على قسمني: األول: من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت؛ فسعى يف أ -6

( َوآثـََر احْلََياَة 37مَّا َمْن َطَغى )وعتقها، والثاين: من تواىن عن ذلك حىت أهلك نفسه وأوبقها يف معاصي اهلل، قال تعاىل: )فَأَ 
نـَْيا ) ( فَِإنَّ اجْلَنََّة ِهَي 26( َوأَمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َونـََهى النـَّْفَس َعِن اهْلََوى )31( َفِإنَّ اجلَِْحيَم ِهَي اْلَمْأَوى )33الدُّ
 .(اْلَمْأَوى

 طاعة اهلل تعاىل، واهلروب من رق الشيطان، قال ابن القيم رمحه اهلل:                       أن يعلم العبد أن احلرية احلقيقية هي االلتزام ب -4 
 هربوا من الرق الذي خلقوا له   وبلوا برق النفس والشيطان
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 الحديث الرابع والعشرون

أنه قال: "ياعبادي إين  -عّز وجلّ -عن أيب ذر الغفاري رضي اهلل عنه عن النيب )صلى اهلل عليه وسلم( فيما يرويه عن ربه 
حّرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم حمّرماً؛ فال تظاملوا. يا عبادي كلكم ضال إال من هديته؛ فاستهدوين أهدكم. يا 
عبادي كلكم جائع إال من أطعمته؛ فاستطعموين أطعمكم. يا عبادي كلكـم عاٍر إال مـن كسوته؛ فاستكسوين أكسكم. يا 

الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب مجيعاً؛ فاستغفروين أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضّري عبادي إنكم ختطئون ب
فتضّروين ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين. يا عبادي لو أن أّولكم وآخركم وإنسكم وجّنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم 

نسكم وجّنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما ما زاد ذلك يف ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أّولكم وآخركم وإ
نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أّولكم وآخركم وإنسكم وجّنكم قاموا يف صعيد واحد فسألوين؛ فأعطيت كل 
 واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص املخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث

 أوفيكم إياها؛ فمن وجد خرياً فليحمد اهلل، ومن وجد غري ذلك فال يلومنَّ إال نفسه". )رواه مسلم(

 :الشرح اإلجمالي للحديث

يف هذا احلديث القدسي العظيم بيان سبيل حتقيق توحيد اهلل تعاىل، وإمنا يتحقق التوحيد بنفي الشركة بني اخلالق واملخلوق،  
  اىل هو الغين الرزاق خزائنه مألىوفعله وحقه وغناه، وذلة صفات العبد وفعله وفقره، فاهلل تع ومعرفة عظيم صفات اخلالق

سبحانه ال ينقصها قضاء حاجات عباده وال إجابات طلباهتم، وهو الغين العزيز ال يبلغ اخللق أن يضروه أو ينفعوه، وهو 
معصيتهم، والعبد هو الفقري إىل اهلل، فقرٌي إىل اهلل لسد  الغين مالك امللك ال حيتاج إىل عبادة خلقه وطاعتهم، وال تضره

 .جوعته، وفقرٌي إىل اهلل لسرت عورته، وفقرٌي إىل اهلل جللب هدايته، وفقرٌي إىل اهلل ملغفرة ذنبه

 :الفوائد التربوية من الحديث

ه، ورجائه، وتعظيمه، وغري ذلك هذا اخلطاب اإلهلي يريب يف العبد حمبة اهلل، ومراقبته، وتقواه، واليقني على ما عند -6
 .من عبادة القلوب

أن من هدي الدعاء أن يلجأ العبد يف دعائه إىل تعظيم اهلل تعاىل والثناء عليه، وإظهار فقره وعجزه، وتعظيم الرغبة  -4
 .واملسألة له سبحانه، واليقني بوعده عز وجل

رتار هبا، فإذا وفق العبد لطاعة فليسندها إىل ويف احلديث كلك: الدعوة إىل ذم النفس وهضمها، وترك مدحها واالغ -3
اهلل تعاىل وتوفيقه، وليتربأ من حوله وقوته، كما فيه كذلك منع غرور وطغياهنا يف ظلم العباد، والتعدي على 

 حقوقهم.
الدعوة للعمل الصاحل والسعي يف أسبابه، فما حصل من خرٍي بعد ذلك فهو من توفيق اهلل تعاىل للعبد، وما حصل  -2

والذنوب من لوازم النفس، وهو حمتاج إىل  :سوء وتقصري فهو من عجز العبد وتفريطه، قال ابن تيمية رمحه اهلل من
 .اهلداية كل حلظة، وهو إىل اهلدى أحوج منه إىل األكل والشرب
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 الحديث الخامس والعشرون

 :سلم( قالوا للنيب )صلى اهلل عليه وسلم(عن أيب ذر رضي اهلل عنه أيضاً: أن ناساً من أصحاب رسول اهلل )صلى اهلل عليه و 
يا رسول اهلل ذهب أهل الدثور باألجور، يصّلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أمواهلم، قال: "أو 
ليس قد جعل اهلل لكم ما تصدقون؛ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبرية صدقة، وكل حتميدة صدقة، وكل هتليلة صدقة، 

روف صدقة، وهني عن منكر صدقة، ويف بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول اهلل! أيأيت أحدنا شهوته ويكون له وأمر باملع
 فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجر". )رواه مسلم( فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه وزر؟

 :الشرح اإلجمالي للحديث

ف، وإيضاٌح ملعىن الصدقة اليت يؤجر عليها العيد، فمنها الصدقة املالية، ومنها الصدقة يف هذا احلديث فتٌح لباب املعرو 
القولية؛ كذكر هلل تعاىل و الدعوة لطاعته، ومنها الصدقة الرتكية كالصيام، واجتناب احلرام، ومنها الصدقة الفعلية كالصالة، 

  .ن ذلك كله؛ كاحلجووضع الشيء موضعه الذي أمر اهلل به، ومنها الصدقة املركبة م
 :الفوائد التربوية من الحديث

حرص فقراء املهاجرين على اخلري، وبكاؤهم ملا سبقهم غريهم لطاعة اهلل، فكان مههم األكرب ليس يف التكاثر يف  .6
الدنيا، ولكن يف التسابق إىل طاعة اهلل، قال تعاىل عنهم: )وعلى الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما 

 .عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنًا أال جيدوا ما ينفقون( أمحلكم
على العبد أن يسابق غريه يف مجع احلسنات، وتكثريها، وتعظيمها، وحتسينها، واحملافظة عليها، وأن ينوع طاعاته،  .4

 .ويسابق يف سائر أبواب اخلري، وينافس فيها، بل وحيرص أن تكون له نية صاحلة حىت يف فعل املباحات
 .أصحابه؛ بذكر احلكم، وذكر دليله وتعليله، ويف فتحه أبواب اخلري ملن طلبها حسن تعليم النيب  .3
 حمبة الصاحلني، وإحسان الظن بقبول اهلل حسناهتم، وعدم اهتامهم يف نياهتم أو سبهم أو متين زوال النعم عنهم. .2

 احلديث السادس والعشرون:

"كل سالمى من الناس عليه صدقة، كل يوم  :قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( عـن أيب هريرة رضي اهلل تعاىل عنه قال:
تطلع فيه الشمس تعدل بني اثنني صدقة، وتعني الرجل يف دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة 

 اري ومسلم(الطيبة صدقة، وبكل خطوة متشيها صدقة، ومتيط األذى عن الطريق صدقة". )رواه البخ

 :الشرح اإلجمالي للحديث

شكر عبادة اهلل يكون بتسخري القلب واللسان واجلوارح يف طاعته سبحانه، وحيصل ذلك بأداء العبادة وحتقيقها، من كلمة  
هلل، طيبة ينشر هبا اخلري يف الناس أو يذكر هبا اهلل تعاىل، أو خطوة طيبة يكثر فيها مجع املسلمني على الطاعة ويطيع فيها ا
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وحيصل كذلك باإلحسان إىل العباد؛ جبلب اخلري هلم، ودفع الشر عنهم، كاإلصالح بينهم، وإعانتهم، وإماطة األذى عن 
 .طرقهم

 :الفوائد التربوية من الحديث

وجوب شكر نعم اهلل تعاىل، كنعمة البقاء والعافية، ومنها شكر يومي؛ كما جاء يف هذا احلديث، ومنه شكر  -6
اهلل على العبد يف إبقائه سنة؛ بأداء زكاة الفطر، وشكر نعمة اهلل بإمتام الدين وأركانه؛ بنحر  سنوي؛ شكر نعمة

 األضحية. 
 .ب األخوة اإلناانية بني املؤمننييريب هذا احلديث يف نفس املسلم خلق التواضع، وحتمل املسئولية، ويذكي جان -4
مسلمني، ويتفاوت أجرها؛ بتفاوت حتقيق اإلخالص أن الطاعات تشمل ما فيه عبادة هلل حمضة، وما فيه نفع لل -3

 .، وبقدر مصاحلها املرتتبة عليها؛ لذا كان العبادة املتعدية خري من العبادة القاصرةهلل، واملتابعة للرسول 
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 الحديث السابع والعشرون

، واإلمث ماحاك يف نفسك عن النواس بن مسعان رضي اهلل عنهما عن النيب )صلى اهلل عليه وسلم( قال: "الرب حسن اخللق
وكرهت أن يطلع عليه الناس". )رواه مسلم(، وعن وابصة بن معبد رضي اهلل عنه قال: أتيت رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
وسلم( فقال: "جئت تسأل عن الرب؟ قلت نعم، قال: استفت قلبك، الرب ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، 

وتردد يف الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك". )حديث حسن رويناه يف مسندي اإلمامني: أمحد بن واإلمث ما حاك يف النفس، 
 حنبل والدارمي بإسناد حسن(

 :الشرح اإلجمالي للحديث

قاعدة عظيمة عند اشتباه األمور على املؤمن، فلم نايز احلق من الباطل، فإنه يراجع نفسه  يف هذا احلديث يقعد النيب 
ا اطمأن له قلبه فعله، وما تردد يف صدره فيرتكه وجيتنبه، فإن للحق نور تسكن له النفس، ويف الباطل شك وقلق املطمئنة؛ فم

تنفر منه النفس، )وهذه عالمة باطنة(، مث يراجع أخيار الناس وصاحليهم فإن أمروه به فعله، وإن هنوه عنه تركه، ) وهذه 
 .الب ماله حرام، أو التصرف يف وديعة عندهعالمة ظاهرة(، ومن أمثلة ذلك: قبول هدية من غ

 :الفوائد التربوية من الحديث

الرب هو القيام حبقوق اهلل ) ومثل له بطمأنينة القلب( وحقوق العباد ) ومثل له حبسن اخللق(، ففي احلديث عظم  .6
ق فقال: شأن حسن اخللق؛ حىت جعله النيب  الرب كله؛ أي أعظم خصال الرب وقد عرف بعض السلف حسن اخلل

 .حسن اخللق شيء هني، وجه طلق وقول لني
: أن املؤمن حيرص على إخفاء عيوبه من الناس، وهو يف هذا كذلك ال جيعل اهلل أهون الناظرين إليه، قال النيب  .4

 ."أوصيك أن تستحي من اهلل تعاىل كما تستحي من الرجل الصاحل من قومك "، رواه الطرباين، وصححه األلباين
املكثر من أعمال الرب جيد يف قلبه السكينة والطمأنينة، وأما العاصي فيجد يف قلبه احلرية واحلرج والضيق، أن املؤمن  .3

 .زداد البار من بره زادت سكينة قلبه، وكلما زاد العاصي يف معصيته زاد ضيقه وحرجهاوكلما 
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 الحديث الثامن والعشرون

وعظَنا رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( موعظًة وجلت منها القلوب  عن أيب جنيح العرباض بن سارية رضي اهلل عنه قال:
وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول اهلل كأهنا موعظة مودّع، فأوِصنا، قال: أوصيكم بتقوى اهلل عّز وجّل، والسمع والطاعة 

اخللفاء الراشدين املهديني عضوا وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسريى اختالفًا كثرياً، فعليكم بسنيت وسنة 
عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور، فإن كل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار". )رواه أبو داود والرتمذي وقال 

 حديث حسن صحيح(

 :الشرح اإلجمالي للحديث

لدين وأعظم الوصايا؛ ألصحابه مؤثرة يف أسلوهبا وإلقائها، وكانت كذلك متضمنة ألصول ا كانت موعظة النيب 
َنا الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن  -6وتلخصت يف ثالث وصايا:  الوصية بالتقوى، وهي أعظم الوصايا، قال تعاىل: )َوَلَقْد َوصَّيـْ

والثالثة: التمسك هبدي النيب قـَْبِلُكْم َوِإيَّاُكْم َأِن اتَـُّقوا اللََّه(، والثانية: لزوم اجلماعة والسمع والطاعة لوالة األمور يف املعروف، 
 وخلفائه الراشدين، وترك احملدثات والبدع.  

 :الفوائد التربوية من الحديث

أكد على  عند اختالف الناس االختالف الكثري على التمسك بالسنة، ومن أمهيتها أن النيب  تأكيد النيب  .6
 .وأن كل ضاللة تدعو إىل النار العض عليها بالنواجذ، وترك احملدثات، ومن خطرها أن كلها ضاللة،

 .طلب الوصية من أهل العلم؛ وخصوًصا عند الوداع، واحلرص على استماع املواعظ اليت تؤثر يف القلب .4
كلما ابتعد الناس عن زمن الوحي كلما ازدادوا فرقة، والواجب االجتماع العقدي املنهجي على السنة، واالجتماع  .3

 .البدين على والة األمور
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 التاسع والعشرونالحديث 
عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه قال: قلت يا رسول اهلل أخربين بعمل يدخلين اجلنة ويباعدين عن النار؟ قال: لقد سألت 
عن عظيم وإنه ليسري على من يسره اهلل تعاىل عليه: تعبد اهلل التشرك به شيئاً، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، 

ال: أال أدلك على أبواب اخلري؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار، وصالة الرجل وحتج البيت، مث ق
ال: أال أخربك برأس األمر وعموده وذروة مث ق يعملونحىت بلغ  تتجاىف جنوهبم عن املضاجعيف جوف الليل، مث تال: 

سنامه؟ قلت: بلى يا رسول اهلل، قال: رأس األمر اإلسالم، وعموده الصالة، وذروة سنامه اجلهاد، مث قال: أال أخربك مبالك 
به؟ ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول اهلل، فأخذ بلسانه، وقال: كّف عليك هذا، قلت يا نيب اهلل وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم 

فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس يف النار على وجوههم أو قال: على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم". )رواه 
 الرتمذي وقال: حديث حسن صحيح(

 :الشرح اإلجمالي للحديث
حلقيقي، هذا احلديث من أحاديث الوصايا، وهو جواب سؤال عظيم عما يدخل اجلنة ويباعد عن النار، وهذا هو الفوز ا

وخلصه  يف أربعة مجل: األوىل: إقامة فرائض اإلسالم اخلمسة، والثانية: السعي يف أبواب اخلري الثالثة: الصوم النافلة، 
والصدقة، وصالة الليل، ففيها وقاية من النار، ومن الذنوب واملعاصي، والثالثة: يف بيان بنيان الدين ) وقد شبه بالفحل من 

 .م، وعموده الصالة، وأعاله اجلهاد، والرابعة: يف اجلامع هلذا: هو كف اللسان عن احلراماإلبل (: فرأسه اإلسال
 :الفوائد التربوية من الحديث

 .أن أمر هذا الدين عظيم، لكن يف دعاء اهلل وتقواه ما ييسر على العبد األخذ هبذا الدين .6
ي املهلكة، وكل ذلك حصاد األعمال؛ احلث على أعمال السر، فهي املنجية، واحلذر من خطر آفات اللسان فه .4

 .إن كانت خري فخري، وإن كانت شر فشر 
عرض الداعية لدعوته يف األساليب الشيقة: ) أال أدلك على ابواب اخلري ؟(، وحيرص على التشويق، والتشجيع،  .3

اجلواب على السؤال  والتيسري على الناس، واالستشهاد بالقرآن يف كلماته، والتعليم بالوسائل املقربة، والزيادة يف
 .حبسب حاجة السائل واستعداده
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 الحديث الثالثون

عن أيب ثعلبة اخلشين جرثوم بن ناشر رضي اهلل عنه عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( قال: " إن اهلل تعاىل فرض فرائض 
لكم غري نسيان فال تبحثوا  فالتضيعوها، وحد حدودًا فال تعتدوها، وحّرم أشياء فال تنتهكوها، وسكت عن أشياء رمحةً 

 عنها". )حديث حسن رواه الدارقطين وغريه(

 :الشرح اإلجمالي للحديث

يف هذا احلديث شرائع الدين إىل ثالثة أقسام: القسم األول: قسم الفرائض، والثاين: احلدود، والثالث:  قسم النيب 
اجب االتباع، والثاين: ال ينقص فيه وال يزاد، والثالث: ال احملرمات، والرابع: ما سكته عنه سبحانه رمحة بالناس، فاألول: و 

 يرتكب وال يقرتب منه، واخلامس: ال يسأل وال يبحث عنه.         

 :الفوائد التربوية من الحديث

 .النهي عن الغلو يف الدين، والنهي كذلك عن التشديد دون دليلٍ  -6
 .حكمه العفوأن كل ما ال أصل له يف التحري، وال أصل له يف الوجوب  -4
 .خطر القول على اهلل بغري علم، وخطر الفتوى -3
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 الحديث الحادي والثالثون

عـن أيب العباس سهل بن سعد الساعدي رضي اهلل عنه قال: جاء رجل إىل النيب )صلى اهلل عليه وسلم( فقال: يا رسول اهلل 
نيا حيبك اهلل، وازهد فيما عند الناس حيبك الناس". دّلين على عمل إذا عملته أحبين اهلل وأحبين الناس، فقال: "ازهد يف الد

 )حديث حسن، رواه ابن ماجه وغريه بأسانيد حسنة(

 :الشرح اإلجمالي للحديث

الزهد هو ترك ما ال ينفع يف اآلخرة، أما الورع فهو ترك ما يضر يف اآلخرة، فالزهد أعلى رتبة، وحقيقته: االكتفاء بالكفاية 
فاية أو الفرح بالزيادة، قال تعاىل: )وفرحوا باحلياة الدنيا(، وبه حيصل العبد على حمبتني: حمبة اهلل، من الدنيا، وعدم طلب الك

 .وحمبة العباد؛ فمن مل يعلق قلبه بالدنيا تعلق قلبه وال بد باآلخرة

 :الفوائد التربوية من الحديث

دي الناس كما أن الطمع فيما بني أي  خطيئة، الطمع يف الدنيا يؤدي إىل بغض اهلل للعبد، فحب الدنيا رأس كل -6
 .جيعل العبد مبغوًضا عند الناس

على العبد أن يسعى يف أن يكون حمبوبًا عند اهلل، وعند الناس، لكن الفتنة تقع عند تعارض احملبتني؛ فمن قدم حمبة  -4
 .اهلل على كل شيء سعد
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 الحديث الثاني والثالثون

رضي اهلل عنه أن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( قال: "ال ضرر وال عن أيب سعيد سعد بن مالك بن سنان اخلدري 
ضرار". )حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطين وغريمها مسنداً، ورواه مالك يف املوطأ مرساًل عن عمرو بن حيىي عن أبيه 

 عن النيب )صلى اهلل عليه وسلم( فأسقط أباسعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضاً(

 :الي للحديثالشرح اإلجم

 اختلف يف معىن الضرر والضرار على ثالثة أقوال: 

 .الضرر: أن تضر من مل يضرك، والضرار أن تضر من ضرك -6
 .الضرر أن تضر غريك من غري قصد، والضرار أن تضره مع القصد -4
 .الضرر أن تضر غريك ألجل منفعة لك، والضرار أن تضر غريك دون منفعة تعود إليك -3

 :الحديث الفوائد التربوية من

 .يف احلديث دليل على يسر الشريعة، ورفع احلرج عن الناس -6
 .مراعاة اآلخرين واحرتامهم وعدم االعتداء عليهم -4
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 الحديث الثالث والثالثون

عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، الدعى رجال أموال 
البينة على املدعي واليمني على من أنكر". )حديث حسن رواه البيهقي وغريه هكذا، وبعضه يف  قوم ودماءهم، لكن

 الصحيحني(

 :الشرح اإلجمالي للحديث

هذا احلديث قاعدة عظيمة يف القضاء بني الناس، وتتعلق بالقضاء ثالثة إضافات: ما يضيفه اإلنسان لغريه على الغري وهي 
نفسه لغريه، وهو اإلقرار، وما يضيفه اإلنسان لنفسه على غريه، وهي الدعوى، وقاعدة  شهادة، وما يضيفه اإلنسان على

فصل القضاء يف الدعاوى: أن البينة وهي كل ما يُبني احلق ويوضحه يطالب هبا املدعي، فإن أتى هبا حكم له، وإن عجز 
عان والقسامة حيث حيكم باليمني عن إقامتها كلف املدعى عليه باليمني؛ فإن حلف حكم له، ويستثىن من ذلك الل

 .للمدعي

 :الفوائد التربوية من الحديث

 .حرص الشرع على حفظ أموال الناس ودمائهم -6
 .تعظيم أمر اليمني، والتأكيد على الرضا احمللوف له هبا تعظيًما هلل -4
 .ال حيكم املسلم مبجرد الشائعات، أو جمرد الظنون؛ ألن األصل براءة الذمة -3

 

 



 36 

 والثالثونالحديث الرابع 

عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( يقول: "من رأى منكم منكرًا فليغريه 
 بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلناان". )رواه مسلم(

 :الشرح اإلجمالي للحديث

والنهي عن املنكر، وقد قسمهما النيب  يف هذا احلديث إىل ثالثة مراتب: مرتبة أمجع العلماء على وجوب األمر باألمر 
 .اإلنكار باليد، مث مرتبة اإلنكار باللسان، مث مرتبة اإلنكار بالقلب

وإنكار املنكر يشرتط له: رؤية، وعلى اجملمع عليه، أو ما خالفه ضعيف، ويكون حال فعل املنكر، ويكون باليد واللسان  
ويكون سرًا أو جهًرا حسب املنكر، أما النصيحة فتكون ملن علم باملنكر، ومل يدرك وقوعه، وتكون باللسان، والقلب، 

 .وتكون كذلك سرًا

 :الفوائد التربوية من الحديث

 .بقلبه فقد ذهب عنه أدىن اإلناان أن اإلناان يتفاوت، ويزيد وينقص، ويف احلديث دليل على أن من مل ينكر املنكر .6
 .ل املسئولية يف معاجلة األخطاء، وتشجيع أفعال اخلريوجوب حتم .4
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 الحديث الخامس والثالثون

"ال حتاسدوا، وال تناجشوا، وال تباغضوا، وال  :عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(
أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله، وال يكذبه وال تدابروا، واليبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد اهلل إخواناً، املسلم 

حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم، كل املسلم على املسلم  -ويشري إىل صدره ثالث مرات-حيقره، التقوى ههنا 
 حرام؛ دمه وماله وعرضه". )رواه مسلم(

 :الشرح اإلجمالي للحديث

لنهي عن كل ما خيدشها من أفعال القلب أو اللسان أو اجلوارح؛ فمن يف هذا احلديث األمر حبقوق األخوة اإلسالمية، وا
الدخائل القلبية اليت تفسد اإلخوة: احلسد، والتباغض، ومن أفعال اللسان: الكذب و االحتقار، والنجش، والبيع على بيع 

فظ حقوق املسلم الثالثة؛ فيرتك املسلم، ومن أفعال اجلوارح: التدابر، والظلم، والتخاذل عن النصرة، وهذا كله يتفرع على ح
 .ظلم أخيه املسلم أو ترك نصرته فيما يتعلق حبفظ دمه، وماله، وعرضه

وإذا أراد املؤمن أن جيتنب هذه األخالق السيئة؛ فليجتنبها و ليجتنب أسباهبا وآثارها؛ فمن أسباب التباغض: النجش،  
 .وبيع املسلم على بيع أخيه، ومن آثاره التدابر واالحتقار

 :الفوائد التربوية من الحديث

 .جيب أن تراعى يف املعامالت الدنيوية بني املسلمني معاين احلقوق اإلسالمية -6
أن حمل التقوى القلب، وال بد أن تظهر آثار هذه التقوى على اجلوارح، وأن القلب إذا امتأل باهلوى أوقع  -4

 .صاحبه يف احلسد والبغض والظلم إلخوانه املسلمني
 .اهلل تعاىل حفظ حقوق املسلمني أن من تقوى -3
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 الحديث السادس والثالثون
عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب )صلى اهلل عليه وسلم( قال: "من نّفس عن مؤمن كربًة من كرب الدنيا نّفس اهلل عنه  

لمًا سرته اهلل يف الدنيا كربًة من كرب يوم القيامة، ومن يّسر على معسر يّسر اهلل عليه يف الدنيا واآلخرة، ومن سرت مس
واآلخرة، واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سّهل اهلل له به طريقاً إىل اجلنة، 
وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرمحة، 

 هم املالئكة، وذكرهم اهلل فيمن عنده، ومن بطّأ به عمله مل يسرع به نسبه". )رواه مسلم هبذا اللفظ(وحّفت
 :الشرح اإلجمالي للحديث

 :ينبغي على العبد أن ينافس فيها ،هذا احلديث يدل على جوامع ثالثة من جوامع اخلري
وعون احملتاجني، وسرت املسلمني، ولو نفس أي خفف، األوىل: السعي يف العمل اخلريي نفًعا للناس، من تفريج الكروب،  

 .ومل يزل بالكلية
والثانية: السعي يف العمل التعليمي والدعوي، ويشمل ذلك طلب العلم بطرقيه احلسي واملعنوي؛ كاحلفظ واملراجعة، ويشمل  

 .كذلك بث العلم بني الناس
  .ة، ومدارسة، وتربيةوالثالث: السعي يف العمل احللقي؛ حتفيظًا لكتاب اهلل، وتالو 

 :الفوائد التربوية من الحديث
 .سرت املسلم العاصي يكون حبسب املصلحة ودفع املفسدة -6
حث املسلم على أن يتفقد حوائج من حوله من املسلمني؛ فيكون حي القلب جتاه إخوانه، يسمع أخبارهم، ويتفقد  -4

 .حوائجهم
كر، والسفر إليها، وفضل اجملالس اليت يتدبر فيها القرآن الكري، وبيان فضل اجلليس الصاحل، وشرف جمالس العلم والذ  -3

 .منهج تعليم القرآن بتالوته، وتدارسه
أن النسبة احلقيقية املنجية والرافعة للعبد هي نسبة اإلناان والعمل الصاحل، ال نسبة احلسب، وال نسبة االنتساب  -3

 الكاذب.
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 الحديث السابع والثالثون
س رضي اهلل عنهما عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( فيما يرويه عن ربه تبارك وتعاىل قال: "إن اهلل كتب عن ابن عبا

احلسنات والسيئات، مث بني ذلك، فمن هّم حبسنة فلم يعملها كتبها اهلل عنده حسنًة كاملًة، وإن هّم هبا فعملها كتبها اهلل 
سيئة فلم يعملها كتبها اهلل عنده حسنًة كاملًة، وإن هم هبا فعملها كتبها عنده عشر حسنات إىل سبعمائة ضعف، وإن هّم ب

 اهلل سيئًة واحدًة". )رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما هبذه احلروف(
 :الشرح اإلجمالي للحديث

 يف هذا احلديث بيان تفضل اهلل على عباده:
 .بقدر إخالصه ومتابعته وآثار حسنتهفمن هم باحلسنة وعملها: كتبت له عشر حسنات، مث يكون التضعيف  -6
..(، وقوله: " إذا مرض .وإن هم هبا فرتكها لعذر كتبت كأنه عملها؛ لقوله تعاىل: ) ومن خيرج من بيته مهاجرًا -4

 ...".العبد أو سافر
 .وإن هم هبا فرتكها لغري عذر، كتبت حسنة كاملة -3
 .وإن هم بالسيئة فلم يعملها خوفًا من اهلل كتبت حسنة كاملة -2
 ...وإن هم هبا فرتكها عجزًا عنها كتبت عليه سيئة اهلم؛ حلديث: إذا التقى املسلمان بسيفهما -4
وإن هم هبا فعملها مل تكتب سيئة ست ساعات حىت يستغفر؛ فإن تاب مل تكتب، وإن مل يتب كتبت، فإن تاب  -1

 .بعدها غفرت، أو حولت حسنة
 :الفوائد التربوية من الحديث

جهة ما يكتب له ابتداء، ومن جهة ما يضاعف له بعد ذلك، ومن جهة التحويل، ومن  أن مضاعفة احلسنات من -6
أحسن ما كانوا ولنجزينهم أجرهم بصفة حسنة عملها؛ لقوله تعاىل: ) جهة الكيفية حيث حتسب له على أفضل

 .(يعملون
ف من جهة تضاع ومن جاء بالسيئة فال جيزى إال مثلها(، لكن قدسيئات ال تتضاعف؛ لقوله تعاىل: )أن ال -4

 .ومن يرد فيه بإحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم(الكيفية؛ لقول تعاىل: )
 .يريب هذا احلديث يف املسلم الرجاء واحلياء من اهلل -3
 .ينبغي للمسلم أن يكون مهاًما باخلري دائًما مفكرًا فيه، حارثـًا عمره بعمله الصاحل ما استطاع -2
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 الحديث الثامن والثالثون

"إن اهلل تعاىل قال: من عادى يل ولياً فقد آذنته يف  :رة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(عن أيب هري
احلرب، وما تقّرب إيّل عبدي بشيء أحّب إيّل مما افرتضته عليه، واليزال عبدي يتقرب إيّل بالنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته  

يبصر به، ويده اليت يبطش هبا، ورجله اليت ناشي هبا، ولئن سألين ألعطيّنه، ولئن كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي 
 استعاذين ألعيذنّه". )رواه البخاري(

 :الشرح اإلجمالي للحديث

أسباب والية اهلل، وآثارها: فأما أسباب والية اهلل فتتحقق يف التقرب إىل سمى حديث الويل؛ وفيه بني النيب هذا احلديث ي
يق أداء الفرائض، وباإلكثار من أداء النوافل، وهي كذلك حتصل باإلناان والتقوى؛ لقوله تعاىل: ) آال إن أولياء اهلل اهلل بتحق

.)... 
وأما آثارها، فتظهر يف ثالثة أمور ذكرت يف احلديث: تسديد اهلل تعاىل للعبد يف سائر جوارحه، وإجابة دعائه واستغاثته،  

 .وحماربة اهلل تعاىل ملن عداه

 :الفوائد التربوية من الحديث

 .أن معاداة أولياء اهلل من كبائر الذنوب، فيحذر املسلم من أذية مسلًما؛ فيبوأ باحلرب من اهلل .6
أن االهتمام بالفرائض جيب أن يكون أشد من االهتمام بالنوافل، مث االستمرار يف النوافل ) ال يزال ( يكسب العبد  .4

 .إيل (، وحمبة اهلل ) أحبه ( فائدتان: القرب من اهلل ) يتقرب
 .أن العبد كلما كان أسرع طاعة هلل وأكثر تعبًدا لكما كان دعاؤه أسرع إجابة، وتعوذه أقرب للقبول .3
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 الحديث التاسع والثالثون

 عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( قال: "إن اهلل جتاوز يل عن أميت اخلطأ والنسيان وما
 استكرهوا عليه". )حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغريمها(

 :الشرح اإلجمالي للحديث

ا، خمتارًا، فتجاوز عما فعله العباد عن اخلطأ وهو فعل األمر عن غري 
ً
من رمحة اهلل أال يؤاخذ عبده إال ما فعله قاصًدا، عامل

 .لفعل أو الرتك عن غري اختيارقصد، والنسيان: وهو الفعل أو الرتك عن ذكر، واإلكراه وهو ا

 :الفوائد التربوية من الحديث

 .استحضار رمحة اهلل تعاىل حيث مل يكلف العبد مبا ال يستطيع دفعه عنه، ) ال يكلف اهلل نفًسا إال وسعها ( -6
لضمان يف احلديث قاعدة عظيمة يف العفو عما فعله العبد خطأ أونسيانًا أو إكراًها؛ هو متعلق برفع اإلمث، مع بقاء ا -4

 .حقوق العباد، والطلب يف حقوق اهلل
يعفى اإلنسان عن إمث ما فعله جاهاًل، وال يعفى عن ترك العلم فيما يتعني عليه، ويعفى عما فعله ناسًيا إال أن  -3

 .يكون قد تعاطى أسباب هذا النسيان؛ كإمهاله والتفريط يف تقييده وتسويفه حىت ينساه
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 الحديث األربعون

ي اهلل عنهما قال: أخذ رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( مبنكيب فقال: "كن يف الدنيا كأنك غريب أو عن ابن عمر رض
عابر سبيل، وكان ابن عمر رضي اهلل عنهما يقول: إذا أمسيت فال تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فال تنتظر املساء، وخذ من 

 صحتك ملرضك، ومن حياتك ملوتك". )رواه البخاري(

 :جمالي للحديثالشرح اإل

 ، وقد أوصاه بعد أن أخذ مبنكبيه أن يكون يف الدنيا غريب أو عابر سيبل، والغريب: البن عمر  هذه وصية النيب 
 .ال يتخذ الدنيا وطًنا، وال يركن إليها، وال حيدث نفسه بالبقاء فيها -6
 .قليل االنبساط للناس، مستوحش منهم، ال يأنس مبخالطتهم -4
 .ما يصري إليه أمره، بعيد عن خلق الكرب والتعايل ذليل خائف، ال يدري -3
 .ال جيزع أن يراه أهل البلد على خالف معهودهم من التزين والتجمل واملراكب -2
 .استعداده للرحيل يف أي حلظة؛ ألنه مل يتخذ هذه الدار دار إقامة -4
 .ال يأسف أن يفوته شيء يف تلك البلد مما يعجز عن نقله معه -1
 .تنتهي غربته، ويعوده لدار إقامته ال يطمئن ويرتاح حىت -7

 حىت جيعله كعابر السبيل، وعابر السبيل:  مث ال يكتفي بذلك النيب 
 .خفيف احلمل، ال حيمل إال زاده وقوته، وحاجته الضرورية، معه البلغة فقط -6
 .وهو سريع السري إىل مقصده، ال يتوقف عنه إال اسرتاحة مسافر حتت ظل شجرة -4

 :الحديث الفوائد التربوية من

يف احلديث احلث على قصر األمل، واالستعداد للتوبة، واملوت، وتقدي الزاد، قال تعاىل: ) ولتنظر نفس ما  .6
 .قدمت لغد(، وقال تعاىل: ) ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم األمل فسوف يعلمون(

الصباح واملساء،  االغرتار بكر م، وعمله هبا، ووصيته البليغة: بعدلوصايا الرسول  تأثر ابن عمر  .4
 .وباالستعداد بعمل اإلمكان حال احلياة والصحة
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 الحديث الحادي واألربعون

"ال يؤمن أحدكم  :عن أيب حممد عبداهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(
 ب احلجة بإسناد صحيح(حىت يكون هواه تبعاً ملا جئت به". )حديث حسن صحيح، رويناه يف كتا

 :الشرح اإلجمالي للحديث

 ان: أال يقدم املؤمن هوى لنفسه أويف هذا احلديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وعالمة من عالمات اإلنا قعد النيب 
 .لغريه على شرع اهلل ورسوله  

 .ويف احلديث دليل عظيم على أمهية طلب العلم الشرعي، والعمل به 

 :بوية من الحديثالفوائد التر 

 .أن اإلناان الواجب قد ينفى عمن قصر يف ترك واجبه -6
تربية املؤمن على طلب الدليل، ووجوب االنقياد لشرع اهلل تعاىل، وإمنا تثبت قدم اإلسالم على عتبة التسليم  -4

 .واالستسالم
 .وهدي رسوله  جل،عز و  خطورة اتباع اهلوى، واألمر مبجاهدة العبد هواه؛ ليستقيم له األمر على شرع ربه -3
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 الحديث الثاني واألربعون

عن أنس رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( يقول: "قال اهلل تعاىل: يا ابن آدم إنك ما دعوتين 
ابن ورجوتين غفرت لك على ما كان منك وال أبايل، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء مث استغفرتين غفرت لك، يا 

آدم إنك لو أتيتين بقراب األرض خطايا مث لقيتين ال تشرك يب شيئًا ألتيتك بقراهبا مغفرة". )رواه الرتمذي، وقال: حديث 
 حسن صحيح(

 :الشرح اإلجمالي للحديث

 يف هذا احلديث القدسي ذكر ثالثة أسباب ملغفرة الذنوب: 
ن يستجيب له اهلل عند الشدائد والكرب؛ فليكثر الدعاء يف ومن سره أألول: دعاء اهلل تعاىل ورجائه، ويف اجلديث: "ا 

 الرخاء".
 .اهلل يف اجمللس الواحد مائة مرةيستغفر  الستغفار، وقد كان النيب والثاين: كثرة ا

 .والثالث: حتقيق التوحيد، قال تعاىل: ) إن اهلل ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن شاء (

 :لحديثالفوائد التربوية من ا

 .دل هذا احلديث أنه ال راحة للمؤمن إال يف لقاء اهلل تعاىل، ) مث لقيتين ( -6
سعة رمحة اهلل تعاىل، وأنه قريب جميب لدعاء واستغفار عباده، وأنه ال نانع العبد من الدعاء والتوبة كثرة ذنوبه  -4

 .ومعاصيه
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