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  احلديث األول 
  

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه      : عن أمـيـر املؤمنـني أيب حـفص عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال           
ـل امـرئ ما نــوى، فمـن كــانت         إنـما األعـمـال بالنيات وإنـمـا لك    { : وسلم يقـول 

هجرته إىل اهللا ورسولـه فهجرتـه إىل اهللا ورسـوله، ومن كانت هجرته لـدنيا يـصـيبها أو امـرأة                 
  . } ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه

  : الفوائد التربوية 
  . ة أمهية النية الصاحلة ، وعظم فضلها حيث أن مجيع األعمال مدارها على الني: الفائدة األوىل 
الناس خيتلفون يف قبول العمل وعدم قبوله ، وعظم الثواب واألجر ونقصانه بنـاء علـى                : الفائدة الثانية   

  . اختالفهم يف صدق النية وصالحها أو فسادها ، وكماهلا أونقصاا 
 ، ومـن    مدار الثواب يف األعمال عند اهللا سبحانه مرتبط بالنية الصاحلة وليس جمرد الفعل            : الفائدة الثالثة   

  . هنا مل ينتفع املنافقون بأعماهلم وذلك لذهاب نيتهم الصاحلة أو نقصاا 
  ـ : فوائد النية بالنسبة لألعمال :  الرابعة ةالفائد

  . مثل متيز غسل اجلنابة عن غسل التربد والتنظف : أ ـ متيز العبادة من العادة 
  .  عن صالة العصر مثل متيز صالة الظهر: ب ـ متيز العبادات بعضها من بعض 

  ج ـ متيز املقصود بالعمل أهو اهللا وحده أم ال ؟ 
بالنية الصاحلة تتحول املباحات إىل مستحبات يثاب عليها اإلنسان ، فمن جلس مع غريه         : الفائدة اخلامسة   

وسامره وآنسه من غري باطل فيثاب على هذا املباح إن قصد مؤانسة أخيه املسلم وإدخال السرور عليـه                  
  . ذا وهك

  . يدل احلديث على وجوب تعاهد النية والعناية ا ومعاجلتها : الفائدة السادسة 
النية الصادقة البد هلاأن تكون على سنة نبوية حىت تقبل عند اهللا ، قال الفضيل بن عياض            : الفائدة السابعة   

أصوبه ، وقال إن العمل إذا كان خالصاً ومل         أخلصه و :  قال    }أَحسن عملًا  ِليبلُوكُم أَيكُم   {يف قوله تعاىل    
واخلالص : يكن صواباً مل يقبل ، وإذا كان صواباً ومل يكن خالصا مل يقبل ، حىت يكون خالصاً صواباً ، قال        

  هـ .أ.إذا كان هللا وحده والصواب إذا كان على السنة 
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سنة النبوية اليت يكون عليها العمـل هـي   النية الصادقة هي شهادة أن ال إله إال اهللا ، وال         : الفائدة الثامنة   
  . شهادة أن حممداً رسول اهللا 

احلديث يتكلم عن قضية النية فقط وأمهيتها ومل يقصد به أن النية تكفي عن العمل حيث                : الفائدة التاسعة   
  . مل يرد ذكر له ولفظ احلديث وسبب وروده يؤيد ذلك 

  . عدة مث ذكر مثال يوضحها ذكر قا: من أساليب التعليم : الفائدة العاشرة 
مث ذكر هلامثـاالً    " إمنا األعمال بالنيات    : " ففي هذا احلديث ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم قاعدة وهي            

  " . اهلجرة " يوضحها وهو 
  هـ .أ. رب عمل كبري تصغره النية : قال ابن املبارك : الفائدة احلادية عشرة 

 هاجر قد عمل عمالً من أجل األعمال وهو اهلجرة ، لكن صغر             وداللة ذلك من احلديث أن الرجل الذي      
  . العمل وذهب أجره لفساد نيته 

أشد ملهيات الدنيا ومنقصات الدين الشهوة ، ولذلك خصها النيب صلى اهللا عليـه      : الفائدة الثانية عشرة    
ففيـه  " لدنيا يصيبها   ومن كانت هجرته    " مع أا داخلة يف قوله      " أو امرأة ينكحها    " وسلم بالذكر فقال    

  . اإلرشاد للحذر منها على وجه اخلصوص 
الوساوس واخلواطر والواردات اليت ترد على النية ال تؤثر عيها مامل تغري أصل النية ،               : الفائدة الثالثة عشر    

انـت  فالنية الفاسدة هي النية اليت أصل عقدها ومنشئها وبدايتها لغري اهللا أو أن صاحبها غري نيته بعد أن ك    
  . صاحلة وصرفها عن أصلها 

" فأصل نيتـه إرادة الـدنيا   " ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها " ولذلك قال يف شأن النية الفاسدة الباطلة    
  . ومن عرف هذا األصل سلم من شبهات الوساوس وخواطر النفس بإذن اهللا سبحانه " لدنيا 

هللا ، وإرادة العمل وجه اهللا سهل املنال بإذن اهللا ، دل احلديث على أن إخالص النية       : الفائدة الرابعة عشر    
ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم خاطب ذا احلديث األعرايب يف باديته ، والعامي واجلاهل ومل خيص أناسـاً                   

  . دون غريهم 
  

لكن الشأن الصعب تصفية النية من الشوائب وكماهلا وقوا وصدقها وهذا موطن التفاضل ومن عـرف                
ل عليه أن حيقق أصل النية ويسعى يف كماهلا ال كما يعتقد البعض أن حتقيق النية مـن الـصعوبة                    هذه سه 

  . مبكان وال يستطيع عليه إال القليل من الناس 
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  :احلديث الثاين 
  

بينما حنن جلوس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يـوم إذ              : عن عمر رضي اهللا عنه أيضاً ، قال         
شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ، ال يرى عليه أثر السفر ، وال يعرفه منا أحـد ،                   طلع علينا رجل    

يـا  : حىت جلس إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ، وقال                   
هللا وأن حممـداً   أن تشهد أن ال إله إال ا {حممد أخربين عن اإلسالم ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

قال } رسول اهللا ، وتقيم الصالة ، وتؤييت الزكاة ، وتصوم رمضان ، وحتج البيت إن استطعت إليه سبيالً                   
 أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه       {:صدقت ، فعجبنا له ، يسأله ويصدقه ، قال فأخربين عن اإلميان ؟ قال               : 

  {:فأخربين عن اإلحسان ؟ قال      : قال  . صدقت   :  قال }ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره        
 ما  {:صدقت قال فأخربين عن الساعة ؟ قال  :  قال   }أن تعبد اهللا كأنك تراه ، فإن مل تكن تراه فإنه يراك             

 أن تلد األمة رتبـها ، وأن تـرى    {:فأخربين عن أماراا ؟ قال   :  قال   }املسؤول عنها بأعلم من السائل      
يا عمر أتـدري    : مث انطلق ، فلبثت ملياً ، مث قال          .  }عالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان     احلفاة العراة ال  

   . }إنه جربيل أتاكم يعلمكم دينكم { : قال . قلت اهللا ورسوله أعلم : من السائل 
  : الفوائد التربوية 
اتب الدين ، ففي آخره قـال       أمهية احلديث تتمثل يف أنه صلى اهللا عليه وسلم ذكر فيه مر           : الفائدة األوىل   

  " أتاكم جربيل يعلمكم أمور دينكم " صلى اهللا عليه وسلم 
  .أسلوب السؤال واجلواب : من أساليب التعليم : الفائدة الثانية 
  . آداب طلب العلم تسبق طلب العلم ، ولذلك تأدب جربيل يف جلسته مث سأل : الفائدة الثالثة 
  . مدى استفادته منه  ملتعلم بني يدي معلمه ، وهذا له دور علىدل على أدب ا: الفائدة الرابعة 

  . بياض الثياب والعناية بالشعر ليست من الكرب يف شيء :  اخلامسة ةالفائد
  . السؤال من مفاتيح العلم ، فمن استحى منه أو استكرب عنه ال ينال العلم : الفائدة السادسة 
  . رص عليها ملا فيها من الفائدة اليت قد تفوت حضور جمالس الذكر واحل: الفائدة السابعة 
اليقظة واالنتباه يف جملس العلم تفيد يف حفظه ونشره ، ولذلك حفـظ عمـر األسـئلة                 : الفائدة الثامنة   

  . بأجوبتها 
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إذا كان السؤال عاماً ، فاألفضل أن تقتصر اإلجابة على أهم املهمات ، فالسؤال عـن                : الفائدة التاسعة   
له سؤال عام يدخل حتته أعمال اجلوارح كلها ، لكنه اقتصر على أهـم املهمـات وهـي                  اإلسالم وخصا 

  . األركان 
إذا اجتمع اإلسالم واإلميان يف نص واحد فيفسر اإلسالم باألعمال الظاهرة ، ويفـسر              : الفائدة العاشرة   

  . اإلميان باألعمال الباطنة ، كما دل عليه منطوق حديث الباب
الدين ليس على درجة واحدة بل مراتب بعضها فوق بعض ، فاإلسالم مث اإلميان مث        : رة  الفائدة احلادية عش  

  . اإلحسان 
زرع روح التنافس واحلث على علو اهلمة عندما ذكر الـنيب أن اإلحـسان علـى     : الفائدة الثانية عشرة    

  .درجتني إحدامها أكمل من األخرى 
 انقادت اجلوارح ألعمال اإلسالم ، ولذلك قال احملققون من          إذا حتقق القلب باإلميان   : الفائدة الثالثة عشر    

  . فاملؤمن املقصود به من حقق اإلميان الباطن ، فإن جوارحه تنقاد فيعمل " كل مؤمن مسلم :" أهل العلم 
مراقبة اهللا يف العبادة أعلى مراتب اإلحسان وهي أن يعبد اإلنسان ربه كأنه يـراه ،                : الفائدة الرابعة عشر    

  .  يورث من اخلشية والصدق واإلخالص الشيء العظيم وهذا
إذا فاتت الدرجة السابقة فعلى اإلنسان أن يستشعر رؤية اهللا له ولعمله واطالعـه        : الفائدة اخلامسة عشر    

  . وهي أن يعبد ربه الذي يراه سبحانه 
  ـ : أحياناً رمحة اهللا سبحانه ويتمثل هذا بتنوع أدلة هدايته للناس ف: الفائدة السادسة عشر 

وحي مباشر على النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وأحياناً يرسل جربيل عليه السالم ، وأحياناً علـى صـورة               
  . أعرايب ، وأحياناً على صورة دحية الكليب رضي اهللا عنه وهكذا 

 ، وهـذا  مثالً" تؤدي " وليس بلفظ   " تقيم  " أدلة وجوب الصالة تأيت دائماً بلفظ       : الفائدة السابعة عشر    
أمر مقصود ألن القصد من الصالة أن تكون صالة ال اعوجاج فيها قائمة جبميع أركاا وواجباا وسننها                 

  . حىت تؤيت مثارها 
  . ال ينقص من قدره " ال أعلم " قول الشخص : الفائدة الثامنة عشر 

ولو كان يف جملـس     " علم  ال أ " إذا سئل اإلنسان عن شيء ال يعلمه فيجهر بقول          : الفائدة التاسعة عشر    
بينما حنن جلوس عنـد     " كبري كما حدث لعمر رضي اهللا عنه فلم يكن وحده حيث قال يف أول احلديث                

  " . ال أعلم " ومل مينعه هذا من قول " النيب صلى اهللا عليه وسلم 
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  ـ : لكرام ألنه أهل السنة واجلماعة خيصون جربيل عليه السالم مبحبة من بني املالئكة ا: الفائدة العشرون 
  . سورة الشعراء ) 193({ نزلَ ِبِه الروح الْأَِمني{أ ـ ينقل الوحي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مباشرة 

  .{ ِإنه لَقَولُ رسوٍل كَِرٍمي ـ ِذي قُوٍة ِعند ِذي الْعرِش مِكٍني ـ مطَاٍع ثَم أَِمٍني{ب ـ ثناء اهللا عليه سبحانه 
  . مواقفه مع املؤمنني يف املعارك ضد الكفار ج ـ 

  " . أتاكم جربيل يعلمكم أمور دينكم " د ـ حرصه على تعليم املسلمني دينهم 
النيب صلى اهللا عليه وسلم على مرتلته العظيمة إالّ أن اهللا مل يطلعه على ما شاء                : الفائدة احلادية والعشرون    

" ماملسؤل عنها بأعلم من الـسائل       " تص ا كعلم الساعة     سبحانه من أمور الغيب وحجب عنه أشياء اخ       
فمن ادعى علم النيب صلى اهللا عليه وسلم للمغيبات فضالً عن تصرفه مبا ال يقدر عليه إال اهللا فقد كـذب            

  . وافترى 
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  :احلديث الثالث 
  

ـ {: يقــول ( مسعت رسول اهللا    : قـال(عن أيب عـبد الرمحن عبد اهللا بن عـمر بـن اخلطاب            ـين ب
شـهـادة أن ال إلـه إال اهللا وأن حممـد رسـول اهللا، وإقامـة الـصالة،                : اإلسـالم على خـمـس  

  ]16:، ومسلم8:رواه البخاري. [ }وإيـتـاء الـزكـاة، وحـج البيت، وصـوم رمضان
  : الفوائد التربوية 
  . أمهية هذه األركان اخلمسة حيث بين عليها دين اإلسالم : الفائدة األوىل 

  . خطورة من فرط فيها : دة الثانية الفائ
خصال اإلسالم ختتلف من حيث األمهية الشرعية ، فبعضها أركان للبناء وهـي اخلمـس               : الفائدة الثالثة   

  . وبعضها مستحبات تتم البناء وهكذا 
الشهادتان مرتبطتان مع بعضهما البعض ال تكفي إحدامها عن األخرى فأصـبحا ركنـاً              :  الرابعة   ةالفائد
  . داً واح

فقد بين واكتمـل  " بين اإلسالم " اإلسالم دين كامل ال يقبل الزيادة وال النقصان لقوله : الفائدة اخلامسة  
  . البناء 

صوم رمضان واحلج " أمانة الصحابة ودقتهم يف نقل األحاديث ففي رواية أن رجالً قال        : الفائدة السادسة   
 رمضان هكذا مسعته من رسول اهللا صـلى اهللا عليـه            حج البيت وصوم  " فقال ابن عمر رضي اهللا عنه       " 

  وسلم فمن مل يقدموا مجلة قبل أخرى مع أن املعىن ال يتغري كيف يتصور 
  !! .أن يغريوا دين اهللا ويكتموه ؟

عبـده  " تشريف النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث مجع بني مقامي العبوديـة والرسـالة               : الفائدة السابعة   
  " . ورسوله 
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  :الرابع احلديث 
  

حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو        : عن أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن مسعـود رضي اهللا عنه، قال           
 إن أحـدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوماً نطفه ، مث يكون علقةً مثل ذلك ،                   {:الصادق املصدوق   

بكتـب  : لروح ، ويـؤمر بأربع كلمات    مث يكون مـضغـةً مثل ذلك، مث يرسل إليه امللك ، فينفخ فيه ا            
رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد؛ فواهللا الـذي ال إلــه غـريه إن أحــدكم ليعـمل بعمـل                
أهل اجلنه حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعــمل بعــمل أهـــل النـار            

ون بينه وبينها إال ذراع فــيـسـبـق   وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حيت ما يك        . فـيـدخـلها  
  ]2643:، ومسلم3208:رواه البخاري.[}عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها 

  : الفوائد التربوية 
مرتلة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قلوب أصحابه حيث ميدحونه بعبارات الثناء اليت تدل               : الفائدة األوىل   

   " . الصادق واملصدوق" على احملبة 
" الصادق واملصدوق   " فقه ابن مسعود رضي اهللا عنه ألنه أتى جبملة تناسب احلديث فقال             : الفائدة الثانية   

  . ألنه مضمون احلديث غييب ال يرى وال يعلم إالّ عن طريق الوحي . 
   .عظمة املوىل وقدرته ، من النطفة خيلق علقة ومنها مضغة ومنها بشراً سوياً : الفائدة الثالثة 

رمحته سبحانه وحفظه حيث حيفظ تلك النطفة إىل أن تكون علقة مث حيفظها من كـل مـا      :  الرابعة   ةالفائد
  . يفسدها إىل أن تكون مضغة مث حيفظها ويرعاها إىل أن تكون خلقاً آخر 

وال احلديث عالج للكرب فاإلنسان الذي تكرب على أوامر ربه سبحانه كان أوله نطفة ، ول      : الفائدة اخلامسة   
  !. اهللا مل تكن علقة وال مضغة وال حلماً فكيف يتكرب بعد ذلك ؟

احلث على شكر العبد لربه على نعمه اليت ال تعد وال حتصى ، فمن تأمل يف هذه الـنعم   : الفائدة السادسة   
  . دله ذلك على شكر مواله 

) 21({ أَنفُِسكُم أَفَلَا تبـِصرونَ     وِفي  {: يرىب اإلنسان على التفكر يف نفسه ، قال تعاىل          : الفائدة السابعة   
  . سورة الذاريات 

التسليم لألمور الغيبية اليت ثبت فيها النص ، فنؤمن بأن امللك ينفخ الروح ، ويكتب تلك                : الفائدة الثامنة   
  . الكلمات 
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 خيرج من   عظمة علم اهللا الذي يأمر امللك بكتب األربع كلمات ، رغم أن هذا املخلوق مل              :الفائدة التاسعة   
بطن أمه فسبحان من علم مىت خيرج ؟ وماذا سيعمل ؟ وكم يعيش ؟ وماذا سيختم له ؟ واهللا بكل شـيء                      

  . عليم 
يبعث الراحة والطمأنينة يف مسألة الرزق ألا كتبت وفرغ منها فال حيزن املؤمن لفوات              : الفائدة العاشرة   

  . رزق ألنه فات لعدم كتابة اهللا له 
يريب يف املسلم الشجاعة ألنه األجل حمدود فال يتقدم ساعة وال يتأخر كمـا قـال    : عشرة  الفائدة احلادية   

علي رضي اهللا عنه أي يومي من املوت أفر يوم ال قدر أم يوم قدريوم ال قدر ال أرهبه ومن املقدور ال ينجو         
  احلذر

باب من النطفة مث العلقة مث      احلث على بر الوالدين خاصة األم فكل قضايا حديث ال         : الفائدة الثانية عشرة    
  " . جيمع يف بطن أمه " املضغة مث إرسال امللك وكتابته ـ كل ذلك يكون يف بطن األم ـ 

  " . فريسل امللك " طاعة املالئكة لرم : الفائدة الثالثة عشر 
  .  له دل على أن العربة باخلواتيم فال يغتر بظاهر العمل حىت ينظر مبا خيتم: الفائدة الرابعة عشر 

  . اإلميان بالقضاء والقدر : الفائدة اخلامسة عشر 
ما أبكـى   : فقال بعض السلف    : اخلوف من سوء اخلامتة قال ابن رجب رمحه اهللا          : الفائدة السادسة عشر    

هل أبكاك قط علم اهللا فيك ؟ فقال لـه  : العيون ما أبكاها الكتاب السابق ، وقال سفيان لبعض الصاحلني  
: وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق واخلواتيم ، فكان يبكي ويقول            . كين ألفرح أبداً    تر: ذلك الرجل   

أخاف أن أسلب اإلميان عند املوت ، وقال مالك بن : أخاف أن أكون يف أم الكتاب شقيا ، ويبكي ويقول   
ففـي أي   يارب قد علمت ساكن اجلنة من ساكن النـار          : دينار يقوم طول ليله قابضاً على حليته ويقول         

  هـ .أ! الدارين مرتل مالك ؟
  . هذا احلديث يريب يف النفس خوفها من النفاق األصغر واألكرب ومن الكفر : الفائدة السابعة عشر 
يزرع احملاسبة والعناية بأمور النفس الباطنة خوفاً من أن تبتلى مبعصية خفية تقود إىل              : الفائدة الثامنة عشر    

  هـ .أ" دسائس السوء اخلفية توجب سوء اخلامتة )" ه اهللارمح(سوء اخلامتة قال ابن رجب 
إن " دل على أن الشخص له إرادة ومشيئة واختيار ألنه أضاف العمل لـه فقـال          : الفائدة التاسعة عشر    

  . وهذه املشيئة واالختيار ال خترج من مشيئة اهللا سبحانه احمليطة بكل شيء " أحدكم ليعمل 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 اهللا الثبات وألّا يزيغ القلب عن اهلدى كما هي حاله صلى اهللا عليه وسـلم  جيب سؤال: الفائدة العشرون  
  " . اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك " فكان كثرياً ما يقول يف دعائه 

احلرص على أعمال أهل السعادة والثبات عليها والصرب وااهدة إىل أن ميوت  : الفائدة احلادية والعشرون    
  . إلنسان ميسر ملا خلق له على ذلك فإن ا

أحكام الدنيا معلقة باألعمال الظاهرة دون الدخول يف النيات ، فمـن كـان              : الفائدة الثانية والعشرون    
" وقـال   " فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة       " ظاهره اإلسالم حكم له به فقد قال صلى اهللا عليه وسلم            

  " . وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار 
حىت ما يكون بينـه  " حكمة اهللا ونفاذ أمره سبحانه لقوله صلى اهللا عليه وسلم      :  الثالثة والعشرون    الفائدة

  " . وبينها إلّا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخلها 
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  :احلديث اخلامس 
  

 مـن   {:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أم املؤمنني أم عبد اهللا عـائـشة رضي اهللا عنها، قالت          
ويف  ].1718:، ومسلم 2697:رواه البخاري [ }ث يف أمرنا هـذا مـا لـيـس مـنه فهـو رد        أحد

  .} مـن عـمـل عـمـالً لـيـس عـلـيه أمـرنا فهـو رد {: رواية ملسلم 
  : الفوائد التربوية 
  . كمال الشريعة فال حتتاج إىل زيادة : الفائدة األوىل
  . عة فهو مردود كل عمل ليس عليه أمر الشري: الفائدة الثانية
" مجيع شؤون احلياة جيب أن تكون حتت حكم الشريعة سواًء عبادات أو معامالت ، لقوله                : الفائدة الثالثة 

  " كل أمر 
  . من أتى بعبادة مل تأمر ا الشريعة فقد أحدث يف الدين ما ليس منه :  الرابعةةالفائد

  " . فهو رد " احلديث أصل يف رد مجيع البدع لقوله : الفائدة اخلامسة
  " . ليس عليه أمرنا " البدعة ال دليل عليها لقوله : الفائدة السادسة
  . املؤمن ال يبتدع لكنه يتبع : الفائدة السابعة
  . البدعة هي احداث يف الدين ما ليس منه بدليل أول احلديث : الفائدة الثامنة
  . ته احلديث أصل يف طلب الدليل وإتباعه بعد ثبو: الفائدة التاسعة
  " . أمرنا " يف أمور العبادة ال حيكم العقل بل البد من الدليل وهو املراد بقوله : الفائدة العاشرة

  . فيه حث ضمين على طلب العلم حىت يعرف أمر اهللا ودليله : الفائدة احلادية عشرة
  . دل على أن منشأ مجيع البدع اجلهل باألدلة : الفائدة الثانية عشرة
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   :احلديث السادس
  

مسعـت رسـول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : عن أيب عبداهللا النعـمان بن بشري رضي اهللا عـنهما، قـال         
 إن احلالل بين، وإن احلـرام بين، وبينهما أمـور مشتبهات ال يعـلمهن كثري من الناس، فمن                 {:يقول  

 احلرام، كــالراعي    اتقى الشبهات فـقـد استربأ لديـنه وعـرضه، ومن وقع يف الشبهات وقـع يف           
يـرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه، أال وإن لكل ملك محى، أال وإن محـى اهللا حمارمـه، أال وإن يف                      
اجلـسد مضغة إذا صلحـت صلح اجلسد كله، وإذا فـسـدت فـسـد اجلسـد كـلـه، أال وهي              

  ]1599:، ومسلم52:رواه البخاري.[} الـقـلب 
  : الفوائد التربوية 

أمور الشرع وما أحله وحرمه واضح بني ، فليست شريعة اإلسالم غامضة ال يفهمها إلّـا              : األوىل  الفائدة  
  . اخلواص ، كال فقد أنزلت بكالم عريب مبني ، وهذا يف اجلملة دون التفصيل 

  . احلالل اخلالص واضح بني من أراده عرفه : الفائدة الثانية 
  .  ال جيهله أحد احلرام اخلالص واضح بني: الفائدة الثالثة 

  . هناك أمور مشتبهة ال يعلمها كثري من الناس فيجب احلذر :  الرابعة ةالفائد
احلرام واحلالل واملشتبه " فيه فضل العلم ، حيث أن العامل تصبح األشياء كلها عنده بينه             : الفائدة اخلامسة   

 . "  
  . بهة عند شخص لكنه واضح عند آخر تفاضل الناس يف العلم فقد يكون األمر فيه ش: الفائدة السادسة 
  . من ترك الشبهات فقد برأ دينه من اهلمز وعرضه من كالم الناس : الفائدة السابعة 
  . احلث على أن يبتعد اإلنسان عن مواطن التهمة حىت ال يعرض عرضه للنيل منه : الفائدة الثامنة 

فقد اسـتربأ  "  م أمر مقصود يف الشريعة لقوله براءة الدين من اخلدش والعرض من الكال: الفائدة التاسعة   
  " . لدينه وعرضه 

ومن وقع يف الشبهات فقد وقع " املكروهات واإلصرار عليها يقود إىل احملرمات فقد قال : الفائدة العاشرة  
  " . يف احلرام 

 كالراعي يرعى   "ضرب املثال كما قال صلى اهللا عليه وسلم         : من أساليب التعليم    : الفائدة احلادية عشرة    
  " . حول احلمى يوشك أن يرتع فيه 
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بيان الشريعة جلميع أمور احلياة احلالل واحلرام واملشتبه ، فما مات النيب صـلى اهللا     : الفائدة الثانية عشرة    
  . عليه وسلم إلّا وقد أوضح كل شيء وبينه 

  . س حدود حرمات اهللا هي حمارمه اليت حرمها على النا: الفائدة الثالثة عشر 
يدل احلديث على أن دائرة احلالل أوسع من دائرة احلرام يف الـشريعة اإلسـالمية          : الفائدة الرابعة عشر    

  . فاحملرم فقط احلمى وأما بعده فحالل 
قوة اهللا وجربوته سبحانه وهلذا جعل لنفسه محى ، ومحى امللوك على قـدر قـوم      : الفائدة اخلامسة عشر    

   .واهللا سبحانه ملك امللوك 
بصالح القلب يصلح اجلسد فيعمل الصاحلات ويسابق يف اخلريات قال ابن رجب         : الفائدة السادسة عشر    

  " . صالح حركات العبد جبوارحه واجتنابه احملرمات واتقائه الشبهات " 
  . بفساد القلب يفسد اجلسد فيعمل املنكرات والسيئات : الفائدة السابعة عشر 
  . لى أمهية القلب وأنه ملك واألعضاء اجلنود دل ع: الفائدة الثامنة عشر 

  . فيه حث على مراقبة القلب وإصالحه والعناية به ، ألنه أهم األعضاء يف اإلنسان : الفائدة التاسعة عشر 
  . دل على أن القلب يصلح ويفسد : الفائدة العشرون 

"  مسألة من املـشتبهات لقولـه        فيه التماس عذر ملن أخطأ من أهل العلم يف        : الفائدة احلادية والعشرون    
  . فمن أخطأ فهو معذور ألنه األمر أصالً مشتبه " وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس 

  . اتقاء الشبهات نابع من صالح القلب وهلذا ذكر القلب يف احلديث : الفائدة الثانية والعشرون 
  .  احملرمات نابع من فساد القلب الوقوع يف الشبهات مث: الفائدة الثالثة والعشرون 

احلرص على براءة الدين أهم من احلرص على براءة العرض وهلذا قـدمت يف              : الفائدة الرابعة والعشرون    
  " . فقد استربأ لدينه وعرضه"احلديث 

وسئل . أكل احلالل اخلالص واحلرص على ذلك له أثر على اإلميان والقلب            : الفائدة اخلامسة والعشرون    
ومن تأمل احلديث وجد يف أولـه احلـالل         " أكل احلالل   : " ام أمحد رمحه اهللا عما يلني القلب فقال         اإلم

  . واحلرام ويف آخره صالح القلب وفساده 
احلديث أصل يف سد الذرائع ، وأنه ينبغي لإلنسان أن يترك ما ال بأس بـه                : الفائدة السادسة والعشرون    

  . حذراً مما به بأس 
  .يؤصل احلديث عند املؤمن باب الورع وهو ترك ما قد يضر يف اآلخرة : ة والعشرون الفائدة السابع
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  :احلديث السابع 
  

 الـديـن   {:عن أبـي رقيـة متيم بن أوس الداري رضي اهللا عنه، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال                
ـ    : ملن؟ قال   : النصيحة قلنا  . }ن وعامــتهم    هللا، ولكتـابـه، ولرسـولـه، وألئـمة الـمسلـمـي

  ]55:رواه مسلم[
  : الفوائد التربوية 
  . صيغة احلديث تدل على أمهية احلديث : الفائدة األوىل 
  . ينشر األخوة بني اتمع اإلسالمي حيث يقوم على التناصح وعدم الغش : الفائدة الثانية 
  . يان العيوب فقط بني احلديث أن النصيحة يف الدين عامة وال تقتصر على ب: الفائدة الثالثة 

  ـ : مشل احلديث مجيع ما حييط بالشخص من عالقات :  الرابعة ةالفائد
  . وتشمل عالقته مع اهللا ومع رسوله صلى اهللا عليه وسلم : مع ربه : أوالً 
  . وتشمل عالقته مع والة أمره ومع عامة املسلمني : مع املخلوقني : ثانياً 

م الشرعي جيب أن تشمل مجيع شؤون احلياة سواء العبادات أو العادات            النصيحة باملفهو : الفائدة اخلامسة   
  " . هللا ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم وألئمة املسلمني وعامتهم " 

  . يوجب الصدق يف تعامل املسلم مع ربه ، والصدق يف تعامله مع املخلوقني : الفائدة السادسة 
ي حق حقه من غري أن يطغى جانب على آخر ، فحـق هللا        يريب املسلم على إعطاء كل ذ     : الفائدة السابعة   

  . وحق لرسوله وحق لوالة األمور وحق إلخوانه من املسلمني 
  . يطرد الغش جبميع صوره ودقائق تفاصيله ، ألن هذا مقتضى النصيحة : الفائدة الثامنة 

ناصحاً يف حال سره    يورث املراقبة وهي من أجل أعمال القلوب ، حيث جيعل الشخص            : الفائدة التاسعة   
  . ألنه يراقب اهللا سبحانه وتعاىل وهلذا لن يغش ولو خال عن الرقيب البشري 

هللا ولكتابـه ولرسـوله     " احلديث يف صياغته ترتيب األولويات حيث بدأ باألهم فاملهم          : الفائدة العاشرة   
  " . وألئمة املسلمني ولعامتهم 

اإلسالمي جمتمع متناصح فيما بينه ، سـواء يف معامالتـه أو            يدل على أن اتمع     : الفائدة احلادية عشرة    
  .عالقاته ومجيع شؤونه 
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من أعظم النصيحة للمسلمني األمر باملعروف والنهي عن املنكر ألن تـرك املنكـر              : الفائدة الثانية عشرة    
  .غش خيالف النصيحة املأمور ا يف احلديث
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  :احلديث الثامن 
  

 أُمرت أن أقاتل الناس حـىت        {:ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال         عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أ      
يـشـهــدوا أن ال إلــه إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، ويـقـيـمـوا الصالة، ويؤتوا الزكـاة؛               

   . }فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم، وحسام على اهللا تعاىل
  ]22: ومسلم،25:رواه البخاري[

  : الفوائد التربوية 
فهو " أمرت  " وظيفة الدعاة أم مبلغون عن اهللا كما هي حال النيب صلى اهللا عليه وسلم               : الفائدة األوىل   

  . مأمور بأمر ربه ال من عند نفسه 
  . اإلستجابه هللا سبحانه ، حيث أمر اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم فاستجاب : الفائدة الثانية 

اجلهاد شرع إلقامة دين اهللا يف األرض وأن يعبد اهللا ويوحد ال رد اإلنتقام وال للعلـو يف             : ائدة الثالثة   الف
  " . حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا " األرض والسيادة بل حىت يكون الدين كله هللا 

سالم لذلك تسبق اجلهاد الدعوة هللا سـبحانه ،         ألن الغاية من اجلهاد دخول الناس يف اإل       :  الرابعة   ةالفائد
وعلى هذا كانت سريته صلى اهللا عليه وسلم وسرية خلفائه من بعده فقد كانوا يدعون الناس فـإن أبـوا            

  . فاجلزية فإن أبوا فالقتال 
رعي مـاٍض  ال يتوقف اجلهاد إلّا إذا دخل الناس مجيعاً يف دين اهللا ، وهلذا فإن اجلهاد الش   : الفائدة اخلامسة   

  . إىل قيام الساعة ألنه ال يزال الكفار يف األرض 
دل احلديث على أن احلكم على الناس يف الدنيا يكون على ظواهرهم بدون الـدخول               : الفائدة السادسة   

يف نيام ، وهلذا علق النيب صلى اهللا عليه وسلم عصمة الدم واملال على النطق بالشهادة وإقامة الـصالة                   
  . ة وكلها أفعال ظاهرة ومل يتعرض للنية بشيء وإيتاء الزكا

األصل يف اإلنسان إذا نطق بالشهادتني وصلى وزكى أنه مسلم معصوم الدم واملال إلّـا               : الفائدة السابعة   
  . حبق اإلسالم 

اإلسالم واضح املعامل حمدد األهداف ، فمن دخل يف اإلسالم ونطق بالشهادتني وأدى مـا               : الفائدة الثامنة   
 أصبح مسلماً وليس اإلسالم يف ذلك دين غامض غري حمدد األهداف بل يعرف حدود اإلسالم العامي           عليه

  . الكافر الذي يدعي اإلسالم 
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  . النفس واملال أحد الضروريات اليت جاء اإلسالم حبفظها : الفائدة التاسعة 
) 9({ يوم تبلَى الـسراِئر   { قال   نيات الناس ترجع هللا سبحانه وتعاىل حياسبهم عليها كما        : الفائدة العاشرة   

فاهللا أعلم بصدق الصادق ونفاق املنافق وكل جيزى " وحسام على اهللا "سورة الطارق ، وقال يف احلديث       
  . بنيته يف اآلخرة 

احلديث له أمهية خاصة أيام الفنت ، فإذا ادهلمت اخلطـوب ، واقبلـت احملـن ،                 : الفائدة احلادية عشرة    
  ذا احلديث فإنه له جناة بإذن اهللا ، فمن ظهر منه اإلسالم قبل منه وأرجعت نيته إىل اهللا وحسابه               فليتمسك

  . عند ربه 
دليل ملذهب أهل السنة واجلماعة يف أن األعمال من اإلميان ، حيث علق العـصمة               : الفائدة الثانية عشرة    

  . عمال اجلوارح من أ النطق بالشهادتني وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة وكلها على
عظمة اإلعتداء على األنفس واألموال فالنيب صلى اهللا عليه وسلم ال ميلك اإلعتداء             : الفائدة الثالثة عشر    

أي ال أستطيع النيل منها ، فمن اعتـدى         " عصموا مين   " عليها ما دام أن صاحبها عصم نفسه وهلذا قال          
  . بعد ذلك فقد ظلم نفسه 

  .  احلديث حيدد ضابط جلهاد الطلب يف حال قدرة املسلمني وهو الدعوة إىل اهللا هذا: الفائدة الرابعة عشر 
دليل على أن اإلسالم ال يسعى للسيادة وامللك والتسلط واجلربوت ، فـاألرض             : الفائدة اخلامسة عشر    

كلها هللا سبحانه بل يسعى لغاية عظيمة وهدف ساٍم هو دخول الناس يف دين اهللا وعبـادم لـه وذهلـم                     
  . خضوعهم لعظمته و

وهذا كله خبالف ما تقوم عليه اتمعات الكافرة يف زماننا هذا من مقاتلة للتسلط وللملـك وللثـروات                  
  . وللدنيا ، وهذا يريب الفخر والعزة ألهل اإلسالم بدينهم 
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  :احلديث التاسع 
  

 ما  {: عليه وسلم يقولمسعت رسول اهللا صلى اهللا    : عن أيب هريرة عبدالرمحن بن صخر رضي اهللا عنه، قال         
يتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإمنا أهلك الذين من قبلكم كثـرة مـسائلهم                

  ]1337:، ومسلم7288:رواه البخاري. [}واختالفهم على أنبيائهم 
  : الفوائد التربوية 
ا عما فيه مضرة فأمر باجتناب مجيع املنـهيات  حفظ الشريعة ألفرادها حيث أن اهللا مل ينه إلّ  : الفائدة األوىل   
  . وبدون استثناء 
يسر الشريعة ومساحتها حيث أن اهللا يف جانت املأمورات أمر بأن يأيت اإلنسان ما يستطيعه               : الفائدة الثانية   

  . دون ما ال يستطيعه 
مورات بدون تعنت أو جدال  على املسلم أن يطيع فيترك املنهيات ويفعل ما يستطيع من املأ          : الفائدة الثالثة   

  . أو خماصمة يف الشرع 
دل على أن دائرة املنهيات يف الشريعة اإلسالمية أقل ولذلك أمرنا باجتناا مجيعهـا أمـا          :  الرابعة   ةالفائد

  . املأمورات لكثرا فال يستطيع اإلنسان اإلتيان ا مجيعاً فيأيت مبا يستطيع 
ة اهللا وحمبة رسوله صلى اهللا عليه وسلم وحمبة دينه حيث مل يكلفنا اهللا              يورث احلديث حمب  : الفائدة اخلامسة   

  " . فأتوا منه ما استطعتم " فوق طاقتنا ومل يأمرنا مبا مل نستطع 
يريب يف املسلم العمل وترك الكالم ، فاملسلم يفعل ما يستطيع من املـأمورات ويتـرك                : الفائدة السادسة   

  . ألسئلة اليت ال تغين املنهيات وجيتنب التعنت وكثرة ا
اجلدال يف دين اهللا وكثرة األسئلة التعنتيه وترك العمل يورث اهلالك حيث أن النيب صلى               : الفائدة السابعة   

اهللا عليه وسلم علل هالك من مضى من األمم بكثرة األسئلة واالختالف على األنبياء عن طريق اادلـة                  
  . واملخاصمة 

يب صلى اهللا عليه وسلم بأمته وخوفه عليها ولذلك كثريا ما يذكر هلم سبب هالك               رمحة الن : الفائدة الثامنة   
) 128({ ِبالْمؤِمِنني رؤوف رِحـيم   {األمم قبلهم ليحذرهم فصلى اهللا عليه وسلم ، وقد وصفه اهللا بقوله             

  . سورة التوبة 
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ا استسلمت ألوامر اهللا ومل ختاصـم       فيه بيان لشرف هذه األمة على األمم قبلها حيث أ         : الفائدة التاسعة   
  . نبيها ومل ختتلف عليه خبالف األمم من قبلها كما بينه احلديث 

النهي عن كثرة األسئلة اليت ال تورث العمل وإمنا يتخذها صاحبها ذريعـة يف التـواين                : الفائدة العاشرة   
  . والكسل 

اختالفهم ... إمنا أهلك الذين من قبلكم      " له  فيه ذم االختالف خاصة يف الدين لقو      : الفائدة احلادية عشرة    
  " . على أنبيائهم 

فيه إشارة إىل أن املنهيات ال تترك فقط وإمنا يؤمر املسلم باإلبتعـاد عنـها وعـن                 : الفائدة الثانية عشرة    
خبالف ألنه يعين البعد " فاجتنبوه  " األسباب املؤدية إليها قبل ذلك لئالء يقع فيها ، وهذا املفهوم من كلمة              

سورة اإلسراء ، فقد ى عـن       ) 32 ( }والَ تقْربواْ الزنى  {الترك فإنه يعين التخلي ويؤيد ذلك قوله تعاىل         
  . مقاربة الزنا ويلزم من ذلك اإلبتعاد عن كل ما يؤدي إليه 

 وكراهـه أو    األصل ترك مجيع ما ى عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم سواًء ي ترتيه             : الفائدة الثالثة عشر    
  . ي حترمي 

  . األصل فعل ما يستطيع من األوامر سواًء أمر استجاب أو إجياب : الفائدة الرابعة عشر 
يريب احلديث يف النفس تعظيم حرمات اهللا ألنه ى عن مجيع املنهيات ومل يترك منها            : الفائدة اخلامسة عشر    

  . ي الذي مل يستثن منها شيء شيء ، فلوال ان املنهيات عظيمة مل ينه عنا ذا النه
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  :احلديث العاشر 
  

 إن اهللا تعاىل طيب ال يقبل إال         {:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        
بـاِت  يا أَيها الرسلُ كُلُـوا ِمـن الطَّي       {: طيب وإن اهللا تعاىل أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني ، فقال تعاىل              

يا أَيها الَِّذين آمنواْ كُلُواْ ِمن طَيباِت ما رزقْناكُم واشكُرواْ ِللّـِه ِإن        {: وقال تعاىل   . اآلية  } واعملُوا صاِلحا 
مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء يا رب يـا رب ومطعمـه        } كُنتم ِإياه تعبدونَ  

  ]1015:رواه مسلم [ } ومشربه حرام وملبسه حرام ، وغذي باحلرام ، فأىن يستجاب لذلك ؟حرام ،
  : الفوائد التربوية 
  . إثبات صفة الكمال هللا سبحانه وتعاىل : الفائدة األوىل 
طاهر مقدس مرته عن النقـائص والعيـوب        " من صفات اهللا أنه طيب سبحانه واملعىن أنه         : الفائدة الثانية   

  " كلها 
  . جيب العناية باألقوال واألفعال وإزالة كل ما يشوا ويشينها حىت تكون طيبه يتقبها اهللا : الفائدة الثالثة 

  . ال يتقبل اهللا من األعمال إلّا ما كان طاهراً سليماً :  الرابعة ةالفائد
  . تربية املسلم على أن يكون طيباً يف قلبه ولسانه وجسده : الفائدة اخلامسة 

  . أكل احلالل وعمل الصاحلات أمر اهللا ا مجيع الناس األنبياء وغريهم : دة السادسة الفائ
  . أكل احلالل يعني على عمل الصاحلات وهلذا قرن اهللا بينهما : الفائدة السابعة 
  . أكل احلالل يعني على إجابة الدعاء كما يفهم من احلديث : الفائدة الثامنة 

  " . فأىن يستجاب له " ام مينع إجابة الدعاء كما هو منطوق احلديث أكل احلر: الفائدة التاسعة 
  . السفر ومشقته مظنة إجابة الدعاء لظاهر حديث الباب : الفائدة العاشرة 

صدق اإللتجاء واإلحلاح والفاقة هللا سبحانه تؤثر أعظم األثر على استجابة الدعاء            : الفائدة احلادية عشرة    
  .طيل السفر وقد شعثت حاله يدعو باضطرار وإحلاح أثر هذا على إجابة الدعاء ، وملا كان املسافر الذي ي

وفعله صـلى اهللا عليـه   " ميد يديه إىل السماء " رفع األيدي من سنن الدعاء لقوله     : الفائدة الثانية عشرة    
  .وسلم يؤيد هذا 

  " . السماء يرفع يديه إىل " فيه إثبات العلو هللا سبحانه لقوله : الفائدة الثالثة عشر 
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يا اهللا يا اهللا " " يا رب يا رب     " " اللهم اللهم   " من سنن الدعاء تكرار ألفاظ النداء       : الفائدة الرابعة عشر    
  . مث يسأل حاجته وهو نوع من اإلحلاح " 

أكل احلرام يورث التمادي فيه فمن أكل احلرام واستمر فإنه بعد ذلك سـيكون              : الفائدة اخلامسة عشر    
  .  ومشربه حرام وسيتغذى باحلرامملبسه حرام

) 172 (}واشكُرواْ ِللِّه {شكر النعم يكون بعمل الصاحلات فقد قال هللا للمؤمنني       : الفائدة السادسة عشر    
سورة املؤمنـون ، واهللا أمـر       ) 51 ( }واعملُوا صاِلحا {سورة البقرة وبني الشكر يف حق املرسلني فقال         

  . ني املؤمنني مبا أمر به املرسل
  ـ : ذكر يف احلديث أربعة أمور يف شأن الدعاء : الفائدة السابعة عشر 

  . وهو مظنة اإلنكسار كما تقدم : أ ـ السفر 
  . ب ـ حصول التبذل يف اللباس واهليئة من غري تكلف ذلك وتقصده وهذا مظنة طهارة القلب من الكرب 

  . تعطاء من العبد الفقري إىل مواله الغين وهذا مشعر بالسؤال واالس: ج ـ رفع اليدين إىل السماء 
  . وهو مشعر بصدق اللجأ إىل اهللا : د ـ اإلحلاح بتكرار لفظ الربوبية 

  . فهذه األشياء تؤثر يف استجابة الدعاء ، ومدارها يقوم على الذلة واالنكسار بني يدي اهللا 
تفضله عليه بالرزق ، وهلذا أضاف الـرزق  جيب على املؤمن أن يطالع منة اهللا عليه و    : الفائدة الثامنة عشر    

  . سورة البقرة ) 172 (}كُلُواْ ِمن طَيباِت ما رزقْناكُم {لنفسه فقال 
كمال اإلنسان يف اإلميان وبلوغه درجة الوالية ال يسقط التكاليف وترك األعمـال       : الفائدة التاسعة عشر    

ني ـ مع كمال إميام وعلو درجة واليتهم ـ أمرهم   بل يوجب اإلجتهاد يف العمل ولذلك أمر اهللا املرسل
   .  }يا أَيها الرسلُ كُلُوا ِمن الطَّيباِت واعملُوا صاِلحا{: بالعمل فقال 

  . الكسب الطيب هو الكسب احلالل : الفائدة العشرون 
ا ما كان طيباً طاهراً كما قال يف        من غىن اهللا سبحانه عن الناس أنه ال يتقبل إلّ         : الفائدة احلادية والعشرون    

فمن كمال غناه أنه ال     " أنا أغىن األغنياء عن الشرك من أشرك معي غريي تركته وشركه            " احلديث اآلخر   
  . يقبل ما مل يكن خالصاً له سبحانه 
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  :احلديث احلادي عشر 
  

وسـلم ورحيانتـه رضـي اهللا       عن أيب حممد احلسن بن على بن أيب طالب سبط رسول اهللا صلى اهللا عليه                
 دع ما يـريـبـك     {:صلى اهللا عليه وسلم      حـفـظـت مـن رســول اهللا   : ( عـنهـما، قـال 

حديث حـسن   : ، وقال الترمذي  5711:، والنسائي 2520:رواه الترمذي  . [ }إىل ما ال يـريـبـك   
  ]صحيح 

  : الفوائد التربوية 
  . ورع احلديث أصل يف ترك الشبهات وال: الفائدة األوىل 
  . احلالل احملض ال جيوز تركه ورعاً ألنه ال ريبة فيه : الفائدة الثانية 
  . احلرام احملض جيب تركه من باب أوىل ألن حرمته ال ريب فيها بل يقني : الفائدة الثالثة 

  . يريب املؤمن على ترك الريب ومواطن الشبه :  الرابعة ةالفائد
يرتاح ويطمئن إلّا إىل احلالل احملض ، وأما الفاجر فال تـصيبه ريبـه يف               املؤمن التقي ال    : الفائدة اخلامسة   

  . احلرام فضالً عن الشبهات 
احلديث قاعدة فيمن احتار بني أمرين أحدمها شاك فيه واآلخر عنده يقني ، فينبغـي أن                : الفائدة السادسة   

  . يفعل اليقني 
 بشري السابق ، فمن وقع يف الريبة كان كالراعي          احلديث مكمل ملعىن حديث النعمان بن     : الفائدة السابعة   

  .يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه 
احلديث عام يف كل ما يصيب املسلم وليس يف جانب الطعام فقط ، فمن شك هل جيمـع            : الفائدة الثامنة   

  . يبة فيه وهكذا وعنده ريبة يف اجلمع فال جيمع ألن ترك اجلمع ال ر الصالتني أم ال ؟له أحقيه اجلميع أم ال؟
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  :احلديث الثاين عشر 
  

رواه  . [  } من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيـه  {:قال رسول اهللا : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال    
  ] . الترمذي حديث حسن وابن ماجة 

  : الفوائد التربوية 
  . أحسن وهكذا يدل على تفاوت الناس يف اإلسالم فمن حسن إىل : الفائدة األوىل 
  . حيث على ترقي اإلنسان إىل حتسني إسالمه قدر استطاعته : الفائدة الثانية 
فيه حفظ خلصوصيات الغري ، فيقطع ما متيل إليه النفس من التطلع والبحـث يف شـؤون                 : الفائدة الثالثة   

  .الغري ألا ال تعنيه 
  . ا وإصالحها ويترك شؤون الناس اليت تعنيهم على اإلنسان أن ينشغل بنفسه وما يعنيه:  الرابعة ةالفائد

  . من كمال إسالم املسلم أن يترك ما ال يعنيه من األقوال واألفعال : الفائدة اخلامسة 
فكأنه قال  " من حسن إسالم املرء     " فيه تربية على علو اهلمة حيث قال يف أول احلديث           : الفائدة السادسة   

  . ها ليتسابق الناس إليها هناك منازل عالية يف اإلسالم مث بين
يريب يف اإلنسان احلرص على ما فيه فائدة له وترك ما ال فائدة ألنه ال يعنيه فال حيصل من                 : الفائدة السابعة   

  . ورائه إلّا التعب وضياع العمر وذهاب حسن اإلسالم 
  . لغو وما ال فائدة فيه ترك ما ال يعين من األقوال يدخل فيه حفظ اللسان عن الباطل وال: الفائدة الثامنة 

ترك ما ال يعين من األفعال يدخل فيه ترك احملرمات واملكروهات واملشتبهات وفـضول              : الفائدة التاسعة   
  . املباحات اليت ال تقربه إىل اهللا سبحانه ألا ليست مما يوليه املؤمن عنايته وحرصه 

يضيع فيما ال يعنيه أمـره ، فتجـده مغتنمـاً    فيه تربية للمسلم على حفظ وقته بدل أن     : الفائدة العاشرة   
  . للحظاته وليس لديه وقت ، للبحث يف شؤون الغري 

معجزة للنيب صلى اهللا عليه وسلم حيث أعطي جوامع الكلـم ألن احلـديث ذم               : الفائدة احلادية عشرة    
  .اإلنشغال بأمور كثريه جداً كلها داخله حتت مجلته تلك صلى اهللا عليه وسلم
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  :يث الثالث عشر احلد

  
عـن أيب حـمـزة أنـس بـن مـالـك رضي اهللا عـنـه، خــادم رسـول اهللا صلى اهللا عليـه                

ـُحـب ألخـيـه        {:وسلم، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قــال        ـُؤمـن أحـدكـم حـيت ي  ال ي
ـُحـبـه لـنـفـسـه   ]45:، ومسلم13:رواه البخاري .[ }مــا ي

  : الفوائد التربوية 
  . خيص احلديث عالقة املسلم مع إخوانه وحيددها : ائدة األوىل الف

  . أو يف معناه " أخيه " يزرع األخوة احلقه بني املسلمني سواًء يف لفظه لقوله : الفائدة الثانية 
حمبة اخلري للغري من عالمات كمال اإلميان ، فمن أحب اخلري والنفع عامة جلميع املـسلمني       : الفائدة الثالثة   

  .  كمل إميانه لظاهر احلديث فقد
متين الضر لغريه من املسلمني عالمة نقص يف إميانه ، فليسرع وليستدرك نفـسه قبـل أن                 : الفائد الرابعة   

  . يتفاقم األمر وينتشر وجيلب أمراض احلسد والغل واحلقد 
  . ري ما حيب لنفسه من عالج احلسد إذا انتشر يف اتمع أن حيب الواحد لغريه من اخل: الفائدة اخلامسة 
فمـن النـصيحة لعامـة    " الدين النصيحة " احلديث يؤيد حديث متيم الداري مرفوعاً   : الفائدة السادسة   

  . املسلمني متين اخلري هلم 
فيه بيان ميزة وخصوصية للمجتمع اإلسالمي دون غريه ، وهي حمبة اخلري للغري كما حيبه               : الفائدة السابعة   

  . لنفسه متاما
يدل على أن متين اخلري للنفس من طبيعة النفس وال حرج يف ذلك إن كان ذلـك اخلـري                   :  الثامنة   الفائدة

  ". ما حيب لنفسه " يقرب إىل اهللا سبحانه وتعاىل ، وهلذا قال 
حمبة اخلري للغري أمر جيب أن يستمر عليه اإلنسان طيلة حياته وهذا املفهوم مـن صـيغة                 : الفائدة التاسعة   
  . ألن املضارع يفيد احلال واإلستمرار يف املستقبل " حيب ، ويؤمن " الفعل املضارع 
احلديث يشمل مجيع املؤمنني ، فيجب أن حتب هلم اخلري حىت أؤلئك الذين بينك وبينـهم  : الفائدة العاشرة   

  . عداوات شخصية وخماصمات دنيوية وهلذا جاء لفظ احلديث عاماً دون استثناء
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ديث يدخل يف صورة حمبة اهلداية واالستقامة على أمر اهللا ملن مل يهتد من أهـل                احل: الفائدة احلادية عشرة    
  . املعاصي ، فيتمىن هلم اهلداية واخلري وعمل الصاحلات 

دليل ملذهب أهل السنة واجلماعة أن اإلميان يزيد وينقص فمن أحـب للمـسليمن           : الفائدة الثانية عشرة    
  . انه على قدر تلك اخلصلة ، كما هو مفهوم احلديث اخلري كمل إميانه ومن فاته هذه نقص إمي
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  :احلديث الرابع عشر 
  

 ال حيل دم امرىء مسلم إال        {:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن ابن مسعود رضي اهللا عنه، قال      
: ي رواه البخـار  . [  }الثيب الزاين ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه املفارق جلماعتـه   : بإحدى ثالث   

   ] 1676:  ، ومسلم 6878
  : الفوائد التربوية 
  . األصل عصمة دم املسلم : الفائدة األوىل 
دم املسلم ال يباح بالشبهات بل البد من يقني كامل يف الزنا وهو ثيب أو قتل نفساً عمداً                  : الفائدة الثانية   

  . من غري شبهة أو ترك دين اإلسالم 
  . مع املسلم اإلسالم حىت يثبت خالف ذلك األصل يف ات: الفائدة الثالثة 

احلديث مل يدل على أن فعل هذه األشياء مبجردها يبيح الدم ألي أحد أراد إقامـة احلـد   :  الرابعة  ةالفائد
عليه ، بل احلديث مقرر قاعدة يف الدماء أما تطبيقها فلويل أمر املسلمني أو من يقوم مقامه ، بدليل سـرية                    

 والسلف الصاحل فلم يثبت أن أحدهم قتل زانياً ثيباً أو قاتالً لنفس بل كان ذلك                الصحابة رضي اهللا عنهم   
  . يرجع لويل األمر ، وحىت ال تعم الفوضى يف اتمع اإلسالمي 

احلديث ينفي األخذ مبجرد التهمة بل البد من اليقني الثابت ووجود الشروط وانتفـاء              : الفائدة اخلامسة   
  . املوانع 

  ـ : الثالثة املذكوره يف احلديث تبيح الدم وهي : ة الفائدة السادس
  . ج ـ الردة عن دين اهللا . ب ـ قتل النفس بغري حق . أ ـ الزنا بعد إحصان 

فيه بيان عظم هذه الذنوب على وجه اخلصوص ألا استثنيت من القاعدة وأبيح ألجلها              : الفائدة السابعة   
  . الدم 

فمن " التارك لدينه املفارق للجماعة : " ماعة وينهى عن الفرقة ولذلك قال  الدين يأمر باجل  : الفائدة الثامنة   
  . ترك دينه فقد فارق اجلماعة ألن الدين هو اجلماعة 

  . حفظ النفس أحد الضروريات اخلمس اليت جاء الشرع حبفظها : الفائدة التاسعة 
  ـ : احلديث ذكرت فيه ثالث من الضروريات اخلمس : الفائدة العاشرة 

  . حيث شرعت هذه العقوبه حفظاً لألعراض " الثيب الزاين " أ ـ حفظ األعراض 
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  . حيث شرعت هذه العقوبة حفظاً لألنفس " النفس بالنفس " ب ـ حفظ النفس 
  . حيث شرعت هذه العقوبة حفظاً للدين " التارك لدينه املفارق للجماعة " ج ـ حفظ الدين 
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  :احلديث اخلامس عشر 
  

 من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقـل          {:ـرة رضي اهللا عـنه، أن رســول اهللا قال         عن أيب هـري  
خرياً أو ليصمت ، ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم جره ، ومن كان يؤمن باهللا واليـوم اآلخـر                 

   ] 47:  ، ومسلم 6018: رواه البخاري  . [  }فليكرم جاره
  : الفوائد التربوية 

دليل ملذهب أهل السنة واجلماعة يف أن األعمال من اإلميان ولذلك ربط بني األعمال مع               : ألوىل  الفائدة ا 
  . اإلميان باهللا واليوم اآلخر 

  . املؤمن ال يتكلم إلّا خبري أو يصمت عن لغو وباطل : الفائدة الثانية 
لم إن كان الكالم خـرياً ومـن        فيه توجيه وإرشاد للكالم من عدمة ، فمن اإلميان أن يتك          : الفائدة الثالثة   

  . اإلميان أن يسكت إن كان السكوت خرياً
  . الشريعة حترص على كل ما فيه فائدة حىت الكالم أو السكوت :  الرابعة ةالفائد

  . دليل على وجوب حفظ اللسان ليس عن احلرام فقط بل عن كل ما ال فائدة من ورائه : الفائدة اخلامسة 
  ـ : يث يشمل حقوق اهللا وحقوق الناس احلد: الفائدة السادسة 

  . ـ فالكالم باخلري والصمت عن غريه من حقوق اهللا 
  . ـ وإكرام الضيف واجلار من حقوق الناس 

  . فاإلسالم يريب أهله على إعطاء احلقوق وعلى تنوعها 
  . ان يدل على أن قول اخلري أو الصمت عن الشر وإكرام اجلار والضيف من اإلمي: الفائدة السابعة 
مرتني يف احلديث ألن البخل جيمع      " فليكرم  " اإلسالم حيارب البخل ولذلك كررت كلمة       : الفائدة الثامنة   

  . الصفات عديدة كحب الدنيا وسوء الظن باهللا والشح 
  . هذا احلديث فيه دعوة حلسن األخالق فإكرام اجلار يكون بذلك : الفائدة التاسعة 
  ـ : شمل صوراً عديدة منها اإلكرام ي: الفائدة العاشرة 

السالم ـ اإلحسان ـ البذل ـ التقدير ـ االحترام ـ حفظ غيبته ـ ستر عورته ـ النـصح ـ عـدم     
أذيته ـ الزيارة ـ العفو ـ املشي يف حاجته ـ إدخال السرور عليه ـ القيام بواجبه ، فكلها دخلـت يف   

  " . إكرام " كلمة 
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 الروابط بني أهله وأتباعه ، فرابطة أخوة اإلسالم مث القرابة والنسب            اإلسالم يقوي : الفائدة احلادية عشرة    
  . مث اجلار مث الضيافة 

وهذا ليصبح اتمع اإلسالمي ، جمتمعاً قوياً من الداخل يصعب اختراق صفوفه وشق عصاهم ، فتنـدحر                 
  . فتنة الشيطان بالتفريق بينهم وفتنة األعداء يف الوصول هلم 

اإلسالم يربط مهة أتباعه باجلائزة العظمى وهي حتقق اإلميان ، فلم تكن اجلائزة ملـن              : شرة  الفائدة الثانية ع  
اإلميان باهللا  " قال خرياً أو أكرم جاره وضيفه ، جائزة دنيوية ألن مهة املؤمن أعلى من ذلك بل اجلائزة هي                   

  " . واليوم اآلخر 
  . واليوم اآلخر تأصيل ملرتلة مراقبة اهللا يف قلوم يف تعليق الناس باإلميان باهللا : الفائدة الثالثة عشر 

قول اخلري أفضل من الصمت عن الشر ألن قول اخلري يتعـدى بنفـسه ، خبـالف          : الفائدة الرابعة عشر    
  " . فليقل خرياً أو ليصمت : " الصمت ال يتعدى ، وهلذا واهللا أعلم بدأ فيه فقال 

  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  :احلديث السادس عشر 
  

ـ     قال ال    ، أوصــين :رة رضي اهللا عــنـه أن رجــالً قـــال للـنـيب         عــن أبـي هـري
  .  }ال تغضب{ :  فردد مراراً ، قال }تغضب{ 
  ]6116:رواه البخاري[

  : الفوائد التربوية 
على اإلنسان أن يطلب الوصية ممن يكون أهالً هلا ، ولذلك طلب الرجل الوصية من النيب                : الفائدة األوىل   
  . ه وسلم صلى اهللا علي

صيغة السؤال تدل على أمهية احلديث ألن الرجل بادر فطلب الوصية ، مث إن لفظ الوصية                : الفائدة الثانية   
  " . يا رسول اهللا علمين شيئاً وال تكثر علي " حبد ذاته يتضمن نصيحة جامعة نافعة ويف لفظ الترمذي 

ملختصرة اليت تناسب احلال ، ألن ذلك أنفـع ،          ينبغي يف حال النصيحة اختيار الكلمات ا      : الفائدة الثالثة   
  . مع الرجل  صلى اهللا عليه وسلم كما فعل النيب

  . صيغة ترديد السؤال وترديد اجلواب تدل على خطورة الغضب :  الرابعة ةالفائد
ي ومل يذكر األشياء اليت ال يغضب فيها ، والذ" ال تغضب   " لفظ احلديث أطلق ومل يقيد      : الفائدة اخلامسة   

يظهر أن هذا اإلطالق مقصود وذلك حىت يشمل مجيع أمور احلياة فال يغـضب مـن زوجتـه وال أوالده     
  . والتعامله وال جريانه والجتارته وال غري ذلك 

يف احلديث دعوة حلسن األخالق ، وذلك أنه ال تفسد األخالق مبثلما تفسد بالغضب ،              : الفائدة السادسة   
  " . ال تغضب : " حسن اخللق يف كلمة قال امجع لنا : قيل البن املبارك 
الشريعة تدعو ألن يتحكم الشخص بعاطفته فيجعلها حتت سلطان الشرع وحىت يف حال             : الفائدة السابعة   

  . الغضب الذي قد ال ميلك اإلنسان نفسه 
 ، ولـو    يدل احلديث على أن الغضب ال حيل املشاكل وال ييسر األمور بل يزيد تعقيدها             : الفائدة الثامنة   

  . كان الغضب حالً ألوصى به صلى اهللا عليه وسلم 
  ـ : حتتمل معنيني " ال تغضب " قوله : الفائدة التاسعة 

  . جاهد نفسك لئال يقع الغضب أصالً : األول 
  . أمسك نفسك إذا وقع الغضب فال تقع يف فعل تندم عليه : الثاين 
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  .  فإن مل يقع الغضب أصالً فهذا أفضل وظاهر احلديث يتوجه للمعىن األول ألنه خطوة للثاين
يدل احلديث على أن الغضب ميكن التخلص منه ولو كان من صفات الشخص الذاتيـة ،        :الفائدة العاشرة 

  . عنه  صلى اهللا عليه وسلم فلو مل ميكن التخلص منه مل ينه النيب
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  :احلديث السابع عشر 
  

 إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم            {:قال  ( عن رسول اهللا    ( عن أيب يعلى شداد بن أوس       
  ] رواه مسلم  . [  }فأحسنوا القتله ، وإذا ذحبتهم فأحسنوا الذحبة ، وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته

  : الفوائد التربوية 
دليل على رمحة اهللا سبحانه وألجل ذلك كتب اإلحسان على كل شيء وهذا يورث حمبته               : الفائدة األوىل   

  . بحانه س
  . فيه مساحة الشريعة ويسرها حيث بنيت على اإلحسان واإلتقان : الفائدة الثانية 
  . تدل على وجوب اإلحسان " كتب " قوله : الفائدة الثالثة 

. اإلحسان فيه معىن اإلتقان ، فاإلحسان يف الذبيحة إتقاا حبيـث ال تطـول فتتعـذب                 :  الرابعة   ةالفائد
  .يء إتقانه حبسبه وكذلك اإلحسان يف كل ش

  . جيب اإلحسان إىل الذبيحة حبد شفرته وسرعة إجنازها : الفائدة اخلامسة 
" فالقاعدة يف احلـديث   . ذكر قاعدة مث ضرب مثال هلا أو مثالني         : من أساليب التعليم    : الفائدة السادسة   

  " . إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء 
  " . قتله ، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبه إذا قتلتم فأحسنوا ال" واملثاالن مها 
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  :احلديث الثامن عشر 
  

عن أيب ذر جندب بن جنادة وأيب عبدالرمحن معاذ بن جبل رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه         
ذي رواه الترم  . [  } اتق اهللا حيثما كنت وأتبع السيئة احلسنة متحها ، وخالق الناس خبلق حسن              {:وسلم  
  ] حديث حسن : وقال 

  : الفوائد التربوية 
  ـ : جيمع احلديث ثالثة حقوق : الفائدة األوىل 
  " . اتق اهللا " حق اهللا يف قوله : ـ احلق األول 
  " . واتبع السيئة احلسنة متحها " حق النفس يف قوله : ـ احلق الثاين 

  " . وخالق الناس خبلق حسن " حق الناس يف قوله : ـ احلق الثالث 
كل اللحظات   تقوى اهللا ليس هلا زمن تتقيد به وتقف عنده بل عند اإلنسان املؤمن جتب يف               : الفائدة الثانية 

 .  
  . تأصيل ملراقبة اهللا سبحانه يف السر والعلن " اتق اهللا حيثما كنت " قوله : الفائدة الثالثة 

زاجر من نفسه حتـول بينـه وبـني         الشريعة حترص على أن يوجد عند الشخص رادع و        :  الرابعة   ةالفائد
  " . تقوى اهللا " احملرمات وهي 

ظاهر احلديث أن تقوى اإلنسان ال تعصمه من وجود زالت سرعان ما يتبصر فيها املتقي             : الفائدة اخلامسة   
" وأتبع السيئة احلسنة متحهـا      " ويرجع إىل حاٍل أفضل من حال قبل الذنب وهذا الظاهر يؤخذ من قوله              

  " . اتق اهللا حيثما كنت " بعد قوله 
بيان رمحة اهللا سبحانه بعبادة ، وذلك بفتح أبواب حملو السيئات ومنها االستغفار ومنـها   : الفائدة السادسة   

  . فعل احلسنات كما يف احلديث 
فيه حث على جماهدة النفس فمن فعل سيئة فليتبعها حبسنة فإن عاد للذنب فعل احلـسنة             : الفائدة السابعة   

  . وهكذا 
على اإلنسان أن ال يستسلم للذنوب فمن أذنب فاليعين سقوطه وإبعاده أو أنه يرضى مبا               : الفائدة الثامنة   

  . هو عليه بل حياول التخلص ويفعل اخلري ويتوب ويرجع إىل ربه ويف ذلك رفع للمعنوية وشحذ للهمة 
  . السيئات فضل فعل احلسنات والصاحلات أنه يرفع الدرجات ويكفر : الفائدة التاسعة 
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يريب احلديث يف املسلم اخلوف والرجاء ، فتقوى اهللا تريب يف املسلم اخلوف ، وفتح باب                : الفائدة العاشرة   
  . وتكفري السيئات يريب يف املسلم الرجاء ومها مرتلتان عظيمتان من منازل أعمال القلوب . التوبة 

" ال العداوات بينهم وهو املقصود مـن قولـه        يسعى اإلسالم لتربية أهله على زو     : الفائدة احلادية عشرة    
  " . وخالق الناس خبلق حسن 

وخـالق  " تقوى اهللا تشمل القيام حبقوق اهللا وحقوق الناس ولذلك قال يف احلديث         : الفائدة الثانية عشرة    
لنـاس  وإمنا أفرده بالذكر للحاجة إىل بيانه فإن كثرياً من ا         : " قال ابن رجب رمحه اهللا      " الناس خبلق حسن    

  " . يظن أن التقوى هي القيام حبقوق اهللا دون حقوق عباده فنص له األمر حبسن العشرة للناس 
يريب يف النفس املبادرة يف الفعل وألّا يكون الشخص تبعاً لغريه ، ولـذلك أمـره أن            : الفائدة الثالثة عشر    

  . يبادر يف فعل احلسنة وأن يبادر يف معاملة الناس خبلق حسن 
األخالق احلسنة يف الشريعة تبذل مطلقاً سواًء أحسن الناس إليك أو أساءوا ولذلك           : الرابعة عشر   الفائدة  

وخالق الناس : " مل يقيدها النيب صلى اهللا عليه وسلم بأا ال تبذل إلّا ملن أحسن إليك بل جعلها عامة فقال    
  . أي مجيعاً من أحسن ومن أساء " 

ديث فإن أهل اإلسالم أوىل باألخالق احلسنة من غريهم مـن األمـم ،              بداللة احل : الفائدة اخلامسة عشر    
  . وأهل السنة واجلماعة على وجه اخلصوص أوىل من غريهم من الطوائف 
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  :احلديث التاسع عشر 
  

كنت خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم يوماً ، فقال         : عن أيب العباس عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال           
احفظ اهللا حيفظك ، احفظ اهللا جتده جتاهك ، إذا سألت فاسأل اهللا ،              : م إين أعلمك كلمات      يا غال   {:يل  

وإذا استعنت فاستعن باهللا ، واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ، مل ينفعوك إال بشيء قـد            
 عليـك ، رفعـت   كتبه اهللا لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ، مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا       

  ] رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح  . [  }األقالم وجفت الصحف
  : الفوائد التربوية 
  . فيه حث على التواضع إلردافه صلى اهللا عليه وسلم خلفه ومل يستأثر بالدابة دون غريه : الفائدة األوىل 
 الشاب الصغري رضي اهللا عنـهما ، بـل          فيه داللة على اللني واملالطفة الختيار ابن عباس       : الفائدة الثانية   

ولَو كُنت فَظا غَِليظَ الْقَلِْب الَنفَـضواْ ِمـن    {: وحمادثته يف الطريق وتوصيته ، وصدق اهللا إذ وصفه بقوله           
ِلكوسورة آل عمران) 159 ( }ح  

  . االهتمام برتبية الصغار وهذا واضح من ظاهر احلديث : الفائدة الثالثة 
  . اختيار اجلمل القصرية يف حال تعليم الصغار ليكون أسهل يف احلفظ : رابعة  الةالفائد

بذل العلم للكبري والصغري لكن على قدر ما ينتفع به املتلقي ، وال يأنف اإلنسان الـذي    : الفائدة اخلامسة   
  . آتاه اهللا علماً من تعليمه للصغار أو من هو دوناً منه 

ر مقدمة مناسبة قبل التعليم تشوق املستمع ملا يقال ، كما فعل صـلى اهللا        ينبغي أن يذك  : الفائدة السادسة   
، ألن ابن عباس رضي اهللا      " أعلمك كلمات ينفعك اهللا ن      " عليه وسلم يف رواية هذا احلديث حيث قال         

  . عنهما إذا مسع ذلك شحذ مهته ليحفظهن ويعمل ن 
ل ركوب ابن عباس رضي اهللا عنهما خلف النيب صـلى       استغالل الوقت مبا يفيد ففي حا     : الفائدة السابعة   

  . اهللا عليه وسلم حرص صلى اهللا عليه وسلم أن يقطع الوقت مبا يفيد من تعليم أو تذكري 
  . فيه االهتمام بأمر العقيدة ، فهذه الكلمات مجيعها من أمور العقيدة : الفائدة الثامنة 

  . حفظ اهللا حفظه اهللا ، ومن استعان باهللا أعانه سبحانه اجلزاء من جنس العمل ، فمن : الفائدة التاسعة 
أعلمـك كلمـات    " من تعلم هذه الكلمات انتفع بإذن اهللا لقوله صلى اهللا عليه وسلم             : الفائدة العاشرة   
  . فهذا يعطي أمهية للحديث " ينفعك اهللا ن 
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  . ق به ورجاءه دون غريه يريب احلديث االعتماد على اهللا سبحانه والتعل: الفائدة احلادية عشرة 
يقرر احلديث األعمال القلبية من التوكل واالستعانة والتعلق واخلوف والرجاء ألا           : الفائدة الثانية عشرة    

  . حياة اإلنسان وأصل العقيدة 
 من أراد حفظ اهللا من املكروهات والشرور والضرر فإضافة لألسباب املادية علـى            : الفائدة الثالثة عشر    

  .أن حيفظ أوامر اهللا اإلنسان 
  ـ : من حيفظ أوامر اهللا حيصل على مثرتني عظيمتني : الفائدة الرابعة عشر 

  " . حيفظك " حيفظه اهللا من كل مكروه لقوله يف جواب الشرط : الثمرة األوىل 
   . "احفظ اهللا جتده جتاهك " يعينه اهللا يف أموره املستقبليه وجيلب له اخلري لقوله : الثمرة الثانية 

فيه تفسري ملعية اهللا اخلاصة لعبادة املؤمنني كما هو مذهب أهل السنة واجلماعـة ،               : الفائدة اخلامسة عشر    
  " .يعرفك يف الشدة " " حيفظك " " أمامك " " جتاهك " وهذه املعية اخلاصة يف قوله 

لـذلك قـال يف     صالح الدنيا واآلخرة للشخص على قدر حفظه حلدود اهللا ، و          : الفائدة السادسة عشر    
وأطلق ومل يقيد احلفظ يف املال أو الولد أو الـصحة أو الـدين ، وهـذا                 " احفظ اهللا حيفظك    " احلديث  

  .اإلطالق حىت يشمل مجيع ذلك 
حيث أن من معانيه أنه يشكر العبد على أعماله فيعينه          " الشكور  " إثبات اسم اهللا    : الفائدة السابعة عشر    

ثانياً مث جيزيه عليها يف الدنيا واآلخرة فمن جزائه يف الدنيا أنه حيفظ العبد وييسره               عليها أوالً مث يتقبلها منه      
  . له كل عسري وهذا من شكره سبحانه وتعاىل لعبده 

إذا سألت " التوجه والسؤال واحلاجة ال ترتل إلّا باهللا وحده ، فهو الذي يعطي ومينع    : الفائدة الثامنة عشر    
  " . فاسأل اهللا 

ِإيـاك  {" مرادف لقوله   " إذا سألت فاسأل اهللا ، وإذا استعنت فاستعن باهللا          " قوله  : لتاسعة عشر   الفائدة ا 
ِعنيتسن اكوِإي دبعسورة الفاحتة فإن السؤال عبادة هللا ) 5( }ن.  
ات ألن السؤال جيمع مقام   " إذا سألت فاسأل اهللا     " جاء النص على السؤال دون غريه       : الفائدة العشرون   

  ـ : عالية منها 
الذل واالفتقار والتوجه واملسكنة واخلروج من احلول والقوة وإنزال الفاقة مباملسؤول وإحسان الظن به ،               

  . واام النفس بالقصور ، ومعرفة قدرها وأا ال متلك ضراً وال نفعاً 
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 يعينه عليها مث جيازيه ـا       من إحسان اهللا سبحانه أنه ييسر العبادة للشخص مث        : الفائدة احلادية والعشرون    
  . والشخص ال حول له وال قوة إلّا بإعانة املوىل سبحانه فله الفضل اوال وآخرا 

يدل احلديث على أن الشخص ضعيف ال ميلك لنفسه حوالً وال قـوة ، حـىت   : الفائدة الثانية والعشرون  
  . إعانته نفسه على ما يريد ال يقدر عليه إلّا بإعانة املوىل سبحانه 

  ـ : من أهداف احلديث تقرير مسألتني عظيمتني : الفائدة الثالثة والعشرون 
  . فقر اإلنسان لربه ، وأنه ال غىن له عنه طرفة عني وال أقل من ذلك وقطع الرجاء باملخلوقني : األوىل 
  . غىن اهللا عن مجيع املخلوقني وكماله بذاته سبحانه : الثانية 

 الكلمات اليت تعلمها ابن عباس رضي اهللا عنهما تريب القـوة والـشجاعة يف               :الفائدة الرابعة والعشرون    
النفس ، فمن نزل مسألته باهللا دون غريه واستعان به وحده ، وعلم أن ما أصابه ال خيطؤه وما أخطـأه ال                      

  . يصيبه أصبح قوياً يف حجته ودعوته وسائر حياته 
 اهللا يف كل أحيانه ، الرخاء والشدة ولذلك أوصى النيب           املؤمن الصادق يعبد  : الفائدة اخلامسة والعشرون    

، " تعرف على اهللا يف الرخاء يعرفك يف الـشدة          " صلى اهللا عليه وسلم ابن عباس رضي اهللا عنهما فقال           
 فَلَمـا   فَِإذَا رِكبوا ِفي الْفُلِْك دعوا اللَّه مخِلِصني لَه الـدين         {وليس كحال املشركني الذي قال اهللا عنهم        

  .سورة العنكبوت) 65 ( }نجاهم ِإلَى الْبر ِإذَا هم يشِركُونَ
االستعانة من أعمال القلوب اليت جيب صرفها هللا ، ومن صرفها لغري اهللا فقد              : الفائدة السادسة والعشرون    

فوات إعانـة اهللا عنـه      أشرك وخذل ألن من استعان بغري اهللا وكله اهللا إليه فال يستطيع نفعه ، بل يضره ل                
  " . وإذا استعنت فاستعن باهللا " ولذلك قال 

يؤصل احلديث اإلميان بالقضاء والقدر ، وهذا الركن السادس مـن أركـان   : الفائدة السابعة والعشرون    
  . اإلميان 

ال يعـارض   " إلّا بشئ كتبه اهللا عليك      " وقوله  " إلّا بشئ كتبه اهللا لك      " قوله  : الفائدة الثامنة والعشرون    
" إذا سألت فاسأل اهللا ، وإذا استعنت فاستعن باهللا " العمل وال يدل على ترك العمل ، بدليل أول احلديث       

  . فسؤال اهللا واالستعانة به هي من عمل الشخص جيازيه اهللا ا 
احلديث يشمل أعمال اجلوارح وأعمال القلوب ، فالسؤال والـدعاء مـن            : الفائدة التاسعة والعشرون    

  . عمال اجلوارح ، واالستعانة من أعمال القلوب ، وكال األمرين من أركان اإلميان أ
  . يقرر احلديث الرضا بأقدار اهللا ، وهي مرتلة أعلى من مرتلة الصرب : الفائدة الثالثون 
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  . يقرر احلديث اليقني باهللا سبحانه وأفعاله : الفائدة احلادية والثالثون 
تقرير ملذهب أهل السنة واجلماعة أن مشيئة اهللا هي النافذه ، وترجـع مـشيئة               : ن  الفائدة الثانية والثالثو  

  . العبد إليها 
يريب عظمة اهللا سبحانه يف قلوب املؤمنني ، فمن تأمل قدرته الباهرة ، ومـشيئته               : الفائدة الثالثة والثالثون    

  . النافذه وأن ماشاء كان وما مل يشاء مل يكن عرف ذلك 
النصرمع الصرب ، وهذا يف مجيع األمور فمن صرب وصابر على جماهـدة نفـسه            : عة والثالثون   الفائدة الراب 

  . وجهاد العدو وعبادة ربه وعلى حياته انتصر بإذن اهللا 
االستعجال واجلزع ال يأيت بالنصر ، وهذا من مفهوم احلديث ألنه علق النصر             : الفائدة اخلامسة والثالثون    

  . بالصرب 
إذا اشتد األمر وزاد الكرب ، وانغلقت مجيع األبواب ، كان هذا بـإذن اهللا               : ة والثالثون   الفائدة السادس 

  " . وأن الفرج مع الكرب " دليل على الفرج لقوله 
احلديث يريب يف النفوس عدم اليأس من روح اهللا ، وفرجه ، وحسن الظن بـه          : الفائدة السابعة والثالثون    

  . يأيت إلّا بعد الكرب حىت لو اشتد األمر ألن الفرج ال 
عام يف جيمع شؤون احلياة ، ففيه بـشارة  " واعلم أن الفرج مع الكرب   " قوله  : الفائدة الثامنة والثالثون    

  . ملن أصابه هم وغم وتراكمت عليه األحزان أن فرج اهللا قريب 
الفرج بالكرب واليسر   ومن لطائف أسرار اقتران     : " قال ابن رجب رمحه اهللا      : الفائدة التاسعة والثالثون    

بالعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وحصل للعبد اليأس من كشفه من جهة املخلوقني وتعلق قلبـه                
  . هـ .أ" باهللا وحده وهذا هو حقيقة التوكل 

يدل ظاهر احلديث على أن حال الدنيا يدور بني عسر يتبعه يسر ، وكرب يتبعه فـرج              : الفائدة األربعون   
  . نكد وعدم صفو ، فمن عرف حاهلا مل يطمئن هلا   الدنيا علىحيث خلق اهللا

تدبرت هـذا احلـديث فأوهـشين     : " وفوائد هذا احلديث العظيم كثرية جدا ولذلك قال بعض العلماء           
  . وكدت أطيش فوا أسفا من اجلهل ذا احلديث وقلة التفهم ملعناه 
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  :احلديث العشرون 
  

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : اري البدري رضي اهللا عنه قال       عن أيب مسعود عقبه بن عمرو األنص      
  .  } إذا مل تستح فاصنع ما شئت:  إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل {

  : الفوائد التربوية 
اد حيث يستف" إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل " مما يدل على أمهية احلديث قوله    : الفائدة األوىل   

  ـ : فائدتان 
  . أنه من كالم األنبياء املتقدمني : األوىل 
تواتره على الناس وانتقاله من جيل إىل جيل إىل أن وصل هلذه األمة،والناس ال يتناقلون عرب هـذه                : الثاين  

  . األجيال الطويلة إلّا شيئاً مهماً 
  . يرشد احلديث لضبط سلوك اإلنسان وتصرفاته : الفائدة الثانية 

يريب يف النفس املسلمة خلق احلياء ، فيكون احلياء رادعاً له عن كـثري مـن التـصرفات                  : فائدة الثالثة   ال
  . القبيحة 
  . احلث على احلياء والتحذير من ذهابه موروث حىت عند األمم املاضية :  الرابعة ةالفائد

  . ح من مل يكن عنده حياء يتحلى به جاهر بالقبائح والفضائ: الفائدة اخلامسة 
ال يسمى حياًء إذا تعارض مع أمر من أمور الشريعة ، ألن الذي حث على احلياء هـو                  : الفائدة السادسة   

  . الذي أمر بذلك األمر فال يتعارضان 
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  :احلديث احلادي والعشرون 
  

قلت يـا رسـول اهللا ، قـل يل يف    : عن أيب عمرو ، وقيل أيب عمرة سفيان بن عبداهللا رضي اهللا عنه قال             
  ] رواه مسلم  . [  } آمنت باهللا مث استقم {:سالم قوالً ال أسأل عنه أحداً غريك ، قال قل اإل

  : الفوائد التربوية 
فهذا يدل على   " ال أسأل عنه أحداً غريك      " أمهية احلديث تتجلى من خالل صيغة السؤال        : الفائدة األوىل   

  . أن اجلواب سيكون جامعاً مانعاً 
 على احلرص على طلب العلم وهذا ظاهر من صيغة السؤال ، فهي تدل على حـب                 يدل: الفائدة الثانية   

  . وشغف ملعرفة اجلواب 
السؤال املختصر اهلام الذي جيمع فوائد عدة ، وهذا ما           ينبغي لطالب العلم أن حيرص على     : الفائدة الثالثة   

  . إجابته جتمع فوائد عديدة فعله سفيان بن عبداهللا رضي اهللا عنه يف سؤاله حيث كان خمتصراً هاماً ، 
  . السؤال مفتاح العلم ، فعلى طالب العلم ألّا يستحي من سؤاله :  الرابعة ةالفائد

طالب العلم جيب أن يكون ذكياً يف اختيار سؤاله ، خاصة إن كانت فرصة اجلـواب ال                 : الفائدة اخلامسة   
 هذا النوع الذكي الذي خيتلـف عـن      تتهيأ يف كل األحيان ، ولذلك فإن سؤال سفيان رضي اهللا عنه من            

  . أسئلة الناس 
 } ِإنَّ الَِّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا      {مرادف لقوله تعاىل  " آمنت باهللا مث استقم     " قوله  : الفائدة السادسة   

  .سورة األحقاف ) 13(
  ـ : ماعة وهي مجع يف احلديث أركان اإلميان عند أهل السنة واجل: الفائدة السابعة 

  " . قل آمنت باهللا " لقوله : قول اللسان 
  " . آمنت باهللا " لقوله : اعتقاد اجلنان 
  " . استقم " لقوله : عمل اجلوارح 
" قل آمنت باهللا    " اإلميان قول يصدقه عمل ، فلم يكتف النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله              : الفائدة الثامنة   

  . فيصدق قوله باإلميان بفعل وعمل ظاهر " مث استقم " ي اهللا عنه بقوله حىت أردف ا وصيته لسفيان رض
حتمل يف مضموا ااهدة ، فال تأيت االستقامة على دين اهللا إلّـا بعـد               " استقم  " قوله  : الفائدة التاسعة   

  . مكابدة وصرب ومصابره 
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اعوجاج وال احنراف ، ويشمل ذلك      جيب على اإلنسان أن يستقيم على دين اهللا من غري           : الفائدة العاشرة   
  . فعل الطاعات وترك املنهيات 

احلديث من معجزاته صلى اهللا عليه وسلم ، ألنه من جوامع كلمه صلى اهللا عليـه         : الفائدة احلادية عشرة    
  . وسلم 

مجع احلديث الدين كله ، ألن اإلستقامة هي فعل الطاعات كلـها مـن واجبـات            : الفائدة الثانية عشرة    
حبات ، وترك املنهيات كلها من حمرمات ومكروهات وهذا هو الدين الذي بعث به حممد صلى اهللا                 ومست

  . عليه وسلم 
) 6({ فَاستِقيموا ِإلَيِه واستغِفروه  {:  قرنت يف القرآن مع االستغفار يف قوله         ةاإلستقام: الفائدة الثالثة عشر    

فال بد من تقـصري     " قيقية الكاملة ال يستطيعها كل أحد       وهذا دليل على أن االستقامة احل     . سورة فصلت   
  " . فيجرب ذلك االستغفار املقتضي للتوبة والرجوع إىل اإلستقامة 

ال يقر احلديث جمرد اإلقرار باإلميان واالنتساب إىل منهج أهل السنة ما مل يكن معه               : الفائدة الرابعة عشر    
القلب واجلوارح ، فإن مل تكن استقامة فمجرد االنتساب ال          استقامة تصدقه وحتفظه وترشده ، استقامة يف        

  . يكفي ، كما أوضحه صلى اهللا عليه وسلم لسفيان رضي اهللا عنه 
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  :احلديث الثاين والعشرون 
  

أن رجالً سأل رسول اهللا صلى اهللا عليـه         : عن أيب عبداهللا بن جابر بن عبداهللا األنصاري رضي اهللا عنهما            
ذا صليت املكتوبات ، وصمت رمضان ، وأحللت احلالل ، وحرمت احلـرام ، ومل               أرأيت إ : وسلم فقال   

  ] رواه مسلم  . [  } نعم {:أزد على ذلك من شيئاً أدخل اجلنة ؟ قال 
  : الفوائد التربوية 
تفاوت الناس يف اإلميان ، فمنهم من حيرص على املقامات العليا ، ومنهم من يكون أقل ،                 : الفائدة األوىل   

ناً يسأل السائل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أفضل األعمال ؟ وأحياناً مبا دون ذلك ، وهـذا      فأحيا
  . يؤكد مذهب أهل السنة واجلماعة يف أن اإلميان يزيد وينقص وأهله يتفاضلون فيه 

لبـه ولـو    طالب العلم ينبغي أن ينتبه لألسئلة اليت تعرض على الشيخ وحيضر هلا ذهنه وق             : الفائدة الثانية   
  . كانت من غريه ، فالبد أن جيد فيها فائدة 

جيوز االقتصار على الفرائض من املكتوبات ورمضان والزكاة وغريها ، لكن املقام العايل أن : الفائدة الثالثة  
  . جيمع الشخص النوافل 

  .  اهللا ورمحته فيه فضيلة الفرائض لدرجة أن من اقتصر عليها وداوم تدخله اجلنة بفضل:  الرابعة ةالفائد
على العامل أن يراعي حال الناس ، فال يلزم الناس حبالة واحدة ويهمل الفوارق بينهم بل                : الفائدة اخلامسة   

عليه أن يوجه ويرشد على حسب حال السائل ، ولذلك السائل يف حديث الباب مل يوخبه النيب صـلى اهللا     
 تناسب حاله ، ويف بعض الروايات أن أعرابياً سأل          عليه وسلم ويلزمه النوافل بل رضي منه الفرائض ألا        

  . النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وال خيفى مراعاة حال األعراب 
  . من الفقه أال يقنط العامل الناس من رمحة ربه سبحانه وتعاىل : الفائدة السادسة 
البهم بـالتنطع واالنقطـاع   تيسري الشريعة اإلسالمية على أهلها فلم تشدد عليهم ومل تط     : الفائدة السابعة   

  . والرهبانية بل رضيت منهم احلرص على الفرائض وفعل احلالل وترك احلرام 
  . احلديث دليل ملذهب أهل السنة واجلماعة على أن األعمال من اإلميان : الفائدة الثامنة 

كتفي مـن الـصالة     معناه مل أفعل النوافل بل أ     " ومل أزد على ذلك شيء      " قول السائل   : الفائدة التاسعة   
باملكتوبه ومن الصيام برمضان وهكذا ، وليس املراد أين ال أعمل بشيء من الشريعة غري الصالة والصيام                 

  " . وأحللت احلالل وحرمت احلرام " بدليل قوله 
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  . التحليل والتحرمي هللا سبحانه فقط ألنه احلكم سبحانه له احلكم وهو أحكم احلاكمني : الفائدة العاشرة 
دل احلديث على أن حتليل احلالل باعتقاد حله سواًء فعله أو مل يفعلـه ، وحتـرمي                 : ائدة احلادية عشرة    الف

  . احلرام باعتقاد حرمته واجتنابه وتركه 
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  :احلديث الثالث والعشرون 
  

 : قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم          : عن أيب مالك احلارث بن عاصم األشعري رضي اهللا عنه قال            
ر شطر اإلميان ، واحلمد هللا متأل امليزان ، وسبحان اهللا واحلمد هللا ، متآلن أو متأل ما بـني الـسماء                      الطهو{

واألرض ، والصالة نور ، والصدقة برهان ، والصرب ضياء ، والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو                   
  .  } فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها

  : الفوائد التربوية 
  . لروايات احلديث اآلخرى " الطهور " فيه فضيلة الوضوء وأمهيته ألنه املراد بقوله : الفائدة األوىل 
  . دليل ملذهب أهل السنة أن األعمال من اإلميان حيث اعترب الوضوء شطر اإلميان : الفائدة الثانية 
من الذنوب سـواًء    التطهر مبعناه العام من اإلميان ، فيدخل فيه الوضوء والغسل والطهارة            : الفائدة الثالثة   

  . حبديث الباب أو غريه من األحاديث 
ال حيافظ على الوضوء إلّا مؤمن مراقب لربه ، حمتسب لصالته ، حريص على العناية ا ،                 :  الرابعة   ةالفائد

وهلذا كان الطهور شطر اإلميان ، أما من اون به فاته فضل اإلسباغ ، وكان دليالً على قدر الـصالة يف                     
  . قلبه 
  . فيه فضل التحميد هللا وأنه ميأل ميزان العبد يوم القيامة : فائدة اخلامسة ال

لرفع مهة املؤمن ينبغي أن يعلق قلبه باآلخرة وثقل امليزان واجلنة ألا أمور معتربة لديـه              : الفائدة السادسة   
  . ولذلك نص النيب صلى اهللا عليه وسلم على أن التحميد ميأل ميزان العبد 

التحميد أفضل من التسبيح ألن التحميد إثبات احملامد كلها هللا سبحانه ، خبالف التسبيح              : سابعة  الفائدة ال 
فهو ترتيه اهللا عن النقائص والعيوب وهلذا يأيت التحيمد مفرداً بينما التسبيح الغالب أن يأيت مقروناً بغـريه                  

  . ح لكن يعين كمال التحميد وال يعين هذا نقص التسبي" سبحان واهللا وحبمده : " كالتحميد فتقول 
احلمد فيه اعتراف بفضل اهللا سبحانه ومدح له ، ويتضمن نقص النفس ألا ال متلك شيئاً                : الفائدة الثامنة   

  . حتمد فيه ومتدح ألجله 
  . فيه فضل التسبيح وأنه ميأل ما بني السماء واألرض : الفائدة التاسعة 
  . ا نور لصاحبها يف الدنيا واآلخرة فيه فضيلة الصالة وأ: الفائدة العاشرة 
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دليل على أنه على قدر صالته وإمتامها وخشوعها تكون قوة          " الصالة نور   " قوله  : الفائدة احلادية عشرة    
ذلك النور ، نسأل اهللا أن يتم نورنا ، فمن مت نور صالته ته صالته عن الفحشاء واملنكر وكانت حجابـه    

  . ، ومن نقص نور صالته نقص منه بقدر ذلك عن النار ، ونور اهللا بصريته 
  . فيه فضيلة الصدقه وأا عالمة من عالمات اإلميان : الفائدة الثانية عشرة 
النفس حتب املال بطبعها فمن خالف هوى نفسه وأنفق وتصدق كان ذلك برهـانُ              : الفائدة الثالثة عشر    

  " . والصدقة برهان " على إميانه ولذلك قال 
  . فيه فضيلة الصرب وأنه ضياء للمسلم : ابعة عشر الفائدة الر

يدل على أن الصرب البد فيه من احلرارة وإكراه النفس ألن           " والصرب ضياء   " قوله  : الفائدة اخلامسة عشر    
  . الضياء نور فيه حرارة خبالف النور فهو جمرد اإلشراق 

  ـ : مشقة سواًء الصرب بأنواعه الثالثة فيه حبس للنفس و: الفائدة السادسة عشر 
  . ـ الصرب على طاعة اهللا 

  . ـ الصرب على معصية اهللا 
  ـ الصرب على أقدار اهللا 

" الصرب على ما فيه من املشقة والشدة إلّا أن عاقبته نور وفرج وهذا مدلول قولـه     : الفائدة السابعة عشر    
  .ففيه بشارة للصابر " ضياء 

  ـ : وهذا يدل على ما يأيت " والصيام ضياء " لم يف بعض نسخ صحيح مس: الفائدة الثامنة عشر 
  . املشقه اليت حتدث يف الصيام من حرارة يف اجلوف واجلوع والعطش : األول 
  . فضل الصيام وأنه ضياء لإلنسان عند اهللا سبحانه وتعاىل : الثاين 

"  حجة لك أو عليك "عظم شأن القرآن حيث جعله أحد مزلتني ال ثالث هلما ومها      : الفائدة التاسعة عشر    
  . ، فمن قرأه وأقام حدوده كان حجة له وإلّا كان حجةعليه لوضوحه وبيانه وسالمته من اللبس والزلل 

  . الناس يف الدنيا يسعون ويعملون إما لفكاك رقام من النار أو إلهالكها : الفائدة العشرون 
شترى جنة عرضها الـسماوات واألرض ،       فضل من باع نفسه هللا سبحانه وا      : الفائدة احلادية والعشرون    

  . فهذا الذي أعتق نفسه 
  . خسارة من ضيع أوامر اهللا وانتهك حرماته ، فهذا الذي أوبق نفسه وأهلكها : الفائدة الثانية والعشرون 
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فيه حث على العمل والعبادة هللا سبخانه وتعاىل واحلرص على اعتاق النفس من             : الفائدة الثالثة والعشرون    
  . أما جمرد الكسل والتواين والعجز واألماين فال يأيت خبري " فبائع نفسه فمعتقها "  يف قوله النار

احلديث دليل على أن الشخص له إرادة واختيار ، ا خيتار اعتاق النفس مـن     : الفائدة الرابعة والعشرون    
  . النار أو يرضى بإهالكها 

 األعمال تنسب للفاعل ، فهو الذي يعتق نفسه ، وهو           احلديث دليل على أن   : الفائدة اخلامسة والعشرون    
  . الذي يهلك نفسه وهذا مذهب أهل السنة واجلماعة 

هناك مناسبة ظاهرة بني اية احلديث مع أوله فبعد أن ذكر مجلة من األعمال      : الفائدة السادسة والعشرون    
أن من عمل هذه األعمال أعتـق  من الطهور والتحميد والتسبيح والصالة والصدقة والصرب والقرآن ذكر      

  .نفسه ومن تركها واون أهلك نفسه 
وأصدقها ـ يعين األمساء  " يؤيد احلديث اآلخر " فبائع نفسه فمعتقها " قوله : الفائدة السابعة والعشرون 

فالبد لإلنسان من حرث وعمل وهم وإرادة ا يتحرك ، مث بعد ذلك قد يكون حرثـه          " ـ حارث ومهام    
  . اعتاق نفسه ، وقد يكون يف إهالكها أما أن يوجد شخص بدون عمل وال إرادة فال يكون وعمله يف 
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  :احلديث الرابع والعشرون 
  

: عن أيب ذر الغفاري رضي اهللا عنه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قـال       
ما فال تظاملوا ، يا عبادي كلكم ضال إال من          يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم حمر          { 

يا عبادي كلكم   . يا عبادي كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموين أطعمكم          . هديته فاستهدوين أهديكم    
يا عبادي إنكم ختطئون بالليل والنهار ، وأنا أغفر الذنوب مجيعاً           . عاٍر إال من كسوته فاستكسوين أكسكم       

يا عبادي لو   .  عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين            يا. فاستغفروين أغفر لكم    
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقض ذلك من ملكـي                  

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد فسألوين ، فأعطيت كـل                 . شيئاً  
يا عبـادي إمنـا هـي       . ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص املخيط إذا أدخل البحر             واحد مسألته ،    

أعمالكم أحصيها لكم مث أفيكم إياها ، فمن وجد خرياً فليحمد اهللا ، ومن وجد غري ذلك فال يلـومن إال                     
   .  }نفسه

  : الفوائد التربوية 
  . اىل وهذا ظاهر يف مجيع ألفاظ احلديث يريب يف نفس املسلم رمحة اهللا سبحانه وتع: الفائدة األوىل 
يورث احلياء من اهللا سبحانه ، فمع غناه الكامل وعظمته إلّا أنه ينادي عباده بنداء لطيـف    : الفائدة الثانية   

  . لدعائه وعبادته واستغفاره 
ديث فليتهم قلبه   يزيد من حمبته سبحانه يف القلوب املؤمنة فمن مل يزدد حمبة هللا بعد هذا احل              : الفائدة الثالثة   

  . ألن مجيع ألفاظ احلديث ومعانيه تزكي احملبة يف القلب وحتركها 
إىل مجيع البشر مؤمنهم وكافرهم ، إنسهم وجنـهم ،          " ياعبادي  " يتوجه النداء يف قوله     :  الرابعة   ةالفائد

  . فكلهم عباد هللا عبوديه عامة 
 كتابه وعلى لسان رسوله صلى اهللا عليـه وسـلم   اهللا حيب املدح ولذلك مدح نفسه يف  : الفائدة اخلامسة   

بأمسائه احلسىن وصفاته العلى ، وحىت الصفات املنفية عن اهللا كالنوم والسنة واملوت تتضمن مدحاً فال ينام                 
  . سبحانه لكماله وال ميوت لقيموميته وحياته سبحانه ، وهذا احلديث كله مدح هللا فهو أهل للمدح 

  .  النفس املؤمنة االفتقار إىل اهللا والتذلل له واملسكنة ومتام احلاجة إليه يريب يف: الفائدة السادسة 
  .يدل على غىن اهللا سبحانه عن مجيع خلقه ، فهو غين بذاته : الفائدة السابعة 
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مذهب أهل السنة واجلماعة أن اهللا حرم الظلم على نفسه سبحانه مع قدرته عليه ، ولكنه                : الفائدة الثامنة   
 منه وجوداً وكرماً ، فهو قادر عليه سبحانه إذ لو مل يكن قادراً مل يكن يف حترميه الظلـم علـى   حرمه فضالً 

  ! . نفسه مدحاً ،  إذا كيف ميدح نفسه بشيء ال يقدر عليه ؟
يدل احلديث على حترمي الظلم جبميع صوره وأشكاله بني الناس ، وصيغة احلديث تـدل               : الفائدة التاسعة   

ث جعله اهللا على نفسه حمرماً مث حرمه على الناس ، فما جزاء من تعدى بعد ذلـك                  على الترهيب منه حي   
  ! . وظلم ؟

من الظلم الذي حرمه اهللا الشرك به ودعاء غريه وااللتجاء إىل أحد سـواه ، وانتـهاك                 : الفائدة العاشرة   
  . حرماته والتعدي على حدوده 

بيد اهللا يعطيها من يشاء بفضله ، ومينعها من يـشاء           يدل احلديث على أن اهلداية      : الفائدة احلادية عشرة    
  . فتطلب من عنده " فاستهدوين " بعدله ، ولذلك قال 
دل احلديث على أن اإلنسان لوال إعانة اهللا لضل السبيل وال ميلك داللـة لنفـسه            : الفائدة الثانية عشرة    

  " يا عبادي كلكم ضال " وإرشاداً هلا 
فيه بيان لفضل الرسل ألن اهللا هدى م النـاس          " كلكم ضال إلّا من هديته      " قوله  : الفائدة الثالثة عشر    

  . وأخرجهم من الظلمات إىل النور يبلغون دين اهللا وهداه ونوره 
يدل احلديث على حاجة اإلنسان إىل اهلداية يف كل حلظات حياته ، قال ابن تيميـة                : الفائدة الرابعة عشر    

 النفس وهو حمتاج إىل اهلداية كل حلظة ، وهو إىل اهلدى أحوج منـه إىل                والذنوب من لوازم  : " رمحه اهللا   
  . هـ . أ" األكل والشرب 

وأما السؤال من يقول " فاستهدوين " وهلذا أمرنا اهللا أن نستهديه فقال " وقال رمحه اهللا أيضاً موضحاً ذلك     
ب دوام اهلداية فكـالم مـن ال        فقد هداهم لإلميان فال حاجة هلم إىل اهلدى وجواب من جييب بأن املطلو            

أن تفعل كل وقت ما أمرت به يف ذلـك          : يعرف حال اإلنسان وما أمر به فإن الصراط املستقيم حقيقته           
الوقت من علم وعمل وال تفعل ما يت عنه وعلى أن حيصل له إرادة جازمة لفعل املأمور وكراهة جازمة                   

صلة ال يتصور أن حيصل للعبد يف وقت واحد ، بل كـل             لترك احملظور ، وهذا العلم املفصل واإلرادة املف       
  . هـ .أ " وقت حيتاج أن جيعل اهللا يف قلبه من العلوم واإلرادات ما يهوى به يف ذلك الوقت

" وقـال   " فاستهدوين أهدكم   " اهللا يف احلديث أمر بالدعاء ووعد باإلجابة فقال         : الفائدة اخلامسة عشر    
  . وهذا يريب يف األنفس اليقني بوعد اهللا سبحانه " ستكسوين أكسكم فا" وقال " فاستطعموين أطعمكم 
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الطعام والرزق على وجه العموم كله من عند اهللا سبحانه ، ال ميلك أحـد منـه                 : الفائدة السادسة عشر    
  . شيء ، وهذا يوجب اليقني مبا قسم اهللا ، والرضاء به ، وسؤال اهللا الرزق 

بيان لقمة فقر اإلنسان وحاجته ، وحولـه        " كلكم جائع إلّا من أطعمته      " يف قوله   : الفائدة السابعة عشر    
" وقوته من دون اهللا سبحانه حيث ال ميلك أن يطعم نفسه فضالً أن يهديهاوهذا ظاهر، كذلك يف قولـه                    

  . حيث ال ميلك اإلنسان أن يكسي عريه ، فسبحان الغين " كلكم عار إلّا من كسوته 
يه بيان ملنة اهللا على مجيع خلقه وتفضله عليهم يف األكل والشرب واللباس واهلداية              ف: الفائدة الثامنة عشر    

  . وال حدود لذلك فله احلمد 
يريب التفكر يف حياة اإلنسان نفسه ، يف طعامه وشرابه ولباسه ، فمن تفكـر فيهـا       : الفائدة التاسعة عشر    

  . راف بفضل املنعم ا وكيف أتته ؟ ومن ساقها إليها ؟ قاده ذلك إىل شكرها واالعت
سبحان من علم خطايا اإلنسان كلها وأحصاها ال يغيب عليه شيئ منـها ، وال ختفـى    : الفائدة العشرون   

  " . يا عبادي إنكم ختطئون بالليل والنهار " عليه خافيه 
 حيث علـم اهللا  يريب مراقبة اهللا يف قلب املسلم" ختطئون بالليل والنهار   " قوله  : الفائدة احلادية والعشرون    

  .ذنوبه وعدها ، ومن راقب اهللا ى النفس عن اهلوى 
فيه عظم حلم اهللا سبحانه حيث تأتيه املعاصي والذنوب واخلطايا مـن اخللـق              : الفائدة الثانية والعشرون    

  .بالليل والنهار ومع ذلك مل يعاجلهم بعقوبة 
  . يزيد من مرتلة الرجاء عند املؤمن " اً وأنا أغفر الذنوب مجيع" قوله : الفائدة الثالثة والعشرون 

لـن تبلغـوا    "احلديث يدل على عظمته سبحانه املطلقة ، وهذا ظاهر يف قوله            : الفائدة الرابعة والعشرون    
  " . ضري فتضروين ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين

لو كان الـشرك    اهللا سبحانه ال يتعاظمه ذنب أن يغفره إذا استغفر صاحبه و          : الفائدة اخلامسة والعشرون    
  " . وأنا أغفر الذنوب مجيعا " لقوله 

فيه تربية للناس على االستغفار واالكثار منه ومداومته لفرط احلاجة إليه لقوله       :الفائدة السادسة والعشرون    
  " . فاستغفروين أغفر لكم " 

 من سد جوع وعطش     دل على أن العبد حمتاج إىل اهللا سبحانه يف أمور الدنيا          : الفائدة السابعة والعشرون    
  . ولباس ، وحمتاج إليه يف أمور اآلخرة من هداية ومغفرة ذنوب 
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الطاعات ال تنفع إال أصحاا ، وال تضر إال إياهم ، أما اهللا فال تنفعـه طاعـة   : الفائدة الثامنة والعشرون    
  " .  فتنفعوين يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروين ولن تبلغوا نفعي" الطائعني وال تضره معصية العاصني 

كرمه سبحانه وتعاىل يف رزق اخللق مجيعاً وجلب املنافع ودفع املضار مـع أن              : الفائدة التاسعة والعشرون    
  . منهم الكافر والعاصي والطائع الذي قصر يف طاعته 

قاموا يف صعيد واحد فسألوين فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي   " قوله  : الفائدة الثالثون   
  سورة احلجر) 21 ( }وِإن من شيٍء ِإالَّ ِعندنا خزاِئنه{شيئاً مرادف لقوله 

الثواب والعقاب يكون على األعمال ويتجاوز اهللا عن السيئات ويعفو عمـن            : الفائدة احلادية والثالثون    
رجع سبب ما يـصيبه  على اإلنسان أن ي: الفائدة الثانية والثالثون . يشاء ، ويدخل اجلنة من يشاء بفضله        

ما أَصابك ِمن حـسنٍة  {" من خري إىل اهللا سبحانه ، وما يصيبه من شر إىل نفسه ويتهمها يف ذلك كما قال         
إمنـا هـي   " سورة النساء وقد قال يف حديث الباب        ) 79 (} َ فَِمن اللِّه وما أَصابك ِمن سيئٍَة فَِمن نفِْسك       

  " .أعمالكم 
تأصيل ملذهب أهل   " إمنا هي أعمالكم    " مع قوله   " فاستهدوين أهدكم   " يف قوله   : الثة والثالثون   الفائدة الث 

السنة واجلماعة يف باب القدر أن اهلداية بيد اهللا يؤتيها اهللا من يشاء ، والعبد له قدره واختيـار وعملـه                     
  . ينسب له 

فنـسأل  " أحصيهالكم  "  مجيع األعمال لقوله     يف احلديث أن اهللا سبحانه حيصي     : الفائدة الرابعة والثالثون    
  . اهللا أن يتجاوز عنا 

  ـ : مجع احلديث أعمال القلوب الثالثة : الفائدة اخلامسة والثالثون 
  . احملبة وهذا يف مجيع ألفاظ احلديث فإا تزيد من حمبة اهللا : األوىل 
  " . وأنا أغفر الذنوب مجيعا " الرجاء وهذا يف قوله : الثانية 
  " . إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم " اخلوف وهذا يف قوله : الثالث 

دخول اجلنة يكون بفضل اهللا ورمحته وليس مبجرد األعمال ، وهلذا قـال يف              : الفائدة السادسة والثالثون    
  . أي حيمده ألن اخلري بفضل اهللا ال مبجرد العمل " فمن وجد خرياً فليحمد هللا " احلديث 

  . يريب يف قلب املسلم حماسبة نفسه وأعماله : والثالثون الفائدة السابعة 
يدل على أن اجلن مكلفون بعبادة اهللا سبحانه كاألنس وسيحاسبهم اهللا سبحانه            : الفائدة الثامنة والثالثون    

 .  
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 التوكل واالستعانة: جيمع احلديث عدداً كبرياً من أعمال القلوب ويزيدها مثل     : الفائدة التاسعة والثالثون    
وغريذلك كلها اهتم ا احلديث ألـا       ... واحملاسبة والصدق واالخالص والتعلق واخلوف واحملبة والرجاء      

  .من اإلميان 
أرزاق البشر مجيعاً والدنيا واألموال وكل ما يف الكون ال ينقص مما عنـد اهللا شـيء ،              : الفائدة األربعون   

  " . ما نقص مما عندي شيئا " فسبحان من ال تغيضه نفقة وال ينقص ما عنده ، لقوله 
على أتقى قلب رجل واحد منكم      " التقوى والفجور حملها القلب ولذلك قال       : الفائدة احلادية واألربعون    

فعلى اإلنسان أن يهتم بقلبه ويراعي حاله وتقـواه ويزيـل        " على أفجر قلب رجل واحد منكم       " وقال  " 
  . أمراضه 
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  :احلديث اخلامس والعشرون
  

ر رضي اهللا عنه أن أناسا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوا للنيب صلى اهللا عليـه     عن أيب ذ  
وسلم، يا رسول اهللا ذهب أهل الدثور باألجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نـصوم ويتـصدقون                 

 صدقة  أو ليس قد جعل اهللا لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبحية صدقة وكل تكبرية             { : بفضول أمواهلم قال  
 وكل حتميدة صدقة وكل ليلة صدقة وأمر مبعروف صدقة وي عن منكر صدقة ويف بضع أحدكم صدقة                

أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه       { :  قالوا يارسول اهللا أيايت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال             }
  .رواه مسلم } وزر؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجر

  -:تربويةالفوائد ال
  .فيه التسابق يف فعل اخلريات والتنافس فيها ال يف أمور الدنيا: الفائدة األوىل 
بيان حلال الصحابة رضي اهللا عنهم ورفعة مهتهم، وما كان يشغلهم ويدور يف خـواطرهم،               : الفائدة الثانية 

  .حيث كان اهلم األكرب لدى الواحد منهم أال يسبقه أحد يف فعل الصاحلات
الصحابة كانوا حيزنون إذا تعذر على الواحد منهم عمل من أعمال اخلري كما وصـفهم اهللا           : الثالثةالفائدة  
وعلى الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أمحلكم عليه تولوا وأعينهم تفيض مـن الـدمع   ( بقوله  

  92التوبة ).  حزنا أال جيدوا ما ينفقون
فأحسنوا " ذهبوا باألجور " حيث قال الصحابة عن إخوام األغنياء        إحسان الظن باملسلمني  : الفائدة الرابعة 

  .الظن م وبأن اهللا تقبلها منهم، وهذا كله لصفاء قلوم من الغل واحلقد واحلسد
من آتاه اهللا فضالً من عنده مال أو غريه فليسخره يف طاعة اهللا وإال فإنه مل يـستفد مـن          : الفائدة اخلامسة 

  .الصحابة أنفقوا مما آتاهم اهللا فسبقوا غريهم ممن ال مال لهذلك الفضل فأغنياء 
تنافس الصحابة وتسابقهم خاٍل عن الغل واحلسد، بل جمرد غبطة على ما آتاه اهللا مـن                : الفائدة السادسة 

  .فضله لبعضهم دون البعض، ولذلك مل جيرحوهم أو يسبوهم أو يتمنوا زوال ما عندهم
ى أن الشخص إذا كان ال يستطيع فعل شيء يذهب إىل باب آخـر مـن          دل احلديث عل  : الفائدة السابعة 

أبواب اخلري، فلما كان فقراء الصحابة ال جيدون ما يتصدقون به دهلم النيب صلى اهللا عليه وسـلم علـى                    
  .أبواب أخرى من العبادة من التسبيح والتحميد وغريه
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يام وانفاق وغري ذلك حىت يفوز بقبول اهللا        املسلم األصل أن ينوع العبادات من صالة وص       : الفائدة الثامنة 
  . سبحانه، ألنه ال يعلم أي أعماله تقبل

دل على تنوع شعب اإلميان وتعددها مما جيعل الشخص مشغوال طوال عمره يف حتـصيلها        : الفائدة التاسعة 
  .وتتبعها

  .ن املنكر وغري ذلكمجيع أنواع فعل املعروف صدقة من ذكر اهللا وأمر باملعروف وي ع: الفائدة العاشرة
  .اتيان الرجل شهوته له ا صدقة إذا احتسبها عند اهللا: الفائدة احلادية عشر
األكل والشرب والنوم    : فعل الشهوات البديهية يأخذ حكم اتيان الرجل زوجته مثل        : الفائدة الثانية عشر  

  .وطلب الرزق احلالل وغري ذلك كلها لإلنسان املسلم فيها أجر عند اهللا
  .فيه بيان لكرم اهللا سبحانه على عباده يف فتحه أبواب اخلريات والعبادات: ائدة الثالثة عشرالف

  .كرامة املسلم عند اهللا حيث جعل حىت يف أمور الفطرة له أجر فيها: الفائدة الرابعة عشر
 عليه وسلم   دليل ملن حيتج بالقياس وهم اجلمهور من أهل العلم ألن النيب صلى اهللا            : الفائدة اخلامسة عشر  

  .قاس أجر إتيان الزوجة على وزر من فعل احلرام
عفة النيب صلى اهللا عليه وسلم والصحابة حيث أم ذكروا كنايات عن الـشهوة              : الفائدة السادسة عشر  

وضـعها  " وقوله صلى اهللا عليه وسلم كذلك " ويف بضع أحدكم صدقه  " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       
  .فكنوا يف مثل هذه األلفاظ ومل يصرحوا لكمال عفتهم" يأيت أحدنا شهوته" ة وقال الصحاب" يف حرام

  .الصدقة تكون بغري مال كما هو صريح احلديث: الفائدة السابعة عشر
على العامل أن يفتح ويعدد أبواب اخلري على الناس حىت يعمل كل واحد مبا يـستطيع              : الفائدة الثامنة عشر  

  .اهللا عليه وسلم على الصحابة أبواب اخلري ما بني صدقه وذكر وأمر مبعروففعله ولذلك نوع النيب صلى 
على العاِلم أن يسهل فعل اخلري للناس وال يضع بينهم وبينه حواجز ، بل جيعل فعل                : الفائدة التاسعة عشر  

  .اخلري أقرب هلم من كل قريب كما فعل صلى اهللا عليه وسلم مع فقراء الصحابة
ريب احلديث يف نفس املسلم حفظ الوقت، فما دام أن التـهليل والتكـبري والتحميـد      ي: الفائدة العشرون 

والذكر عامة صدقة، بل كل فعل خري صدقة فإن ذلك جيعل املسلم حريصاً على أال يصرف وقتـه إال يف                    
  .فعل الصدقات
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ق على األهل وطلب    احلديث جيدد النية يف قلب املؤمن ، فإتيان الزوجة واإلنفا         : الفائدة احلادية والعشرون  
الرزق تكتب لإلنسان صدقات إذا نواها واحتسبها عند اهللا، فهذا جيعل املؤمن جمدداً لنيتـه مـع مـرور                   

  .الوقت
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  :احلديث السادس والعشرون
  

 كل سالمى من الناس عليه      {: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال       
تعدل بني اثنني صدقة، وتعني الرجل يف دابته فتحمله عليها أو ترفع لـه    : فيه الشمس صدقة كل يوم تطلع     

الطيبة صدقة، وبكل خطوة متشيها إىل الصالة صدقة، ومتـيط األذى عـن              عليها متاعه صدقة، والكلمة   
  . رواه البخاري ومسلم }الطريق صدقة

  : الفوائد التربوية 
أي " على كل سالمى من الناس صدقة     " يت يف اإلنسان ذاته لقول      وجوب شكر نعم اهللا ال    : الفائدة األوىل   

  .كل عظم من عظام اإلنسان حيتاج إىل شكر هللا بصدقة ألنه ركبه وأمته وأنعم به
" ويف أنفـسكم أفـال تبـصرون      " التفكر يف النفس من مسات املؤمنني كما قـال تعـاىل            : الفائدة الثانية 
  .21الذاريات

أن تعدل بني اثنني وأن حتمل متاع أخيك أو تعينه   : صدقات ماكان متعديا نفعه مثل    أفضل ال : الفائدة الثالثة 
  .على محله وإماطة األذى عن الطريق

على املسلم أال حيتقر أي عمل حيتسبه عند اهللا سبحانه، ولذلك يف حديث أيب هريرة جمرد                : الفائدة الرابعة 
ألذى عن الطريق يعترب صدقة ومها عمـالن قـد          رفع متاع إنسان على دابته وإعانته على ذلك وإماطة ا         

  .حيتقرمها الشخص قبل مساع احلديث
حديث أيب ذر رضي اهللا عنه السابق أغلب األعمال اليت ذكرت فيـه تتنـاول عالقـة                 : الفائدة اخلامسة 

اإلنسان مع ربه سبحانه وتعاىل من ذكر وليل وحتميد وأمر مبعروف وي عن منكر، أما حديث أيب هريرة         
رضي اهللا عنه فأغلب األعمال يف عالقة اإلنسان مع إخوانه املسلمني ومع جمتمعه، فهما حـديثان يكمـل                

  .أحدمها اآلخر
يريب يف النفس التواضع حيث حيمل املسلم متاع أخيه وحيمله على دابته وميـيط األذى،               : الفائدة السادسة 

  .فهذا كله يطرد الكرب من القلب
وتعني الرجـل يف    " ب األخوة بني املسلمني يف تعاوم وتعاضدهم وتآخيهم لقوله        يريب جان : الفائدة السابعة 

  ".دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه
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اعملوا آل داوود   " شكر النعم يكون بتسخريها يف طاعة اهللا كما قال اهللا آمراً آل داوود              : الفائدة الثامنة 
  .13سبأ " شكر

  .صالح بني الناس وأنه صدقة للمسلمفيه فضل اإل: الفائدة التاسعة
املسلم طيب ال خيرج من لسانه إال الكلمة الطيبة من سالم وذكر ودعوة وقرآن وغـري                : الفائدة العاشرة 

  .ذلك وكل هذا من الصدقة
  .فيه فضل املشي إىل الصالة، خاصة إن كان املسجد بعيد فكل خطوة صدقة: الفائدة احلادية عشر
 احلديث حيث املسلم على االستمرار يف األعمال الصاحلة يف كل األيام ال يقف عنـد                :الفائدة الثانية عشر  

، وذكـر أنـواع األعمـال       .....كل يوم تطلع فيه الشمس، تعـدل        " حد، وال ميل منها، وذلك لقوله       
  ".الصاحلة

ه ذكـر اهللا    يدل احلديث على أن املسلم نافع مبارك يف مجيع أحواله، فإن كان لوحد            : الفائدة الثالثة عشر  
فكان له بذلك صدقة ، وإن التقى مع غريه من املسلمني أعام وأحسن صحبتهم، وإن كان يف طريق أماط       

  .األذى فكان له باجلميع صدقة
ينبغي لإلنسان أن يستغل أمور حياته االعتيادية ليكسب من ورائها صدقات، فمـن             : الفائدة الرابعة عشر  

غريه، ويذهب لطلب رزقه، ويسافر، فعليه أن يأمر باملعروف وينـهى           ضروريات احلياة أن خيالط اإلنسان      
  .عن املنكر ويبذل السالم ومييط األذى ويعني املسلمني ويعطي الكلمة الطيبة فكل ذلك يكتبه اهللا له

اإلسالم يعود املسلم على املسؤولية عن كل ما يكون حوله فهو مسؤول عن أخيه              : الفائدة اخلامسة عشر  
اته ومسؤول عن الطريق فيميط ما فيه من اذى، ومسؤول عن املتخاصمني فيسعى لإلصالح              املسلم وحاج 

  .بينهم فاإلسالم ال يريب الناس على األنانية وحب الذات فقط
اتمع اإلسالمي ال يرضى بوجود املخاصمات والتناحر بني أفراده بل يصلح بينهم         : الفائدة السادسة عشر  

ك غريه وهكذا حىت يلتئم الصف ويتوحد الـشمل، ولـذلك جعـل    فإن عجز شخص عن اإلصالح شار    
  .اإلصالح بني االثنني صدقة حىت يشارك الناس كلهم يف هذه الصدقة

الكلمة الطيبة مبفهومها العام هي اليت ليس فيها أذى لغريه من املسلمني، فلـه ـا                : الفائدة السابعة عشر  
  .صدقة

 مشارك متفاعل يف قضايا جمتمعه من إصالح أو نظافة أو تقـدمي            احلديث جيعل املسلم  : الفائدة الثامنة عشر  
  .خدمة فليس متوانياً أو مسوفاً أو كسوالً اتكالياً على غريه انعزالياً عما حوله
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  :احلديث السابع والعشرون
  

ا الرب حسن اخللق واإلمث م    { : عن النواس بن مسعان رضي اهللا تعاىل عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال              
  . رواه مسلم }حاك يف نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس
 جئت تسأل   {: أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال       : وعن وابصة بن معبد رضي اهللا تعاىل عنه قال        

واإلمث ما حاك يف    . الرب مااطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب      : استفت قلبك : نعم قال : عن الرب؟ قلت  
 حديث حسن رواه اإلمام امحد بن حنبل يف مـسنده            }الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك    النفس وتردد يف    

  .والدارمي بإسناد حسن
  : الفوائد التربوية 
  .فيه فضل حسن اخللق وأنه الرب: الفائدة األوىل
  .األخالق ختتلف يف احلسن، وكلما كان اخللق حسناً كلما كان أعظم يف الرب: الفائدة الثانية

  .الرب عليه نور يعرفه كل أحد، واإلمث يسبب شكاً وقلقاً: لثالثةالفائدة ا
  .الشريعة يف جمملها واضحة بينه من حيث الرب واإلمث حبيث ال يلتبس احلق بالباطل: الفائدة الرابعة

اهللا فطر عباده على معرفة احلق والسكون إليه وقبوله، والنفرة من ضده وذلك يف اجلملة،     : الفائدة اخلامسة 
  ".الرب ما اطمأنت إليه النفس"ذا قال يف احلديث وهل

  .دل على أن النفس تطمئن للخري والرب، ولذلك يصلح هلا وحلياا: الفائدة السادسة
من عالمات الرب ارتياح النفس له واطمئناا به وسكوا إليه يف داخلها، وهذا جمرد عالمة        : الفائدة السابعة 

  .ألمر إذا كان من الرب فيسبب راحة للضمريال أن ذلك دليل، وإمنا يف مجلة ا
  .من عالمات اإلمث أنه يسبب حرجاً للنفس وضيقاً هلا: الفائدة الثامنة

الرب ال يستحى من فعله يف خلوات اإلنسان ويف اتمعات العامة خبالف اإلمث فإن فعله يف                : الفائدة التاسعة 
مـا حـاك يف صـدرك       "منه، وهلذا قال عن اإلمث       اخللوة يسبب احلرج والضيق وفعله يف العالنية يستحى       

  .كما يف رواية" وكرهت أن يطلع عليه الناس
  .احلديث أصل يف باب الورع: الفائدة العاشرة

الرب يشمل القيام حبقوق اهللا، والقيام حبقوق اخللق، ويدل علـى ذلـك اخـتالف               : الفائدة احلادية عشر  
  .وهذا القيام حبقوق اخللق" الرب حسن اخللق"األوىل  يف الرواية -الروايتني يف تفسري الرب فقال 
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  .وهذا القيام حبقوق اهللا، ألنه فيما بني اإلنسان وبني ربه" الرب ما اطمأنت إليه النفس"  ويف الرواية الثانية -
يدل على أن اإلنسان ال يفعل مثلما يفعل سائر الناس سواء كان الفعـل حـالالً أو                 : الفائدة الثانية عشر  

، بل يتأىن ويستفت أهل العلم، فإن مل جيد نظر يف ذلك الفعل أي العالمات تنطبق عليه، عالمات الرب          حراماً
  .أم اإلمث؟ وهذا يعرف أحياناً من خالل املصاحل املترتبة عليه واملفاسد وهكذا

ـ               : الفائدة الثالثة عشر   ه او  يدل على أن اإلنسان يف فتواه قد جيانب الصواب، ومع ذلك مل حيكـم بتأثيم
  ".وإن أفتاك الناس وأفتوك" انتقاصه ما دام بذل وسعه واجتهد، وهلذا قال 

  .الطاعات جتلب السعادة للمؤمن ألا من الرب الذي تطمئن إليه النفس: الفائدة الرابعة عشر
املعاصي والذنوب جتلب الشقاء لإلنسان ألا من اإلمث الذي يتـردد يف الـصدر              : الفائدة اخلامسة عشر  

  .ب احلرج والضيقويسب
  .دل على أن اإلكثار من أعمال الرب واخلري يزيد النفس طمأنينة وسكوناً وانشراحاً: الفائدة السادسة عشر
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  :احلديث الثامن والعشرون
  

وعظنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موعظـة         : عن أيب جنيح العرباض بن سارية رضي اهللا تعاىل عنه قال          
 أوصيكم {: فقلنا يا رسول اهللا كأا موعظة مودع فأوصنا، قال.  منها العيون وجلت منها القلوب وذرفت   

بتقوى اهللا عز وجل، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسريى إختالفاً كـثرياً،                  
ن كـل   فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فـإ             

   داود والترمذي أبو رواه  }بدعة ضاللة
  : الفوائد التربوية 
  .ينبغي لإلنسان أن يستمع املواعظ بني فترة وأخرى ألا نافعة للقلب: الفائدة األوىل
على اإلمام وطالب العلم والعامل أن يتعاهدوا الناس باملواعظ كما كان يفعل صلى اهللا عليه               : الفائدة الثانية 
  .حابة رضي اهللا عنهموسلم مع الص
املوعظة جيب أن تكون بليغة قوية تؤدي هدفها ولذلك على اإلنـسان أن خيتـار ألفاظهـا        : الفائدة الثالثة 

  .وحيسن قصدها لعل اهللا أن ينفع ا
فيه بيان لعالقة القلب مع اجلوارح فمىت تأثر القلب وخشع تأثرت العيون فذرفت وبكت              : الفائدة الرابعة 
  .من خشية اهللا

" وجبت منها القلـوب  " فقه الصحايب العرباض بن سارية رضي اهللا عنه حيث قدم قوله            : الفائدة اخلامسة 
  .ألن القلب هو األصل" ذرفت منها العيون"على قوله 

خشية الصحابة رضي اهللا عنهم لرم سبحانه، فبسماعهم املـواعظ تـذرف عيـوم              : الفائدة السادسة   
  .وتوجل قلوم

البكاء يف جمالس الوعظ والذكر إذا غلب على اإلنسان ال يكون رياًء، كما بكى الصحابة            : بعةالفائدة السا 
  .رضي اهللا عنهم يف حديث الباب

  .الكالم النافع هو الذي خيالط القلب فيؤثر عليه لصدق قائله وإخالصه يف نصحه: الفائدة الثامنة
يا رسول اهللا كأـا     "  عليه وسلم، ولذلك قالوا      فهم الصحابة وفطنتهم ملا قال صلى اهللا      : الفائدة التاسعة 
ففهموا من خالل األلفاظ أا وصية مودع ، وهذا الفهم حيصل بالتركيز واإلنتبـاه، أمـا                " موعظة مودع 

  .السهو والغفلة أثناء الوعظ فتضيع الفائدة على صاحبها
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ر أن ينصح له يف وصيته وال       يشرع للمسلم أن يطلب الوصية من غريه، وجيب على اآلخ         : الفائدة العاشرة 
  .يغشه فيها

على اإلنسان أن يتحرى أهل العلم والفضل ويطلب منهم النصيحة ألن نـصيحتهم             : الفائدة احلادية عشر  
  . ووصيتهم أفضل من غريهم

أعظم الوصية على اإلطالق الوصية بتقوى اهللا ألا تعـين فعـل الطاعـات وتـرك      : الفائدة الثانية عشر  
  .الدين بكاملهاملنهيات، فهي 

وإن تأمر " دل على وجوب السمع والطاعة لوالة أمر املسلمني، حيث أكد ذلك بقوله : الفائدة الثالثة عشر  
  " .عليكم عبد

السمع والطاعة لويل أمر املسلمني من تقوى هللا سبحانه وتعاىل، فيطـاع عبـادة هللا               : الفائدة الرابعة عشر  
  ".أوصيكم بتقوى اهللا" طاعة بعد قوله ولذلك ذكر صلى اهللا عليه وسلم السمع وال

ضابط طاعة ويل أمر املسلمني ما كان يف حدود تقوى اهللا سبحانه، كما هو مذهب               : الفائدة اخلامسة عشر  
أوصـيكم  " أهل السنة واجلماعة، وهذا الضابط والقيد يؤخذ من الربط بني قوله صلى اهللا عليه وسـلم                 

  " . والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد" م مع قوله صلى اهللا عليه وسل" بتقوى اهللا
احلديث يعاجل تفرق وشق الصف وذلك باإلجتماع على تقوى اهللا وعلـى إمـام              : الفائدة السادسة عشر  

  .واحد
فإنه من يعش منكم فسريى     " يعترب احلديث من معجزاته صلى اهللا عليه وسلم لقوله          : الفائدة السابعة عشر  

  . حدث بعد وفاته بزمن من تفرق ووجود اختالفوهذا ما" إختالفاً كثرياًً 
فإنه من يعـش    " كلما زاد البعد عن الرسالة النبوية كلما زاد اإلختالف لغلبة اجلهل          : الفائدة الثامنة عشر  

  ".منكم فسريى اختالفا كثرياً
 العالج  ذكر يف احلديث عالجاً للفنت واالفتراق واالختالف بني املسلمني، ويتلخص         : الفائدة التاسعة عشر  

  -:يف أمور
  " أوصيكم بتقوى اهللا"تقوى اهللا : األوىل
  "والسمع والطاعة" السمع والطاعة : الثانية
  ".فعليكم بسنيت" التمسك بالسنة : الثالثة
  ".وإياكم وحمدثات األمور" هجر البدع : الرابع
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" وسـلم نـص عليهـا    دل على حجية سنة اخللفاء الراشدين ألن النيب صلى اهللا عليه      : الفائدة العشرون 
  ".فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني 

  "الراشدين املهديني" فيه تزكية للخلفاء األربعة رضي اهللا عنهم أمجعني لقوله : الفائدة احلادية والعشرون 
  -:يف احلديث التشديد على التمسك بالسنة وذلك: الفائدة الثانية والعشرون

  .ففيها أمر: "فعليكم بسنيت"  لقوله -
  فلفظ العض يدل على التمسك يف معناه": عضوا عليها"  ولقوله -
  .وهي األضراس وهي أقوى األسنان، فيشعر ذلك بقوة التمسك" النواجذ"  ولقوله -

  -:يف احلديث التشديد على هجر البدع، وذلك: الفائدة الثالثة والعشرون
  .وهي كلمة حتذير": إياكم " لقوله -
" كـل "فاجتمع صيغتان للعموم    " بدعة"وهي من ألفاظ العموم وقد أضيفت ملا بعدها         " : ل  ك"  ولقوله   -

  .واإلضافة
  .وهي وصف جلميع البدع بالضالل، وهذا من الذم والتحذير": ضاللة "  ولقوله -

فعلـيكم بـسنيت وسـنة    " فيه بيان تام لتعريف البدعة حيث ذكرها بعد قوله         : الفائدة الرابعة والعشرون  
  .فدل على أن كل ما ليس بسنة عنهم فهو بدعة" فلفاءاخل

  .فيه بيان حلكم مجيع البدع وأا ال جتوز حيث وصفها مجيعاً بالضاللة: الفائدة اخلامسة والعشرون 
البدعة ال يستحسن منها شيء أبداً ألا ضاللة، فال يغتر اإلنسان بتحـسني            : الفائدة السادسة والعشرون    

  .ا مصاحل ليست يف غريهامن حسنها أو زعم فيه
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  :احلديث التاسع والعشرون
  

قلت يارسول اهللا أخربين بعمل يدخلين اجلنة ويباعدين عن النار          : عن معاذ بن جبل رضي اهللا تعاىل عنه قال        
تعبد اهللا التشرك به شـيئا وتقـيم   :  لقد سألت عن عظيم وإنه ليسري على من يسره اهللا تعاىل عليه          {: قال

الـصوم جنـة    : أال أدلك على أبواب اخلـري     : مث قال . لزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت    الصالة وتؤيت ا  
تتجاىف جنـوم عـن     : (والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار وصالة الرجل يف جوف الليل مث تال             

رسول مث قال أال أخربك برأس األمر وعموده وذروه سنامه؟ قلت بلى يا             ) يعملون: ( حىت بلغ   )  املضاجع
أال أخربك مبالك ذلك كلـه؟      : رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة وذروه سنامه اجلهاد مث قال         : اهللا، قال 
يا نيب اهللا وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم به؟ : قلت. كف عليك هذا: فأخذ بلسانه وقال. بلى يا رسول اهللا   : قلت
على مناخرهم إال حـصائد     : م أو قال  وهل يكب الناس يف النار على وجوهه      . ثكلتك أمك يا معاذ   : فقال

  .حديث حسن صحيح:  رواه الترمذي وقال }ألسنتهم 
  : الفوائد التربوية 
  .التأكيد على أمهية السؤال يف طلب العلمن وقد مضى يف األحاديث السابقة: الفائدة األوىل
  .اإلنسان يسأل عن ما يريد ولو كان أمر عظيما: الفائدة الثانية
  ".اخربين"طالب العلم يسأل عما خيصه من األسئلة النافعة، ولذلك الصحايب قال : الفائدة الثالثة
  ".أخربين بعمل يدخلين اجلنة ويباعدين عن النار" السؤال يورد للعمل باجلواب ولذلك قال : الفائدة الرابعة

لك قال صلى اهللا  املعلم ينبغي أن ميدح صاحب السؤال اجليد تشجيعاً له على سؤاله، ولذ           : الفائدة اخلامسة 
  .عليه وسلم ملا سئل السؤال لقد سألت عن عظيم

   -:املعلم يستعمل بعض األساليب يف تربيته مثل: الفائدة السادسة
  ".لقد سألت عن عظيم "  التشجيع -
  ".عظيم" مع قوله قبل ذلك " وإنه ليسري على من يسره اهللا له "  التشويق -

أخربين عن عمل يدخلين اجلنة ويباعدين عن  "هر هذا من صيغة السؤال      أمهية احلديث، ويظ  : الفائدة السابعة 
ولذلك جعله اإلمام النووي رمحه اهللا مـن األحاديـث          " لقد سألت عن عظيم   "ومن بداية اجلواب    " النار

  .األربعني ألنه جيمع أصوالً عديدة
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وإنه " نعه ممن يشاء ولذلك قال      التوفيق كله بيد اهللا ومن عنده سبحانه يرزقه من يشاء ومي          : الفائدة الثامنة 
  .وهذا يوجب اإللتجاء إليه سبحانه وطلبها منه وبذل الوسع يف ذلك" ليسري على من يسره اهللا له

  .من فضائل أركان اإلسالم أا تدخل اجلنة وتباعد عن النار: الفائدة التاسعة
  .دل احلديث على أن األعمال من اإلميان: الفائدة العاشرة

حبيث تصرف مجيع أنواع    " تعبد اهللا ال تشرك به شيئا     " تفسري الشهادتني العملي هو     : ادية عشر الفائدة احل 
  .العبادة هللا وحده

  ....".أال أدلك على أبواب اخلري " فيه نشر العلم لقوله : الفائدة الثانية عشر
 فعل النيب صلى اهللا عليه      العامل عليه أن يزيد يف اجلواب إن رأى الفائدة يف ذلك، كما           : الفائدة الثالثة عشر  

  .وسلم يف احلديث حيث زاد على اجلواب
الداعية عليه أن خيتار األسلوب األمثل لنشر اخلري بني الناس وداللتهم عليه وحتبيبهم             : الفائدة الرابعة عشر  

فجمـع عـدة أسـاليب    " أال أدلك على أبـواب اخلـري؟  " إليه، فقد قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم  
  .واحلث واالستفهام والتشويقكالتحضيض 

" فيه فضل الصوم وأنه محاية عن الشهوات واحملرمات وعالج هلا، ولـذلك قـال               : الفائدة اخلامسة عشر  
  .وأطلق ومل يقيده" الصوم جنة

  .فيه فضل الصدقة وأا تطفئ اخلطيئة: الفائدة السادسة عشر
ة، فمن زلت به القدم يف فعل حمـرم فليتبعـه         األعمال الصاحلة تكفر األعمال السيئ    : الفائدة السابعة عشر  

  .حبسنة
جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم الصدقة مبرتلة املاء الذي فيه احلياة والنماء، والصدقة              : الفائدة الثامنة عشر  

  .كذلك فيها مناء للمال وتطهري له ولصاحبه من آفات الذنوب
خلطيئة مبرتلة النار اليت حترق وتـدمر، واخلطيئـة         جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم ا      : الفائدة التاسعة عشر  
  .كذلك على صاحبها
  .فيه فضل صالة الليل على النهار وأا تطفئ اخلطيئة: الفائدة العشرون

على املسلم أن ينوع العبادات ما بني صالة وصيام وصدقة ونوافل حىت يفـوز         : الفائدة احلادية والعشرون  
  .ثجبميع الفضائل اليت ذكرت يف احلدي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


احلديث فيه حث على اإلكثار من أعمال السر الـيت ال يطلـع عليهـا إال اهللا                 : الفائدة الثانية والعشرون  
  .كالصيام والصدقة والصالة يف جوف الليل، وذلك ألا أدعى للقبول واإلخالص والصدق

  .اهللا عليه وسلمفيه االستشهاد من القرآن أثناء الكلمة كما فعل النيب صلى : الفائدة الثالثة والعشرون
تتجاىف جنوم  " السنة تفسر القرآن، فقد فسر النيب صلى اهللا عليه وسلم قوله            : الفائدة الرابعة والعشرون  

  .بأا صالة الرجل يف جوف الليل" عن املضاجع
  .فيه فضل الصالة واجلهاد يف اإلسالم ولذلك كانتا عمود األمر وذروة سنامه: الفائدة اخلامسة والعشرون

فـأعلى الـشيء    " وذروة سنامه اجلهاد  "يدل على علو مرتلة اجلهاد ومرتبته       : فائدة السادسة والعشرون  ال
  .سنامه وأعلى السنام ذروته واجلهاد وكذلك

  .فيه بيان خطر اللسان على اإلنسان: الفائدة السابعة والعشرون
  .نبغي اخلوض فيهفيه فضيلة امساك اللسان عن اخلوض فيما ال ي: الفائدة الثامنة والعشرون
  ".أال أخربك مبالك ذلك كله" أصل اخلري كله كف اللسان لقوله : الفائدة التاسعة والعشرون

كما أخذ النيب صلى اهللا عليـه وسـلم         . اإلشارة أو التعليم املباشر   : من أساليب التعليم    : الفائدة الثالثون 
  ".فأشار إىل لسانه" لسانه بيده ويف رواية 

  .دل على أن أكثر أسباب دخول النار هو اللسان فيجب احلذر منه: والثالثونالفائدة احلادية 
الشريعة تريب اصحاا على العمل والفعل دون الكالم الذي ال معىن له ولـذلك              : الفائدة الثانية والثالون  

ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أول احلديث أعمال كثرية من اإلميان وختم احلـديث بالتحـذير مـن      
  .اللسان ويقصد مفاسده
يريب احلديث املسلم علىمحاسبة لسانه قبل النطق بأي عبارة هل تقوده إىل النار             : الفائدة الثالثة والثالثون  

  على وجهه أم ال؟
العامل يراعي الفروق بني التالميذ، وهلذا ملا كان السائل هنا معاذ بن جبل رضـي   : الفائدة الرابعة والثالثون  

ب علم شهد له النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك أكثر له يف اجلواب وأوسع لعلمه حباجته                 اهللا عنه وهو طال   
لذلك، وملا يكون السائل أعرابياً مثالً يعطيه النيب صلى اهللا عليه وسلم جواباً يناسبه، وهذا من العلم حبال                  

  .التالميذ
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لدنيا، يؤخذ هذا من قوله صلى اهللا عليه        االنسان يوم القيامة حيصد ما زرع يف ا       : الفائدة اخلامسة والثالثون  
فليقم اإلنسان على زرعه اليوم وليتعاهده وليصلح منه حىت يكون احلصاد يـوم    " حصائد ألسنتهم " وسلم  

  .القيامة مثراً ناضجاً
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  :احلديث الثالثون
  

 إن اهللا   {: العن أيب ثعلبة اخلشين جرثوم بن ناشر رضي اهللا تعاىل عنه عن رسو اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق                  
تعاىل فرض فرائض فال تضيعوها، وحد حدوداً فال تعتدوها وحرم أشياء فال تنتهكوها، وسكت عن أشياء                

  . حديث حسن رواه الدار قطين وغريه }رمحة لكم غري نسيان فال تبحثوا عنها
  : الفوائد التربوية 

نواحي ولذلك تناسب مجيع األجيال     دل احلديث علىكمال الشريعة اإلسالمية من مجيع ال       : الفائدة األوىل 
  .على مر السنني، وخمتلف العصور

يدل على سهولة الشريعة اإلسالمية، وأا خالية من أمور تعجيزية بل هي باختصار فرائض              : الفائدة الثانية 
  .تؤدي وحمرمات تترك

ر املسلم ذلك صـعب    دل احلديث على أن االجياب والتحرمي كله من عند اهللا، فإذا استشع           : الفائدة الثالثة 
  .عليه القول على اهللا بال علم، وتبني له خطر الفتوى

  ".وسكت عن أشياء رمحة بكم " فيه بيان رمحة اهللا سبحانه بعبادة لقوله : الفائدة الرابعة
  .ترتيه اهللا سبحانه عن النسيان وكل صفة نقص وذم يف حقه سبحانه: الفائدة اخلامسة
بع الدقائق وأن يكلف اإلنسان نفسه ما مل يكلفـه اهللا سـبحانه، فيجـوز               النهي عن تت  : الفائدة السادسة 

، وجيـوز   !!لإلنسان أن يشتري سلعة من البائع من غري أن يسأله من أين أتى ا؟ أو يستحلفه أـا لـه                   
لإلنسان أن يأكل املباحات ومجيع الطيبات من غري تعمق وغلو يف أصلها ومنشأها ومـا مل يـرتل اهللا بـه             

  .سلطان
املباحات يف شريعة اإلسالم أكثر بكثري من املنهيات ولذلك مل تذكر يف احلـديث لكـرب                : الفائدة السابعة 

  .حجمها، بل كل ما مل يكن منهياً عنه فهو مباح
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  : احلديث احلادي والثالثون 
  

 وسلم  جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه      : عن أيب العباس سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا تعاىل عنه قال           
 ازهد يف الدنيا حيبـك اهللا،     {: يا رسول اهللا دلين على عمل إذا عملته أحبين اهللا وأحبين الناس فقال            : فقال

  . حديث حسن رواه ابن ماجه وغريه }وازهد يف ما عند الناس حيبك الناس
  : الفوائد التربوية 
  .وعند الناسجيب على املؤمن أن يسعى ألن يكون حمبوباً عند اهللا : الفائدة األوىل
البحث عن حمبة الناس ال يناقض حمبة اهللا وال يعارضها فإن املسلم طيب حمبـوب عنـد اهللا            : الفائدة الثانية 

  .وحمبوب عند الناس ويف اتمع
  .دل على أن الزهد يف الدنيا جيلب حمبة اهللا: الفائدة الثالثة
  .ة الناسدل على أن الزهد يف ما عند الناس جيلب حمب: الفائدة الرابعة
  .الزهد من أعمال القلب كما قاله أمحد رمحه اهللا: الفائدة اخلامسة
من أراد معرفة الزهد احلقيقي يف الدنيا فلينظر إىل زهده صلى اهللا عليه وسلم فإنه جيد أن            : الفائدة السادسة 

 املال والطعـام    حقيقة الزهد أال يتعلق قلبه بالدنيا فيحبها وال يعارض هذا طلب الرزق فيها واإلدخار من              
  .كما كانت حياته صلى اهللا عليه وسلم

الزهد فيما عند الناس يقتضي عدم تعلق القلب مبا يف أيدي الناس وقطع النفس من النظر                : الفائدة السابعة 
هلم والتطلع ملا عندهم ومداهنتهم يف دين اهللا رجاء ما يف أيديهم وال مينع هذا املبايعـة واملتـاجرة معهـم          

  . ذلكوالكسب وغري
  .دل على أن من تعلق بالدنيا وقدمها مل حيبه اهللا، ألنه سيقدم الدنيا على أمر اهللا: الفائدة الثامنة

دل على أن الناس يكرهون من طلب منهم وسأهلم ما يف أيديهم، وهذا مستقر يف فطـر                 : الفائدة التاسعة 
  .الناس وقلوم

 اهللا ألن القلب ال بد له من متعلق يتعلق بـه ويثـق بـه            من زهد يف الدنيا تعلق مبا عند      :  الفائدة العاشرة 
  .ويطمئن إليه وهلذا من زهد يف الدنيا أحبه اهللا
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احلديث بين حقيقة الناس وأم حيبون ما يف أيديهم ويبغضون مـن سـأهلم إيـاه،                :  الفائدة احلادية عشر  
 منهم، هذه حاهلم فمن عرفها ويسعون ملصاحلهم ولو على حساب دين غريهم، وال يؤدون احلقوق الواجبة         

  !! كيف يتعلق م ويرجوهم ويقدم طاعتهم على طاعة اهللا؟
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  : احلديث الثاين والثالثون 
  

 {:  رضي اهللا تعاىل عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال            -سعد بن مالك ابن سنان    -عن أيب سعيد    
  .غريمها حديث حسن، رواه ابن ماجه والدار قطين و }الضرر وال ضرار
  : الفوائد التربوية 
  .دليل على رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية: الفائدة األوىل
  .يدل على يسر اإلسالم وسهولة أحكامه: الفائدة الثانية
حيرم اإلضرار بالغري جبميع الصور واألشكال، ولذلك أطلق الضرر يف احلـديث ومل يقيـد               : الفائدة الثالثة 

  .بقيد
  .حكام اإلسالم الشرعية وتكاليفه ال ضرر فيهاأ: الفائدة الرابعة
  .من مقاصد اإلسالم منع الضرر قبل وقوعه ورفعه بعد وقوعه: الفائدة اخلامسة
  .يريب يف النفس عدم حب الذات ولو على حساب غريه من الناس: الفائدة السادسة
  . أمور احلياة وشؤوايدل املسلم على مراعاة غريه من الناس واحترامهم يف مجيع: الفائدة السابعة
  .يزرع األلفة بني املسلمني واحملبة واألخوة ألنه ينفي الضرر جبميعه: الفائدة الثامنة
  .يعترب احلديث قاعدة عامة فكل أمر كان فيه ضرر فيحرم شرعاً: الفائدة التاسعة
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  : احلديث الثالث والثالثون 
  

 لو يعطى الناس بـدعواهم  {:  اهللا عليه وسلم قالعن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما أن رسول اهللا صلى 
 حديث حـسن رواه      }الدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على املدعي واليمني على من أنكر            

  .البيهقي وغريه
  : الفوائد التربوية 

 الـشريعة  يدل احلديث على أن أحكام الشريعة معللة أي هلا علة وحكمه، فالبينة قررت يف   : الفائدة األوىل 
  .حىت ال يدعي رجال دماء رجال وأمواهلم

يدل أيضاً على أن اهللا حكيم بعبادة خبري م شرع هلم من األحكام ما يناسبهم ويتناسـب                 : الفائدة الثانية 
  .مع طبيعتهم
  .قد يوجد من الناس من ال رادع عنده وال تقوى فيدعي دماء أناس وأمواهلم: الفائدة الثالثة
  .يريب الناس على وجوب التثبت حىت يف صغائر األمور: بعةالفائدة الرا

يقيد احلديث إطالق التهم على الناس ورواج الشائعات بوجود البينة، فمن وجد بينه فله              : الفائدة اخلامسة 
  .احلق يف اإلدعاء، أما مبجرد الظن واخلرص فال يبيح لإلنسان الدعوى

  . عليها ال تقبلدل على أن كل دعوى ال دليل: الفائدة السادسة
  .األصل براءة اإلنسان املسلم من كل مة ونقيصة حىت تثبت بينة: الفائدة السابعة
القاضي حيكم مبا ظهر له من األمر ببينه أو ميني، وال يأمث إن بذل وسعه واجتهد لكنه خالف              : الفائدة الثامنة 

  .حقيقة األمر وباطنه
  .احلديث أصل يف باب القضاء: الفائدة التاسعة
الشرع يوازن بني احلفاظ على حرمات املسلمني ولذلك حرم جمرد إطالق التهم، وبـني              : الفائدة العاشرة 

  .إيصال احلقوق هلم ولذلك أوجب البينة، وهذا هو العدل الذي أمر اهللا به
 الشرع يريب الناس على تعظيم اهللا ومراقبته ولذلك اكتفى من املدعى عليه مبجـرد             : الفائدة احلادية عشر  

  .اليمني ألن املسلم يعظم اهللا واحللف به، فلديه الرضا بأن يغرم شريطة أالّ حيلف باهللا كاذباً
احلديث يريب املسلم على الرضا باحللف باهللا، فاملدعي إذا مل يكن له بينـة وحلـف                : الفائدة الثانية عشر  

  .املدعي عليه فعليه أن يرضى تعظيماً لليمني
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  : احلديث الرابع والثالثون 
  

 مـن رأى    {: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا تعاىل عنه قال        
 رواه   }منكم منكراً فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضـعف اإلميـان                

  .مسلم
  : الفوائد التربوية 

لى حتمل املسؤولية، وأن كل شخص منهم يعنيه أمـر غـريه        يريب احلديث مجيع املسلمني ع    : الفائدة األوىل 
  ".من رأى منكم منكراً فليغريه"وجمتمعه ولذلك قال 

" مـن  " اجلميع لصيغة العموم يف احلـديث        األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب على      : الفائدة الثانية 
  . األمر على اإلستطاعةحيث علق" فإن مل يستطع" لكن يقيد على حسب اإلستطاعة والقدر لقوله 

  .يريب اتمع على معاجلة األخطاء اليت يروا وأالّ يقف الشخص حائراً كأن األمر ال يعنيه: الفائدة الثالثة
  .يدل على أن املنكرات تقع يف اتمع اإلسالمي لكن جيب أالّ تقر وتصبح مألوفة: الفائدة الرابعة
  .ت خمتلفة وليس درجة واحدةتغيري املنكر على درجا: الفائدة اخلامسة

إذا مل يستطع املسلم أمراً من األمور فعليه أن حيبث عن أمر آخر يقدر عليه ولذلك قال                 : الفائدة السادسة   
  .مرتني يف احلديث" فإن مل يستطع" يف احلديث 

 مـا كـان   درجات تغيري املنكر دليل على أن اهللا ال يكلف اإلنسان إالّ ما يستطيع، أمـا      : الفائدة السابعة 
  .خارجاً عن قدرته فال يطالب شرعاً به

  .يدل احلديث على أن اإلميان يزيد وينقص فمن أنكر بقلبه ليس كمن قدر على تغيريه: الفائدة الثامنة
يدل على أن املنكر مشاهد وظاهر، أما إن أسره صاحبه وأخفاه فال جيوز   " من رأى   " قوله  : الفائدة التاسعة 

  .والشواهد فيكون يف حكم الظاهر) القرائن(ن دلت التصنت والتتبع إالّ إ
يدل على أن املنكر ال يرضى به وال يقر ولو بالقلب الذي ال يطلع عليه إالّ                " فبقلبه"قوله  : الفائدة العاشرة 

  .اهللا
احلديث دليل على أن القلب له عمل يف اإلميان، فمن عمله إنكار املنكر وعدم الرضا     : الفائدة احلادية عشر  

  .به
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  : احلديث اخلامس والثالثون 
  

 ال حتاسدوا وال تناجـشوا، وال  {: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        
املسلم أخو املسلم ال يظلمه     . تباغضوا وال تدابروا وال يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد اهللا إخوانا            

 حبسب إمرئ من الـشر      - ويشري إىل صدره ثالث مرات     -قوى ها هنا    وال خيذله وال يكذبه وال حيقره الت      
  . رواه مسلم }دمه وماله وعرضه: كل املسلم على املسلم حرام . أن حيقر أخاه املسلم

  : الفوائد التربوية 
  .احلديث يريب اتعمع املسلم على األخوة احلقة: الفائدة األوىل
  .ة هي اليت ال تباغض فيها وال حتاسد وال تقاطعاألخوة الشرعية احلقيقي: الفائدة الثانية
  .دل على أن األخوة بني املسلمني ومجع الكلمة أمر مقصود من مقاصد الشريعة: الفائدة الثالثة
  .الشرع حيرم كل ما من شأنه خدش األخوة من حسد وتقاطع وغريه: الفائدة الرابعة

نكاح جيب أن يراعى فيها جانب األخوة ولذلك حرم         املعامالت الدنيوية من بيع وشراء و     : الفائدة اخلامسة 
الشرع بيع املسلم على بيع أخيه وشراؤه ونكاحه على أخيه املسلم ملا يتسبب ذلك من قطع للموده وزرع          

  .للبغضاء
  .دل على وجوب النصح للمسلم وصفاء القلب له: الفائدة السادسة
الكذب عليه واحتقاره، ألا مجيعاً ختـالف معـىن         حيرم ظلم املسلم ألخيه وخذالنه له و      : الفائدة السابعة 
  .األخوة الشرعي

تربية النفس على األخوة الشرعية يعاجل الكرب الذي هو غمط الناس واحتقارهم، فإذا نظر              : الفائدة الثامنة 
  .إليهم على أم أخوة له فيجب عليه حمبتهم ونصرم ذهب عنه بإذن اهللا الكرب

يف اإلسالم ميزان التقوى، والتفاضل يكون بينهم على أساسها، وليس ألي أمر من             امليزان  : الفائدة التاسعة 
  ".التقوى ها هنا" أمور الدنيا، ولذلك قال 

حمل التقوى يف القلب وتظهر آثارها على اجلوارح، وهلذا أشار إىل صدره عنـدما ذكـر             : الفائدة العاشرة 
  .التقوى

ار املسلم ألخيه املسلم، ألنه ينايف احملبة الواجبة له إضـافة إىل  بين احلديث خطر احتق: الفائدة احلادية عشر  
  .أنه نوع كرب وقد حرمه اهللا
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اإلسالم ال يقيم ألمور الدنيا من مال وجاه أي اعتبار يف حال التفاضل بني املسلمني،               : الفائدة الثانية عشر  
هللا وإمنا اإلعتبار للتقوى فليحاسب اإلنسان ألا من فضل اهللا يؤتيه اهللا من يشاء، فال يغتر اإلنسان مبا آتاه ا    

  .نفسه عنها
دل على من أعطي من الدنيا ال يدل على فضله عند اهللا، وإمنا الفضل ملن أعطي مـن        : الفائدة الثالثة عشر  

  .أمور اآلخرة من التقوى والعمل الصاحل
  . أو دمائهم وأنفسهمحيرم اإلعتداء على املسلمني سواء مباهلم أو أعراضهم: الفائدة الرابعة عشر

جيب حفظ غيبة األخ املسلم يف حال غيابه خاصة، فال يستغل غيابه ويستبيح عرضه      : الفائدة اخلامسة عشر  
  .بل جيب حفظ عرضه يف غيبته كما يف حال حضوره

  .احلديث يقتضي إيصال النفع لألخ املسلم: الفائدة السادسة عشر
 حقوق األخوة اإلسالمية، ولذلك نص عليها النيب صلى اهللا          تقوى اهللا تقتضي حفظ   : الفائدة السابعة عشر  

  .وذكر قبلها وبعدها شيئاً من احلقوق اإلسالمية" التقوى ها هنا " عليه وسلم يف هذا احلديث بقوله 
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  :احلديث السادس والثالثون 
  

من كربـة مـن     من نفَّس عن مؤ   : (عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل     
كرب الدنيا، نفَّس اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، يسر اهللا عليـه يف الـدنيا                     

. واآلخرة، ومن ستر مسلما، ستره اهللا يف الدنيا واآلخرة، واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيـه                   
ريقا إىل اجلنة، وما اجتمع قوم يف بيت من بيـوت اهللا  ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علما، سهل اهللا له به ط          

يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم، إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرمحة وحفَّتهم املالئكة، وذكرهم            
  رواه مسلم) اهللا فيمن عنده، ومن بطَّأ به عمله مل يسرع به نسبه

  : الفوائد التربوية 
  . احلث على املسارعة يف تنفيس الكرب وتيسري العسري والستر على املسلمنيي احلديث: الفائدة األوىل
  .اجلزاء من جنس العمل: الفائدة الثانية
التخفيف، فيدل على أن املسلم عليه أن يـسعى يف ختفيـف            : التنفيس" : من نفَّس   " قوله  : الفائدة الثالثة 

  .الكرب عن املسلمني ولو مل تزل الكربة بكاملها
فتدل الروايتان على أن املسلم عليـه أن        " من فرج " ويف رواية   " من نفَّس " جاء يف رواية    : الرابعةالفائدة  

  .يسعى إما لتفريج الكربة فإن مل يستطيع فتنفيسها وختفيفها على أقل تقدير
 من نفس عن مؤمن كربة نفس اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة، وكلما أكثر العبد يف                : الفائدة اخلامسة 

تنفيس الكرب عن املؤمنني نفّس اهللا عنه كرباً كثرية يوم القيامة، ففي ظاهر احلديث حث على التكثري من                  
  .السعي يف تفريج الكرب

يقتضي احلديث تفقد املسلمني من حيث احلوائج والكرب واإلعسار، فيكون املؤمن حي            : الفائدة السادسة 
  .جهمالقلب جتاه إخوانه يسمع أخبارهم، ويتفقد حوائ

  .يريب اتمع على احملبة واألخوة بينهم، فإن مساعدة احملتاج وتفريج الكربات من اإلميان: الفائدة السابعة
  .فيه فضل تنفيس الكربات والتيسري على املعسر والستر على املسلم: الفائدة الثامنة

ون العبد ما كان العبد يف عون   اهللا يف ع  " احلديث تفسري عملي لقوله صلى اهللا عليه وسلم         : الفائدة التاسعة 
  .فمعونة األخ تقتضي تفقد حوائجه ومساعدته وتفريج كربته" أخيه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


من أراد معونة اهللا وتوفيقه فليسع يف إعانة غريه من املسلمني ألن اهللا يف عون العبـد مـا     : الفائدة العاشرة 
  .كان العبد يف عون أخيه

مع املسلم بني أفراده، الغين يساعد الفقـري، اجلـار يـسعى    يبني احلديث حياة ات   : الفائدة احلادية عشرة  
لكسب مودة جاره واملوسر يوسع على املعسر، خبالف اتمع الغريب اليوم، الوالد ال يعرف ابنه فضالً عن                 
جاره، احلي الواحد متفكك، الواحد منهم يسعى ويكدح ويتفاىن لكن لنفسه فقط، وال يعرف إالَّ نفـسه،          

  .ي فضلنا باإلسالمفاحلمد هللا الذ
ومن سلك طريقا يلـتمس     " فيه احلث على طلب العلم،لقوله صلى اهللا عليه وسلم          : الفائدة الثانية عشرة  

  " .فيه علما 
  .فيه تربية لطالب العلم على سلوك الطرق املوصلة للعلم، والسفر، والغربة ألجله: الفائدة الثالثة عشر
  . يوصل للجنة، ألن العلم النافع يورث العمل الصاحلطلب العلم الشرعي: الفائدة الرابعة عشر
  .يف احلديث احلث على اجلليس الصاحل الذي جيتمع معه لتدارس كتاب اهللا: الفائدة اخلامسة عشر

فيه احلرص على تتبع حلق العلم وجمالس الذكر ملا فيها من اخلري العظـيم، فمـن                : الفائدة السادسة عشر  
  . تركها فقد حرم نفسهحضر جملس علم أو حلقة ذكر مث

فيه أن املسجد ليس خاصاً بالصالة، بل تعقد فيه جمالس العلم وحلق الذكر وحفظ              : الفائدة السابعة عشر  
فينبغي لألئمة أن جيعلوا املساجد واجلوامع جمـالس        " يف بيت من بيوت اهللا      " القرآن وتدارس العلم لقوله     

  .علم وذكر
كر وتدارس العلم حيث ترتل عليهم الـسكينة وتغـشاهم الرمحـة            فضل جمالس الذ  : الفائدة الثامنة عشر  

  .وحتفهم املالئكة ويذكرهم اهللا فيمن عنده
املنهج السليم لقراءة القرآن وحفظه هو تالوته ومن مث تدارسه ومعرفـة معانيـه،              : الفائدة التاسعة عشر  

  ".يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم" ولذلك قال صلى اهللا عليه وسلم 
  ".إالَّ نزلت عليهم السكينة " تالوة القرآن وتدارسه يورث السكينة والطمأنينة لقوله : فائدة العشرونال

املسارعة يف اإلسالم تكون بالعمل ال بالنسب ولذلك قال صلى اهللا عليه وسلم             : الفائدة احلادية والعشرون  
  ".ومن بطأ به عمله مل يسرع به نسبه " 

التفاضل بني أهل اإلسالم بالنسب غري معترب شرعاً أبداً فال يقدم وال يؤخر عند              : الفائدة الثانية والعشرون  
  .اهللا، وهلذا كان التفاخر بالنسب من أمور اجلاهلية اليت حرمها اهللا
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احلديث يدل على أن املسلم عليه أالَّ يتبع عثرة أخيه املسلم وسـقطته ومـن مث   : الفائدة الثالثة والعشرون  
  . يسترهاينشرها ويشهرها، بل

  .دل على أن من ذكر اهللا ذكره اهللا يف املأل األعلى: الفائدة الرابعة والعشرون
جزاء اهللا أعظم من عمل العبد، وهذا من فضله سبحانه فالعبد يعمل العمـل              : الفائدة اخلامسة والعشرون  

  .الصغري فيتقبله اهللا مث جيازيه اجلزاء األعظم
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  :احلديث السابع والثالثون 
  

:  عباس رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعاىل قـال    عن ابن 
إن اهللا كتب احلسنات والسيئات مث بين ذلك، فمن هم حبسنه فلم يعملها كتبها اهللا عنده حسنه كاملـة                   (

وإن هم بسيئة فلم . ثريةوإن هم ا فعملها كتبها اهللا عنده عشر حسنات إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف ك        
  رواه البخاري ومسلم) يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة وإن هم ا فعملها كتبها اهللا سيئة واحدة

  : الفوائد التربوية 
فيه دليل ملذهب أهل السنة واجلماعة على أن اهللا كتب احلسنات والسيئات على اإلنسان              : الفائدة األوىل 

  " .إن اهللا كتب احلسنات " وقدرها وشاءها، لقوله 
  .رمحة اهللا سبحانه بعباده: الفائدة الثانية
فيه حث على النية الصادقة يف فعل اخلريات، فمن هم حبسنة كتبـها اهللا ولـو مل يعملـها                   : الفائدة الثالثة 

  .الشخص فيكون املسلم ما بني عمل صاحل ونية صادقة
  .عشر حسنات مث إىل سبعمائة ضعف مث إىل أضعاف كثريةالعمل الصاحل يضاعفه اهللا إىل : الفائدة الرابعة
  .اهلم باحلسنة يكتبه اهللا لصاحبه: الفائدة اخلامسة
فعل احلسنة بعد اهلم ا أفضل من جمرد اهلم، ففرق بني حسنة يكتبها اهللا حسنة واحـدة         : الفائدة السادسة 

  .وبني أن تضاعف إىل أضعاف كثرية
  .سبحانه وتعاىل بعباده كما ذكره النووي رمحه اهللافيه لطف اهللا : الفائدة السابعة
  .الترغيب من أساليب الدعوة إىل اهللا: الفائدة الثامنة

يريب يف املؤمن جانب الرجاء وهو من أعمال القلوب، ألنه يورث حسن الظن باهللا ويقود               : الفائدة التاسعة 
  .للعمل

" فعملها  "  اإلنسان وبني أنه يعاقبه عليها، لقوله        ال تعارض بني أن اهللا كتب السيئات على       : الفائدة العاشرة 
فنسب العمل لإلنسان نفسه مع إرادته واختياره وبيان اهللا له أعظم بيان لفضل احلسنات وما أعده اهللا ملن                  

  .عمل حسنة، فمن ترك بعد ذلك وذهب للسيئات باختياره فال يلومن إالَّ نفسه
على جمرد هم اإلنسان ومن باب أوىل أعماله، فسبحان من ال ختفـى      فيه إطالع اهللا    : الفائدة احلادية عشرة  

  .عليه خافيه
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يزيد يف جانب احلياء عند املؤمن ألن اهللا مطلع على سريرته بل وعملـه الـسيئات،   : الفائدة الثانية عشرة  
  .فمن استحضر هذا زاد حياؤه من اهللا سبحانه

هذا احلديث فقد فرط أعظم تفريط، وقامـت عليـه    من فضل السيئات وعملها بعد      : الفائدة الثالثة عشر  
  .احلجة

يدل على كمال غىن اهللا سبحانه وتعاىل، فإنه جيازي باهلم باحلسنة ومبضاعفة احلـسنة  : الفائدة الرابعة عشر 
  .ً وال ينقص مما عنده شيئا

ال النـووي   يوجب احلديث شكر املوىل سبحانه وتعاىل على صفاته العظيمة كما ق          : الفائدة اخلامسة عشر  
  .هـ.أ" فلله احلمد واملنة سبحانه ال حيصي ثناء عليه: "رمحه اهللا

يكتب اهللا احلسنات والسيئات اليت يعملها اإلنسان حىت تقام احلجة عليه من نفسه             : الفائدة السادسة عشر  
حفظها وحتقيقاً لكمال العدل فال يظن من عمل السيئات ونسيها أا غابت وفاتت ونسيت بل كتبها اهللا و                

  .إن مل يتدارك نفسه بتوبة
أي خوفاً من اهللا، " فمن هم بسيئة فلم يعملها     " يريب يف املسلم اخلوف من اهللا لقوله        : الفائدة السابعة عشر  

  .واخلوف من مقامات القلوب
 فيه فضل اخلوف من اهللا ومراقبته سبحانه، فقد كتب ملن ترك السيئة ـ خوفاً من اهللا : الفائدة الثامنة عشر

  .ـ كتبها له حسنة فهذا الذي يورثه اخلوف من اهللا سبحانه ومطالعته ومراقبته
اإلنسان مع بيان فضل اهللا قد يغلبه هواه ونفسه والشيطان فيقع يف الذنب، لكن من               : الفائدة التاسعة عشر  

  .فضل اهللا ورمحته أنه يكتبها عليه سيئة واحدة، فإن تاب تاب اهللا عليه
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  :الثون احلديث الثامن والث
  

من عـادى يل  : إن اهللا تعاىل قال  : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      
وال يزال عبدي يتقرب إيلَّ . وما تقرب إيلّ عبدي بشيء أحب إيلَّ مما افترضته عليه   . وليا فقد آذنته باحلرب   

، وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش ا، ورجله اليت    حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به        
  رواه البخاري) ولئن سألين ألعطينه، ولئن استعاذين ألعيذنه. ميشي ا

  : الفوائد التربوية 
فقد آذنته " فيه الوعيد الشديد ملن آذى عبداً من عباد اهللا الصادقني حيث توعده اهللا بقوله               : الفائدة األوىل 

  " .باحلرب 
  .فيه احلث على أن يكون الشخص من أولياء اهللا حىت حيصل له هذا الفضل: ائدة الثانيةالف

يدل على مرتلة اإلنسان املؤمن الصادق عند ربه، وأا مرتلة عالية حيث ينتقم اهللا لـه إن                 : الفائدة الثالثة 
  .أوذي

قلب، ألا مأخوذة مـن الـويل       الوالية هللا ختتلف على حسب زيادة اإلميان والتقوى يف ال         : الفائدة الرابعة 
بسكون الالم وهو القرب، وال شك أن القرب إىل اهللا خيتلف بإختالف الطاعات، فعلى هذا كلما كـان                  

فيه حمبة اهللا   : الفائدة اخلامسة . الشخص أكثر إمياناً وأشد صدقاً وأعلى إخالصاً كلما ارتفعت درجة واليته          
  .ألوليائه حيث ينتصر هلم إذا مسوا بسوء

  .يدل على عظيم غضب اهللا وشدته لكمال قوته سبحانه: فائدة السادسةال
دل على أن تقصد إيذاء املؤمنني معصية من املعاصي وكبرية من كبائر الـذنوب ألن اهللا                : الفائدة السابعة 

  .رتب عليها احلرب
 واملطلوب منه فقـط     احلديث يبعث الطمأنينة والراحة للمؤمن ألن اهللا تكفل باإلنتقام له،         : الفائدة الثامنة 

رعاية إميانه وزيادته حىت ترتفع درجة واليته فيكون املؤمن إذا ابتلي مشغوالً باحلفاظ على إميانه وزيادتـه                 
  .غري ناظر إىل عدوه ألن اهللا تكفل فيه

وما تقرب إيل عبدي بشيء     " دل احلديث على أن الفرائض أعلى من النوافل مجيعاً لقوله           : الفائدة التاسعة 
  " .إيل مما افترضته عليه أحب 
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وما تقرب إيلَّ عبدي بشيء أحب إيلَّ مما افترضته عليه، وال يزال عبدي يتقرب إيلَّ             " قوله  : الفائدة العاشرة 
فيه تفسري ملعىن الويل، وأن من أدى الفرائض مث أتبعها بالنوافل حصل على والية اهللا وكلما كان                 " بالنوافل

  .درجة واليته أعلى إىل أن يصل إىل درجة احلديث وهي اإلحسانحرصه على ذلك أكمل كلما كانت 
فيه رد على الصوفية الذين يزعمون أن الويل مرتلة من بلغها سقطت عنه التكاليف،              : الفائدة احلادية عشرة  

  .فمن تأمل احلديث وجد ان من بلغ مرتبة الوالية فعليه أن يزداد حفاظاً على الفرائض والنوافل
وما تقرب إيلَّ عبدي بشيء أحـب  " اهللا حيب الطاعات وعلى رأسها الفرائض لقوله   : ة عشرة الفائدة الثاني 

  " .إيل مما افترضته عليه 
أداء النوافل حيتاج إىل استمرار وحمافظة ومداومة حىت يرتقي الـشخص إىل درجـة              : الفائدة الثالثة عشر  

  .وهي كلمة تدل على اإلستمرارية" وال يزال " أكمل وهلذا قال 
يدل على أن النوافل مما يتقرب ا إىل اهللا، ال كما ينظر إليها بعض الناس اليوم أنه ال                 : الفائدة الرابعة عشر  

  .يأمث تاركها فنظروا إىل اإلمث وعدمه وفام أا مما يقرب إىل اهللا
  :للنوافل فائدتان مذكورتان يف احلديث: الفائدة اخلامسة عشر

  ".وال يزال عبدي يتقرب إيلَّ بالنوافل " يف املرتلة، وهلذا قال أا تقرب إىل اهللا : األوىل
  ".حىت أحبه " تورث حمبة اهللا سبحانه للعبد لقوله : الثانية

  .فيه إثبات صفة احملبة هللا سبحانه وتعاىل: الفائدة السادسة عشر
 وأنـواع العبـادات،     احلديث فتح الباب أمام املسلم ليعمل ما يستطيع من النوافل         : الفائدة السابعة عشر  

  .وهلذا أطلق النوافل ومل يقيدها بقيد
  .مرتني" عبدي " العبودية هللا هي حقيقة الوالية وهلذا كرر كلمة : الفائدة الثامنة عشر

وال يزال عبـدي    " احلديث يريب املسلم على العمل الصاحل ليلتمس حمبة اهللا لقوله           : الفائدة التاسعة عشر  
  .لم يف حياته يصرفها يف طاعة اهللا ومرضاتهوهذا هو شأن املس" يتقرب 

فيه كرم اهللا سبحانه حيث يعني املؤمن على العمل الصاحل مث يقبله منه وحيبه ألجله فلـه                 : الفائدة العشرون 
  .الفضل أوالً وآخراً

  .يف احلديث بيان لتوفيق اهللا ملن أحبه أميا توفيق، فقد حاز الفالح كله: الفائدة احلادية والعشرون
  -:مثرات حمبة اهللا للعبد تتجلى يف أمور: فائدة الثانية والعشرونال

  . يوفقه اهللا يف مسعه فال يسمع إالّ ما حيبه اهللا-:أوالً
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  . يوفقه اهللا يف بصره فال ينظر إىل احلرام، بل يطيع اهللا يف عينيه-:ثانياً
  .ى اهللا عنه يوفقه اهللا يف يده فال يتصرف إالَّ مبا حيب اهللا ويهجر ما -:ثالثاً
  . يوفقه اهللا يف رجله فال ختطو إالَّ ملا يرضاه اهللا-:رابعاً
  " .ألعطينه "  يستجاب دعاؤه، حيث أكد ذلك بالالم والنون فقال -:خامساً
نسأل اهللا الكـرمي   ". ألعيذنه  "  يعيذه اهللا من كل سوء، حيث أكد اهللا ذلك بالالم والنون فقال              -:سادساً

  .من فضله
  .الطاعات إذا فعلها اإلنسان مث استمر عليها تطرد من قلبه أي حمبة غري اهللا: ة الثالثة والعشرونالفائد

يف احلديث تربية ألهل الطاعة واألولياء أن ما حصل هلم من الطاعات والبعـد              : الفائدة الرابعة والعشرون  
لب وال يتـرك للـشيطان      عن السيئات إمنا هو بفضل اهللا حيث أحبهم فيطرد هذا الكرب والعجب من الق             

  .مدخل
يدل احلديث على أن من وقع يف املعاصي واستمر فيها نقصت حمبة اهللا لـه،               : الفائدة اخلامسة والعشرون  

  .وهذا من شؤم املعصية
رد على أهل اإلحلـاد     " ولئن سألين ألعطينه ولئن استعاذ يب ألعيذنه        " قوله  : الفائدة السادسة والعشرون  

لـئن  " فقد قال . عقيدة احللول الباطلة " كنت مسعه وبصره ويده ورجله      " موا من قوله    واحللول الذين فه  
  .فأثبت سائل وهو العبد ومسؤول وهو اهللا" سألين 

هذا تفسري ملعية اهللا اخلاصـة      " احلديث  ... كنت مسعه الذي يسمع به      " قوله  : الفائدة السابعة والعشرون  
  .بعباده املؤمنني وأوليائه الصادقني

دل احلديث على أن أساس الطاعة وأصلها حمبة اهللا يف القلب، فمن أحـب اهللا               : لفائدة الثامنة والعشرون  ا
  .أطاعه، فإن قويت حمبته زادت طاعته

دل احلديث على أن أساس املعاصي وأصلها حمبة غرياهللا من هوى أو نفـس أو   : الفائدة التاسعة والعشرون  
 هللا على قدر حمبته لذلك الغري، فإن زادت حمبته لغري اهللا وقـع يف               دنيا، فمن أحب غري اهللا نقص من طاعته       

  .فعبوديته له على قدر حمبته له" تعبس عبد الدينار" الشرك، ومن هنا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 يدل على أن اجلزع من املوت وعدم حمبته ال إمث فيه، ألن الكالم يف             " يكره املوت   " قوله  : الفائدة الثالثون 

  .احلديث عن املؤمن
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" يدل على شدة املوت وصعوبة نزوله وهلذا مساهـا اهللا           " أكره مساءته   " قوله  : الفائدة احلادية والثالثون  
  .أي حيصل له سوء فيه، فنسأل اهللا أن يهون علينا سكرته" مساءة 

اً واملؤمن يكره املوت ملا فيه      املراد بالتردد هنا أن اهللا كتب املوت على الناس مجيع         : الفائدة الثانية والثالثون  
  .من شدة وكرب، فاهللا كتبه على الناس ومع ذلك يكره سبحانه ما يسيء املؤمن فسمى ذلك تردداً
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  : احلديث التاسع والثالثون 
  

إن اهللا جتاوز يل عن أميت اخلطأ       : ( عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال               
  حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي) استكرهوا عليهوالنسيان وما 

  : الفوائد التربوية 
  .فيه كرم اهللا سبحانه وتعاىل وعظيم عفوه، حيث جتاوز عن تلك األمور: الفائدة األوىل
  .يدل على أن ذلك من خصائص هذه األمة احملمدية" أميت " ظاهر لفظ احلديث يف قوله : الفائدة الثانية
  .اخلطأ والنسيان واإلكراه معفو عنها متجاوز عن اإلمث فيها: دل على أن : الفائدة الثالثة
  )286(البقرة " ال يكلف اهللا نفساً إالَّ وسعها " احلديث يؤيد قوله تعاىل : الفائدة الرابعة
  -:دل على الفرق بني اخلطأ والنسيان: الفائدة اخلامسة

  .قصده، كأن يقصد أن يقتل كافر فصادف قتله مسلماً أن يقصد بفعله شيئاً فيصادف فعله غري ما : فاخلطأ
  .أن يكون ذاكراً الشيء فينساه عند الفعل: والنسيان

استثىن أهل العلم باإلمجاع من اإلكراه إذا أكره على قتل مسلم، لنصوص أخـرى، ويف               : الفائدة السادسة 
  .هذا عظمة دم املسلم

 عن اإلمث، لكن قد يضمن أحياناً ويعيد الفعل أحياناً علـى            يعين" جتاوز  " املراد من قوله    : الفائدة السابعة 
  .حسب الفعل فمن نسي الوضوء وصلى فال إمث عليه لكن عليه اإلعادة وهكذا

  .فيه سهولة الشريعة اإلسالمية وتيسري اهللا هلا: الفائدة الثامنة
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  : احلديث األربعون 
  

كـن يف الـدنيا     : (هللا عليه وسلم مبنكيب فقال    أخذ رسول اهللا صلى ا    : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال        
إذا أمسيت فال تنتظر الصباح،     : وكان ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما يقول       ) كأنك غريب أو عابر سبيل      
  رواه البخاري. وخذ من صحتك ملرضك، ومن حياتك ملوتك. وإذا أصبحت فال تنتظر املساء

  : الفوائد التربوية 
  .صل يف قصر األمل يف الدنيااحلديث أ: الفائدة األوىل
  .حديث الباب يضبط تعامل املؤمن مع الدنيا، فينظر هلا على أا ممر ال مقر: الفائدة الثانية
يبني مرتلة الدنيا عند املؤمن وأا أقل شأناً من أن يتعلق ا أو يصرف هلا مهه ومهتـه بـل                    : الفائدة الثالثة 

  .يسخرها يف طاعة اهللا
ال يدل احلديث على ترك الرزق وحترمي ملذات الدنيا، بدليل فعل النيب صـلى اهللا عليـه                 : الفائدة الرابعة 

وسلم الذي قال هذه الوصية وصحابته الكرام الذين طبقوها فقد تاجروا وعملوا وتلذذوا باحلالل مما يدل                
  .على أن املراد باحلديث عدم التعلق حبيث تصده عن طاعة ربه

ث على أن النصيحة تبذل أحياناً بدون سؤال وطلب، فقد أسدى النيب صـلى        يدل احلدي : الفائدة اخلامسة 
  .اهللا عليه وسلم هذه النصيحة البن عمر رضي اهللا عنهما بدون سؤال وطلب منه، وهذا هو شأن املؤمن

يريب احلديث املسلم على أن يزول من ذهنه اخللود يف هذه الدنيا كما هو حال الرجـل                 : الفائدة السادسة 
  . الذي مير ببلد فإنه جعل يف قرارة ذهنه أنه لن يستقر فيهاالغريب

  .إشارة إىل أننا يف هذه الدنيا على سفر للدار اآلخرة" غريب " قوله : الفائدة السابعة
   -:من لوازم الغربة للرجل الغريب ما يلي: الفائدة الثامنة

  .ر يف الدنياأـ عدم االستقرار يف البلد الذي مير عليه، وكذلك املؤمن ال يستق
  .ـ رضاؤه بالقليل من املتاع، وهذا هو حال املؤمن التقي مع متاع الدنيا فريضى بالقليل منه ب
ـ الغريب ال ينافس أهل البلد يف دنياهم وبنائهم وأمواهلم وشؤوم ألن مهته متعلقة مبـا أمامـه مـن      ج

  .رة واالستعداد ملا أمامهطريق، وكذلك املؤمن ال ينافس الناس يف دنياهم بل مهه معلق باآلخ
  .ـ استعداده للسفر يف أي حلظة أو ساعة، وكذلك أيضاً املؤمن مستعد للقاء ربه مىت شاء اهللا سبحانه د
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هـ الغريب ال يأسف وحيزن لفوات شيء من دنيا الناس يف ذلك البلد ألا ال تعنيه وكـذلك املـؤمن ال        
  يأسف وحيزن لفوات شيء 

  .قطعه عن عمله وآخرتهمن أمور الدنيا حزناً ي
وـ الغريب ال يطمئن ويرتاح حىت تنقطع غربته بالوصول ملا يريد، واملؤمن ال يرتاح وال يطمـئن حـىت                   

  .يوصله اهللا بفضله لدار كرامته
زـ الغريب جيعل إقامته يف ذلك البلد عوناً له على قطع سفره، فيتزود فيه من املـاء والطعـام والراحـة           

  ملؤمن ليواصل سريه، وكذلك ا
  .جيعل الدنيا عوناً له على سفره للدار اآلخرة فيتزود باألعمال الصاحلة لتعينه على سفره

يشتركان يف عدم اإلسـتقرار واإلسـتيطان واإلسـتعداد         " غريب أو عابر سبيل     " قوله  : الفائدة التاسعة 
  .للرحيل

  .تعداد هلااحلديث يريب املؤمن على التطلع لآلخرة والنظر واالس: الفائدة العاشرة
يبني احلديث مدة الدنيا بالنسبة لآلخرة وأا كإقامة غريب يف غربته مقارنة بإستيطانه     : الفائدة احلادية عشر  

  .يف بلده أو استراحة عابر سبيل مقارنة مبدة إقامته عند أهله
  .زائل بباٍق دائميدل احلديث مبفهومه على خسارة من باع دنياه بدينه، ألنه باع فاٍن : الفائدة الثانية عشر
إذا أمسيت فال تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فـال         " قول ابن عمر رضي اهللا عنهما       : الفائدة الثالثة عشر  

  .تفسري حلديث الباب، وتطبيق عملي للحديث" تنتظر املساء 
 احلديث ال ينفي طلب الرزق والتزود من الدنيا كما أن الغريب يف حال غربتـه ال               : الفائدة الرابعة عشر  

  .يقطعه ذلك عن التزود واألكل والرزق
  -:وصف الغربة يف احلديث يدل على أمرين: الفائدة اخلامسة عشر

  .ينفي العجب والكرب والبطر والفخر ألن الغريب كذلك: األول
  .يوحي اللفظ باملسكنة والذلة اجلزئية: الثاين

لفخر، ويلبس لبـاس العبوديـة والفقـر    وِكال األمرين جيب أن يتحلى ما املؤمن، فينفي الكرب والبطر وا   
  .والذلة هللا سبحانه وتعاىل
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  : احلديث احلادي واألربعون 
  

ال :( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم   : عن أيب حممد عبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال           
  حديث حسن صحيح) يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعاً ملا جئت به

  : ة الفوائد التربوي
  .دل احلديث على أن من جعل هواه يتبع دين اهللا وشرعه فقد استكمل اإلميان: الفائدة األوىل
  دل على أن اهلوى حيتاج إىل جماهدة حىت يتبع شرع اهللا ففيه تربية على: الفائدة الثانية
  .طاعة اهلوى تصرف عن دين اهللا: الفائدة الثالثة
 حسب الشريعة، وأما ناقص اإلميان يقدم طاعة اهلوى أحياناً، وأمـا         املؤمن جيعل هواه على   : الفائدة الرابعة 

  .املنافق والكافر فيحرف الشريعة على حسب هواه ورغبته
  احلديث يريب املسلم على حماسبة نفسه وهواه هل هي تتبع الشرع أم ال ؟: الفائدة اخلامسة
رع فإنه ينقص اإلميان وقد يزيد النقص       يدل على خطورة اهلوى، ألنه إن مل يكن تبع الش         : الفائدة السادسة 

  .إىل درجة خطرية جداً
  املسلم مستسلم ألمر اهللا سواًء وافق هواه أم ال؟: الفائدة السابعة
املؤمن حيب اهللا وأوامره، ويعظم نواهيه، وهذا معىن أن جيعل هواه تبعاً ملا جاء به النيب صلى          : الفائدة الثامنة 
  .اهللا عليه وسلم

يدل احلديث على أن املؤمن ال يبحث عما يشتهي هواه، لكن يبحث عـن طاعـة اهللا مث                  : عةالفائدة التاس 
  .يفعلها

يريب النفس على ااهدة، ألن اهلوى هو أمل النفس ومرادها ومبتغاها، وألجـل ذلـك               : الفائدة العاشرة 
  .حيتاج إىل جهد وجماهدة وإميان حىت يكون تبعاً للشرع

 املسلم على طلب الشرع والدليل ولو خالف هواه، فاملؤمن يبحث عن الدليل     يريب: الفائدة احلادية عشرة    
  .فإن صح عمل فيه ولو كانت نفسه وهواه ينازعه ألنه جعل هواه تبعاً لدين اهللا
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  : احلديث الثاين واألربعون 
  

دم إنك ما   يا ابن آ  :( قال اهللا تعاىل  : مسعت رسول اهللا صلى عليه وسلم يقول      : عن أنس رضي اهللا عنه قال     
دعوتين ورجوتين غفرت لك على ما كان منك وال أبايل، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنـان الـسماء مث                    
استغفرتين غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتين بقراب األرض خطايا مث لقيتين ال تشرك يب شيئا ألتيتـك                    

  رواه الترمذي) بقراا مغفرة
  : الفوائد التربوية 
  .احلديث أصل يف باب التوبة واحلث عليها: الفائدة األوىل
  .يريب املسلم على إحسان الظن بربه سبحانه وتعاىل ألن اهللا عند ظن عبده به: الفائدة الثانية
  .فيه لطف اهللا سبحانه وتعاىل يف مناداته لعبده وقربة منه: الفائدة الثالثة
  .فيه بيان سعة رمحة اهللا وعظيم مغفرته: الفائدة الرابعة

  .يريب جانب الرجاء يف قلب املؤمن: فائدة اخلامسةال
  .اهللا يغفر كل شيء إذا تاب اإلنسان لربه مبا يف ذلك الشرك: الفائدة السادسة
يدل على أن اهللا سبحانه وتعاىل إذا أعطى عبده املؤمن وغفر له ال ينقص ذلك مما عنـده                  : الفائدة السابعة 

  ".وال أبايل " لقوله 
دل احلديث على أن الدعاء جيب أن يكون معه رجاء باهللا أنه يستجيب ويسمع وينـصر                ي: الفائدة الثامنة 

  ".إنك ما دعوتين ورجوتين " ويعطي ولذلك قَرن يف احلديث بني الدعاء والرجاء فقال 
يدل احلديث على أن اإلنسان إذا تلبس باملعاصي والذنوب واخلطايا ينبغي أالَّ مينعه ذلك              : الفائدة التاسعة 

  ".على ما كان منك " الدعاء بل إنه أحوج ما يكون إىل الدعاء، ويدل على ذلك يف احلديث قوله من 
  -:بني احلديث أسباب مغفرة الذنوب واخلطايا، وهي ما يلي: الفائدة العاشرة

  ".ما دعوتين "  الدعاء لقوله -1
  ".ورجوتين "  الرجاء هللا سبحانه لقوله -2
  ".مث استغفرتين غفرت لك "  لقوله  االستغفار يف مجيع األوقات-3
  ".مث لقيتين ال تشرك يب شيئاً "  التوحيد لقوله -4
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دل على أن اإلستغفار إذا تقبله اهللا واستجابة غفر اهللا لصاحبه ولو كانـت ذنوبـه        : الفائدة احلادية عشرة  
  .عنان السماء

اصي، ولذلك مجيع ألفاظ احلديث     احلديث يفتح باب األمل للمسرف على نفسه باملع       : الفائدة الثانية عشر  
   -:تدل على ذلك

لو أتيـتين بقـراب     " وقوله  " لو بلغت ذنوبك عنان السماء      " وقوله  " على ما كان منك وال أبايل       " قوله  
  ".األرض خطايا 

  .وكلها ألفاظ موجهة للمسرف على نفسه بالذنوب وغريه من باب أوىل
 وحيطمها ولذلك عاجل املذنب واملخطئ بفتح األمل له وفتح          اإلسالم ال يكبت النفس   : الفائدة الثالثة عشر  

  .باب املغفرة
  .احلديث يريب اإلنسان والناس مجيعاً على التعلق باهللا ورجائه واإلنطراح بني يديه: الرابعة عشر الفائدة

  .احلديث يبني ضعف اإلنسان وكثرة ذنوبه، وعظم اهللا وسعة رمحته: الفائدة اخلامسة عشر
دل احلديث على أن اإلنسان ال غىن له عن ربه طرفه عني، فيحتاج إعانته ومغفرته               : سادسة عشر الفائدة ال 

  .وتوفيقه وهداه
فيه فضل التوحيد حيث يغفر اهللا لصاحبه ذنوبه وخطاياه ملا قام بقلبه من توحيد اهللا               : الفائدة السابعة عشر  
  .وإخالص العبادة له
جد أنه يريب جانب احلياء من اهللا، فإذا تامل املؤمن ألفاظ احلديث            من تأمل احلديث و   : الفائدة الثامنة عشر  

وأن اهللا ينادي عباده، وفتح هلم باب املغفرة مع أم هم احملتاجون له، ومع ذلك يذنبون، ال شك أن ذلك                    
 .يورث املؤمن احلياء من اهللا سبحانه وتعاىل
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