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 التربوي لألحادٌث القدسٌة فً كتب السنة جمٌعا الشرح 

 من مصر وخارجها  د/ محمد الهادي عفٌفً أبوباشا

ٓٔٓٓ9ٓ8ٖٕٓ٘(ٕٓٓ)  

 شرح حدٌث: ابن آدم! تفرغ لعبادتً أمأل صدرك غنى --ٔ

 وأسدَ  ِغًنى صدَرك أمألْ  لعبادتً تفَرغْ  آدمَ  ابنَ  ٌا سبحاَنه ّللَا   ٌقول   --ٔ

 َفقَركَ  أسدَ  ولم ش غًل  صدَرك مألت   تفَعلْ  لَم وإن فقَرك

 ماجه ابن صحٌح:  المصدر|  األلبانً:  المحدث|  هرٌرة أبو:  الراوي

 صحٌح:  المحدث حكم خلصة|  ٖٖٖٔ:  الرقم وأ الصفحة

 له، واللفظ( 4ٓٔٗ) ماجه وابن ،(ٕٙٙٗ) الترمذي أخرجه:  التخرٌج

 (.9ٙ8ٙ) وأحمد

ٌ ِرٌد  َحْرَث اْْلَِخَرِة اْلٌة قال : ٌقول  ّللا  : ابَن  --ٕ تل رسول  ّللاِ َمْن َكاَن 

دَ  فقَرك ، وإال تفعلْ ، مألت   آدَم ! تفَرْغ لعبادتً ، أمأْل صدَرك ِغًنً ، وأَس 

َد فقَرك  صدَرك ش غًل ولم أَس 

 صحٌح الترغٌب : المصدر | األلبانً : المحدث | أبو هرٌرة : الراوي

 صحٌح : خلصة حكم المحدث | 3166 :الصفحة أو الرقم

(، وأحمد 4ٓٔٗ(، وابن ماجه )ٕٙٙٗأخرجه الترمذي ) : التخرٌج

 .( باختلف ٌسٌر4ٖ٘ٙ( مختصراً، والحاكم )9ٙ9ٔ)

 شرح الحدٌث تربوٌا ً 

ٌَّةُ   اإلنساِن، َخْلقِ  من الؽاٌةُ  وهً وأْشَرفُها، الَمقاماتِ  أْعلى هً للاِ  ُعبود

غُ  وعنَدما تفرَّ رَ  ٌنالُ  اإلنساُن، لها ٌَ ٌْ  واْنَشَؽلَ  عنها، َؼَفلَ  إنْ  لكن العمٌَم، الخ

نٌا، ًَّ  الُخْسرانَ  هو ذلك كان بالدُّ  .الحقٌق

رةَ  أبو ٌقولُ  الحدٌثِ  هذا وفً ٌْ ًَ  ُهَر  للاُ  صلَّى للاِ  رسولُ  َتبل: "عنه للاُ  رِض

حاَبةِ  على َقَرأَ : أي ،"وسلَّم علٌه  َحْرثَ  ٌُِرٌدُ  َكانَ  َمنْ : "}َتعالى قْولَهُ  الصَّ
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 فً له َنِزدْ  اْلِخَرَة؛ بَعَملِهِ  ٌُرٌدُ  كان َمن: والمعنى{ َحْرِثهِ  ِفً لَهُ  َنِزدْ  اْْلِخَرةِ 

نا شاء ما إلى بَعْشٍر، الَحَسَنةَ  له فَنْجَعلْ  الَحَسِن، َملِهِ عَ   َوَمنْ } الزٌاَدِة، من ربُّ

ا َحْرثَ  ٌُِرٌدُ  َكانَ  ٌَ ْن : الشورى{ ]َنِصٌبٍ  ِمنْ  اْْلِخَرةِ  فًِ لَهُ  َوَما ِمْنَها ُنْؤِتهِ  الدُّ

نٌا، بَعَملِهِ  ٌُرٌدُ  كان َوَمنْ : أي ،[ٕٓ ٌَسَعى الدُّ  ما ُنؤِته رِة،لآلخِ  ال لها و

 .منها له َقَسْمنا

 ٌُنادي: أي ،!"آَدمَ  ابنَ : للاُ  ٌقولُ : "وسلَّم علٌه للاُ  صلَّى للاِ  رسولُ  قال ثم

غْ : "له قاببًل  آَدمَ  ابنِ  على غِ  من والُمرادُ  ،"لِعبادتً تفرَّ  إٌثاُرها: للِعباَدةِ  التفرُّ

نٌا، ُحظوظِ  على  أنَّه ال للِا، ِذْكرِ  عن ُتْلهٌهِ  فبل منها، به أََمرَ  بما واإلتٌانُ  الدُّ

فَعلُ  ال نشِؽلُ  ال بل الِعباَدَة، إالَّ  ٌَ  وأعمالِهِ  أحوالِهِ  كلِّ  فً فٌُكونُ  ربِِّه، عن ٌَ

 .وَفرابِضهِ  للاِ  ِذكرِ  عن بٌع   أو تِجارة   ُتْلِهٌهِ  فبل طاعِته، فً

ٌَّن ثمَّ   والُمرادُ " ِؼًنى َصْدَركَ  أَْمؤلْ : "ذلك لفاِعلِ  ٌُعطٌهِ  ما وَتعالى ُسبحاَنه ب

ضا النَّْفسِ  ِؼنى: بالِؽنى ، َقناَعة   قلِبهِ  فً وٌحصلُ  للاُ، َقَسمهُ  بما والرِّ ة   تامَّ

ْبقى ال أنَّه والُمرادُ " َفْقَركَ  وأَُسدَّ " ، للَفْقرِ  ٌَ  َنْفِسِه، فً للاُ  ٌُْؽنٌهِ  بل َضَرر 

ٌُباِركُ   به أََمْرُتك ما تْفَعلْ  لم وإنْ : ٌعنً" َعلْ َتفْ  وإالَّ " مالِه، من القلٌلِ  فً له و

غِ  من نٌا وآَثْرتَ  والِعباَدِة، للطاَعةِ  التَّفرُّ  َصْدَركَ  َمؤْلتُ " اْلِخرةِ  على الدُّ

نٌا، ُشْؽلَكَ  كثَّْرتُ : أي ،"ُشْؽبًل   على ُمقِببًل  الِعبادِة، بَؽٌرِ  ُمنشِؽبًل  فَظلَْلتَ  بالدُّ

نٌا  فُتنَزعُ " َفْقَركَ  أَُسدَّ  ولم" راٍض  ؼٌرَ  َقْلُبك ٌَزالُ  وال وأشؽالِها، وأعمالِها الدُّ

ْبقى مالَِك، من الَبَركةُ  ٌَ ًفا الَقْلبُ  و نٌا على ُمتلهِّ  أَملَُه، منها بالِػٍ  ؼٌرَ  الدُّ

ٌَحِرُمكَ  نٌا فً تَعًبا وَتزٌدُ  وَفضلِِه، َثوابِهِ  ِمن للاُ  ف  .بالِؽنى ُشعورٍ  دونَ  الدُّ

نٌا  االْنِشؽالِ  وَتْركُ  الِعباَدِة، فً التَّرؼٌبُ و الحثُّ  :الحدٌثِ  وفً  بالدُّ

 شرح حدٌث: ابن آدم! اكفنً أول النهار أربع ركعات --ٕ

 بهنَ  أْكفِكَ  ، ركعات   أربعَ  الَنهارِ  أَولَ  اكْفنً آدمَ  ابنَ  ٌا:  ٌقول   ّللاَ  إنَ  --ٖ

 ٌَوِمكَ  آخرَ 

 الجامع صحٌح:  المصدر|  األلبانً:  المحدث|  عامر بن عقبة:  الراوي

:  المحدث حكم خلصة|  مشابهة أحادٌث|  8ٖٔٔ:  الرقم أو الصفحة

 صحٌح
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 ابنَ : قال أنه وجل عز ّللاِ  عن وسلم علٌه ّللا صلى ّللاِ  رسولِ  عن --ٗ

 .آِخَره أْكفِكَ  النهارِ  أولِ  من رَكعات   أربعَ  لً اركعْ  آدمَ 

:  المصدر|  الترمذي:  المحدث|  الغفاري ذر وأبو الدرداء أبو:  الراوي

 الترمذي سنن

 غرٌب حسن:  المحدث حكم خلصة|  4٘ٗ: الرقم أو الصفحة

 شرح الحدٌث تربوٌا ً 

ابعٌنَ  والَفضلَ  المُثوبةَ  وتعالى ُسبحاَنه للاُ  أَجزلَ   ِمنَ  ٌُكِثرونَ  الَّذٌن له، للطَّ

اعاتِ   .الطَّ

 أنَّه وجلَّ  عزَّ  للاِ  عنِ  وسلَّم علٌَه للاُ  صلَّى للاِ  رسولُ  ٌُنبِّاُ  الحدٌثِ  هذا وفً

لِ  ِمنْ  َركعاتٍ  أربعَ " لً ُمخلًِصا صلِّ : أي ،"لً ارَكعْ  آدَم، ابنَ : "قال  أوَّ

َحى، صبلةُ : قٌلَ  ،"النَّهارِ  ُته الفجِر؛ صبلةُ : وقٌلَ  الضُّ  أْكِفكَ " وفْرُضه، ُسنَّ

 ِمنَ : وقٌلَ  ُتقلِقُك، الَّتً وأموِرك ُهموِمك ِمنْ  وأُِرْحكَ  عْنكَ  أدَفعْ : أي ،"آِخَره

نوبِ   .النَّهارِ  آِخرِ  إلى واْلفاتِ  الذُّ

 شرح حدٌث: إذا ابتلٌت عبدي بحٌبٌتٌه --ٖ

ه عبدي ابتلٌت   إذا:  تعالى ّللا   قال --٘ ٌْ ه ٌرٌد)  بحبٌَبَت ٌْ  صبر ثم(  بعٌَن

 الجّنةَ  منهما عَوضت ه

 جامعال صحٌح:  المصدر|  األلبانً:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

:  المحدث حكم خلصة|  مشابهة أحادٌث|  ٕٖٓٗ:  الرقم أو الصفحة

 صحٌح

ه عبدي ابتلٌت   إذا:  تعالى ّللا   قال --ٙ ٌْ ه ٌرٌد)  بحبٌَبَت ٌْ  صبر ثم(  بعٌَن

 الجّنةَ  منهما عَوضت ه

 الجامع صحٌح:  المصدر|  األلبانً:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

:  المحدث حكم خلصة|  مشابهة أحادٌث|  ٕٖٓٗ:  الرقم أو الصفحة

 صحٌح
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ت   إذا: قالَ  ّللَاَ  إنَ  --4 ٌْ ِه، َعْبِدي اْبَتلَ ٌْ . الَجَنةَ  منهما َعَوْضت ه   َفَصَبَر؛ بَحبٌَِبَت

هِ  ٌ ِرٌد   ٌْ َن ٌْ  .َع

 البخاري صحٌح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحٌح: ] المحدث حكم ةخلص|  ٖ٘ٙ٘: الرقم أو الصفحة

 شرح الحدٌث تربوٌا ً 

 فَقدها َمن َثوابُ  َعُظم ولذلك اإلنساِن؛ على النِّعمِ  أَجلِّ  ِمن البَصرِ  ِنعمةُ 

 .ذلك فً األجرَ  وابَتؽى وصَبر،

 بَصِره؛ فً وجلَّ  عزَّ  للاُ  ابتبلهُ  ُمؤمنٍ  لكلِّ  َعظٌمة   ُبشَرى الَحدٌثِ  هذا وفً

ٌَروي ًُّ  ف ب ةِ  َربِّ  عن وسلَّم علٌه للاُ  صلَّى النَّ  ابَتلٌتُ  إذا: »قال أنَّه الِعزَّ

ه َعبدي ٌْ ه اْبَتلٌُته إذا: أي ،«ِبَحِبٌَبَت ٌْ ه أَحبُّ  هما اللَّتٌنِ  بَعٌَن  فذَهبَ  إلٌه، َحواسِّ

هُ  الذي واألجرَ  الثَّوابَ  ُمحتِسًبا بَصِره ِفقدانِ  على فَصَبر ُنوُرهما، عنه  أََعدَّ

ابرٌنَ  للاُ  ضُته ؛للصَّ  .الجنَّةَ  منهما عوَّ

 لَِما إلٌه؛ اإلنسانِ  أعضاءِ  أَحبُّ  ألنَّهما بالمحبوبتٌِن؛ الَعٌنٌنِ  سمَّى وقد

 خٌرٍ  ِمن ُرؤٌَته ٌُرٌدُ  ما ُرؤٌةِ  َفواتِ  على األَسؾِ  ِمن بَفْقِدهما له ٌَحُصلُ 

ٌَُسرُّ  ٌَجتنُِبه شر   أو به، ف  .ف

ًَ  لِمن َحث   :الَحدٌثِ  وفً  أن جواِرِحه من جاِرحةٍ  بَفقدِ  أو َبَصِره بِ بَذها ابُتلِ

برِ  ذلك ٌتلقَّى ٌَرضَ  واالحتساِب، والشُّكرِ  بالصَّ  ذلك؛ له للاِ  باختبارِ  ولِ

َعَمتٌِن، وأعَظمِ  الِعَوَضٌنِ  أفَضلِ  على لٌحُصلَ   .الجنَّةُ  وهً النِّ

 شرح حدٌث إذا ابتلٌت عبداً من عبادي مؤمناً  --ٗ

 ما على فحمدنً مؤمًنا عبادي من عبًدا ابتلٌت   ذاإ إنً ٌقول ّللاَ  أنَ   --9

ه ولدْته كٌوم ذلك مضجِعه من ٌقوم   فإنه ابتلٌت ه  وٌقول   ، الخطاٌا من أمُّ

ٌَدت   أنا للحَفظةِ  وجلَ  عزَ  الربُّ   كنت م كما له فأَْجروا ، وابتلٌت ه هذا عبدي َق

 . صحٌح   وهو له تْجرونَ 

 صحٌح:  المصدر|  األلبانً : المحدث|  أوس بن شداد:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خلصة|  ٖٕٖٗ:  الرقم أو الصفحة الترغٌب
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ل   علَى دخل أَنهما --8 !  ؟ أصَبحتَ  كٌفَ :  له   فقاال ، ٌعودانِهِ  مرٌض   رج 

ئاتِ  بَِكَفاراتِ  أبشر:  شَداد   له   فقالَ  ، بنعمة   أصبحت   قالَ  ٌِّ  الخطاٌا وحطِّ  الَس

 عزَ  - ّللَاَ  إنَ :  ٌقول   – وسلَمَ  علٌَهِ  ّللَا   صلَى - ّللَاِ  رسولَ  ت  َسِمعْ  فإنًِّ

 ابتلٌت ه   ما علَى فحمَدنً مؤمًنا عبادي ِمن عبًدا ابتلٌت   أَنا إذا ٌقول   - وجلَ 

ه   ولدته   كٌومِ  ذلِكَ  مضجِعهِ  من ٌقوم   فإَنه    - الَربُّ  وٌقول  . الخطاٌا منَ  أمُّ

ٌَدت   أَنا:  -وتعالى تباَركَ   له   ت جرونَ  كنت مْ  ما له   فأَجروا وابتلٌت ه   عبدي ق

 صحٌح   َوهوَ 

 مشكاة تخرٌج:  المصدر|  األلبانً:  المحدث|  أوس بن شداد:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خلصة|  ٖٕ٘ٔ:  الرقم أو الصفحة المصابٌح

 حسن

 على وصبر فحَمدنً مؤمًنا عبادي من عبًدا ابتلٌت   إذا:  تعالى قال --ٓٔ

ه ولَدته كٌومِ  ذلك مضجِعه من ٌقوم فإنه ؛ بلٌت ه ما  ، الخطاٌا من أمُّ

ٌَدت   أنا إنً ؛ للحَفظةِ  وجلَ  عزَ  الربُّ  وٌقول  ، وابتلٌت ه هذا عبدي ق

 صحٌح   وهو ، األجرِ  من ذلك قبلَ  له ت جرون كنت م ما له فأَْجروا

 الجامع صحٌح:  المصدر|  بانًاألل:  المحدث|  أوس بن شداد:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خلصة|  ٖٓٓٗ:  الرقم أو الصفحة

 شرح حدٌث: إذا تقرب إلً العبد شبرا --٘

ًِّ  َعنِ --ٔٔ ْرِوٌهِ  وسلَمَ  علٌه ّللا   َصلَى النب ِه، عن ٌَ  الَعْبد   َتَقَربَ  إَذا: قالَ  َربِّ

 ًَ هِ  َتَقَرْبت   ِشْبًرا إلَ ٌْ  وإَذا َباًعا، منه َتَقَرْبت   ِذَراًعا ِمنًِّ َتَقَربَ  وإَذا ِذَراًعا، إلَ

ا أَتانًِ ًٌ ت ه   َمْش ٌْ  .َهْرَولَةً  أَت

 البخاري صحٌح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

:  المحدث حكم خلصة|  مشابهة أحادٌث|  4ٖ٘ٙ:  الرقم أو الصفحة

 [صحٌح]
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 فإنْ  ، ذكَرنًِ إذا َمَعه وأنا ، بًِ عبِدي ظنِّ  عند أنا:  ّللا   ٌقول   --ٕٔ

 مأل   فً ذكرت ه مأل   فً ذكَرنًِ وإنْ  ، نفِسً فً ذكرت ه نفِسه فً ذكَرنًِ

ًَ  تقَربَ  وإنْ  ، ِمنهم خٌر   ًَ  تقَربَ  وإنْ  ، ِذراًعا إلٌِه تقَرْبت   ِشبًرا إل  إل

 وّللا   قتادة   قال.  ولةً هر أتٌت ه ٌمِشً أتانًِ وإنْ  ، باًعا إلٌِه تقَربت   ِذراًعا

 بالمغفرةِ  أسرع  

 الترغٌب صحٌح:  المصدر|  األلبانً:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

:  المحدث حكم خلصة|  مشابهة أحادٌث|  99ٗٔ:  الرقم أو الصفحة

 صحٌح

 فإنْ  َذَكَرنًِ، إذا معه   وأنا بً، َعْبِدي َظنِّ  ِعْندَ  أنا: َتعالَى ّللَا   ٌقول   --ٖٔ

ر   َمَل   فً َذَكْرت ه   َمَل   فً َذَكَرنًِ وإنْ  َنْفِسً، فً َذَكْرت ه   َنْفِسهِ  فً َذَكَرنًِ ٌْ  َخ

ًَ  َتَقَربَ  وإنْ  منهْم، هِ  َتَقَرْبت   بِشْبر   إلَ ٌْ ًَ  َتَقَربَ  وإنْ  ِذراًعا، إلَ  ِذراًعا إلَ

هِ  َتَقَرْبت   ٌْ ْمِشً أتانًِ وإنْ  باًعا، إلَ ت ه   ٌَ ٌْ  .َولَةً َهرْ  أَت

 البخاري صحٌح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هرٌرة أبو:  الراوي

 [صحٌح: ] المحدث حكم خلصة|  4ٗٓ٘: الرقم أو الصفحة

 .ٌسٌر باختلف( 4ٕ٘ٙ) ومسلم ،(4ٗٓ٘) البخاري أخرجه:  التخرٌج

 شرح الحدٌث تربوٌا ً 

بُ  التً الِعباداتِ  أَجلِّ  من َتعالَى للاِ  ِذكرُ  تقرَّ ٌَشَملُ  ربِّه، إلى الُمسلِمُ  بها ٌَ  و

َدنا ما كلَّ  ا به وجلَّ  عزَّ  للاُ  َتعبَّ تعلَّقُ  ممَّ ناءِ  بَتعظٌِمه ٌَ  ُحضورِ  مع علٌه، والثَّ

 هذا على ورتَّب بِذكِره، ِعباَده َتعالَى للاُ  أَمرَ  وقد والَجواِرِح، واللِّسانِ  الَقلبِ 

كرِ   .َعظًٌما َجزاءً  الذِّ

ًِّ  الَحدٌثِ  هذا وفً ًُّ  ٌَروي القُدس ب  ُسبحاَنه َربِّه عن وسلَّم علٌه للاُ  صلَّى النَّ

قولُ  أنَّه َوَتعالَى  َفلَه، َخًٌرا باللِ  َظنَّ  إن: ٌَعنً ،«بً َعْبدي َظنِّ  ِعندَ  أنا: »ٌَ

نِّ  وُحسنُ  َفلَه، ذلك ِسَوى ِبه َظنَّ  وإن  ما بِفعلِ  ٌَكونُ  وجلَّ  عزَّ  باللِ  الظَّ

عَملُ  َوَرجاَءه، للاِ  َفضلَ  ٌُوِجبُ  ٌَ الِحاِت، ف ٌُحِسنُ  الصَّ نَّ  و  َتعالَى للاَ  بأنَّ  الظَّ

قَبلُه،  الَعبدِ  واعِتقادِ  َظنِّ  َقدرِ  وعلى به، الَعبدِ  أَملِ  ُمنتَهى ِعندَ  ُسبحاَنه فاللُ  ٌَ
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ٌَكونُ  فٌه، ُظنُّه ما ِجنسِ  من وَجزاُؤه للاِ  َعطاءُ  و  أو َثواًبا للاِ  فً الَعبدُ  ٌَ

ا، أو َخًٌرا قاًبا،عِ  اهُ، للاُ  وأْعطاه َوَجَده َعظًٌما أمًرا باللِ  ظنَّ  فَمن َشّرً ٌَّ  وللاُ  إ

تعاَظُمه ال ٌَ ، ا َشًء  نَّ  ٌُحِسنَ  أن أمَّ عَمُل، ال وهو الظَّ َمنًِّ بابِ  من فهذا ٌَ  التَّ

ًَّ  للاِ  على وَتَمنَّى َهواها، َنفَسه أتَبعَ  وَمن للِا، على  .ِجز  عا فهو األمان

قولُ  ٌَ  بالتَّسبٌحِ  الَعبدُ  َذكَرنً إن: أي ،«َذَكَرنً إذا َمَعه وأنا: »ُسبحاَنه للاُ  و

 َنْفسً، فً َذَكْرُته» النَّاِس، عن ُمنَفِرًدا ،«َنْفِسه فً» ؼٌِرها أو والتَّهلٌلِ 

 ،«مِمنهُ  َخٌرٍ  َمؤَلٍ  فً َذَكْرُته» النَّاِس، من َجماعةٍ  فً ،«َمؤَلٍ  فً َذَكَرنً وإنْ 

نَّةِ  وأهلُ . األعلى الَمؤَلُ  وُهم  وَنفُسه َتعالَى، لل النَّفسَ  ٌُثبِتون والَجماعةِ  السُّ

ِة؛ بالِكتابِ  ثابِتة   وهً وجلَّ، عزَّ  ذاُته هً نَّ : َتعالَى َقولِـه بَدلٌلِ  والسُّ

ُرُكمُ } ٌَُحذِّ ُ  َو ُكمْ  َكَتبَ : }وَقولِـه ،[ٖٓ ،2ٕ: عمران آل{ ]َنْفَسهُ  للاَّ  َعلَى َربُّ

ْحَمةَ  َنْفِسهِ   [.ٗ٘: األنعام{ ]الرَّ

بَ  وإنْ : »وجلَّ  عزَّ  قال ثم ًَّ  َتَقرَّ ْبتُ  بِشبرٍ  إلَ بَ  وإنْ  ِذراًعا، إلٌَهِ  َتَقرَّ ًَّ  َتَقرَّ  إلَ

ْبتُ  ِذراًعا ْمشً أتانً وإنْ  باًعا، إلٌَهِ  َتَقرَّ ُتهُ  ٌَ ٌْ  للاِ  إقبالَ  أنَّ : أي ،«َهرَولةً  أَت

 الَعبدِ  إقبالِ  من أكَثرَ  ٌكونُ  وَتعالى ُسبحاَنه َعلٌه الَعبدُ  َبلَ أق إذا الَعبدِ  على

طُ  َعلٌه، ارعِ  ُطولِ  وُمتوسِّ  سنتٌمتر، 7٘ أو ٕ٘ الَحدٌثةِ  الَمقاٌٌسِ  فً الذَّ

: اللُّؽةِ  فً والَهرولَةُ . وَعُضدٌه اإلنسانِ  ِذراَعًِ  ُطولُ : «الباع» وَمعنى

 ِبه، َتلٌقُ  َكما وجلَّ  عزَّ  لل الَهرولةِ  وِصفةُ  الَعدِو، دونَ  المشًِ  فً اإلسراعُ 

 عزَّ  للاَّ  َفضلِ  َبٌانُ  الثَّبلثِ  الُجَملِ  هذه وفً. المخلوقٌنَ  َهرولةَ  ُتشاِبه وال

ا أكَثرَ  ٌُعطً وأنَّه وجلَّ، ٌُعطً أجلِِه، من فُِعلَ  ممَّ ا أكَثرَ  العاِملَ  ف  .َعِملَ  ِممَّ

نِّ ا ُحسنِ  فً التَّرؼٌبُ  :الَحدٌثِ  وفً --ٔ  .َتعالَى باللِ  لظَّ

 .َنفًسا َتعالَى لِل  أنَّ  إثباتُ : وفٌه --ٕ

 .ُسبحاَنه لل الَكبلمِ  ِصَفةِ  إثباتُ : وفٌه --ٖ

كرِ  َفضلُ : وفٌه --ٗ ا الذِّ  .وَعبلنٌةً  ِسّرً

 .َعَملِه بَِحَسبِ  الَعبدَ  ٌُجازي وجلَّ  عزَّ  للاَ  أنَّ : وفٌه --٘

 .الَعَملِ  ِجنسِ  من الَجزاءَ  أنَّ  َبٌانُ : وفٌه --ٙ
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 شرح حدٌث: إذا أحب عبدي لقائً --ٙ

 َكِرْهت   لِقائًِ َكِرهَ  وإذا لِقاَءه ، أْحَبْبت   لِقائًِ َعْبِدي أَحبَ  إذا: ّللَا   قالَ  --ٗٔ 

 .لِقاَءه  

 البخاري صحٌح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هرٌرة أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خلصة|  مشابهة أحادٌث|  4٘ٓٗ:  الرقم أو الصفحة

 [صحٌح]

. لِقاَءه   ّللَا   َكِرهَ  ّللَاِ  لِقاءَ  َكِرهَ  وَمن لِقاَءه ، ّللَا   أَحبَ  ّللَاِ  لِقاءَ  أَحبَ  َمن --٘ٔ

 ولَِكنَ  ذاِك، لٌسَ : قالَ  الَمْوَت، لََنْكَره   إَنا: أْزواِجهِ  َبْعض   أوْ  عائَِشة   قالَتْ 

ْؤِمنَ  رَ  الَمْوت   َحَضَره   إذا الم   أَحبَ  َشًء   فلٌسَ  وَكراَمتِِه، ّللَاِ  بِرْضوانِ  ب شِّ

هِ  ٌْ ؛ مَما إلَ ِضرَ  إذا الكافِرَ  وإنَ  لِقاَءه ، ّللَا   وأََحبَ  ّللَاِ، لِقاءَ  فأَحبَ  أماَمه   ح 

رَ  ق وَبتِِه، ّللَاِ  بَعذابِ  ب شِّ هِ  أْكَرهَ  َشًء   فلٌسَ  وع  ٌْ ؛ مَما إلَ  ،ّللَاِ  لِقاءَ  َكِرهَ  أماَمه 

 .لِقاَءه   ّللَا   وَكِرهَ 

 صحٌح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الصامت بن عبادة:  الراوي

 [صحٌح: ] المحدث حكم خلصة|  4ٓ٘ٙ: الرقم أو الصفحة البخاري

 شرح الحدٌث تربوٌا ً 

نٌا أنَّ  شكَّ  ال نا البقاِء، دارُ  هً اْلخرةَ  وأنَّ  َفناٍء، دارُ  الدُّ نٌ فً وأنَّ  كعابرِ  االدُّ

 .َسبٌلٍ 

ًُّ  ٌُخبِرُ  الحدٌثِ  هذا وفً ب  للاِ  لِقاءَ  أَحبَّ  َمنْ  أنَّ  وسلَّم علٌه للاُ  صلَّى النَّ

 بالنَّعٌِم، الجزاءِ  ِمن المحبَّةِ  وتلك اللِّقاءِ  هذا على ٌترتَّبُ  لِما لِقاَءه؛ للاُ  أَحبَّ 

 الكراهٌةِ  وتلك اللِّقاءِ  هذا على بُ ٌترتَّ  لِما لِقاَءه؛ للاُ  َكِرهَ  للاِ  لِقاءَ  َكِرهَ  وَمن

 على اْلخرةَ  العْبدِ  إٌثارُ  هً اللِّقاءِ  وَمحبَّةُ  والِعقاِب، بالَعذابِ  الَجزاءِ  ِمنَ 

نٌا، نٌا، فً القٌامِ  ُطولِ  ُحبِّ  وَعدمُ  الدُّ  عنها، لبِلرتحالِ  واالستعدادُ  الدُّ

ارِ  إلى المصٌرُ : ِباللِّقاءِ  والمرادُ  ٌْس للاِ  عندَ  ما وطلَبُ  اْلخرةِ  الدَّ  الؽرضُ  ول
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ًِّ  َقولَ  عنها للاُ  رِضً عابشةُ  الُمؤِمنٌنَ  أُمُّ  اسَتْشَكلَتْ  وقدِ  الموَت، به ب  النَّ

 ِبطبٌعةِ  أحد   ٌُِحبُّه ال الموتَ  ألنَّ  ؛«للاِ  لقاءَ  أحبَّ  َمنْ : »وسلَّم علٌه للاُ  صلَّى

ٌَّن علٌه، ُجِبلوا وما النَّاسِ  ِخلقةِ   المقصودَ  أنَّ  وسلَّم علٌه للاُ  صلَّى لها فب

 ِمنَ  الُبشرى ٌَرى فإنَّه الموتُ  جاَءه إذا الُمؤِمنَ  أنَّ  المقصودُ  َبلِ  ذلك، لٌسَ 

نتِظُره لَِما وتعالَى ُسبحاَنه للاِ   أحبَّ  َشًء   ٌكونُ  فبل الجزاِء، ُحسنِ  ِمن عنده ٌَ

اوأ لقاَءه، للاُ  وأحبَّ  للاِ  لِقاءَ  فأَحبَّ  ذلك، ِمن إلٌه  جاَءه إذا فإنَّه الكافرُ  مَّ

ه، أمامَ  حّقًا والنَّكالِ  العذابِ  ِمنَ  ربُّه َوَعَده ما ٌَرى الموتُ  ٌْ  ٌكونُ  فبل عٌَن

 .لِقاَءه للاُ  وكرهَ  للِا، لقاءَ  فكِرهَ  ذلك، ِمن إلٌه أكَرهَ  َشًء  

ِة، المحبَّةَ  قاَبلَ  فإنَّه العمِل؛ ِجنسِ  ِمن المجازاةَ  أنَّ  :الَحدٌثِ  وفً --ٔ  ِبالمحبَّ

 .ِبالكراهةِ  والكراهةَ 

 .اْلِخرةِ  فً وَجلَّ  عزَّ  للاِ  عند فٌما الترؼٌبُ : وفٌه --ٕ

لٌقُ  ما على وَجلَّ  عزَّ  للِ  والُكرهِ  الُحبِّ  ِصفةِ  إثباتُ : وفٌه --ٖ  .ُسبحاَنه به ٌَ

 شرح حدٌث: إذا أخذت كرٌمتً عبدي فً الدنٌا --4

نٌا فً عبدي رٌمَتًك أخذت   إذا: ٌقول   ّللَاَ  إنَ  --ٙٔ ك ن لم الدُّ  جزاء   لَه   ٌَ

 الجَنةَ  إاَل  عندي

 الترمذي صحٌح:  المصدر|  األلبانً:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 صحٌح:  المحدث حكم خلصة|  ٕٓٓٗ:  الرقم أو الصفحة

 شرح الحدٌث تربوٌاً 

 فَقدها َمن َثوابُ  مَعظُ  ولذلك اإلنساِن؛ على النِّعمِ  أَجلِّ  ِمن البَصرِ  ِنعمةُ 

 .ذلك فً األجرَ  وابَتؽى وصَبر،

ًُّ  ٌقولُ  الحدٌثِ  هذا وفً ب  أَخذتُ  إذا: ٌقولُ  للاَ  إنَّ : "وسلَّم علٌَه للاُ  صلَّى النَّ

نٌا، فً أعمى العبدُ  هذا ٌُصِبحَ  أن والمعنى َعٌَنٌه،: أي ،"َعبدي كرٌَمَتً  الدُّ

ُكنْ  لم" حةٍ  رواٌةٍ  وفً ،"الجنَّةُ  إالَّ  ِعندي جزاء   له ٌَ  َعْبدي ابَتلٌَتُ  إذا: "موضِّ

 واحتَسب صَبر إن: أي ،"ُمحتِسًبا فصَبر: "أخرى وفً ،"فصَبر بَحبٌبَتٌه
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اِبرٌن للاُ  وَعد ما واستحَضر ذلك،  أعَظمِ  ِمن والعمى الثَّواِب، ِمن الصَّ

ها الببلٌا، ٌُجِزلُ  اإلنساِن، على وأَشدِّ  .صبِره ثوابَ  له للاُ  فس

برِ  فضٌلةِ  بٌانُ  :الحدٌثِ  وفً  سبحانه للاِ  ِعندَ  وأجِره الببلِء، على الصَّ

 .وتعالى

 شرح حدٌث: إذا هم عبدي بحسة، ولم ٌعملها --9

ولِ  َعنْ  --4ٔ  َهمَ  إَِذا: َوَجلَ  َعزَ  ّللَا   قالَ : قالَ  َوَسلَمَ  علٌه ّللَا   َصلَى ّللاِ  َرس 

ْعَمْلَها، َولَمْ  بَحَسَنة   َعْبِدي  َعْشرَ  َكَتْبت َها َعِملََها فإنْ  َحَسَنًة، له َتْبت َهاكَ  ٌَ

، ِمَئةِ  َسْبعِ  إلى َحَسَنات   َئة   َهمَ  وإَذا ِضْعف  ٌِّ ْعَمْلَها، َولَمْ  بَس  علٌه، أَْكت ْبَها لَمْ  ٌَ

َئةً  َكَتْبت َها َعِملََها فإنْ  ٌِّ  .َواِحَدةً  َس

 مسلم ٌحصح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هرٌرة أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خلصة|  مشابهة أحادٌث|  9ٕٔ:  الرقم أو الصفحة

 [صحٌح]

ئاتِ  الَحَسناتِ  َكَتبَ  ّللَاَ  إنَ  --9ٔ ٌِّ ٌَنَ  ث مَ  والَس  َفلَمْ  بَحَسَنة   َهمَ  فَمن ذلَك، َب

ْعَمْلها،  ّللَا   َكَتَبها لَها،َفَعمِ  بها َهمَ  هو فإنْ  كاِملًَة، َحَسَنةً  ِعْنَده   له ّللَا   َكَتَبها ٌَ

، َعْشرَ  ِعْنَده   له ، ِماَئةِ  َسْبعِ  إلى َحَسنات   وَمن َكثٌَِرة ، أْضعاف   إلى ِضْعف 

َئة   َهمَ  ٌِّ ْعَمْلها، َفلَمْ  بَس  بها َهمَ  هو فإنْ  كاِملًَة، َحَسَنةً  ِعْنَده   له ّللَا   َكَتَبها ٌَ

َئةً  له ّللَا   َكَتَبها َفَعِملَها، ٌِّ  .ةً واِحدَ  َس

 صحٌح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدّللا:  الراوي

 [صحٌح: ] المحدث حكم خلصة|  8ٔٗٙ: الرقم أو الصفحة البخاري

 ٌسٌر باختلف( ٖٔٔ) مسلم أخرجه:  التخرٌج

 شرح الحدٌث تربوٌا ً 

حمِة، واِسعُ  وَجلَّ  َعزَّ  للاُ  ن دابرة   لِعباِده وُمعاملُته الَعطاِء، َجزٌلُ  الرَّ ٌْ  ب

 .والَفضلِ  الَعدلِ 
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 الَحَسناتِ  ِكتابةِ  فً الِعبادِ  مع وَجلَّ  َعزَّ  للاِ  لَِكَرمِ  َبٌان   الحدٌثِ  هذا وفً

باِت؛ ٌِّ ٌَروي والسَّ ًُّ  ف ب ًِّ  الحدٌثِ  هذا فً وسلَّم علٌه للاُ  صلَّى النَّ  الذي القُدس

ْروٌه  الَحَسناتِ  بِكتابةِ  الحَفظةَ  كةَ الَمبلبِ  أَمرَ  للاَ  أنَّ : وجلَّ  عزَّ  ربِّه عن ٌَ

ٌِّباتِ  ه للعْبِد؛ والسَّ ٌَ ٌُجاز ارِ  فً ِبهما ل رَ  وَجلَّ  َعزَّ  للاَ  أنَّ  أو اْلخرِة، الدَّ  َقدَّ

ٌِّباتِ  الَحَسناتِ  ٌَّن ثمَّ  ُسبحاَنه، ِعْلِمه َوْفقَ  َقدًٌما والسَّ ٌْؾ للَملَكٌنِ  ب كُتباِنها، ك ٌَ 

ٌَّةُ  هو والَهمُّ  «بَحَسنةٍ  َهمَّ  فَمن»  َحَسنةً  َنَوى فَمن: والمعنى الَعزِم، وَعقدُ  الن

فَعلَها، أنْ  وأراد فَعْلها لم ولكنَّه ٌَ  َحَسنةً  ِعنده للاُ  َكَتبها مانٍع، لؽٌرِ  أو لمانٍع، ٌَ

رَ  كاملةً  ٌْ بلعُ  َمنقوصٍة، ؼ ٌَّةِ  على الَملَكِ  واطِّ  الَقلبِ  ِفعلِ  ِمن هً التً الن

ٌَّاه، عالىتَ  للاِ  بإْطبلعِ  ٌَكونُ   عزَّ  للاُ  َكَتبها فَعِملها، بالَحَسنةِ  الَعبدُ  همَّ  فإذا إ

 أضعاؾٍ  إلى ِضعٍؾ، ِمابةِ  َسبعِ  إلى َحَسناٍت، َعْشرِ  ِمن وضاعَفها وجلَّ 

ْنِفقُونَ  الَِّذٌنَ  َمَثلُ : }تعالى قال كما َكثٌرٍة، ِ  َسبٌِلِ  ِفً أَْمَوالَُهمْ  ٌُ  َحبَّةٍ  َكَمَثلِ  للاَّ

ُ  َحبَّةٍ  ِماَبةُ  ُسْنُبلَةٍ  ُكلِّ  فًِ َسَناِبلَ  َسْبعَ  أَْنَبَتتْ  َشاءُ  لَِمنْ  ٌَُضاِعؾُ  َوللاَّ ٌَ  ُ  َوللاَّ

 الَعزِم، وِصدقِ  اإلخبلِص  بحَسبِ  وذلك ؛[ٕٔٙ: البقرة{ ]َعلٌِم   َواِسع  

ي الَقلِب، وُحضورِ  ٌِّبةٍ  َعَملَ  َنوى وِمن. النَّفعِ  وَتعدِّ عَمْلها فلمْ  س  نمِ  خْوًفا- ٌَ

نقُصُ  ال كاملًة؛ َحسنةً  ِعنده للاُ  َكَتبها -منه وَحٌاءً  للاِ  ، َثواِبها ِمن ٌَ  فإنْ  َشًء 

ٌِّبةً  علٌه للاُ  َكَتبها فَعِملها، بها همَّ   فً كما ُمضاَعفةٍ  أو ِزٌادةٍ  دونَ  واحدةً  س

 .الَحَسناتِ 

ِة؛ هذه على للاِ  فْضلِ  َسعةِ  َبٌانُ  :الَحدٌثِ  وفً دُخلُ  ال كاد ذلك لْوال إذ األمَّ ٌَ 

َة؛ أحد   ٌِّباتِ  العبادِ  َعَملَ  ألنَّ  الجنَّ  .للَحَسناتِ  َعملِهم ِمن أكثرُ  للسَّ

 شرح الحدٌث: أعددت لعبادي الصالحٌن ما ال عٌن رأت --8

ن   ال ما الَصالِِحٌَن، لِِعباِديَ  أْعَدْدت  : وجلَ  عزَ  ّللَا   قالَ  --8ٔ ٌْ  وال َرأَْت، َع

ن   ، َقْلبِ  علَى َخَطرَ  وال َسِمَعْت، أ ذ  ْخًرا، َبَشر  م   ما َبْلهَ  ذ   .علٌه ّللَا   أْطلََعك 

 مسلم صحٌح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هرٌرة أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خلصة|  مشابهة أحادٌث|  9ٕٕٗ:  الرقم أو الصفحة

 [صحٌح]
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ن   ال ما َصالِِحٌَن،ال لِِعباِدي أْعَدْدت  : وَتعالَى َتباَركَ  ّللَا   قالَ  --ٕٓ ٌْ  َرأَْت، َع

ن   وال َرةَ  أبو قالَ . َبَشر   َقْلبِ  علَى َخَطرَ  وال َسِمَعْت، أ ذ  ٌْ َر وا: ه   إنْ  اْقَرؤ 

ًَ  َما َنْفس   َتْعلَم   َفَل : }ِشْئت مْ  ٌ ن   ق َرةِ  ِمنْ  لَه مْ  أ ْخفِ  قال[. 4ٔ: السجدة{ ]أَْع

رٌرةَ  أبو قَرأ :صالِح   أبً عن األعَمِش، عن م عاوٌَة، أبو ٌ ن   ق َراتِ : )ه   (.أْع

 البخاري صحٌح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هرٌرة أبو:  الراوي

: وقوله[ ]صحٌح: ] المحدث حكم خلصة|  448ٗ: الرقم أو الصفحة

 [معلق... معاوٌة أبو قال

 (9ٕٕٗ) ومسلم ،(448ٗ) البخاري أخرجه:  التخرٌج

 شرح الحدٌث تربوٌا ً 

ْذُكُره كان ما شَِّراتِ المبَ  ِمن ٌَ  ًُّ ِب تِه وسلَّم علٌه للاُ  صلَّى النَّ  َنعٌمِ  ِمن ألُمَّ

ه وما الجنَّةِ  الحٌنَ  للاُ  أعدَّ ِته َتثبٌت   هذا وفً منهم، للصَّ  ما َعَرفوا إذا ألُمَّ

ِجدونه ٌَ حَمةِ  ِمن للا عندَ  س قاهَ  للاَ  خاؾ لَِمن والَكَراَمة الرَّ  وَعِمل واتَّ

 .الصالحاتِ 

ٌَّةِ  األحادٌثِ  ِمن الَحدٌثُ  وهذا ًُّ  ٌَروٌها التً القُُدس ِب  وسلَّم علٌه للاُ  صلَّى النَّ

ةِ  َربِّ  عن : وتعالَى تباَرك للاُ  قال: »ٌقولُ  وفٌه وتعالَى، َتباَرك العزَّ

ٌَّأْتُ  خلْقتُ : أي ،«أعَدْدتُ  عَملون الذٌن للِعبادِ  الجنَّةِ  فً وه الحاِت، ٌَ  الصَّ

ْسَعون ٌَ : أي للتَّشرٌِؾ، «لعباِدي: »قوله فً واإلضاَفةُ  الخٌِر، فً و

 َتَره لم ما لهمْ  وأَعدَّ  ُسبحانه للاُ  خلق فقد األعماِل، بِتلك منهم المْخلِصٌنَ 

، ن  ٌْ نٌا، فً أُذن   وبوْصِفه به َتسمعْ  ولم ع ن» وَتنكٌرُ  الدُّ ٌْ  فً «أُُذن»و «ع

نٍ  أيُّ  َتَره لمْ  ما الجنَّةِ  فً نُ ٌكو: أي الشُّموَل، ٌُفٌدُ  النَّفًِ  ِسٌاقِ  ٌْ  ِمن ع

ٌُِن،  قْلبِ  على َخَطر وال» اْلَذاِن، ِمن أُذنٍ  أيُّ  وِبوصِفه به َتسَمعْ  ولم األع

ُمرَّ  ولمْ : أي ،«بَشرٍ  ُره أو ٌُشبُِهه ما أحدٍ  عْقلِ  على ٌَ  فكلُّ  النَّعٌِم، ِمن ٌَتصوَّ

ٌَّله َشًءٍ  ا أفضلُ  فِفٌها ؛الجنَّةِ  َنعٌمِ  ِمن قلب   أو عْقل   تخ ٌَّله، ممَّ  واستشهد تخ

ًَ  ُهَرٌرةَ  أبو ًَ  َما َنْفس   َتْعلَمُ  َفبَل : }تعالى للاِ  بَقولِ  عنه للاُ  َرِض  ِمنْ  لَُهمْ  أُْخِف

ةِ  ٌُنٍ  قُرَّ  الذي للاِ  كتابِ  ِمن قاله ما ِمصَداقُ  هذا: أي ،[7ٔ: السجدة{ ]أَْع

علَمُ  ال أنَّه أخَبرَ  رُ  وال أحد   ٌَ  تَقرُّ  الذي النَّعٌمِ  ِمن النَّاسِ  عن للاُ  خبَّأه ما ٌَتصوَّ
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 جزاء   فهو تعالَى، للاِ  عندَ  القٌامةِ  ٌومَ  به وتفَرحُ  وَتسَعدُ  َتْهدأُ : أي العٌُن، به

 .لِعَظِمه للاُ  إالَّ  به ٌحٌطُ  ال

اعاتِ  َعَملِ  على الَحثُّ : الَحدٌثِ  وفً --ٔ  بما للَفوزِ  المنَكراِت؛ وَتْركِ  الطَّ

ه الحٌن لعباِده للاُ  أَعدَّ  .الصَّ

ا ٌشاءُ  ما ٌخلُقُ  وأنَّه ُسبحاَنه للاِ  َفضلِ  َسعةِ  بٌانُ : وفٌه --ٕ  به ٌُحٌطُ  ال ممَّ

 .الَبَشرُ 

 شرح حدٌث: افترضت على أمتك خمس صلوات --ٓٔ

 عندي وَعِهْدت   صلوات   خمسَ  أَمتِكَ  علَى افترضت   وجلَ  عزَ  ّللَا   قالَ  --ٕٔ

 فل علٌهنَ  ٌحافِظ لم ومن الجَنةَ  أدخلت ه   لوقتِِهنَ  علٌهنَ  حافظَ  من أَنه   َعْهًدا

 عندي لَه َعْهدَ 

:  المصدر|  األلبانً:  المحدث|  ربعً بن الحارث قتادة أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خلصة|  ٓٙٔٔ:  الرقم أو الصفحة ماجه ابن صحٌح

 حسن

 له واللفظ( ٖٓٗٔ) جهما وابن ،(ٖٓٗ) داود أبو أخرجه:  التخرٌج

، خمس   أمتِك على فَرْضت   إنً:  -تعالى -ّللا   قال --ٕٕ  وَعِهْدت   صلوات 

 لم وَمن الجنَة، أدخلت ه لوقتِهن علٌهنَ  ٌحافظ   جاءَ  َمن أنه" عهًدا عندي

 .عندي له عهدَ  فل علٌهَن؛ ٌ حافِظْ 

:  مصدرال|  األلبانً:  المحدث|  ربعً بن الحارث قتادة أبو:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خلصة|  ٖٓٗ: الرقم أو الصفحة داود أبً صحٌح

 (ٖٓٗٔ) ماجه وابن له، واللفظ( ٖٓٗ) داود أبو أخرجه:  التخرٌج

 شرح الحدٌث تربوٌا ً 

بلةُ  لُ  الصَّ  ٌُحاِفظَ  أن المسلِمِ  وعلى القٌاَمِة، ٌومَ  العْبدُ  علٌها ٌُحاَسبُ  ما أوَّ

 .الفابزٌن منَ  ٌكونَ  حتَّى تعالَى؛ للاُ  َمَرهأ كما ٌُقٌَمها وأن علٌها،
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ًِّ  الَحدٌثِ  هذا وفً ًُّ  ٌقولُ  القُدس : َتعالى للاُ  قال: وسلَّم علٌه للاُ  صلَّى النب

ِتك على" وأوَجْبُت، كتْبتُ : أي ،"فَرضتُ  إنًِّ" ُد، ٌا: أي ،"أُمَّ  خْمسَ " محمَّ

ومِ  فً ؛"َصلَواتٍ  ٌَ لِة، ال  وْعًدا وعدتُ : أي ،"ْهًداع عندي وعِهدتُ " واللٌَّ

ًقا، لواتِ  على: أي ،"علٌِهنَّ  ٌُحاِفظُ " القٌاَمِة، ٌومَ  ؛"جاء َمن أنَّه" مَوثَّ  الصَّ

 ؛"الجنَّةَ  أدَخْلُته" تأْخٌٍر، دون ِمٌقاتهنَّ  على: أي ،"لوْقتِهنَّ " الخْمِس،

لواتِ  على: أي ،"علٌهنَّ  ٌُحاِفظْ  لم وَمن" بَرْحمتً،  بأن الخْمِس؛ الصَّ

َعها ٌَّ  أْمُره بل الجنَِّة، ُدخولِ  فً ؛"عندي له َعْهدَ  فبل" بْعَضها؛ أو كلَّها، ض

ض   ًَّ  مَفوَّ بُته، ِشبتُ  إن إل  .له ؼَفْرتُ  ِشبتُ  وإن عذَّ

بلةِ  على المحافظةِ  على الحثُّ  :الَحدٌثِ  وفً لِ  فً الصَّ  والتحذٌرُ  وقِتها، أوَّ

بلةِ  َتْركِ  ِمن  .أوقاِتها وَتضٌٌعِ  الصَّ

ْؤِمن   ِعَباِدي ِمن أْصَبحَ ح حدٌث شر --ٔٔ ، بً م   وَكافِر 

ْبحِ  َصَلةَ  وسلَمَ  علٌه ّللا   َصلَى ّللَاِ  َرسول   لََنا َصلَى --ٖٕ ٌَةِ  الصُّ بِ ٌْ َد  بالح 

لَِة، ِمنَ  َكاَنتْ  َسَماء   إْثرِ  علَى ٌْ  هلْ : َفقالَ  الَناِس، علَى أْقَبلَ  اْنَصَرفَ  َفلََما اللَ

ونَ  ْم؟ قالَ  اَماذَ  َتْدر  ك   ِعَباِدي ِمن أْصَبحَ : قالَ  أْعلَم ، وَرسول ه   ّللَا  : قالوا َربُّ

ْؤِمن   ، بً م  ِطْرَنا: قالَ  َمن فأَما وَكافِر  ْؤِمن   َفذلكَ  وَرْحَمتِِه، ّللَاِ  بَفْضلِ  م   بً م 

ْؤِمن   بً َكافِر   َفذلكَ  وَكَذا، َكَذا بَنْوءِ : قالَ  َمن وأََما بالَكْوَكِب، وَكافِر    وم 

 .بالَكْوَكبِ 

 صحٌح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الجهنً خالد بن زٌد:  الراوي

 حكم خلصة|  مشابهة أحادٌث|  9ٗٙ:  الرقم أو الصفحةةالبخارٌ

 [صحٌح: ] المحدث

 شرح الحدٌث تربوٌا ً 

ٌَّةِ  فً الناسُ  كان عتِقدون الجاهل  قٌقًة،ح المطرِ  ُنزولِ  فً َسبب   النُّجومَ  أنَّ  ٌَ

ًُّ  وكان ِته إخراجِ  على حرًٌصا وسلَّمَ  علٌه للاُ  صلَّى النب ٌَّةِ  ِمن أُمَّ  الجاهل

 ِمن فٌه وما وَشرابِعه، اإلسبلمِ  إلى شرٍك، وآثامِ  ُشرورٍ  ِمن فٌها ما بُكلِّ 

ًُّ  خالِدٍ  بنُ  َزٌدُ  ٌَحكً الحدٌثِ  هذا وفً. وَتوحٌدٍ  َخٌرٍ  ًَ  الُجَهن  عنه للاُ  َرض

بحِ  َصبلةَ  صلَّى وسلَّمَ  علٌه للاُ  صلَّى للاِ  َرسولَ  أنَّ  ةِ  الصُّ ٌَ ب ٌْ  وهً- بالُحَد
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َة، ِمن َقرٌبة   َقرٌة   ٌَت َمكَّ ةَ  ُسمِّ ٌَ ب ٌْ  كاَنت َسماءٍ  أََثرِ  على -فٌها ِببرٍ  باسمِ  الُحَد

ِل، ِمن بحِ  َصبلةَ  صلَّى: أي اللٌَّ ةِ  فً الصُّ ٌَ ب ٌْ  ِتلك فً َنَزل َمَطرٍ  بْعدَ  الُحَد

ا ٌلِة،اللَّ  ًُّ  سلَّمَ  فلمَّ  على أقَبلَ  َصبلِته، ِمن وانتَهى وسلَّمَ  علٌه للاُ  صلَّى النب

 وجلَّ؟ عزَّ  ربُّكم قال ماذا َتْدرونَ  هل: فَسألَهم الشَّرٌِؾ، بوْجِهه النَّاس

حابةِ  ِمن أَدبٍ  ُحسنُ  وهذا أعلَُم، وَرسولُه للاُ : فأجابوه ًَ  الصَّ  عنهم للاُ  َرض

 للاُ  قال: فقال وسلََّم، علٌه للاُ  صلَّى ولرسولِه وَجلَّ، عزَّ  للِ  مرِ األ َتسلٌمِ  فً

، بً ُمؤِمن   ِعبادي ِمن أصَبحَ : تعالى  بالنِّسبةِ  النَّاسُ  أصَبحَ : والمعنى وكاِفر 

 َشًٌبا، به ٌُشِركُ  ال تعالى باللِ  مؤِمنٍ  ِقسمٍ : ِقسَمٌنِ  على األمطارِ  ُنزولِ  إلى

ٌَّةِ بَوحد كاِفرٍ  وِقسمٍ  ا. تعالى للاِ  ان  وَرحمِته، للاِ  بَفضلِ  ُمِطْرنا: قال َمن فأمَّ

ٌَّةِ  ُمؤِمن فذلِك تعالى؛ للاِ  إلى حقٌقةً  األمطارِ  إنزالَ  فأسَندَ   وكاِفر   للا، بوحدان

ا. بالَكوِكبِ   فذلِك -الَقمرِ  َمنِزلُ  والنوءُ - وكذا كذا بَنْوءِ  ُمطِرنا: قال َمن وأمَّ

 الحواِدثِ  ِمن وؼٌَرها األمطارَ  نَسبَ  فَمن بالَكوَكِب، مؤِمن   بالِل، كاِفر  

ٌَّةِ  كاتِ  إلى األرض  الفاِعلُ  أنَّها ُمعتِقًدا وُسقوِطها ُطلوِعها فً الَكواِكبِ  َتحرُّ

، ًُّ ٌَّةِ  َتوحٌدِ  فً ُمشِرك   كاِفر   فهو الحقٌق بوب دُخلُ  وال. الرُّ  لو ما ذلك فً ٌَ

ْوءَ  َجَعل وجلَّ  عزَّ  للاَ  أنَّ  القابلُ  أرادَ   ِمن وسبًبا له، وَوْقًتا لِلَمطِر، عبلمةً  النَّ

، ال مؤِمن   فهذا أسباِبه، لَزُمه كافر  ٌَ علَمَ  أنْ  هذا مع و  لِِحْكمةِ  الماءِ  ُنزولَ  أنَّ  ٌَ

ةً  ألنَّه ذلك؛ ِبَؽٌرِ  ال وُقْدرِته، وَرحمِته تعالَى للاِ  ْوءِ  ٌُنِزلُه مرَّ ةً  ِبالنَّ  بَؽٌرِ  ومرَّ

قولَ  أن مؤِمنٍ  لُِكلِّ  واألَحبُّ  هو، إالَّ  إلهَ  ال ٌَشاءُ  َكٌؾ ٍء،َنوْ  هَ  كما ٌَ ًُّ  وجَّ  النب

 َطرحُ : الحدٌثِ  وفً. «وَرْحَمِته للاِ  ِبَفضلِ  ُمِطْرنا: »وسلَّمَ  علٌه للاُ  صلَّى

لوا أن لُهم َتنبًٌها أصحاِبه؛ على الَمسألةَ  اإلمامِ  َتأمَّ قَّةِ  ِمن فٌها ما ٌَ : ٌهوف. الدِّ

بلةِ  بْعدَ  للمأمومٌنَ  بوْجِهه اإلمامِ  اسِتدارةُ   .الصَّ

 إَن عبًدا أصَححت  له  جسَمه  شرح حدٌث  --ٕٔ

 علٌهِ  ووَسعت   ، جسَمه   له   أصَححت   عبًدا إنَ :  ٌقول   تعالى ّللاَ  إنَ  --ٕٗ

فِد   ال أعوام   خمسة   علٌهِ  تمضً ، َمعٌشتِهِ  فً ٌَ  ًَ  لَمحروم   إل

 صحٌح:  المصدر|  األلبانً:  المحدث|  الخدري سعٌد أبو:  الراوي

 صحٌح:  المحدث حكم خلصة|  8ٓ8ٔ: الرقم أو الصفحة الجامع

 شرح الحدٌث تربوٌا ً 
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 فهو َسبٌبًل؛ إلٌه اسَتطاعَ  لَِمنِ  اإلسبلمِ  أركانِ  أَحدُ  الَحرامِ  للاِ  َبٌتِ  إلى الَحجُّ 

بُ  الَّتً الِعباداتِ  أشَرؾِ  ِمن تقرَّ  .وجلَّ  عزَّ  للاِ  إلى دُ الِعبا بها ٌَ

قولُ  الَحدٌثِ  هذا وفً ٌَ  ًُّ ب  إنَّ : "ٌَقولُ  َتعالى للاَ  إنَّ : "وسلَّمَ  علٌه للاُ  صلَّى النَّ

ةِ  بإسباغِ  ،"ِجسَمه له أصَححتُ " الُمَكلَُّؾ، الُمسلِمُ : به والُمرادُ  ،"َعبًدا حَّ  الصِّ

، به َتنِزلْ  فلم علٌه، والعافٌةِ  عتُ " ِعلَّة   ِرزًقا بِرزِقه ،"َمعٌَشِته فً لٌهع وَوسَّ

ٌادةِ  الَوفٌِر، والمالِ  القُوتِ  ِمنَ  فٌهِ  ٌَعٌشُ  ِفٌَما واِسًعا ِته، على بالزِّ ٌَ  ِكفا

ِفدُ  ال أعوامٍ  َخمسةُ  علٌه َتمضً" ٌَ ، ًَّ  علٌه َمرَّ  إذا أنَّه بَمعنى ،"لََمحروم   إل

قِصُدها وال عبُة،الكَ  وهو الَحرامَ  للاِ  َبٌتَ  ٌَزورُ  وال َسنواتٍ  َخمسُ   بُنُسكٍ  ٌَ

ةِ  ِمنَ  المستطٌعِ  حالةِ  على وهو ُعمرٍة، أو َحج   ِمن حَّ  فإنَّه الماِل، وَوفرةِ  الصِّ

 تعالى للاَ  أنَّ : الَمعنى أوِ  َتعالى، للاِ  ِمنَ  عظٌمٍ  وأجرٍ  َكثٌٍر، َخٌرٍ  ِمن َمحروم  

 الُؽفراِن؛ وُعمومِ  ِب،الثَّوا َمزٌدِ  ِمن أو الَخٌِر، ِمنَ  بالِحرمانِ  علٌه ٌَقضً

نِ  َخٌرُ  َقصِده فً ما َتَركَ  أِلنَّه ٌْ اَر  الَخٌَر، َنْفَسه َحَرمَ  فقد ُعذٍر، لَِؽٌرِ  الدَّ

ومِ  ُذنوُبه له َمؽفوًرا الَمرءُ  منهما ٌَرِجعُ  والُعمرةُ  الَمبرورُ  والَحجُّ  ٌَ  َولَدْته َك

ه  .أُمُّ

زقِ  ٌرِ َكث الِجسِم، َصحٌحِ  َحثُّ : الَحدٌثِ  هذا وفً --ٔ  ٌَخُرجَ  أنْ  على الرِّ

 .ُعمرةٍ  أو بَحج   وجلَّ  عزَّ  للاِ  َبٌتَ  قاِصًدا

دُ : وفٌه --ٕ ةِ  هذه ِمثلِ  فً الَحرامِ  للاِ  بٌتِ  زٌارةِ  تأكُّ  . الُمدَّ

 شرح حدٌث: إن عبدي المؤمن بمنزلة كل خٌر --ٖٔ

نًٌح ، خٌر   كلِّ  بمنزلةِ  عندي المؤمنَ  عبدي إنَ :  ٌقول   ّللاَ  إنَ  --ٕ٘  مد 

هِ  بٌنِ  ِمن نفَسه   أنزع   وأنا ٌْ  جنَب

 الجامع صحٌح:  المصدر|  األلبانً:  المحدث|  هرٌرة أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خلصة|  مشابهة أحادٌث|  8ٔٓٔ:  الرقم أو الصفحة

 صحٌح

 شرح الحدٌث تربوٌا ً 
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ذُكرَ  أنْ  خًٌرا وأعَظُمه للمؤمِن، خٌر   حالٍ  كلِّ  على للاِ  ِذكرُ   فً للاَ  ٌَ

 .واالبتبلءِ  الُمصٌبةِ 

ًِّ  الَحدٌثِ  هذا وفً ًُّ  ٌقولُ  القُدس ب : ٌقولُ  للاَ  إنَّ : "وسلَّمَ  علٌه للاُ  صلَّى النَّ

نالُه ما كلُّ : أي ،"خٌرٍ  كلِّ  ِبَمنزلةِ  عندي المؤمنَ  عْبدي إنَّ   له، خٌر   فهو ٌَ

اءِ  فً للِ  حامًدا رَّ اِء، السَّ رَّ هِ  بٌنِ  ِمن نفَسه نِزعُ أَ  وأنا ٌَحَمُدنً" والضَّ ٌْ  ،"َجْنَب

ْقبِضُ : أي  به نَزلَ  إذا المؤمنَ  أنَّ : والمعنى أَجلُه، حانَ  إذا إلٌه ُروَحه ٌَ

 له، الخٌرِ  أعظمِ  ِمن وذلك لَقضاِبه، ُمسَتسلًِما وجلَّ  عزَّ  للاَ  ٌَحَمدُ  الموتُ 

؛ للعبدِ  َمَثل   وهذا ًِّ فُترُ  وال خٌٍر، لَّ ك إالَّ  َمواله ِمن ٌَرى ال فإنَّه الَحقٌق  عن ٌَ

 .حالٍ  كلِّ  فً ِعبادِته

نَّ  ٌُحِسنُ  دابًما المؤمنَ  أنَّ  بٌانُ  :الَحدٌثِ  وفً   ُسبحاَنه بربِّه الظَّ

 شرح حدٌث: إنا أنزلنا المال إلقام الصلة --ٗٔ

 كان ولو.  الزكاةِ  وإٌتاءِ ،الصلةِ  إلقامِ  المالَ  أنزْلنا إنا:  قال ّللاَ  إنَ  --ٕٙ

 أن ألحبَ ،  وادٌانِ  له كان ولو،  ثان   له ٌكون أن ألَحبَ  اد  و آدمَ  البنِ 

 من على ّللا   ٌتوب   ثم، التُّراب   إال آدمَ  ابنِ  جوفَ  ٌمأل وال، ثالث   لهما ٌكونَ 

 . تاب

 الجامع صحٌح:  المصدر|  األلبانً:  المحدث|  اللٌثً واقد أبو:  الراوي

 صحٌح:  المحدث حكم خلصة|  49ٔٔ:  الرقم أو الصفحة

 إٌَِتاءِ  و ، الَصلةِ  إِلَِقامِ  المالَ  أْنَزْلنا إَنا:  قال جلَ  و عزَ  ّللاَ  إنَ  --4ٕ

ك ونَ  أنْ  أَلحبَ  ، واد   آدمَ  اِلبنِ  كان ولَوْ  الزكاِة،  له   كان لَوْ  و ، َثان   إلٌهِ  ٌَ

ك ونَ  أنْ  أَلحبَ  واِدٌانِ  ْمأَل   ال و ، ثالث   إلٌِهما ٌَ  ، التَُّراب   إاَِل  دمَ آ ابنِ  َجْوفَ  ٌَ

ت وب   ث مَ   تابَ  َمنْ  على ّللا   ٌَ

 السلسلة:  المصدر|  األلبانً:  المحدث|  اللٌثً واقد أبو:  الراوي

 صحٌح:  المحدث حكم خلصة|  8ٖٙٔ: الرقم أو الصفحة الصحٌحة

 شرح الحدٌث تربوٌا ً 
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بةِ  األشٌاءِ  ِمن المالُ  تُ  وله القُلوِب، إلى الُمحبَّ ٌَّ  وهذا َتْنَتهً، ال الَّتً هجاذب

حُ  الحدٌثُ  ًُّ  واقدٍ  أبو روى حٌث ذلك؛ ٌُوضِّ ث ًَّ  نأْتً كنَّا: "قال اللٌَّ ب  صلَّى النَّ

ُثنا، علٌه، نَزلَ  إذا وسلَّمَ  علٌه للاُ  ٌُحدِّ  وجلَّ  عزَّ  للاَ  إنَّ : ٌومٍ  ذاتَ  لنا فقال ف

بلةِ  إلقامِ  المالَ  أنَزْلنا إنَّا: قال كاةِ ا وإٌتاءِ  الصَّ  أنَزلَ  ُسبحاَنه للاَ  إنَّ : أي ،"لزَّ

ن وجَعلَهُ  وأوَجَدهُ، المالَ  ٌْ ٌُِقٌموا خْلِقه؛ ٌَديْ  ب ٌِن، شعابرَ  به لِ ٌُْظِهروا الدِّ  و

 للاُ  رَزَقُهم ما ٌََضعوا أنْ  ال وؼٌِرهما، وزكاٍة، َصبلٍة، ِمن الشَّرِع؛ معالِمَ 

 الماِل، ِمن: أي ،"وادٍ  آدمَ  البنِ  كانَ  ولو" َموِضِعه، ؼٌرِ  فً المالِ  ِمن

 إلٌهما ٌكونَ  أنْ  أَلحبَّ  وادٌانِ  له كان ولو ثاٍن، إلٌه ٌكونَ  أنْ  أَلحبَّ "

ن ُمنَفِرجٍ  كلُّ  هو: والوادي ،"ثالث   ٌْ مؤَلُ  وال" آكاٍم، أو ِجبالٍ  ب  آدمَ  ابنِ  جوؾَ  ٌَ

َملُّ  ال أنَّه لكبذ ٌُِرٌدُ  أو القْلَب، بالجوؾِ  ٌُِرٌدَ  أنْ  ٌُحتَملُ  ،"التُّرابُ  إالَّ   ِمن ٌَ

ٌَّال   بَطْبِعه اإلنسانَ  ألنَّ  وذلك الماِل؛ محبَّةِ  ، وفٌه الماِل، ُحبِّ  إلى م  وال طَمع 

ْنَتهً حد   له ولٌس منه، ٌَشَبعُ  ِته ِمن كان ما إالَّ  إلٌه، ٌَ  التُّراُب، وهو مادَّ

توبُ " ٌَ قَبلُ : أي ،"تابَ  َمن على للاُ  و قَبلُها َكما الَحرٌِص، َتوبةَ  ٌَ  .َؼٌِرهِ  ِمن ٌَ

 .صحٌح   معناهُ ولكنَّ  القُرآِن، ِمن لَْفًظا الَمنسوَخةٍ  المعانً ِمن الحدٌثُ  وهذا

ُدلُّ  ما :الحدٌثِ  فً --ٔ ًَّ  أنَّ  على ٌَ  ٌَمؤَلُ  ال وأنَّهُ  الماِل، َكثَرةُ  ٌُشِبُعه ال اْلَدم

 .التُّرابُ  إالَّ  َبطَنه

، ِحرِص  ِمن ٌَُقلِّلُ  ال المالِ  ِمن اإلكثارَ  أنَّ : وفٌه --ٕ ًِّ  ِمن ٌَهِضمُ  َوال اْلَدم

 .َشَرِهه

 .ِبالمالِ  والِفتنةِ  ِبالمالِ  االنِشؽالِ  ِمن الَحَذرُ : وفٌه --ٖ

نَبؽً الُمؤِمنَ  أنَّ : وفٌه --ٗ هِ  أْكَبرَ  ٌَكونَ  أنْ  ٌَ ه وأالَّ  لآِلِخرِة، الَعَملُ  َهمِّ  َتُؽرَّ

نٌا  .وَشَهواُتها الدُّ

 رمت الظلم على نفسًشرح حدٌث: إنً ح --٘ٔ

ًِّ  َعنِ  --9ٕ  َوَتَعالَى، َتَباَركَ  ّللاِ  َعنِ  َرَوى فٌِما وسلَمَ  علٌه ّللَا   َصلَى الَنب

ْلمَ  َحَرْمت   إنًِّ ِعَباِدي، ٌا: قالَ  أَنه   َنك مْ  َوَجَعْلت ه   َنْفِسً، علَى الظُّ ٌْ َحَرًما، ب  م 

مْ  ِعَباِدي، ٌا َتَظالَم وا، فل لُّك  ، َمن إاَل  ل  َضا ك  ت ه  ٌْ ونًِ َهَد ْم، َفاْسَتْهد   ٌا أَْهِدك 

مْ  ِعَباِدي، لُّك  ، َمن إاَل  َجائِع   ك  ْم، َفاْسَتْطِعم ونًِ أَْطَعْمت ه  لُّك مْ  ِعَباِدي، ٌا أ ْطِعْمك   ك 
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، َمن إاَل  َعار   ونًِ َكَسْوت ه  ْم، َفاْسَتْكس  ك  مْ  ِعَباِدي، ٌا أَْكس  لِ با ت ْخِطئ ونَ  إَنك  ٌْ  للَ

ن وبَ  أَْغفِر   َوأََنا َوالَنَهاِر، ونًِ َجِمًٌعا، الذُّ ْم، أَْغفِرْ  َفاْسَتْغفِر   إَنك مْ  ِعَباِدي، ٌا لَك 

وا لَنْ  ي َتْبل غ  ونًِ، َضرِّ رُّ وا َولَنْ  َفَتض  ونًِ، َنْفِعً َتْبل غ   أنَ  لو ِعَباِدي، ٌا َفَتْنَفع 

مْ  مْ  أََولَك  ْم،وَ  وإْنَسك مْ  َوآِخَرك  ل   َقْلبِ  أَْتَقى علَى َكان وا ِجَنك  ْم؛ َواِحد   َرج   ما ِمنك 

ْلِكً فً ذلكَ  َزادَ  مْ  أنَ  لوْ  ِعَباِدي، ٌا شًٌئا، م  ْم، وإْنَسك مْ  َوآِخَرك مْ  أََولَك   َوِجَنك 

ل   َقْلبِ  أَْفَجرِ  علَى َكان وا ؛ َرج  ْلِكً ِمن ذلكَ  َنَقصَ  ما َواِحد   ِعَباِدي، ٌا شًٌئا، م 

مْ  أنَ  لو مْ  أََولَك  مْ  َوآِخَرك  ْم، وإْنَسك   َفَسأَل ونًِ، َواِحد   َصِعٌد   فً َقام وا َوِجَنك 

ت   ٌْ لَ  فأْعَط ؛ إْنَسان   ك  ْنق ص   كما إاَل  ِعنِدي مَما ذلكَ  َنَقصَ  ما َمْسأَلََته  ٌَ 

ط   ٌَ مْ  هً إَنما ِعَباِدي، ٌا الَبْحَر، أ ْدِخلَ  إَذا الِمْخ ْم، أ ْحِصٌَها أَْعَمال ك   ث مَ  لَك 

مْ  اَها، أ َوفٌِّك  ٌَ ًرا َوَجدَ  فَمن إ ٌْ ْحَمدِ  َخ ٌَ ل وَمنَ  فل ذلكَ  غٌرَ  َوَجدَ  َوَمن ّللَاَ، َفْل ٌَ 

ْلمَ  َنْفِسً علَى َحَرْمت   إنًِّ: رواٌة   وفً. َنْفَسه   إاَل   فل ِعَباِدي، وعلَى الظُّ

 .َتَظالَم وا

 مسلم صحٌح:  المصدر|  مسلم:  لمحدثا|  الغفاري ذر أبو:  الراوي

 [صحٌح: ] المحدث حكم خلصة|  44ٕ٘: الرقم أو الصفحة

 شرح الحدٌث تربوٌا ً 

لمُ  ، الظُّ  لَُظْلم   الشِّْركَ  إِنَّ : }ُسبحاَنه للاُ  قال تعالَى؛ باللِ  الشِّركُ  أعَظُمها أنواع 

 واْلثاِم، المعاصً علِ بفِ  لَِنفِسه الَعبدِ  ُظلمُ : وِمنها ،[ٖٔ: لقمان{ ]َعِظٌم  

ي لَِؽٌِره الَعبدِ  ُظلمُ : ومنها  .ِعْرِضه أو َدِمه أو مالِه على بالتَعدِّ

ًَ  َذر   أبو ٌَْروي الحدٌثِ  هذا وفً ًَّ  أنَّ : عنه للاُ  َرض ب  علٌه للاُ  صلَّى النَّ

ُره، َتكاَثرَ : أي «َتباَرك» ومعنى ،«وتعالَى َتباَرك» للاِ  َعنِ  روى وسلَّمَ  ٌْ  خ

 ُمشاَبهةِ  عن ارتَفعَ : أي «وتعالَى» أثِره، بعضُ  الخٌرِ  هذا فً َظَهرو

ا: »وَتعالَى ُسبحاَنه فقال المخلوقٌَن،  الثَّقلٌنِ  ِمن ِعباَده فخاَطبَ  «ِعباِدي ٌَ

، اإلنسِ  ْمتُ  إنًِّ»  والِجنِّ لمَ » منْعتُ : أي «حرَّ لمُ  «َنْفِسً على الظُّ  هو والظُّ

 وتعالَى ذلك عن ُسبحانه للاُ  َتقدَّس وقدْ  ضِعه،َمو ؼٌرِ  فً الشًَّءِ  َوضعُ 

َنكم وجعْلُته» َمستحٌل ، حقِّه فً فهو علٌه، ٌْ ًما ب  ِبَتحرٌِمه حَكْمتُ : أي «ُمَحرَّ

َنكم فٌما ٌْ ٌَّاكم، وأْلَزْمُته ب  وهذا بعًضا، بعُضكم ٌَظلِمْ  فبل ذلك َعلِمُتم فإذا إ

نكم وجَعْلُته: »تعالَى لقولِه َتوكٌد   ٌْ ًمامُ  ب  .َتحرٌِمه فً َتؽلٌظٍ  وِزٌادةُ  «حرَّ
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 كلِّ  وعن الُهدى، َطرٌقِ  عن ُمبتِعد   كلُّكم: أي «َضال   كلُّكم ِعبادي، ٌا»

ٍة، وَسعادةٍ  َكمالٍ  ٌَّ ٍة، ِدٌن ٌَّ ُته َمن إالَّ » وُدنٌو ٌْ  ُخلِقوا أنَّهم هذا وظاهرُ  ،«هد

بللِ  على : علٌه المتََّفقِ  المشهورِ  الحدٌثِ  وفً تعالَى، للاُ  َهداهُ َمن إالَّ  الضَّ

داِنه فأبواهُ الِفطرِة، على ٌُولَدُ  إالَّ  َمولودٍ  ِمن ما» راِنه أو ٌُهوِّ  أو ٌُنصِّ

ساِنه نهما والجمعُ  «ٌُمجِّ ٌْ  َمبَعثِ  قْبلَ  علٌه كانوا بما َوْصفُهم: هنا المرادَ  أنَّ  ب

دٍ   إٌثارِ  ِمن باِعهمطِ  فً وما ُتِركوا لو وأنَّهم وسلََّم، علٌه للاُ  صلَّى محمَّ

احةِ  الشَّهواتِ   وأنَّ  لََضلُّوا، تعالَى؛ للاِ  َمصنوعاتِ  فً النَّظرِ  وإهمالِ  والرَّ

 أنَّ  ٌَقتِضً وهذا نْفِسه، عندِ  ِمن ال للاِ  عندِ  ِمن هً إنَّما حَصلتْ  لَِمنْ  الهداٌةَ 

هممَ  ودْفعِ  َمصالِحهم جْلبِ  فً تعالَى للاِ  إلى ُمْفتِقرونَ  الخلقِ  جمٌعَ   فً ضارِّ

ملِكونَ  ال الِعبادَ  وأنَّ  وُدنٌاهم، ِدٌنِهم أُمورِ   وأنَّ  كلِّه، ذلك ِمن شًٌبا أِلنفُِسهم ٌَ

لِ  لم َمن تفضَّ زِق؛ ِبالَهدى علٌه للاُ  ٌَ نٌا، فً ٌُْحَرُمهما فإنَّهُ  والرِّ  ولذلك الدُّ

 .لِلهداٌةِ  قكمأُوفِّ  ِمنًِّ واطلُبوه الهَدى َسلونً: أي «أُهِدكم َفاستهُدونً: »قال

ا ِة، باألمورِ  االمتنانِ  ِمن ُسبحانه َفَرغ ولمَّ ٌَّ ٌن ٌَّةِ  األمورِ  فً َشَرع الدِّ نٌو  الدُّ

ٌنِ  األمرٌنِ  على ُمقتِصًرا للَمْرتبتٌِن، َتكمٌبلً   فٌها، أصل   هو وما منها، األَهمَّ

ل    ٌا: »قالف واللُّْبُس، األكلُ : وهما عنهما؛ ٌُْستْؽنى وال لِمنافِعها، وُمكمِّ

عامِ  إلى ُمحتاج   «جابع   كلُّكم ِعبادي  علٌه فَبَسْطتُ  «أطَعْمُته َمن إالَّ » الطَّ

زَق، ُته؛ الرِّ ٌْ ملكونَ  ال َعبٌد   النَّاسَ  ألنَّ  وذلك وأْؼَن زقِ  وَخزابنُ  شًٌبا، ٌَ  الرِّ

ًَ  ِبفضلِه ٌُطِعُمه ال َفَمنْ  وجلَّ، عزَّ  للاِ  ِبٌدِ  : أي ،«َفاستطِعُمونً» جابًعا، َبق

عامَ  اطلُبوا سٌرَ  الطَّ ٌْ ر: أي ،«أُطِعمكم» ِمنًِّ، القُوتِ  وَت سِّ ٌَ  أسبابَ  لكم أُ

ره «عبادي ٌا: »قال ثمَّ  تحصٌلِه، نبٌِه، وَكرَّ  اللِّباسِ  ِمن «عارٍ  كلُّكم» للتَّ

ترِ   فاْطلُبوا الكسوَة، فرَزْقُته «كسوُته َمن إالَّ » َعورِته َسترِ  إلى ُمحتاج   والسِّ

رْ  الكسوَة، ِمنًِّ  َسوءاتِكم، كْشؾِ  َمساوئَ  عْنكم وأُِزلْ  عْوَراتِكم َسْترَ  لكم أٌُسِّ

نا وَدفعِ  َمنافِعنا َجلبِ  عن وَعْجِزنا َفقِرنا على التَّنبٌهِ  ِمن هذا وكلُّ   َمضارِّ

رَ  أنْ  إالَّ  بأنفُِسنا، ٌُِعٌَننا لنا ذلكَ  ٌَخلُقَ  بأنْ  لنا ذلك للاُ  ٌٌُسِّ ٌَصِرؾَ  علٌه، و  و

نا، ما اعنَّ  ةَ  وال َحْولَ  ال: »قولِه َمعنى على َتنبٌه   وهو ٌَُضرُّ ًِّ  باللِ  إالَّ  قوَّ  العل

ا ،«العظٌمِ  لَ  ٌُوِجبُ  ممَّ زقِ  فً للاِ  على التَّوكُّ نِ  الرِّ  .المنفعةِ  َجْلبَ  المتضمِّ

لِ » ُتذِنبونَ : أي «ُتخِطبون إنَّكم عبادي، ٌا: »ُسبحانه قال ثمَّ   رِ والنَّها ِباللٌَّ

نوبَ  أؼفرُ  وأنا ْمحو الَّذي الؽفورُ  فهو «جمًٌعا الذُّ اببٌنَ  ُذنوبَ  ٌَ  التَّ
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 ِعباِدي، ٌا» ذنوبكم «لكم أَْؼِفر المؽفرةَ  ِمنًِّ اْطلُبوا: أي «َفاستْؽِفرونً»

ي تبلُؽوا لَن إنَّكم ونً ُضرِّ : ٌعنً وهذا «َفَتنَفُعونً َنْفِعً َتبلؽوا ولَن َفَتضرُّ

قِدرونَ  ال العبادَ  أنَّ  لُوا أنْ  ٌَ ا؛ وال َنفًعا للاِ  إلى ٌُوصِّ  فً تعالَى للاَ  فإنَّ  ُضّرً

ً   نْفِسه  هم وإنَّما إلٌه، نفُعها ٌعودُ  وال العبادِ  ِبطاعاتِ  له حاجةَ  ال حمٌد   ؼِن

نتفعونَ  رُ  وال بها ٌَ رونَ  هم وإنَّما ِبمعاِصٌهم، ٌَتضرَّ  .بها ٌَتضرَّ

لَكم أنَّ  لو ِعبادي ٌا» نْ  «وآِخَركم» الموجوِدٌنَ  ِمنَ  «أوَّ ٌُوجُد، ِممَّ : َوِقٌل َس

 أَتَقى على كانوا وِجنكم وإِْنسكم» جمٌُعكم، والمرادُ  واألحٌاِء، األمواتِ  ِمنَ 

 ُمْلكً فً ذلك زاد ما» ِعبادتً، على اجَتَمْعُتم لو: أي «منكم رجلٍ  َقْلبِ 

 ُهم بلْ  الِعباِد، ِعبادةِ  ِمن ًءٍ شَ  إلى ٌَحتاجُ  ال ُسبحانه للاَ  أنَّ  بٌانُ  وهو «شًٌبا

لَكم أنَّ  لو ِعبادي، ٌا» إلٌه، ٌَحتاُجون الَّذٌن  كانوا وجنَّكم وإنَسكم وآِخَركم أوَّ

 ما ِعصٌانً على كلُّكم فاجَتَمْعُتم «منكم واحدٍ  رجلٍ  قلبِ  أَْفَجرِ  على

 َتنقُُصه وال المطٌِع، طاعةُ  َتزٌُده ال فإنَّه ؛«ذلك َنقصَ  ما»و َضَرْرُتمونً،

ً   ُسبحانه فهو العاصً، َمعاصً  .ِعباِده عن َؼن

لَكم أنَّ  لو عبادي، ٌا»  اجتمعوا: أي «قاموا وِجنَّكم وإِْنَسكم وآِخَركم، أوَّ

ٌَّدَ  واحٍد، وُمقامٍ  واحدةٍ  أرٍض  فً جمٌعا ؤالَ  وق  واحٍد؛ َمقامٍ  فً باالجتماعِ  السُّ

ؤالِ  َتزاُحمَ  ألنَّ  ا وازدحاَمهم السُّ ْبَهُته، المسؤوَل، دِهشُ ٌُ  ممَّ ٌَ ٌُعِسرُ  و  علٌه و

 َوَقفوا لو فإنَّهم َخزابِنه، وَسعةِ  للاِ  قُدرةِ  فً ٌَسٌر   ذلك ولكنَّ  َمطالِبهم، إنجاحَ 

 إنسانٍ  كلَّ  ُسبحانه فأعطى َمطالَِبهم، أجمعونَ  كلُّهم فَطلَبوا الموقَؾ، ذلك

ً   كلُّ  وكذا ا اإلعطاءُ  ذلك َنقصَ  ما احدٍ و ومكانٍ  واحدٍ  آنٍ  فً مسألََته، ِجنِّ  ِممَّ

ءِ  أو َكالنَّقِص  إالَّ  عندي ًْ نقُصه الَّذي َكالشَّ ٌَطُ  ٌَ  الثَّوبُ  به ٌُخاطُ  ما وهو- الِمْخ

 ُثمَّ  إبرة ، فٌه ُؼِمسَ  إذا البحرَ  فإنَّ  البحَر؛ أُدِخلَ  إذا -ونحِوها َكاإلبرةِ 

نقُصْ  لم أُخرَجتْ   قُدرِته َكمالِ  ِذكرُ  بهذا والمرادُ  شًء ، ِبذلك البحرِ  ِمنَ  ٌَ

 ولوْ  بالعطاِء، َتنقُصُ  وال َتنَفُد، ال وَخزابَنه ُمْلَكه وأنَّ  ُملِكه، وَكمالِ  ُسبحانه،

لٌِن أْعطى  .واحدٍ  َمقامٍ  فً َسألوه ما جمٌعَ  واإلنسِ  الِجنِّ  ِمن واْلِخِرٌن األوَّ

 ُثمَّ  علٌكم، هاوأَكُتبُ  أَحفُظها: أي «أُحِصٌها أعمالُكم هً إنَّما عبادي، ٌا»

ا القٌامةِ  ٌومَ  أعمالِكم جزاءَ  أُعطٌكم ًٌ ا؛ واف ، خًٌرا إنْ  تاّمً ا وإنْ  َفخٌر   َفَشر   شًرّ

 َفْلٌحمدِ » نْفِسه ِمن َخٌرٍ  وعَملَ  ربِّه ِمن َخٌرٍ  َتوِفٌقَ : أي «خًٌرا َوجدَ  فَمنْ »

اه َتوفٌِقه على «للاَ  ٌَّ ا: أي «ذلك رَ ؼٌ َوجدَ  وَمن» الهادَي، ألنَّه لِلخٌِر؛ إ  شًرّ
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حْ  ولم- لوَمنَّ  فبل -عنه وتنفًٌرا له تحقًٌرا به؛ ٌصرِّ  ِمن صَدرَ  ألنَّه نْفَسه؛ إالَّ  ٌَ

 .ضبللِه على باقٍ  ألنَّه أو نْفِسه

لمِ  قُبحُ  :الحدٌثِ  وفً --ٔ  .الظُّ

 مصالِِحهم، جْلبِ  فً تعالَى للاِ  إلى ُمفتِقُرون الخلقِ  جمٌعَ  أنَّ : وفٌه --ٕ

هممَ  ودْفعِ   .وُدنٌاهم ِدٌنِهم أمورِ  فً ضارِّ

ٌَستؽِفُروه العبادُ  ٌَسألَه أنْ  ٌُحبُّ  تعالَى للاَ  أنَّ : وفٌه --ٖ  .و

نقصُ  وال الخْلقِ  ِبطاعةِ  ٌَزٌدُ  ال وجلَّ  عزَّ  ُملَكه أنَّ : وفٌه --ٗ ِتهم ٌَ ٌَ  .بِمعص

 .َتنقُصُ  وال َتنَفدُ  ال ُسبحانه َخزابَنه أنَّ : وفٌه --٘

 ِمن أصاَبه وما تعالى، للاِ  فْضلِ  َفِمن خٌرٍ  ِمن العبدَ  أصابَ  ما أنَّ : وفٌه --ٙ

 .وَهَواه نفِسه َفمنْ  شر  

 .به حوابِجهم وإنزالِ  للاِ  َسؤالِ  على الخلقِ  حثُّ : وفٌه --7

 .ُملِكه وكمالِ  تعالَى قُدرِته كمالِ  ذْكرُ : وفٌه --2

 شرح حدٌث: أنا الرحمن خلقت الرحم --ٙٔ

ًَ  الَرحمن   أَنا:  ّللَا   قالَ  --8ٕ  ، اسمً منَ  اسًما لَها َشَققت   ، الَرحم   َوه

 بتتُّه   قطَعها ومن ، وصلت ه   وصلَها من

 صحٌح:  المصدر|  األلبانً:  المحدث|  عوف بن عبدالرحمن:  الراوي

 صحٌح:  المحدث حكم خلصة|  8ٗٙٔ: الرقم أو الصفحة داود أبً

 شرح الحدٌث تربوٌا ً 

ِحمِ  ِصلةُ  ، أجُرها الرَّ ٌَّنَ  وقد للِا، ِعندَ  عظٌم   وشأُنها كبٌر  ًُّ  لنا ب ب  للاُ  صلَّى النَّ

حمنُ  أنا: وجلَّ  عزَّ  للاُ  قال: "فقال ذلك، وسلَّم علٌَه  بَكثرةِ  ُمتَِّصؾ  : أي ،"الرَّ

حمةِ  ِحمُ  وهً" وسَعِتها، الرَّ ِحمُ  ِبَوصلِها، آمُرُكم الَّتً: أي ،"الرَّ  هً والرَّ

لةُ   لها َشَققتُ " األقَربون، هنا والمرادُ  وؼٌِره، الشَّخِص  بٌنَ  َتكونُ  لَّتًا الصِّ

حمنِ  اسمً ِمن لها أَخذتُ : أي ،"اْسِمً ِمن اسًما  وَصلَها َمن" اسًما، الرَّ
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 بهم، االتِّصالِ  على وداَومَ  بهم، وَرَفق أهلِه، إلى أحَسن َمن: أي ،"وَصلُته

 ولم أهلَه هَجر: أي ،"قَطَعها وَمن" لٌه،ع وأنَعْمتُ  به وَرَفقتُ  إلٌه أحَسنتُ 

 .وإحسانً َرحمتً ِمن قَطعُته: أي ،"َبتتُّه" بهم، وٌتَِّصلْ  إلٌهم ٌُحِسنْ 

 

 شرح حدٌث: أنا أغنً الشركاء عن الشرك --4ٔ

ْرِك، َعنِ  الشَُّركاءِ  أْغَنى أنا: وَتعالَى َتباَركَ  ّللَا   قالَ   --ٖٓ  َعِملَ  َمن الشِّ

 .وِشْرَكه   َتَرْكت ه   غٌِري، َمِعً فٌه أْشَركَ  َعَمًل 

 مسلم صحٌح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هرٌرة أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خلصة|  مشابهة أحادٌث|  89ٕ٘:  الرقم أو الصفحة

 [صحٌح]

 شرح الحدٌث تربوٌا ً 

ا الشَّرعُ  عنه َنهى ما كلُّ  هو األصَؽرُ  الشِّركُ   الشِّركِ  إلى َذرٌعة   هو ممَّ

 أنواعِ  وِمن اإلسبلِم، ِملَّةِ  ِمن ُمخِرجٍ  ؼٌرُ  وهو فٌه، لِلُوقوعِ  وَوسٌلة   األكَبِر،

ٌاُء،: الشِّركِ  هذا  .المناِفقٌن َصنٌعِ  ِمن وهو الرِّ

ًُّ  ٌُخبِرُ  الحدٌثِ  هذا وفً ب  وتعالى تباَرك للاَ  أنَّ  وسلَّمَ  علٌه للاُ  صلَّى النَّ

ًُّ  ُهو َتعالى فاللُ  ؛«كالشِّر عن الشُّركاءِ  أؼنى أنا: »قال  شًٍء، ُكلِّ  عن الؽن

ًَ  له، ِندَّ  ال اعاتِ  منَ  َعَمبًل  اإلنسانُ  َعِملَ  إذا وأنَّه هو، إالَّ  وُمعِط ا الطَّ  ممَّ

قَبْله فلم للاُ  َتَرَكه للِا، ولِؽٌرِ  للِ  فَجَعله للاُ، به ٌَخَتصُّ   َثواًبا ٌُعِطه ولم منه ٌَ

قَبلِ  لم ولِلنَّاسِ  للِ  اإلنسانُ  صلَّى فلَو علٌه،  وَتعالَى ُسبحاَنه فاللُ  َصبلَته؛ للاُ  ٌَ

ؾ ٌَرُزقُهم، الَّذي وهو الَخلَق، خلَقَ  الَّذي هو ٌْ  وأفضالَه ِنَعَمه ٌُقاِبلون فك

هِ  فً معه ؼٌِره بإشراكِ  علٌهم اعِة؟ إلٌه التَّوجُّ  علٌهم الواجبُ  بلِ ! بالطَّ

ٌَّةِ  إخبلصُ   .لعبادةِ با وإفراُده للِ  النِّ

أُ  أنَّه وجلَّ  عزَّ  للاُ  فأخَبرَ  تبرَّ ٌَّةَ  صاِحُبه فٌه ٌُخلِصْ  لم الَّذي العملِ  ِمنَ  ٌَ  له النِّ

ه الشِّرِك؛ شاببةُ  وشاَبْتهُ  ُسبحاَنه، ُردُّ ٌَ قَبلُه؛ وال صاِحِبه، على ف  ُسبحاَنه ألنَّه ٌَ

قَبلُ  ال  .ُتخالُِطه ْمعةَ سُ  وال فٌه ِرٌاءَ  ال لَوْجِهه خالًِصا كان ما إالَّ  ٌَ
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ٌاءَ  أنَّ  :الحدٌثِ  وفً  .ُتقَبلُ  ال فإنَّها الِعبادِة؛ فً دَخلَ  إذا الرِّ

نَ  بً َعبدي ظنِّ  ِعندَ  أناشرح حدٌث  --9ٔ  شاءَ  ما بً فلٌظ 

نَ  بً َعبدي ظنِّ  ِعندَ  أنا وجلَ  عزَ  ّللَا   قالَ  --ٖٔ  . شاءَ  ما بً فلٌظ 

|  الوادعً:  المحدث|  ٌلةفس أبو اللٌثً األسقع بن واثلة:  الراوي

 مشابهة أحادٌث|  ٕٗٔٔ:  الرقم أو الصفحة المسند الصحٌح:  المصدر

 صحٌح:  المحدث حكم خلصة| 

 فإنْ  َذَكَرنًِ، إذا معه   وأنا بً، َعْبِدي َظنِّ  ِعْندَ  أنا: َتعالَى ّللَا   ٌقول   --ٕٖ

ر   َمَل   فً َذَكْرت ه   َمَل   فً نًَِذَكرَ  وإنْ  َنْفِسً، فً َذَكْرت ه   َنْفِسهِ  فً َذَكَرنًِ ٌْ  َخ

ًَ  َتَقَربَ  وإنْ  منهْم، هِ  َتَقَرْبت   بِشْبر   إلَ ٌْ ًَ  َتَقَربَ  وإنْ  ِذراًعا، إلَ  ِذراًعا إلَ

هِ  َتَقَرْبت   ٌْ ْمِشً أتانًِ وإنْ  باًعا، إلَ ت ه   ٌَ ٌْ  .َهْرَولَةً  أَت

 البخاري صحٌح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هرٌرة أبو:  الراوي

 [صحٌح: ] المحدث حكم خلصة|  4ٗٓ٘: الرقم أو الصفحة

 .ٌسٌر باختلف( 4ٕ٘ٙ) ومسلم ،(4ٗٓ٘) البخاري أخرجه:  التخرٌج

 شرح الحدٌث تربوٌا ً 

بُ  التً الِعباداتِ  أَجلِّ  من َتعالَى للاِ  ِذكرُ  تقرَّ ٌَشَملُ  ربِّه، إلى الُمسلِمُ  بها ٌَ  و

َدنا ما كلَّ  ا به وجلَّ  عزَّ  للاُ  َتعبَّ تعلَّقُ  ممَّ ناءِ  بَتعظٌِمه ٌَ  ُحضورِ  مع علٌه، والثَّ

 هذا على ورتَّب بِذكِره، ِعباَده َتعالَى للاُ  أَمرَ  وقد والَجواِرِح، واللِّسانِ  الَقلبِ 

كرِ   .َعظًٌما َجزاءً  الذِّ

ًِّ  الَحدٌثِ  هذا وفً ًُّ  ٌَروي القُدس ب  ُسبحاَنه هَربِّ  عن وسلَّم علٌه للاُ  صلَّى النَّ

قولُ  أنَّه َوَتعالَى  َفلَه، َخًٌرا باللِ  َظنَّ  إن: ٌَعنً ،«بً َعْبدي َظنِّ  ِعندَ  أنا: »ٌَ

نِّ  وُحسنُ  َفلَه، ذلك ِسَوى ِبه َظنَّ  وإن  ما بِفعلِ  ٌَكونُ  وجلَّ  عزَّ  باللِ  الظَّ

عَملُ  َوَرجاَءه، للاِ  َفضلَ  ٌُوِجبُ  ٌَ الِحاِت، ف ٌُحِسنُ  الصَّ نَّ  و  َتعالَى للاَ  أنَّ ب الظَّ

قَبلُه،  الَعبدِ  واعِتقادِ  َظنِّ  َقدرِ  وعلى به، الَعبدِ  أَملِ  ُمنتَهى ِعندَ  ُسبحاَنه فاللُ  ٌَ

ٌَكونُ  فٌه، ُظنُّه ما ِجنسِ  من وَجزاُؤه للاِ  َعطاءُ  و  أو َثواًبا للاِ  فً الَعبدُ  ٌَ

ا، أو َخًٌرا ِعقاًبا، اهُ، للاُ  وأْعطاه َجَدهوَ  َعظًٌما أمًرا باللِ  ظنَّ  فَمن َشّرً ٌَّ  وللاُ  إ
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تعاَظُمه ال ٌَ ، ا َشًء  نَّ  ٌُحِسنَ  أن أمَّ عَمُل، ال وهو الظَّ َمنًِّ بابِ  من فهذا ٌَ  التَّ

ًَّ  للاِ  على وَتَمنَّى َهواها، َنفَسه أتَبعَ  وَمن للِا، على  .عاِجز   فهو األمان

قولُ  ٌَ  بالتَّسبٌحِ  الَعبدُ  َذكَرنً إن: يأ ،«َذَكَرنً إذا َمَعه وأنا: »ُسبحاَنه للاُ  و

 َنْفسً، فً َذَكْرُته» النَّاِس، عن ُمنَفِرًدا ،«َنْفِسه فً» ؼٌِرها أو والتَّهلٌلِ 

 ،«ِمنُهم َخٌرٍ  َمؤَلٍ  فً َذَكْرُته» النَّاِس، من َجماعةٍ  فً ،«َمؤَلٍ  فً َذَكَرنً وإنْ 

نَّةِ  وأهلُ . األعلى الَمؤَلُ  وُهم  وَنفُسه َتعالَى، لل النَّفسَ  تونٌُثبِ  والَجماعةِ  السُّ

ِة؛ بالِكتابِ  ثابِتة   وهً وجلَّ، عزَّ  ذاُته هً نَّ : َتعالَى َقولِـه بَدلٌلِ  والسُّ

ُرُكمُ } ٌَُحذِّ ُ  َو ُكمْ  َكَتبَ : }وَقولِـه ،[ٖٓ ،2ٕ: عمران آل{ ]َنْفَسهُ  للاَّ  َعلَى َربُّ

ْحَمةَ  َنْفِسهِ   [.ٗ٘: األنعام{ ]الرَّ

بَ  وإنْ : »لَّ وج عزَّ  قال ثم ًَّ  َتَقرَّ ْبتُ  بِشبرٍ  إلَ بَ  وإنْ  ِذراًعا، إلٌَهِ  َتَقرَّ ًَّ  َتَقرَّ  إلَ

ْبتُ  ِذراًعا ْمشً أتانً وإنْ  باًعا، إلٌَهِ  َتَقرَّ ُتهُ  ٌَ ٌْ  للاِ  إقبالَ  أنَّ : أي ،«َهرَولةً  أَت

 الَعبدِ  إقبالِ  من أكَثرَ  ٌكونُ  وَتعالى ُسبحاَنه َعلٌه الَعبدُ  أقَبلَ  إذا الَعبدِ  على

طُ  َعلٌه، ارعِ  ُطولِ  وُمتوسِّ  سنتٌمتر، 7٘ أو ٕ٘ الَحدٌثةِ  الَمقاٌٌسِ  فً الذَّ

: اللُّؽةِ  فً والَهرولَةُ . وَعُضدٌه اإلنسانِ  ِذراَعًِ  ُطولُ : «الباع» وَمعنى

 ِبه، َتلٌقُ  َكما وجلَّ  عزَّ  لل الَهرولةِ  وِصفةُ  الَعدِو، دونَ  المشًِ  فً اإلسراعُ 

 عزَّ  للاَّ  َفضلِ  َبٌانُ  الثَّبلثِ  الُجَملِ  هذه وفً. المخلوقٌنَ  رولةَ هَ  ُتشاِبه وال

ا أكَثرَ  ٌُعطً وأنَّه وجلَّ، ٌُعطً أجلِِه، من فُِعلَ  ممَّ ا أكَثرَ  العاِملَ  ف  .َعِملَ  ِممَّ

نِّ  ُحسنِ  فً التَّرؼٌبُ  :الَحدٌثِ  وفً --ٔ  .َتعالَى باللِ  الظَّ

 .َنفًسا َتعالَى لِل  أنَّ  إثباتُ : وفٌه --ٕ

 .ُسبحاَنه لل الَكبلمِ  ِصَفةِ  إثباتُ : وفٌه --ٖ

كرِ  َفضلُ : وفٌه --ٗ ا الذِّ  .وَعبلنٌةً  ِسّرً

 .َعَملِه بَِحَسبِ  الَعبدَ  ٌُجازي وجلَّ  عزَّ  للاَ  أنَّ : وفٌه --٘

 .الَعَملِ  ِجنسِ  من الَجزاءَ  أنَّ  َبٌانُ : وفٌه --ٙ

 وإن فله خًٌرا ظنَ  إنْ  بً عبدي ظنِّ  عندَ  أنا ٌقول تعالى ّللاَ  إنَ  --ٖٖ 

ا ظنَ   فلَه شّرً
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|  األلبانً:  المحدث|  فسٌلة أبو اللٌثً األسقع بن واثلة:  الراوي

 حكم خلصة|  ٕٕ٘/ٗ:  الرقم أو الصفحة الصحٌحة السلسلة:  المصدر

 صحٌح إسناده:  المحدث

 

كَ  أ ْنفِقْ  أْنفِقْ : وجلَ  عزَ  ّللَا   قالَ  --ٖٗ ٌْ د  : وقالَ . َعلَ ها ال َمأْلَى، ّللَاِ  ٌَ  َتِغٌض 

، لَ  َسَحاء   َنَفَقة  ٌْ ت مْ : وقالَ . والَنهارَ  اللَ ٌْ ْنذ   أْنَفقَ  ما أَرأَ  الَسماءَ  َخلَقَ  م 

ِدِه، فً ما ٌَِغضْ  لَمْ  فإَنه! واألْرَض؟ ِدهِ  الماِء، علَى َعْرش ه   وكانَ  ٌَ ٌَ  وبِ

ْخفِض   الِمٌزان   ْرَفع   ٌَ ٌَ  .و

 البخاري صحٌح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هرٌرة أبو:  الراوي

 [صحٌح: ] المحدث حكم خلصة|  9ٗٙٗ: الرقم أو الصفحة

 (88ٖ) ومسلم ،(9ٗٙٗ) البخاري أخرجه:  التخرٌج

 شرح الحدٌث تربوٌا ً 

َدقةِ  على اإلسبلمُ  َحثَّ  ٌَّنَ  للِا، َسبٌلِ  فً واإلْنفاقِ  الصَّ  اإلنسانُ  ٌُنِفقُه ما أنَّ  وب

نٌا فً ُمضاَعفةً  أْضعاًفا علٌه عاِبد   ا أْبَقى للاِ  ِعندَ  ما وأنَّ  واْلِخرِة، الدُّ  ممَّ

ِخُره  .لَِنفِسه اإلنسانُ  ٌدَّ

ٌِّنُ  ٌُب ًُّ  و ب ًِّ  الحدٌثِ  هذا فً وسلَّم علٌه للاُ  صلَّى النَّ  وجلَّ  عزَّ  للاَ  أنَّ  القُدس

ِد، من وؼٌِره المالِ  إخراجِ ب ٌكونُ : واإلنفاقُ  ،«علٌكَ  أُنِفقْ  أَنِفقْ : »قال ٌَ  ال

ًعا، واجًبا، ٌكونُ  وقد ، والُكلُّ  وتَطوُّ : أي ،«علٌك أُنِفقْ : »وَقولُه مطلوب 

ْضه  عزَّ  َقولِه معنى وهو مضاَعفًة، أضعاًفا أكَثرَ  بل َخلََفه، وأُعِطك لك، أعوِّ

ءٍ  ِمنْ  أَْنَفْقُتمْ  َوَما: }وَجلَّ  ًْ  ٌِصحُّ  هنا والِخطابُ  ،[9ٖ:سبأ{ ]ٌُْخلِفُهُ  َفُهوَ  َش

ا ا: »ُمسلمٍ  رواٌةِ  فً كما آَدَم، بنً لُكلِّ  عاّمً  ٌكونَ  أن وٌمِكنُ . «آَدمَ  اْبنَ  ٌَ

 ًِّ َ  إنَّ : »األُخرى ُمسلمٍ  رواٌةِ  فً كما وسلَّم، علٌه للاُ  صلَّى للنب  َقالَ  للاَّ

 ِس،النَّا رأسَ  لَكوِنه علٌه؛ وسبلُمه للاِ  َصلَواتُ  تخصٌُصه وٌكونُ  ،«لًِ

ه َته به وٌَبلِّػَ  به لٌعَملَ  إلٌه؛ الِخطابُ  فتَوجَّ  .أمَّ
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ًُّ  قال ثمَّ  ب دُ : »وسلَّم علٌه للاُ  صلَّى النَّ  االمِتبلءِ  شدٌدةُ : أي ،«َمؤلى للاِ  ٌَ

 أو َعُظَمت مهما «نَفقة  » َتنقُُصها، ال: أي ،«َتِؽٌُضها ال» والَعطاِء، بالَخٌرِ 

اءُ » هً بل َكُثرت،  األوقاِت؛ ُكلِّ  فً الَعطاءِ  كثٌرةُ : أي ،«والنَّهارَ  لَ اللٌَّ َسحَّ

نقُُصه ال ُسبحاَنه فهو  وِصفةُ  آَدَم، كابنِ  الَفقِر، َخشٌةَ  ٌُمِسكُ  وال اإلنفاُق، ٌَ

 دونَ  بَجبللِه ٌلٌقُ  الذي الَوجهِ  وعلى وَرَدت، كما ُسبحاَنه لل ُمثَبتة   هنا الٌدِ 

ُتمْ : »وسلَّم علٌه للاُ  لَّىص وقال تكٌٌٍؾ، أو تعطٌٍل، أو تشبٌٍه، ٌْ  ما أَرأَ

ماءَ  َخلَق منذُ  ُسبحانه للاُ  أنَفَقه الذي َعلِمُتم هل: أي ،«أَْنَفق ! واألرَض؟ السَّ

نقُصْ  لم: أي ،«ٌَِؽضْ  لم فإنَّه» وَسَعَته، وكثرَته حقٌقَته َعلِْمُتم إذا  فً ما ٌَ

ِده ًُّ  أخبر ثم شًٌبا، ٌَ  َعْرُشه كان» ُسبحاَنه للاَ  أنَّ  موسلَّ  علٌه للاُ  صلَّى النب

حمنِ  َعرشُ : بالَعرشِ  والُمرادُ  األََزِل، منذُ  «الماءِ  على  علٌه اسَتوى الذي الرَّ

 «الِمٌزانُ  وبٌِده» وأعَظُمها، وأكَبُرها الَمخلوقاتِ  أعلى وهو َجبللُه، َجلَّ 

ٌَحُكمُ  ٌَرَفعُ » ٌَشاُء، َمن «ٌَْخِفضُ » َخْلِقه بٌن بالَعدلِ  ف ةُ  ٌَشاء، نمَ  «و  وأبمَّ

نَّةِ   بل تأوٌٍل، َؼٌرِ  من وأشباِهه الحدٌثِ  بهذا اإلٌمانِ  ُوجوبِ  على السُّ

وَنه  .كٌؾ: ٌُقال وال جاَء، كما ظاهِره على ٌُِمرُّ

دِ  ِصفةِ  إثباتُ  :الَحدٌثِ  وفً ٌَ لٌقُ  ما على سبحانه للِ  ال  .وجبللِه بكمالِه ٌَ

 الحسنة عشر وأزٌد والسئٌة واحدة --8ٔ

ْروي فٌما وسلََم، علٌه ّللا   صلَى الَمصدوق   الصاِدق   َثناحدَ  --ٖ٘  َربِّه عن ٌَ

، أو أْمثالِها بَعْشرِ  الَحَسنة  : قال أَنه وجلَ، عزَ  ئة   أَزٌد  ٌِّ  أو بواحدة   والس

،  بق رابِها لَقٌت كَ  بً، ت شِركْ  لم ما َخطاٌا، األرِض  بق رابِ  لَقٌَتنً ولو أْغفِر 

 .األرِض  ِملء  : األرِض  ق راب  و: قال َمغفِرًة،

:  المصدر|  األرناؤوط شعٌب:  المحدث|  الغفاري ذر أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خلصة|  ٖٕ٘ٔٔ: الرقم أو الصفحة المسند تخرٌج

 صحٌح

 ،(499ٕ) والدارمً له، واللفظ( ٖٕ٘ٔٔ) أحمد أخرجه:  التخرٌج

 (899ٖ) والبزار

 شرح الحدٌث تربوٌا ً 
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اِحمٌَن، أرَحمُ  هو جلَّ و عزَّ  للاُ  ؽِفرُ  الرَّ نوبَ  ٌَ  ِعباِده من والُمذِنبِ  للعاِصً الذُّ

ًدا العْبدُ  هذا ٌكونَ  أنْ  بَشرطِ  لكنْ  بلََؽْت، َمهما  شًٌبا؛ به ٌُشِركُ  ال لربِّه ُموحِّ

ؽِفرُ  تعالى، للاِ  َمشٌبةِ  تحتَ  ذْنبٍ  فكلُّ  ٌَ  للاَ  فإنَّ  الشِّرَك؛ إالَّ  ٌَشاُء، لَمن ف

ؽِفُره ال ىتعال ٌَه علٌه اإلنسانُ  ماتَ  إذا ٌَ  .به ولَِق

ًَ  الِؽفاريُّ  ذر   أبو ٌقولُ  الحدٌثِ  هذا وفً َثنا: "عنه للاُ  رِض  الصاِدقُ  حدَّ

 وهذا" وجلَّ  عزَّ  ربِّه عن ٌَْروي فٌما وسلََّم، علٌه للاُ  صلَّى الَمْصدوقُ 

ًِّ  بالَحدٌثِ  ٌُسمَّى الحدٌثُ  ًِّ  الحدٌثِ  أو القُدس  بَعْشرِ  الَحَسنةُ : قال أنَّه" ،اإلله

 ِضعٍؾ، ِمبةِ  َسبعِ  إلى الَمثوبةُ  تَتضاَعؾُ  وقد بأْضعاِفها،" أزٌدُ  أو أمثالِها

بةُ " ٌِّ ا: أي ،"أؼِفرُ  أو بواحدةٍ  والس بةُ  وأمَّ ٌِّ  إالَّ  ُسبحاَنه للاُ  ٌُجازي فبل السَّ

ْعفو وقد بِمثلِها،  علٌها ٌُعاِقبُ  فبل وإْحساِنه؛ وَمنِّه وكَرِمه، بَفضلِه عنها للاُ  ٌَ

 ما" كلَّها األرضَ  ذنوُبك فَمؤلتِ " َخطاٌا األرِض  بقُرابِ  لَقٌَتنً ولو" فاعلَها،

 أنْ  دونَ  وجلَّ  عزَّ  للِ  الخالِِص  التْوحٌدِ  على ُمتَّ  بأنْ  وذلك ،"بً ُتشِركْ  لم

 ،"َمؽفرةً  قُرابِهاب لَقٌُتكَ " ذلك، عن ُسبحاَنه به َتكفُرَ  أو إلًها، للاِ  معَ  ُتشِركَ 

نوبَ  هذه قاَبْلتُ : أي ًَ  الذُّ  َمؽِفرًة؛ بِمثلِها -صاحِبها من كُثَرت وإنْ - والَمعاِص

 إِنَّ : }ُسبحاَنه قال كما الشِّرِك؛ دونَ  شًءٍ  كلَّ  وأؼِفرُ  الَمؽفرِة، واِسعُ  ألنَّنً

 َ ْؽِفرُ  اَل  للاَّ ْؽِفرُ  ِبهِ  ٌُْشَركَ  أَنْ  ٌَ ٌَ َشاءُ  َمنْ لِ  َذلِكَ  ُدونَ  َما َو  ،2ٗ: النساء{ ]ٌَ

 .األرِض  ِملءُ : األرِض  بقُرابِ  الُمرادُ : وقٌل ،[ٙٔٔ

 َتوبٍة، إلى ٌَحتاجُ  الشِّركِ  دون التً الكبابرِ  ُؼفرانَ  إنَّ : الُعلماءُ  قال وقدْ  هذا،

دِ  أْمَرها إنَّ  أو ٌَ  علٌها، عاَقبَ  شاء وإنْ  َعنها، َعفا شاء إنْ  ُسبحاَنه، للاِ  ب

ها، ِمن بدَّ  ال فإنَّه الَخلِق؛ ُحقوقُ  وكذلك  صاحبَ  بَفضلِه للاُ  ٌُجازي أو َردِّ

ْعفو الحقِّ  ٌَ  .فٌها الُمذِنبِ  عنِ  بَكَرِمه و

ْوحٌِد، العظٌمِ  الَفضلِ  بٌانُ : الحدٌثِ  وفً --ٔ ؽِفرُ  للاَ  وأنَّ  للتَّ دٌنَ  ٌَ  للُموحِّ

نوبَ  ًَ  الذُّ  .والمعاص

 .وَفضلِه َمؽفرِتهو َتعالَى للاِ  َرحمةِ  َسعةُ : وفٌه --ٕ

 . منه والتَّحذٌرُ  الشِّركِ  ُخطورةُ : وفٌه --ٖ

 شرح حدٌث الكبرٌاء ردائً والعزة ازاري --ٕٓ
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 شًٌئا ناَزعنًِ فَمن ِردائًِ والِكْبرٌاء   إِزاِري الِعزُّ  وجلَ  عزَ  ّللا   ٌقول   --ٖٙ

 عَذبت ه ِمنه ما

:  المصدر|  ًاأللبان:  المحدث|  هرٌرة وأبو الخدري سعٌد أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خلصة|  989ٕ:  الرقم أو الصفحة الترغٌب صحٌح

 صحٌح

 

ه ، اْلِعزُّ  --4ٖ ه ، واْلِكْبِرٌاء   إزار  نًِ فَمن ِرداؤ   .َعَذْبت ه   ٌ ناِزع 

:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هرٌرة وأبو الخدري سعٌد أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خلصة|  ٕٕٓٙ: الرقم أو الصفحة مسلم صحٌح

 [صحٌح]

 شرح الحدٌث تربوٌا ً 

ٌِّنُ  ًُّ  ٌُب ب  والِكبرٌاءَ  وجلَّ  عزَّ  للاِ  إِزارُ  الِعزَّ  أنَّ  وسلَّم علٌهِ  للاُ  صلَّى النَّ

ِته فً للاَ  نازعَ  فَمن ِرداُؤه، تَّخذَ  أنْ  وأَرادَ  ِعزَّ  أَو للِا، ُكُسلطانِ  ُسلطاًنا ٌَ

ُبه للاَ  فإنَّ  للاِ، ِعبادِ  َعلى وَتكبَّر ِكبرٌابِه فً للاَ  نازعَ  اءَ  ٌُعذِّ  َصنعَ  ما َجرَّ

 .بهِ  ٌَخَتصُّ  فٌما َتعالى للاَ  ونازعَ 

ًُ  :الحدٌثِ  فً --ٔ  .واإلِعجابِ  الِكْبرِ  عنِ  النَّه

 .وجلَّ  عزَّ  للِ  والِكبرٌاءِ  الِعزِّ  ِصَفَتًِ  ُثبوتُ : وفٌهِ  --ٕ

 .التَّواضعِ  َعلى الحثُّ : وفٌه --ٖ

قو --9ٖ  ناَزَعنً فَمن إزاري، والَعَظمة   ِردائً، الِكبرٌاء  : وجلَ  عزَ  ّللا   ل  ٌَ

 .َجهَنمَ  فً ألَقٌت ه منهما شًٌئا

 تخرٌج:  المصدر|  األرناؤوط شعٌب:  المحدث|  هرٌرة أبو:  الراوي

 صحٌح:  المحدث حكم خلصة|  84ٖٓ:  الرقم أو الصفحة المسند

 وأحمد ،(4ٗٔٗ) ماجه وابن ،(8ٓٓٗ) داود أبو أخرجه:  التخرٌج

 له واللفظ( 84ٖٓ)
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 فَمن ، إزاري والعظمة   ، ردائً الكبرٌاء  :  وجلَ  عزَ  ّللَا   قالَ  --8ٖ

 الَنارِ  فً قذفت ه   ، منه ما واحًدا نازَعنً

 داود أبً صحٌح:  المصدر|  األلبانً:  المحدث|  هرٌرة أبو:  الراوي

 صحٌح:  لمحدثا حكم خلصة|  8ٓٓٗ: الرقم أو الصفحة

 لهما، واللفظ( 8ٖ٘8) وأحمد ،(8ٓٓٗ) داود أبو أخرجه:  التخرٌج

 ٌسٌر باختلف( 4ٗٔٗ) ماجه وابن

 شرح الحدٌث تربوٌا ً 

فاتِ  ِمن المعاِنً ِمن ٌُقاِرُبهما وما والَعظمةُ  الِكبرٌاءُ   اختصَّ  التً الصِّ

 صفاتُ  سبحاَنه هَحقِّ  فً وهً الخلِق، سابرِ  عن نْفَسه بها وجلَّ  عزَّ  المولى

ا كماٍل،  .نْقٍص  صفةُ  فهً الَخلقِ  حقِّ  فً وأمَّ

، الَحدٌثِ  هذا وفً ًِّ ًُّ  ٌقولُ  القُدس  عزَّ  للاُ  قال: وسلَّم علٌه للا صلَّى النب

 ٌَرى بأن، ِسواه َمن كلِّ  على والترفُّع الشَّرؾُ  أي ِردابً، الِكبرٌاءُ  وجلَّ 

داءُ "و علٌِهم، وشرًفا َفضبًل  ُسبحانه لذاِته  الرأسِ  على الرجلُ  ٌلَبُسه ما": الرِّ

 وجلَّ  عزَّ  للاَ  فإنَّ  األمثاِل؛ بَضربِ  المعاِنً َتقرٌبِ  بابِ  من وهذا والَكِتفٌِن،

، كِمثلِه لٌس : تعالى قالَ  وقد المخلوقٌَن، بِصفاتِ  ِصفاُته ُتمثَّلُ  وال شًء 

اءُ  َولَهُ } ٌَ َمَواتِ  ِفً اْلِكْبِر دُ  فهوَ  ؛[7ٖ: جاثٌةال{ ]َواألَْرِض  السَّ  فً به المتفرِّ

د فقد بها؛ ٌتَِّصفوا أن للِعباد ٌجوزُ  وال كلِّه، الكونِ  َم؛ المتكبِّر للاُ  توعَّ  بجهنَّ

مَ  أَْبَوابَ  اْدُخلُوا ِقٌلَ : }َتعالى قالَ  كما  َمْثَوى َفِبْبسَ  فٌَِها َخالِِدٌنَ  َجَهنَّ

 [.7ٕ: الزمر{ ]اْلُمَتَكبِِّرٌنَ 

 ُسبحانه نفِسه فً له واالستِؽناءُ  والشَّرؾُ  الَكمالُ : أي ،"اِريإِز والَعظمةُ "

ُجلُ  ٌلَبُسه ما: أي": اإلِزارُ "و وَتعالى، ه، إلى وَسِطه من الرَّ ٌْ  أًٌضا وهو قَدم

 ناَزعنً فَمنْ " بَخْلِقه، تعالى للاِ  ِصفاتُ  ُتمثَّلُ  وال المعانً، تقرٌبِ  باب من

 واحدةٍ  بأيِّ  االتِّصاؾَ  وحاولَ  قاَسمنًو شاَركنً َمن: أي ،"ِمنهما واحًدا

 فٌما تعالى للاُ  شاَركَ  ألنَّه الناِر؛ فً وألَقٌُته رَمٌُته أي ،"َقَذْفُته" ِمنهما،

داءَ  أنَّ  فكما ُسبحاَنه؛ به ٌختصُّ   فٌهما اإلنسانِ  مع ٌَشتِركُ  ال واإلزارَ  الرِّ

؛  .وَتعالى ُسبحاَنه للاِ  معَ  د  أح فٌهما ٌَشتركُ  ال والَعظمةُ  الِكبرٌاءُ  فكذلِكَ  أحد 
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 ُتثَبت ِصفاته؛ كسابرِ  ِرداُؤه والكبرٌاءَ  إزاُره الَعَظَمة بأنَّ  َتعالى للاِ  ووْصؾُ 

لٌقُ  ما على  دونَ  جاءْت؛ كما وإمراُرها بها اإلٌمانُ  والواجبُ  سبحاَنه، به ٌَ

 .تمثٌلٍ  أو َتكٌٌؾٍ  ودون َتعطٌٍل، وال َتحرٌؾٍ 

 حقِّ  وفً كمال ، للاِ  حقِّ  فً والَعظمةِ  الِكبرٌاءِ  ِصفاتَ  أنَّ  :الحدٌثِ  هذا وفً

 .َنقص   المخلوقٌنَ 

 شرح حدٌث المتحابون فً جللً --ٕٔ

هم   ، نور   من َمنابِر   لهمْ  جللًِ فً المتحابُّونَ :  تعالى ّللا   قال --ٓٗ غبط  ٌَ 

ٌُّونَ   والشهداء   الَنب

 الجامع صحٌح:  المصدر|  األلبانً:  المحدث|  جبل بن معاذ:  الراوي

:  المحدث حكم خلصة|  مشابهة أحادٌث|  ٕٖٔٗ:  الرقم أو الصفحة

 صحٌح

هم نور   من منابر   لهم جللً فً المتحابونَ  وجلَ  عزَ  ّللا   قال --ٔٗ  ٌغبط 

ٌُّونَ   والشهداء   الَنب

 الترمذي صحٌح:  المصدر|  األلبانً:  المحدث|  جبل بن معاذ:  الراوي

 صحٌح:  المحدث حكم خلصة|  8ٖٕٓ: الرقم أو الصفحة

 (9ٕٕٓٓ) وأحمد ،(8ٖٕٓ) الترمذي أخرجه:  التخرٌج

 شرح الحدٌث تربوٌا ً 

فاتِ  ِمن  َتكونُ  للاِ  فً والمحبَّةُ  فٌه، المحبَّةُ  للاَ  ُترِضً الَّتً العظٌمةِ  الصِّ

ٌَّةِ  األؼراِض  ِمن خالِصةً  و ٌَ ن  .تعالى للاِ  لوجهِ  َتكونُ  فهً الدُّ

ًُّ  ٌقولُ  حٌثُ  للِا، فً المتحابٌِّن أجرِ  لَِعظٌمِ  بٌان   الَحدٌثِ  اهذ وفً ب  صلَّى النَّ

 قُلوُبهم كانتْ  الَّذٌن: أي ،"الُمتحابُّون: "وجلَّ  عزَّ  للاُ  قال: وسلَّم علٌَه للاُ 

 وَتْعظٌمً، إجبللً هو ُحبِّهم سَببُ : أي ،"َجبللً فً" الَمحبَّةِ  على ُمجتِمعةً 

ِتهم فً واجتَمعوا للاُ، ٌُِحبُّه ما إالَّ  ٌُِحبُّون فبل  ،"َمناِبرُ  لهم" أْجلً ِمن مَحبَّ

ومَ  المناِبرُ  وهذه المحافلِ  فً علٌه ٌُجلَسُ  ما هو والِمنَبرُ  الِقٌامِة، ٌومَ : أي ٌَ 
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 وأَْبهاهُ، َمنَظرٍ  وأحَسنِ  ُصورةٍ  أجَملِ  فً تكونُ : أي ،"نورٍ  ِمن" تكونُ  القٌامةِ 

ؽِبُطهم" ب ٌَ  أن على نعمةً  اإلنسانُ  ٌَتمنَّى أن هً والِؽْبطةُ  ،"والشُّهداءُ  ٌُّونالنَّ

 األنبٌاءَ  أنَّ : والمعنى االسِتْحساُن، هً: وقٌل صاحِبها، عن َتزولَ  ال

 .المتحابٌِّن هؤالء أحوالَ  ٌَستحِسنون والشُّهداءَ 

 .تعالى للاِ  فً للُمتحابٌِّن العظٌمِ  الَفضلِ  بٌانُ : الحدٌثِ  وفً

أْث ر   وسلَمَ  علٌهِ  ّللا   صلَى ّللاِ  رسولَ  ِمْعت  سَ  --ٕٗ  وتعالى تباركَ  ربِه عن ٌَ

ٌنَ  َمَحَبتًِ حَقتْ :  ٌقول   َتحابِّ ًَ  لِْلم  َتَواِصلٌِنَ  َمَحَبتًِ وحَقتْ  ، فِ ًَ  لِْلم   ، فِ

َتَزاِوِرٌنَ  َمَحَبتًِ وحَقتْ  ًَ  لِْلم  َتباِذلٌِنَ  َمَحَبتًِ وحَقتْ  ، فِ ًَ  لِْلم   فِ

 صحٌح:  المصدر|  األلبانً:  المحدث|  الصامت بن عبادة:  الراوي

 حكم خلصة|  مشابهة أحادٌث|  ٕٖٓٓ:  الرقم أو الصفحة الترغٌب

 صحٌح:  المحدث

َتحابُّونَ  للَذٌنَ  محَبتًِ َحَقتْ  َقد:  وجلَ  عزَ  ّللا   قال --ٖٗ  وَقد ، أْجلًِ من ٌَ

ونٌ للَذٌنَ  محَبتًِ َحَقتْ   ٌتباذل ونَ  للَذٌنَ  محَبتًِ َحَقتْ  وَقد ، أجلًِ من تزاَور 

 أجلًِ من ٌتصاَدق ون للَذٌنَ  محَبتًِ َحَقتْ  وَقد ، أجلًِ من

 صحٌح:  المصدر|  األلبانً:  المحدث|  عبسة بن عمرو:  الراوي

 حكم خلصة|  مشابهة أحادٌث|  ٕٖٔٓ:  الرقم أو الصفحة الترغٌب

 حٌحص حسن:  المحدث

َتحابُّونَ  --ٗٗ ه مْ  ، ِظلُّه   إاَِل  ِظلَ  ال ٌومَ  العرشِ  ِظلِّ  فً ّللاِ  فً الم  ْغبِط  ٌَ 

ٌُّونَ  بَِمَكانِِهمْ  َهَداء   النب باَدةَ  ولَقٌِت  :  قال.  والشُّ  َفَحَدْثت ه   الَصاِمتِ  بنَ  ع 

:  وتعالى تباركَ  َربِّهِ  عن ٌقول   ّللاِ  رسولَ  َسِمْعت  :  فقال ، معاذ   بَِحِدٌثِ 

ٌنَ  على َمَحَبتًِ حَقتْ  َتحابِّ ًَ  الم  َتناِصحٌنَ  على َمَحَبتًِ وحَقتْ  ، فِ ًَ  الم   ، فِ

ًَ  المتباذلٌِنَ  على َمَحَبتًِ وحَقتْ  مْ  ، فِ ه مْ  ، ن ور   من َمنابِرَ  على وه  ْغبِط  ٌَ 

ٌُّونَ  ٌق ونَ  والشهداء   النب دِّ  والصِّ

 الترغٌب صحٌح:  المصدر|  األلبانً : المحدث|  جبل بن معاذ:  الراوي

 صحٌح:  المحدث حكم خلصة|  8ٖٔٓ: الرقم أو الصفحة
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 ٌسٌر، باختلف( 44٘) حبان وابن ،(9ٖٕٕٗ) أحمد أخرجه:  التخرٌج

 .مختصراً ( 9ٙٔ( )99/ٕٓ) والطبرانً

 شرح الحدٌث تربوٌا ً 

فاتِ  ِمن  َتكونُ  للاِ  فً محبَّةُ وال فٌه، المحبَّةُ  للاَ  ُترِضً الَّتً العظٌمةِ  الصِّ

ٌَّة،ِ  األؼراِض  ِمن خالِصةً  و ٌَ ن  هذا وفً َتعالى، للاِ  لَِوجهِ  َتكونُ  فهً الدُّ

ٌَْروي للِا، فً الُمتحابٌِّنَ  أْجرِ  لَِعظٌمِ  َبٌان   الَحدٌثِ  ًُّ  ف ابع  ُمسلِمٍ  أبو التَّ

 ًُّ  أُصٌَبها أنْ  أْرجو ُدنٌا َؽٌرِ لِ  ألُِحبُّكَ  إنًِّ وللاِ : َجَبلٍ  بنِ  لُِمعاذِ  قُلتُ : "الَخْوالن

نً َقرابةَ  وال ِمنَك، ٌْ َنك، ب ٌْ  هذه أنَّ : أي ،"للِ : قُلتُ  َشًٍء؟ فؤليِّ : قال وب

نٌا أُمورِ  من َشًءٍ  بأيِّ  َتتعلَّقُ  ال خالِصةٍ  قُلوبٍ  محبَّةُ  المحبَّةَ  َتقاَربُ  التً الدُّ ٌَ 

 َوَسطِ  من الثٌِّابِ  َمعِقدِ  ِضعُ َمو وهً ،"َحْبوتً فَجَذب: قالَ " أْجلِها من النَّاسُ 

 للاُ  صلَّى للاِ  رسولَ  َسِمعتُ  فإنًِّ صاِدًقا، ُكنتَ  إنْ  أْبِشرْ : قالَ  ُثمَّ " الَجَسدِ 

 ُمجتِمعةً  قُلوُبهم كانتْ  الَّذٌن وُهم" للاِ  فً الُمَتحابُّونَ : "ٌقولُ  وسلََّم، علٌه

 وَتْعظٌُمه، للاِ  إْجبللُ  هو بِّهمحُ  سَببُ  وكان َتعالى، للاِ  ذاتِ  فً الَمحبَّةِ  على

ومَ  الَعرشِ  ِظلِّ  فً" للاُ، ٌُِحبُّه ما إالَّ  ٌُِحبُّون فبل ٌُوِقفُهم ،"ِظلُّهُ  إالَّ  ِظلَّ  ال ٌَ  ف

ٌَسَتِظلُّونَ  َعرِشهِ  َتحتَ  للاُ  ومَ  الَموِقؾِ  َحرِّ  من به و ومِ  ذلِكَ  فً القٌامةِ  ٌَ ٌَ  ال

شَتدُّ  الِعباِد، ؤوسِ رُ  ِمن الشَّمسُ  فٌه َتْدنو الَّذي ٌَ ها، علٌهم و ؽِبُطُهم" َحرُّ ٌَ 

ٌُّونَ  بَمكاِنِهم ب  أالَّ  على ِنْعمةً  اإلنسانُ  ٌَتمنَّى أنْ  هً والِؽْبطةُ  ،"والشَُّهداءُ  النَّ

ٌَل صاِحِبها، عن َتزولَ  َهداءَ  األنبٌاءَ  أنَّ : والَمْعنى االسِتْحساُن، هً: وق  والشُّ

 ُمسلِمٍ  أبو قال َتعالى، للاِ  من لِقُْربِهم لُمَتحابٌِّنَ ا هؤالءِ  أْحوالَ  ٌَستحِسنونَ 

 ًُّ اِمِت، بنَ  ُعبادةَ  ولَقٌتُ : "الَخْوالن ثُتهُ  الصَّ : فقالَ  َجَبٍل، بنِ  ُمعاذِ  بَحدٌثِ  فَحدَّ

 على َمحبَّتً حقَّتْ : وَتعالى َتباَركَ  ربِّهِ  عن ٌقولُ  للاِ  رسولَ  َسِمعتُ 

ًَّ  الُمَتحابٌِّنَ   أْنساٍب، وال أرحاٍم، َؼٌرِ  من للاِ  بُنورِ  َتحابُّوا َقوم   وُهم ،"ف

ًَّ  الُمَتناِصحٌنَ  على َمحبَّتً وحقَّتْ " بُذلُ  ،"ف ٌَ  النَّصٌحةَ  لَِبعٍض  َبعُضُهم ف

اِدقَة، الخالِصةَ  ٌَّاتِ  وتْركِ  المأموراتِ  ِفعلِ  على التنبٌهُ  ذلك وِمن الصَّ  المنه

ًَّ  الُمَتباِذلٌنَ  ىعل َمحبَّتً وحقَّتْ " للِا، فً َمحبَّةً   فً أْموالَهم ٌُنِفقونَ  الَّذٌن" ف

ٌُنِفقوَنها للاُ، أَمَرُهم وكما ُسْبحاَنُه، للاِ  طاعةِ   بأواِمِرِه، ورًضا للِ  َمَحبَّةٍ  عن و

 وهذه الَمحافِل، فً علٌه ٌُجلَسُ  ما هو والِمنَبرُ " ُنورٍ  من َمناِبرَ  على وُهم"

ومَ  الَمناِبرُ   َمنَظرٍ  وأحَسنِ  ُصورٍة، أجَملِ  فً فتكونُ  ُنوٍر، ِمن تكونُ  القٌامةِ  ٌَ
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ؽِبُطُهم" وأَْبهاهُ، ٌُّوَن، ٌَ ب َهداءُ  النَّ ٌقونَ  والشُّ دِّ  َعظٌمِ  على ٌُدلُّ  وهذا ،"والصِّ

تمنَّاها بحٌث َمنِزَلِتِهم وِرْفعةِ  َمكاِنِهم، ٌٌِّنَ  من أْجًرا النَّاسِ  أعَظمُ  ٌَ ب  النَّ

َهداءِ  ٌق والشُّ دِّ  .ٌنَ والصِّ

 أْجلِ  ِمن ال أْجلِهِ  وِمن للِا، فً التَّحابِّ  على َحث   :الَحدٌثِ  وفً --ٔ

ٌَّةٍ  أْؼراٍض   .زابلةٍ  ُدنٌو

نَ  التناُصحَ  أنَّ : وفٌه --ٕ ٌْ  . للاِ  َمحبَّةَ  ٌُوِرثُ  المسلِمٌنَ  ب

ه مْ  أنا َثلَثة  شرح حدٌث  --ٕٕ  القٌِاَمةِ  ٌَومَ  َخْصم 

ه مْ  أنا َثلَثة  : ّللَا   قالَ  --٘ٗ ومَ  َخْصم  ل  : القٌِاَمةِ  ٌَ  َغَدَر، ث مَ  بً أْعَطى َرج 

ل   ا باعَ  وَرج  ّرً ، فأَكلَ  ح  ل   َثَمَنه   ٌ عِطه ولم منه فاْسَتْوَفى أِجًٌرا اْسَتأَْجرَ  وَرج 

 .أجَره

 البخاري صحٌح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هرٌرة أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خلصة|  بهةمشا أحادٌث|  4ٕٕٕ:  الرقم أو الصفحة

 [صحٌح]

 شرح الحدٌث تربوٌا ً 

ن الُمعامبلتِ  بَتنظٌمِ  اإلسبلمُ  اهَتمَّ  ٌْ  وإقامةً  ُحقوِقهم، على ِحفاًظا النَّاِس؛ ب

نهم، للَعْدلِ  ٌْ ر ب ِبها ِمن وَحذَّ ٌِّ ٌَّن ِمنها، وَنفَّر َس  .عاِقَبِتها ُسوءَ  وَب

ًُّ  ٌُخبِرُ  الحدٌثِ  هذا وفً ب  أنَّ  وجلَّ  عزَّ  الَمولى عنِ  وسلَّمَ  علٌه للاُ  صلَّى النَّ

فَعلون النَّاسِ  منَ  أصناؾٍ  َثبلثةَ   تعالَى للاِ  ُخصومةَ  ٌَستوجبُ  ما األفعالِ  ِمن ٌَ

 ال هلك فقد خصمه للا كان من ألن لهم؛ شدٌد وعٌد وهذا الِقٌاَمِة، ٌومَ 

 .محالة

لُهم مٌنَ  العهدَ  أعَطى رُجل  : أوَّ ٌَ  ولم وَنَقَضه، الَعْهدِ  بهذا َؼَدرَ  ُثمَّ  للِا، باسمِ  وال

مٌِنه ٌَؾِ  ٌَ : تعالَى قولِه فً بالعْهدِ  بالَوفاءِ  وجلَّ  عزَّ  للاُ  أَمرَ  وقدْ  وَعهِده، ب

حٌَحٌنِ  وفً ،[ٖٗ: اإلسراء{ ]َمْسُبواًل  َكانَ  اْلَعْهدَ  إِنَّ  ِباْلَعْهدِ  َوأَْوفُوا} : الصَّ

 .«به عَرؾُ ٌُ  القٌامةِ  ٌومَ  لِواء   ؼادرٍ  لكلِّ »
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ا ُمسلًما رُجبًل  باع َرجل  : والثانً علَمُ  وهو ُحّرً ، أنَّه ٌَ  هذا َثَمنَ  أَكلَ  ثمَّ  ُحر 

، كرِ  األْكلُ  وُخصَّ  به، انَتَفعَ : أي الُحرِّ  ٌُجبِرُ  وقدْ  المنافِع، أَخصُّ  ألنَّه بالذِّ

ماتِ  ِفعلِ  على اإلنسانَ  مَ  وإنَّما وانتهاِكها، الُمحرَّ ا؛ باع َمنْ فٌ اإلثمَ  َعظَّ  ُحّرً

ِة، الُحرمةِ  فً أَْكَفاء   المسلمٌنَ  ألنَّ  مَّ نُصَره أنْ  المسلمِ  على وللُمسلمِ  والذِّ  وال ٌَ

نَصَحه وأنْ  ٌَظلُِمه، لمِ  فً ولٌس ٌُسلَِمه، وال ٌَ سَتعبَِده أنْ  ِمن أعَظمُ  الظُّ  أو ٌَ

َضه ا باع وَمن لذلك، ٌَُعرِّ ؾَ  َمَنَعه فقدْ  ُحّرً  وأَْلَزَمه له، للاُ  باحأ فٌما التَّصرُّ

لَّةِ  حالَ  ؽاِر، الذِّ  .لذلك َعظٌم   َذنب   فهو والصَّ

 أَْجلِه، ِمن استأَجَره الَّذي الَعَملَ  منه فاسَتْوَفى أجًٌرا، استأَجرَ  َرجل  : والثالثُ 

ِر، بأماَنةِ  َوِثقَ  األجٌرَ  ألنَّ  أَْجَره؛ ٌُعِطه ولم  للاُ  َتولَّى األمانةَ  خانَ  فإنْ  الُمَؤجِّ

 أقَبحِ  ِمن وهو بالباطِل، حقَّه وأَكلَ  ِعَوٍض، بؽٌرِ  اسَتخَدَمه وألنَّه َجزاَءه،

ها الَمظالِمِ   .وأَشدِّ

 َخْصم   وتعالَى ُسبحانه ألنَّه للتَّخصٌِص؛ لٌس الحدٌثِ  هذا فً الثَّبلثةِ  وِذكرُ 

 ِمن الجمٌعِ  فً لِما الثَّبلثِة؛ هؤالء على التَّشدٌدَ  أراد ولكنَّه الظالمٌَن، لَجمٌعِ 

 .األخبلقِ  أسوأ ِمن هً والتً الؽْدرِ  ِصفةِ  َتحقُّقِ 

 ال الوعٌدَ  هذا ألنَّ  الكبابِر؛ ِمن وَكوُنه الُحرِّ  َبٌعِ  َتجرٌمُ  :الحدٌثِ  وفً --ٔ

ترتَّبُ   .َكبٌرةٍ  على إالَّ  ٌَ

 الُعهوِد، ونْقِض  الباطلِة، األٌمانِ  على الُجرأةَ  الكبابرِ  ِمن أنَّ : وفٌه --ٕ

 .األجٌرِ  أُجرةِ  لِ وأكْ 

 .َغَضبًِ َرْحَمتً َسَبَقتْ شرح حدٌث  --ٖٕ

 .َغَضبًِ َرْحَمتً َسَبَقتْ : َوَجلَ  َعزَ  ّللَا   قالَ  --ٙٗ

 مسلم صحٌح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هرٌرة أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خلصة|  مشابهة أحادٌث|  4ٕ٘ٔ:  الرقم أو الصفحة

 [صحٌح]

ْخل قَ  أنْ  َقْبلَ  ِكتاًبا َكَتبَ  ّللَاَ  إنَ "  --4ٗ  َغَضبًِ، َسَبَقتْ  َرْحَمتً إنَ : الَخْلقَ  ٌَ

 ". الَعْرشِ  َفْوقَ  ِعْنَده   َمْكت وب   َفهو
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 البخاري صحٌح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هرٌرة أبو:  الراوي

 [صحٌح: ] المحدث حكم خلصة|  4٘٘ٗ: الرقم أو الصفحة

 

 شرح الحدٌث تربوٌا ً 

ةِ  وَرحمِته ُسبحاَنه ِحكمِته وِمن َرحٌم ، َؼفُور   وتعالَى ُسبحاَنه للاُ   أن العامَّ

نٌا فً الكاِفرَ  َرَزقَ  مه الدُّ له وَنعَّ ةَ  وَخوَّ َنه ُعمِره، ُمدَّ ه، آمالِه من وَمكَّ  وَمبلذِّ

 َرحمُته تكونُ  فكٌؾ العذاِب؛ ألٌمِ  ؼٌرَ  وُمعاندِته بُكفِره ٌَستِحقُّ  ال أنَّه مع

ًعا وَدعاه ُؼفراَنه، وَرجا بُذنوِبه، واعتَرؾَ  به، آَمنَ  َمنبِ  ًة؟ َتضرُّ ٌَ  !وُخف

ًُّ  ٌُخبِرُ  الحدٌثِ  هذا وفً ب  فً َكَتب َتعالَى للاَ  أنَّ  وسلَّم علٌه للاُ  صلَّى النَّ

 َتنوًٌها األمرِ  بذلك خاص   ِكتابٍ  فً: وقٌل الَمحفوِظ، اللَّوحِ  فً: قٌل- ِكتابٍ 

حٌحٌنِ  فً ِرواٌةٍ  وفً الخلَق، ٌَخلُقَ  أن قبلَ  -لَقدِره ًعاوَرف بَشأِنه، ا: »الصَّ  لمَّ

 وهو. الخلقَ  ٌَخلُقَ  أن أراد: َمعناه: َبٌَنُهما الَجمعِ  فً قٌل ،«الخْلقَ  للاُ  خلَقَ 

 فهو َؼَضَبه؛ َسَبَقت َتعالَى َرحمَته أنَّ : الَعرش فوقَ  َتعالَى عنَده َمكتوب  

حٌُم، رُ الَؽفُو وتعالَى ُسبحانه  الَؽَضبِ  من لِعباِده أسَبقَ  َرحمُته فكانت الرَّ

 وأخِذه، انتقاِمه من أكَبرَ  بهم؛ ولُطفُه علٌهم وإنعاُمه بالَخلقِ  وِرفقُه علٌهم،

لِ  وَخلقُ  وَترتٌُبه، وإتقاُنه، وَتكمٌلُه الَخلقَ  وابتِداُؤه ال، كٌؾ  اإلنسانِ  َنوعِ  أوَّ

ِة؛ فً اِبقِة؟ َرحمِته من ذلك ُكلُّ  الجنَّ َعمِ  منَ  ذلك على َرتَّبَ  ما وكذلك! السَّ  النِّ

نٌا فً واأللطاؾِ  ، َرَحمات   ذلك وُكلُّ  واْلِخرِة، الدُّ  ابَتَدأ قدِ  فهو ُمتبلِحقات 

حمةُ  الُوُجوِد، إلى الَعَدمِ  من بإخراِجهم بالنِّعمةِ  َخلَقه  اإلنسانَ  َتشَملُ  فالرَّ

 منَ  َشًء   منه ٌَصُدرَ  أن َؼٌرِ  من وناِشًبا، وَفطًٌما، وَرضًٌعا، َجنًٌنا،

اعِة، برِ  منَ  األبناءِ  على األَبَوٌنِ  قُلوبِ  فً -رحمِته ِمن- لهم وَبَسطَ  الطَّ  الصَّ

ِتهم على ٌَ  َرحمِته من ذلك أنَّ  أٌَقنَ  ُمتدبِّر   َتدبَّره إذا ما أقذاِرهم؛ وُمباَشرةِ  َترب

 .َتعالَى

ابقةِ  َتعالَى َرحمِته وِمن ُمهم، الُكفَّارَ  رُزقُ ٌَ  أنَّه السَّ ٌُنعِّ دَفعُ  و ٌَ  اْلالَم، عنُهمُ  و

دِ  منَ  َبلَؽوا وقد -لهم منه َرحمةً - اإلسبلمَ  أدَخلَهمُ  ُربَّما ُثمَّ   والَخلعِ  علٌه التَّمرُّ

تِه ٌَّ ٌُدِخلُهم َرحمُته فَتؽلِبُ  ُتؽِضُبه، ؼاٌاتٍ  لُربوب َته، -إسبلِمهم بعدَ - و  وَمن َجنَّ
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ُتب لم ةَ  َرِحَمه فقد توفَّاه حتَّى علٌه ٌَ  كان وقد عنه، ُعقوبِته ِبَتراخً ُعمِره ُمدَّ

 وال له، َرحمةً  أمَهلَه لكنَّه له، وَمعصٌِته به ُكفِره ساعةَ  بالُعقوبةِ  ٌُمِهلَه أالَّ  له

لَحقُه نوبِ  منَ  عنه ٌَصُدرَ  أن بعد إالَّ  الَؽَضبُ  ٌَ  فكلُّ  ذلك، معه ٌَسَتِحقُّ  ما الذُّ

ابقةَ  للاِ  َرحمةَ  فإنَّ  هذا ومع لَؽَضِبه، َتعالَى رحمِته َسبقِ  َشواِهدِ  من ذلك  السَّ

 .َوصؾ   بها ٌُحٌطَ  أن من أكثرُ 

حمةِ  وَسبقِ  الَخلقِ  َبدءِ  بٌن الُمناَسبةِ  وَوجه  للِعبادةِ  َمخلوقون الِعبادَ  أنَّ : الرَّ

َعمِ  ُشكًرا قِدرُ  وال َعلٌِهم، الَفابضةِ  للنِّ  وَبعُضُهم لشُّكِر،ا حقِّ  أداءِ  على أحد   ٌَ

رُ   .َجزاءه وفَّى بأن الشَّاكرِ  حقِّ  فً َرحَمُته فَسَبَقت فٌه؛ ٌُقصِّ

حمنِ  َعرشُ : بالَعرشِ  والُمرادُ   أعلى وهو َجبللُه، َجلَّ  علٌه اسَتوى الذي الرَّ

 فَوَصَفه َكرٌم ؛ وبأنَّه َعظٌم ، بأنَّه للاُ  َوَصَفه وأعَظُمها، وأكَبُرها الَمخلوقاتِ 

ٌِة، ِجهةِ  من سنِ بالحُ  ٌَّةِ  ِجهةِ  من وبالُحسنِ  الَكمِّ  .الَكٌف

ه عرِشه، على َتعالَى للاِ  استواءِ  على َدلٌل  : الحدٌثِ  وفً --ٔ  على وُعلُوِّ

 .َخلِقه

 وَعفِوه انِتقاِمه، قبلَ  ِحلِمه فً فضلِه وَكثرةِ  للا، َرحمةِ  َسَعةِ  بٌان: وفٌه --ٕ

 .ُعقوَبِته قبلَ 

حمةِ  ِصَفَتًِ  إثباتُ : وفٌه --ٖ  َؼٌرِ  من وَتعاَلى، ُسبحاَنه لل والَؽَضبِ  الرَّ

 .تعطٌلٍ  وال َتمثٌلٍ  وال َتشبٌهٍ 

 َتؽلِبُ  بأنَّها َرحَمَته َوَصؾ فقد َتعالَى؛ للاِ  ِصفاتِ  َتفاُضلِ  إثباتُ : وفٌه --ٗ

ُدلُّ  وهذا َؼَضَبه، وَتسبِقُ   َسبِقها ِجهةِ  من َؼَضِبه على َرحَمِته َفضلِ  على ٌَ

 .َؼلََبِتهاو

 ٌشت َمنًِ أَنْ  لَه   ٌنبِغً وما ؛ آدمَ  ابن   شَتَمنًِشرح حدٌث  --ٕٗ

 ، ٌشت َمنًِ أَنْ  لَه   ٌنبِغً وما ؛ آدمَ  ابن   شَتَمنًِ:  تعالى ّللا   قال --9ٗ

َبنً أن له ٌنبِغً وما ؛ وكَذَبنً ه   أما ، ٌ َكذِّ ايَ  شْتم  ٌَ  ، ولًدا لًِ إِنَ :  فقول ه   إ

ك نْ  ولَمْ  أ ولَد   ولَمْ  ألِد   لم الصمد   د  األح ّللا   وأنا ف ًوا لًِ ٌَ  تكذٌب ه   وأَما ، أَحد   ك 

ايَ  ٌَ نًِ لٌس:  فقول ه   ، إ ًَ  بأهونَ  الخلقِ  أول   ولٌسَ  ، بَدأَنًِ كما ٌ ِعٌد   علَ

 إعاَدتِهِ  ِمنْ 
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 الجامع صحٌح:  المصدر|  األلبانً:  المحدث|  هرٌرة أبو:  الراوي

 صحٌح:  المحدث حكم خلصة|  ٖٕٖٗ:  الرقم أو الصفحة

 ٌسٌر باختلف( 84ٗٗ) البخاري أخرجه:  التخرٌج

ًُّ  قالَ  --8ٗ نًِ: َتَعالَى ّللَا   قالَ  أ َراه  : وسلَمَ  علٌه ّللا   َصلَى النب ْشتِم   ابن   ٌَ

ْنَبِغً وما آَدَم، ْشتَِمنًِ، أنْ  له ٌَ ب نًِ ٌَ ٌ َكذِّ ْنَبِغً وما و : َفَقْول ه   ه  َشْتم   أَما له، ٌَ

نًِ لٌسَ : َفَقْول ه   َتْكِذٌب ه   وأََما ولًَدا، لً إنَ   .َبَدأَنًِ كما ٌ ِعٌد 

 البخاري صحٌح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هرٌرة أبو:  الراوي

 [صحٌح: ] المحدث حكم خلصة|  8ٖٖٔ: الرقم أو الصفحة

 شرح الحدٌث تربوٌاً 

ًِّ  الَحدٌثِ  هذا فً ًُّ  يٌَرو القُُدس ب  جلَّ  َربِّه عن وسلَّمَ  علٌه للاُ  صلَّى النَّ

أُ  «آدمَ  ابنُ  ٌَشتُِمنً: »قال أنَّه وعبل تَجرَّ ٌَ ِصفُه َتعالى، للاِ  على ف ٌَ  بما ف

قَتضً  بما ُسبحاَنه للاَ  ٌَِصؾَ  أنْ  آَدمَ  َبنً ِمن أِلَحدٍ  ٌَجوزُ  وال النَّقَص، ٌَ

قَتضً ُبِنً: »قال النَّقَص، ٌَ ٌَُكذِّ بَ  أنْ  له ولٌس آَدَم، نُ اب «و  ُسبحانه، للاَ  ٌَُكذِّ

رَ  ثمَّ  ْتمِ  بهذا ُمراَده ُسبحاَنه َفسَّ  َربَّ  َشَتُموا الذٌن بأنَّ  التَّكذٌِب؛ وذاك الشَّ

ٌَهودِ  ِمنَ  الولََد؛ -ُسبحانه- له َنَسبوا الذٌن همُ  العالَمٌنَ   وَبعِض  والنَّصارى ال

لٌقُ  ال وهذا الُمشِركٌَن، ؛ َعزَّ  به ٌَ قَتضً إنَّه حٌثُ  وَجلَّ  الُمجاَنسةَ  ٌَ

لِدْ  لَمْ } الذي األَحُد، الواِحدُ  وَجلَّ  َعزَّ  وهو والحاجَة، والنَّقصَ  والُمشاَبهَة، ٌَ 

ُكنْ  َولَمْ *  ٌُولَدْ  َولَمْ  ا ،[ٗ ،ٖ: اإلخبلص{ ]أََحد   ُكفًُوا لَهُ  ٌَ بوا الذٌن وأمَّ  للاَ  َكذَّ

 على َخلََقهم الذي هو للاَ  بأنَّ  ِعلِمهم مع دوه،واسَتبعَ  الَبعثَ  أنَكروا الذٌن فهم

ةً  إعاَدِتهم عن ٌَعِجزُ  ثمَّ  ابِتداءً  ٌَخلُقُهم فكٌؾ ساِبٍق، ِمثالٍ  َؼٌرِ   مع أُخرى َمرَّ

 !أسَهُل؟ اإلعادةَ  أنَّ 

، َتعالى للاِ  إلى الَولَدِ  ِنسبةَ  أنَّ  :الَحدٌثِ  وفً --ٔ ِته، وإنكار   َشتٌمة  ٌَّ  لَِوحدان

 .به ِشرك   وهو بَؽٌِره، له ه  وَتشبٌ

 .ولَِوعِده َتعالى، للِ  َتكذٌب   الَبعثِ  إنكارَ  أنَّ : وفٌه --ٕ
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 إثبات   ذلك وفً ٌُعٌُده، الذي وهو الَخلَق، َبدأ الذي هو للاَ  أنَّ : وفٌه --ٖ

ومَ  ٌُعٌُده الذي هو للاَ  وأنَّ  َموِته، بْعدَ  اإلنسانِ  وإعادةِ  العالَِم، لُِحدوثِ  ٌَ 

 .أعمالِه على لُِمجازاِته مِة؛القٌا

 

ا ذكرتنً إذا عبديشرح حدٌث  --ٕ٘ ًٌ ا ذكرت كَ  خال ًٌ  خال

ا ذكرتنً إذا عبدي:  تعالى ّللا   قال --ٓ٘ ًٌ ا ذكرت كَ  خال ًٌ  َذَكْرَتنً وإِنْ  ، خال

 وأكبرَ  منهم خٌر   َمأَل   فًِ ذكْرت كَ  َمأَل   فًِ

:  المحدث | هرٌرة وأبو مالك بن وأنس عباس بن عبدّللا:  الراوي

 أحادٌث|  ٕٖٗٗ:  الرقم أو الصفحة الجامع صحٌح:  المصدر|  األلبانً

 صحٌح:  المحدث حكم خلصة|  مشابهة

 فإنْ  َذَكَرنًِ، إذا معه   وأنا بً، َعْبِدي َظنِّ  ِعْندَ  أنا: َتعالَى ّللَا   ٌقول   --ٔ٘

ر   َمَل   فً َذَكْرت ه   َمَل   فً َذَكَرنًِ وإنْ  َنْفِسً، فً َذَكْرت ه   َنْفِسهِ  فً َذَكَرنًِ ٌْ  َخ

ًَ  َتَقَربَ  وإنْ  منهْم، هِ  َتَقَرْبت   بِشْبر   إلَ ٌْ ًَ  َتَقَربَ  وإنْ  ِذراًعا، إلَ  ِذراًعا إلَ

هِ  َتَقَرْبت   ٌْ ْمِشً أتانًِ وإنْ  باًعا، إلَ ت ه   ٌَ ٌْ  .َهْرَولَةً  أَت

 لبخاريا صحٌح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هرٌرة أبو:  الراوي

 [صحٌح: ] المحدث حكم خلصة|  4ٗٓ٘: الرقم أو الصفحة

 .ٌسٌر باختلف( 4ٕ٘ٙ) ومسلم ،(4ٗٓ٘) البخاري أخرجه:  التخرٌج

 شرح الحدٌث تربوٌا ً 

بُ  التً الِعباداتِ  أَجلِّ  من َتعالَى للاِ  ِذكرُ  تقرَّ ٌَشَملُ  ربِّه، إلى الُمسلِمُ  بها ٌَ  و

َدنا ما كلَّ  ا به وجلَّ  عزَّ  للاُ  َتعبَّ تعلَّقُ  ممَّ ناءِ  بَتعظٌِمه ٌَ  ُحضورِ  مع علٌه، والثَّ

 هذا على ورتَّب بِذكِره، ِعباَده َتعالَى للاُ  أَمرَ  وقد والَجواِرِح، واللِّسانِ  الَقلبِ 

كرِ   .َعظًٌما َجزاءً  الذِّ

ًِّ  الَحدٌثِ  هذا وفً ًُّ  ٌَروي القُدس ب  اَنهُسبح َربِّه عن وسلَّم علٌه للاُ  صلَّى النَّ

قولُ  أنَّه َوَتعالَى  َفلَه، َخًٌرا باللِ  َظنَّ  إن: ٌَعنً ،«بً َعْبدي َظنِّ  ِعندَ  أنا: »ٌَ
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نِّ  وُحسنُ  َفلَه، ذلك ِسَوى ِبه َظنَّ  وإن  ما بِفعلِ  ٌَكونُ  وجلَّ  عزَّ  باللِ  الظَّ

عَملُ  َوَرجاَءه، للاِ  َفضلَ  ٌُوِجبُ  ٌَ الِحاِت، ف ٌُحِسنُ  الصَّ نَّ  و  َتعالَى للاَ  بأنَّ  الظَّ

قَبلُه،  الَعبدِ  واعِتقادِ  َظنِّ  َقدرِ  وعلى به، الَعبدِ  أَملِ  ُمنتَهى ِعندَ  ُسبحاَنه فاللُ  ٌَ

ٌَكونُ  فٌه، ُظنُّه ما ِجنسِ  من وَجزاُؤه للاِ  َعطاءُ  و  أو َثواًبا للاِ  فً الَعبدُ  ٌَ

ا، أو َخًٌرا ِعقاًبا، اهُ، للاُ  وأْعطاه َوَجَده َعظًٌما أمًرا باللِ  ظنَّ  فَمن َشّرً ٌَّ  وللاُ  إ

تعاَظُمه ال ٌَ ، ا َشًء  نَّ  ٌُحِسنَ  أن أمَّ عَمُل، ال وهو الظَّ َمنًِّ بابِ  من فهذا ٌَ  التَّ

ًَّ  للاِ  على وَتَمنَّى َهواها، َنفَسه أتَبعَ  وَمن للِا، على  .عاِجز   فهو األمان

قولُ  ٌَ  بالتَّسبٌحِ  الَعبدُ  َذكَرنً إن: أي ،«َذَكَرنً إذا َمَعه وأنا: »ُسبحاَنه للاُ  و

 َنْفسً، فً َذَكْرُته» النَّاِس، عن ُمنَفِرًدا ،«َنْفِسه فً» ؼٌِرها أو والتَّهلٌلِ 

 ،«ِمنُهم َخٌرٍ  َمؤَلٍ  فً َذَكْرُته» النَّاِس، من َجماعةٍ  فً ،«َمؤَلٍ  فً َذَكَرنً وإنْ 

نَّةِ  وأهلُ . األعلى الَمؤَلُ  وُهم  وَنفُسه َتعالَى، لل لنَّفسَ ا ٌُثبِتون والَجماعةِ  السُّ

ِة؛ بالِكتابِ  ثابِتة   وهً وجلَّ، عزَّ  ذاُته هً نَّ : َتعالَى َقولِـه بَدلٌلِ  والسُّ

ُرُكمُ } ٌَُحذِّ ُ  َو ُكمْ  َكَتبَ : }وَقولِـه ،[ٖٓ ،2ٕ: عمران آل{ ]َنْفَسهُ  للاَّ  َعلَى َربُّ

ْحَمةَ  َنْفِسهِ   [.ٗ٘: األنعام{ ]الرَّ

بَ  وإنْ : »وجلَّ  عزَّ  قال ثم ًَّ  َتَقرَّ ْبتُ  بِشبرٍ  إلَ بَ  وإنْ  ِذراًعا، إلٌَهِ  َتَقرَّ ًَّ  َتَقرَّ  إلَ

ْبتُ  ِذراًعا ْمشً أتانً وإنْ  باًعا، إلٌَهِ  َتَقرَّ ُتهُ  ٌَ ٌْ  للاِ  إقبالَ  أنَّ : أي ،«َهرَولةً  أَت

 دِ الَعب إقبالِ  من أكَثرَ  ٌكونُ  وَتعالى ُسبحاَنه َعلٌه الَعبدُ  أقَبلَ  إذا الَعبدِ  على

طُ  َعلٌه، ارعِ  ُطولِ  وُمتوسِّ  سنتٌمتر، 7٘ أو ٕ٘ الَحدٌثةِ  الَمقاٌٌسِ  فً الذَّ

: اللُّؽةِ  فً والَهرولَةُ . وَعُضدٌه اإلنسانِ  ِذراَعًِ  ُطولُ : «الباع» وَمعنى

 ِبه، َتلٌقُ  َكما وجلَّ  عزَّ  لل الَهرولةِ  وِصفةُ  الَعدِو، دونَ  المشًِ  فً اإلسراعُ 

 عزَّ  للاَّ  َفضلِ  َبٌانُ  الثَّبلثِ  الُجَملِ  هذه وفً. المخلوقٌنَ  َهرولةَ  ُتشاِبه وال

ا أكَثرَ  ٌُعطً وأنَّه وجلَّ، ٌُعطً أجلِِه، من فُِعلَ  ممَّ ا أكَثرَ  العاِملَ  ف  .َعِملَ  ِممَّ

نِّ  ُحسنِ  فً التَّرؼٌبُ  :الَحدٌثِ  وفً --ٔ  .َتعالَى باللِ  الظَّ

 .اَنفسً  َتعالَى لِل  أنَّ  إثباتُ : وفٌه --ٕ

 .ُسبحاَنه لل الَكبلمِ  ِصَفةِ  إثباتُ : وفٌه --ٖ

كرِ  َفضلُ : وفٌه --ٗ ا الذِّ  .وَعبلنٌةً  ِسّرً
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 .َعَملِه بَِحَسبِ  الَعبدَ  ٌُجازي وجلَّ  عزَّ  للاَ  أنَّ : وفٌه --٘

 .الَعَملِ  ِجنسِ  من الَجزاءَ  أنَّ  َبٌانُ : وفٌه --ٙ

 

 

 بٌنً وبٌن عبدي نصفٌن حدٌث قسمت الصلةرح ش --ٕٙ

ر   َثلًثا ِخداج   َفهً الق ْرآنِ  بأ مِّ  فٌها ْقَرأْ ٌَ  لَمْ  َصلةً  َصلَى َمن --ٕ٘ ٌْ . َتمام   َغ

َرةَ  ألَبًِ فقٌِلَ  ٌْ َر  فإنًِّ َنْفِسَك؛ فً بها اْقَرأْ : فقالَ  اإلماِم؟ وراءَ  َنك ون   إَنا: ه 

 َقَسْمت  : َتعالَى ّللَا   قالَ : ٌقول   وسلَمَ  علٌه ّللَا   َصلَى ّللاِ  َرسولَ  َسِمْعت  

نًِ الَصلةَ  ٌْ نَ  َب ٌْ ِن، َعْبِدي وب ٌْ  اْلَحْمد  : }الَعْبد   قالَ  فإذا َسأَلَ، ما ولَِعْبِدي نِْصَف

 ِ  الَرْحَمنِ : }قالَ  وإذا َعْبِدي، َحِمَدنًِ: َتعالَى ّللَا   قالَ  ،{العالَِمٌنَ  َربِّ  لِِلَ

ًَ  أْثَنى: َتعالَى ّللَا   قالَ  ،{الَرِحٌمِ  ومِ  مالِكِ : }قالَ  وإذا َعْبِدي، َعلَ ٌنِ  ٌَ  ،{الدِّ

ًَ  َفَوضَ  َمَرةً  وقالَ  َعْبِدي، َمَجَدنًِ: قالَ  اكَ : }قالَ  فإذا َعْبِدي، إلَ ٌَ  َنْعب د   إ

اكَ  ٌَ نًِ هذا: قالَ { َنْسَتِعٌن   وإ ٌْ نَ  َب ٌْ : قالَ  فإذا َسأَلَ، ما ولَِعْبِدي َعْبِدي، وب

راطَ  اْهِدنا} ْسَتقٌِمَ  الصِّ وبِ  غٌرِ  علٌهم أْنَعْمتَ  الَذٌنَ  ِصراطَ  الم   علٌهم الَمْغض 

 .َسأَلَ  ما ولَِعْبِدي لَِعْبِدي هذا: قالَ { الَضالٌِّنَ  وال

 مسلم صحٌح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هرٌرة أبو:  الراوي

 [صحٌح: ] المحدث حكم خلصة|  8ٖ٘: الرقم أو الصفحة

 الحدٌث تربوٌا ً شرح 

بلةُ  ، ِعبادة   الصَّ ٌَّة  ًُّ  َعلََّمنا وقد َتوقٌف ب  أركاَنها وسلَّم علٌه للاُ  صلَّى النَّ

َتها، ٌَّ تعلَّقُ  ما وُكلَّ  وَهٌَبَتها، وَكٌف  .وِفعبًل  َقواًل  بها ٌَ

ًَ  ُهَرٌرةَ  أبو ٌَروي الَحدٌثِ  هذا وفً ًَّ  أن َعنه للاُ  َرض ب  علٌه للاُ  صلَّى النَّ

قَرأ لم َصبلةً  صلَّى َمن أنَّ  أخَبرَ  وسلَّم  -الِكتابِ  فاِتحةُ  وهً- القُرآنِ  بأمِّ  فٌها ٌَ

ر تامٍة، ؼٌرُ  ناِقصة  : أي ،«ِخَداج  » َصبلة   فهً اٍت؛ َثبلثَ  ذلك وكرَّ  مرَّ

ِتها، على تأكًٌدا ٌَّ  أركانِ  من ُركن   والمنفردِ  لئلمامِ  الفاتحةِ  فِقراءةُ  أَهمِّ

بلِة، ًَ  ُهَرٌرةَ  أبا الحاِضرٌن َبعضُ  فَسأل الصَّ  نكونُ  إنَّا: »فقال عنه للاُ  َرض
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ًَ  ُهَرٌَرة أبو فأجاَبه القراءةُ؟ تكونُ  فكٌؾ ؛«اإلمامِ  َوراءَ  : عنه للاُ  َرض

ا «نْفِسك فً بها اقَرأْ » وتِ  رفعِ  دونَ  ِسّرً  ثم بها؛ ؼٌِرك إسماعِ  ودونَ  الصَّ

 فً «َتعالَى للاُ  قال: »ٌقولُ  وسلَّم علٌه للاُ  صلَّى للاِ  َرسولَ  َسِمع أنَّه أخَبرَ 

ًِّ  الحدٌثِ  بلةَ  قَسمتُ : »القُدس ٌت الفاتحِة، ُسورةَ : أي «الصَّ  ألنَّ  صبلًة؛ وُسمِّ

بلةَ  نً» بها، إالَّ  َتِصحُّ  ال الصَّ ٌْ ن ب ٌْ  وله نِصفُها، لً ،«نِصفٌنِ  َعْبدي وب

لُ  فِنصفُها ِنصفُها، ، وَثناء   حمد  : األوَّ ًَّ  ونصفُها الجزاِء، خٌرَ  علٌه أجزٌه علَ

ع  : الثَّانً  لِلَِّ  اْلَحْمدُ : }قال فإذا َسأَل؛ ما وأُعطٌه له ٌبُ أستج وُدعاء ، َتضرُّ

 َتعالَى َقبولِه َدلٌلُ  بذلك واإلخبارُ  «َعْبدي َحِمدنً: »للاُ  قال ،{اْلَعالَِمٌنَ  َربِّ 

ٌَّاه، َعبِده لَتحمٌدِ   وإذا العبِد، بَشأنِ  َتنوًٌها لَمبلبكِته؛ هذا ٌقولُ  أنَّه والظاهرُ  إ

ْحَمنِ : }قال ِحٌمِ  الرَّ ًَّ  أْثنى: »للا قال ،{الرَّ  لً اعَتَرؾ حٌث «َعْبدي علَ

ناءُ  َخلقً، على اإلنعامِ  بُعمومِ  ْومِ  َمالِكِ : }قال وإذا المدُح،: والثَّ ٌنِ  ٌَ  قال ،{الدِّ

َدنً: للاُ   الَحمدِ  من أبلَػُ  وهو الواسُع، الشََّرؾُ  وهو الَمجِد، من َعبدي، مجَّ

ناِء، ٌَّاكَ : }قال فإذا والثَّ ٌَّاكَ  َنْعُبدُ  إِ نً هذا: »للاُ  قال ،{َنْسَتِعٌنُ  َوإِ ٌْ ن ب ٌْ  وب

لُ  فالنِّصؾُ  ؛«َعْبدي ٌَِّة، اعِتراؾ   األوَّ  والنِّصؾُ  بالِعبادِة، واسِتجابة   باألُلوه

 اْهِدَنا: }قال فإذا االِستعانِة، من «َسأَل ما ولَعْبدي» باالستعانِة، ُدعاء  : الثَّانً

َراطَ  ِهمْ  أَْنَعْمتَ  الَِّذٌنَ  ِصَراطَ *  اْلُمْسَتِقٌمَ  الصِّ ٌْ رِ  َعلَ ٌْ ِهمْ  اْلَمْؽُضوبِ  َؼ ٌْ  َواَل  َعلَ

نَ  الٌِّ ع   هذا: أي «لَِعْبِدي هذا: »للا قال ،{الضَّ  َعبدي، من وُدعاء   تضرُّ

 .ُدعاَءه أجبتُ  وقد «َسألَ  ما ولَعْبدي»

اِجحُ  بلةِ  فً مأمومِ ال على الفاتحةِ  قراءةُ  تجبُ  ال أنَّه والرَّ ِة، الصَّ ٌَّ  وأنَّ  الَجهر

: َتعالَى لَقولِه الفاتحِة؛ على زادَ  فٌما إماِمه لِقراءةِ  ٌَسَتِمعَ  أن المأمومِ  على

: األعراؾ{ ]ُتْرَحُمونَ  لََعلَُّكمْ  َوأَْنِصُتوا لَهُ  َفاْسَتِمُعوا اْلقُْرآنُ  قُِرئَ  َوإَِذا}

ًِّ  وعند ،[ٕٗٓ ًَ  ُهَرٌرةَ  أبً عن النَّساب  للاِ  َرسولُ  قال: قال َعنه للاُ  َرض

ٌُؤَتمَّ  اإلمامُ  ُجِعل إنَّما: »وسلَّم علٌه للاُ  صلَّى  َقَرأ وإذا فَكبِّروا، َكبَّر فإذا به؛ ل

 .«فأَنِصُتوا

لٌقُ  الذي الَوجه على وَجلَّ  عزَّ  لل الَكبلمِ  ِصفةِ  إثباتُ  :الَحدٌثِ  وفً  به ٌَ

 .ُسبحاَنه

امَ  إاَِل  له آَدمَ  اْبنِ  َعَملِ  ك لُّ حدٌث شرح  --4ٕ ٌَ  الصِّ
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اَم، إاَِل  له آَدمَ  اْبنِ  َعَملِ  ك لُّ : َوَجلَ  َعزَ  ّللَا   قالَ  --ٖ٘ ٌَ  َوأََنا لً فإَنه الصِّ

ام   به، أَْجِزي ٌَ ، َوالصِّ َنة  ْوم   كانَ  َفإَِذا ج  ْم، َصْومِ  ٌَ ْرف ثْ  فل أََحِدك  وَمئذ   ٌَ  َواَل  ٌَ

ْسَخْب، ، َساَبه   فإنْ  ٌَ ، أَوْ  أََحد  ق لْ  َقاَتلَه  ٌَ ؤ   إنًِّ: َفْل  َنْفس   َوالَِذي َصائِم   اْمر 

َحَمد   ِدِه، م  ٌَ ل وف   ب ٌَب   الَصائِمِ  َفمِ  لَخ  اَمِة، ٌَومَ  ّللاِ، ِعْندَ  أَْط ٌَ  ِرٌحِ  ِمن القِ

ه َما َفْرَحَتانِ  َولِلَصائِمِ  الِمْسكِ  ْفَرح  ًَ  إَذاو بفِْطِرِه، َفِرحَ  أَْفَطرَ  إَِذا: ٌَ  َرَبه   لَقِ

 .بَصْوِمهِ  َفِرحَ 

 

 مسلم صحٌح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هرٌرة أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خلصة|  مشابهة أحادٌث|  ٔ٘ٔٔ:  الرقم أو الصفحة

 [صحٌح]

لُّ : ّللَا   قالَ : وسلَمَ  علٌه ّللا   َصلَى ّللَاِ  َرسول   قالَ  --ٗ٘  له، آَدمَ  اْبنِ  َعَملِ  ك 

اَم؛ إاَل  ٌَ ام   به، أْجِزي وأََنا لً، فإَنه الصِّ ٌَ َنة ، والصِّ ْوم   كانَ  وإَذا ج   َصْومِ  ٌَ

مْ  ْرف ثْ  فل أَحِدك  ْصَخْب، واَل  ٌَ ، أوْ  أَحد   َساَبه   فإنْ  ٌَ ق لْ  َقاَتلَه  ٌَ ؤ   إنًِّ: َفْل  اْمر 

َحَمد   َنْفس   والذي. َصائِم   ِدِه، م  ٌَ ل وف   ب ٌَب   الَصائِمِ  َفمِ  لَخ   ِرٌحِ  ِمن ّللَاِ  ِعْندَ  أْط

ه َما َفْرَحَتانِ  لِلَصائِمِ . الِمْسكِ  ْفَرح  ًَ  وإَذا َفِرَح، أْفَطرَ  إَذا: ٌَ  حَ َفرِ  َرَبه   لَقِ

 .بَصْوِمهِ 

 البخاري صحٌح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هرٌرة أبو:  الراوي

 [صحٌح: ] المحدث حكم خلصة|  8ٓٗٔ: الرقم أو الصفحة

 له واللفظ( ٔ٘ٔٔ) ومسلم ،(8ٓٗٔ) البخاري أخرجه:  التخرٌج

 تربوٌا ً الحدٌث شرح 

ٌامِ  ابمٌنَ  للاِ  وَكرامةُ  َعظٌمة ، فضاِبلُ  للصِّ  َحَرُموا فإنَّهم َتنقِطُع؛ ال للصَّ

عامَ  أْنفَُسهم  واِسعِ  ِمن وتعالَى ُسبحاَنه للاُ  فأَْعطاهم والشَّهوَة، والشَّرابَ  الطَّ

لَهم َعطاِبه،  .َؼٌِرهم على وفضَّ

 وجلَّ  عزَّ  للاَ  أنَّ  وسلَّمَ  علٌه للاُ  صلَّى للاِ  َرسولُ  ٌُخبِرُ  الحدٌثِ  هذا وفً

بلعِ  وَمدَخل   َحظ   فٌه: أي ،«له آدمَ  ابنِ  عَملِ  كلُّ : »قال  فقدْ  علٌه؛ النَّاسِ  الطِّ
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لُ  تعجَّ ُحوزُ  النَّاِس، ِمن َثواًبا به ٌَ ٌَ ا به و نٌا، ِمن َحّظً ٌاَم؛ إالَّ  الدُّ  فإنَّه الصِّ

علَمُ  ال لً، خالِص   : أي ،«به أَْجزي وأنا» َؼٌري، علٌه الُمترتِّبَ  َثواَبه ٌَ

ا َحَسناِته، وَتضعٌؾِ  َثواِبه، ِمقدارِ  بِعلمِ  وأْنَفِردُ  َجزاَءه، أتولَّى  ِمن ؼٌُره وأمَّ

لَعَ  فقدِ  الِعباداِت،  َثواِبها َمقادٌرُ  ُكِشَفت قدْ  فاألعمالُ  النَّاِس؛ بعضُ  علٌها اطَّ

ٌاَم؛ إالَّ  للاُ، شاء ما إلى َسْبِعمبٍة، إلى َعْشرةٍ  ِمن ُتضاَعؾُ  وأنَّها للناِس،  الصِّ

 عَملِ  كلُّ : »ُمسلِمٍ  َصحٌحِ  ِرواٌةِ  فً جاء كما َتقدٌٍر، ٌرِ بؽَ  علٌه ٌُثٌبُ  للاَ  فإنَّ 

 عزَّ  للاُ  قال ِضعٍؾ، ِمبةِ  َسْبعِ  إلى أمثالِها عْشرُ  الَحَسنةُ  ٌُضاَعُؾ، آَدمَ  ابنِ 

وَم؛ إالَّ : وجلَّ  ا ،«به أَْجزي وأنا لً فإنَّه الصَّ ٌامِ  َثوابُ  كان ولَمَّ  ال الصِّ

ِكْله لم تعالَى، للاُ  إالَّ  ٌُْحِصٌه  تعالَى َجزاَءه َتولَّى بلْ  َمبلبكِته، إلى تعالَى ٌَ

 وَخَطرِ  الشًَّءِ  ذلك ِعَظمِ  على دلَّ  بنْفِسه َشًٌبا َتولَّى إذا تعالَى وللاُ  بنْفِسه،

 .َقْدِره

ٌامَ  أنَّ  أخَبرَ  ثمَّ  ، الصِّ  واْلثامِ  الَمعاصً ِمن َحصٌن   وِحصن   ِوقاٌة  : ٌعنً ُجنَّة 

نٌا، فً  .اْلِخرةِ  فً النَّارِ  وِمن الدُّ

ابمَ  وسلَّمَ  علٌه للاُ  صلَّى للاِ  َرسولُ  َنهىُ  ُثمَّ  َفِث، عن الصَّ  فً الفُحشُ  وهو الرَّ

َخِب، عن َنهاهُ وكذا الَكبلِم، ٌاحُ  وهو الصَّ  أو أَحد   َشَتَمهُ  فإنْ  والِخصاُم، الصِّ

قُلْ  قاَتلَُه، ٌَ ُكؾَّ  ؛«صاِبم   اْمُرؤ   إنًِّ: »بلِساِنه له فْل ٌَ  ٌَستْشِعرْ  أو عنه، َخْصُمه لِ

ُكؾَّ  بَقْلِبه؛ ذلِك ٌَ  حالةَ  َتأكٌُده ذلك عن بالنَّهًِ  والمرادُ . َخْصِمهِ  عن هو ل

وِم، ابمِ  فَؽٌرُ  وإالَّ  الصَّ ً   الصَّ  .أًٌضا ذلك عن َمنه

ًُّ  أْقَسمَ  ثمَّ  ب دٍ  نْفسُ  والذي: »بقولِه وسلَّمَ  علٌه للاُ  صلَّى النَّ ِده محمَّ ٌَ : أي ،«ب

 األْنفَُس، ٌملِكُ  الَّذي هو وجلَّ  عزَّ  للاَ  ألنَّ  وذلك بٌِده؛ ُروُحه الَّذي باللِ  ٌُقِسم

ًُّ  ٌُْقِسمُ  كان ما وكثًٌرا ب : أي ،«لَُخلُوؾُ » الَقَسِم، بهذا وسلَّمَ  علٌه للاُ  صلَّى النَّ

ٌُّرُ  ابمِ  َفمِ  رابحةِ  َتؽ عا ِمن َمِعَدِته لَخبلءِ - الصَّ ٌَبُ  -مِ الطَّ  للاِ  عندَ  وأْزكى أط

وابِح، أطٌبُ  هو الَّذي الِمسكِ  ِرٌحِ  ِمن الِقٌامةِ  ٌومَ  تعالَى  إلى إشارة   وفٌه الرَّ

ومِ  ُرتبةَ  أنَّ  ٌَّة   الصَّ ٌَّةِ  َمقامَ  ألنَّ  َؼٌِره؛ على َعلِ  ِمن تعالَى للاِ  َحضرةِ  فً الِعند

ٌَبَ  الُخلوؾُ  كان وإنَّما. الَمقاماتِ  أْعلَى  ألنَّ  الِمسِك؛ ِرٌحِ  ِمن للاِ  عندَ  أط

ومَ  رِّ  أعمالِ  ِمن الصَّ ن التً السِّ ٌْ ن تعالَى للاِ  ب ٌْ لِعُ  وال عْبِده، وب  على ٌَطَّ

ِته ن الحْشرِ  فً علٌه َتُنمُّ  َصوِمه رابحةَ  للاُ  فَجَعلَ  ؼٌُره، ِصحَّ ٌْ  وفً النَّاِس، ب

ناءِ  الَكرامةِ  إثباتُ  ذلك  .له الُحْسنِ  والثَّ
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ابمِ  أنَّ  وسلَّمَ  علٌه للاُ  صلَّى أخَبرَ  ثمَّ  وِم، بُحقوقِ  قامَ  الَّذي للصَّ اه الصَّ  فأدَّ

اِته؛ بواِجباِته نٌا، فً إحداهما: َعظٌمَتٌنِ  َفْرحَتٌنِ  وُمستحبَّ  فً واألُخرى الدُّ

ا اْلِخرِة؛  وَعَطِشه ُجوِعه لَِزوالِ : أي بِفْطِره، َفِرحَ  أفَطرَ  إذا فإنَّه: األُولى أمَّ

، الفَرحُ  وهذا الفْطُر، له أُِبٌحَ  حٌثُ  ًُّ بٌع  َصوِمه َتمامُ  إنَّه حٌث ِمن أو الطَّ

. ذلك فً النَّاسِ  َمقاماتِ  الختبلؾِ  بَحَسِبه؛ أحدٍ  كلُّ  وفَرحُ . ِعبادِته وخاتمةُ 

ا ًَ  إذا فإنَّه: الثانٌةُ  وأمَّ فَرحُ  أنَّه ٌعنً بَصوِمه، َفِرحَ  ربَّه لَِق  ربِّه لِقاءِ  وْقتَ  ٌَ

رورُ  هو أو باللِّقاِء، الفوزِ  أو الجزاِء، بَنٌلِ   وَترتُّبِ  َصوِمه، بَقبولِ  السُّ

 .علٌه الوافرِ  الجزاءِ 

ابمُ   عن ولِساُنه اْلثاِم، عن َجوارُحه صامتْ  الَّذي هو َصوُمه الكاملُ  والصَّ

وِر، وَقولِ  والفُْحِش، الكِذبِ  عامِ  عن وَبْطُنه الزُّ  عن ْرُجهوفَ  والشَّراِب، الطَّ

َفِث، تكلَّمْ  لم َتكلَّمَ  فإنْ  الرَّ فَعلْ  لم َفَعلَ  وإنْ  َصوَمه، ٌَجَرحُ  بما ٌَ  ٌُفِسدُ  ما ٌَ

ٌَخُرجُ  َصوَمه، ومُ  هو هذا أعمالُه، وكذلك صالًحا، نافًعا كلُّه َكبلُمه ف  الصَّ

دُ  ال المشروُع، عامِ  عن اإلمساكِ  ُمجرَّ  الُبخاريِّ  َصحٌحِ  ففً والشَّراِب؛ الطَّ

ًَ  ُهرٌرةَ  أبً َحدٌثِ  ِمن َدعْ  لم َمن: »عنه للاُ  َرض وِر، َقولَ  ٌَ  به، والعَملَ  الزُّ

َدعَ  أنْ  حاجة   للِ  فلٌس والجْهَل؛ : ماجه ابنِ  ُسَننِ  وفً ،«وَشراَبه َطعاَمه ٌَ

ومُ  ؛«الُجوعُ  إالَّ  ِصٌاِمه ِمن له لٌس صابمٍ  ُربَّ » ًُّ  فالصَّ  َصومُ  هو الحقٌق

عاِم، الشَّرابِ  عن البْطنِ  وَصومُ  اْلثاِم، عن الجوارحِ  عامَ  أنَّ  فكما والطَّ  الطَّ

قَطُعه والشَّرابَ  ٌُفِسُده، ٌَ ٌُِّره َثَمرَته، وُتفِسدُ  َثواَبه، َتقَطعُ  اْلثامُ  فهكذا و  فُتص

ُصمْ  لم َمن بَمنزلةِ  ٌَ. 

ابمِ  َحضُّ  :الَحدٌثِ  وفً --ٔ ماتِ  الُمنَكراتِ  َتْركِ  على الصَّ  .والُمحرَّ

دِ  ِصفةِ  إثباتُ : وفٌه --ٕ ٌَ لٌقُ  ما على تعالَى للِ  ال  .بَجبللِه ٌَ

تكلَّمُ  وأنَّه تعالَى، للِ  الكبلمِ  ِصفةِ  إثباتُ : وفٌه --ٖ ٌُكلِّمُ  ٌَشاُء، حٌثُ  ٌَ  َمن و

ا لٌس َكبلَمه وأنَّ  ٌَشاُء، بما ٌَشاءُ   .الكرٌمِ  بالقرآنِ  خاّصً

 .بُ الثَّوا حٌثُ  ِمن َتتفاَوتُ  الِعباداتِ  أنَّ : وفٌه --ٗ

ٌَّةُ : وفٌه --٘  .ُمنِكرٍ  ؼٌرَ  السامعُ  كان وإنْ  الكبلمِ  لَتأكٌدِ  القَسمِ  َمشروع
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نٌا، فً ِرضاهُ وَطلَبَ  تعالَى للاَ  َعَبدَ  َمن أنَّ : وفٌه --ٙ  َعَملِه ِمن فَنَشأَ  الدُّ

نٌا؛ فً َمكروهة   آثار   بة   تعالَى له َمحبوبة   فإنَّها الدُّ ٌِّ  َنَشأَت لَكوِنها عنَده؛ وَط

باعِ  طاعِته عن  .َمْرضاِته واتِّ

 

ا لً عاَدى َمنحدٌث شرح  --9ٕ ًٌّ  بالَحْربِ  آَذْنت ه   فَقدْ  َولِ

ا لً عاَدى َمن: قالَ  ّللَاَ  إنَ  --٘٘ ًٌّ ًَ  َتَقَربَ  وما بالَحْرِب، آَذْنت ه   فَقدْ  َولِ  إلَ

ًَ  أَحبَ  بَشًء   َعْبِدي زال   وما علٌه، اْفَتَرْضت   مَما إلَ َتَقَرب   َعْبِدي ٌَ ٌَ  ًَ  إلَ

، فإذا أ ِحَبه ، حَتى بالَنوافِلِ  ْنت   أْحَبْبت ه  ْسَمع   الَذي َسْمَعه   ك   الَذي وَبَصَره   به، ٌَ

َده   به، ٌ ْبِصر   ٌَ ْبِطش   الَتً و ْمِشً الَتً وِرْجلَه   بها، ٌَ  َسأَلَنًِ وإنْ  بها، ٌَ

، َنه  ٌَ ، اْسَتعاَذنًِ ولَئِنِ  أَل ْعِط ِدي فاِعل ه   أنا َشًء   عن َتَرَدْدت   وما أَل ِعٌَذَنه   َتَردُّ

ْؤِمِن؛ َنْفسِ  عن ْكَره   الم   .َمساَءَته   أْكَره   وأنا الَمْوَت، ٌَ

 البخاري صحٌح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هرٌرة أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خلصة|  مشابهة أحادٌث|  ٕٓ٘ٙ:  الرقم أو الصفحة

 [صحٌح]

  الحدٌث تربوٌاً شرح 

مَ  رِ  الُمؤِمنِ  إٌذاءَ  للاُ  حرَّ ٌْ ، بؽ دَ  حق   األلٌمِ  بالِعقابِ  ذلك على الُمجترئَ  وَتوعَّ

نٌا فً ٌَزدادُ  واْلِخرِة، الدُّ ًة، التَّحرٌمُ  و ٌَزدادُ  ِشدَّ  ُخطورًة؛ بالعقابِ  الوعٌدُ  و

الحٌنَ  أحدَ  اإلٌذاءُ  علٌه الواقعُ  كان إذا  .الصَّ

ًِّ  الحدٌثِ  هذا وفً  عزَّ  للاَ  أنَّ  وسلَّم علٌه للاُ  صلَّى للاِ  َرسولُ  ٌُخِبرُ  القُدس

ًٌّا لً عادى َمن: »قال وجلَّ  ً   األذى ألحق: أي ،«َولِ  للِا، أولٌاءِ  ِمنَ  بَول

 ًُّ ، الُمؤِمنُ  هو: والَولِ ًُّ ق  طاعِته، على المواِظبُ  تعالَى، باللِ  العالِمُ  التَّ

تولَّى َمن أًٌضا وهو. ِعبادِته فً الُمخلِصُ   وال أْمَره وتعالَى ُسبحاَنه للاُ  ٌَ

ِكلُه تولَّى بلْ  لَْحظًة، نْفِسه إلى ٌَ تولَّى الذي هو أو ِرعاٌَته، الحقُّ  ٌَ  للاِ  ِعبادةَ  ٌَ

رِ  ِمن التَّوالً على َتْجري فِعباداُته وطاعَته، ٌْ تخلَّلَها أنْ  ؼ  .ِعصٌان   ٌَ

ااءَ  إِنَّ  أاََلا ﴿ ) هو النبًوالولً  ٌَ ِهمۡ  َخۡوؾ   اَل  ٱللَِّ  أَۡولِ ٌۡ ۡحَزُنونَ  ُهمۡ  َواَل  َعلَ ٌَ ﴾ 
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 بمعنً أنبٌاء للا  [ٕٙ: ٌونس] 

ًَّ  عادى فمن  الؽاٌةُ  فٌه وهذا علٌه، الحربَ  ُسبحاَنه للاُ  أعلَنَ  فقدْ  للِا، َولِ

 هالك   هوف المحاِرِب، ُمعاملةَ  وعاَملَه للاُ  حاَرَبه َمن إذ التَّهدٌِد؛ ِمنَ  القُصوى

 !للِا؟ حْربَ  ٌُطٌقُ  وَمن َمحالَة، ال

بَ  وما: »ُسبحاَنه الَحقُّ  قال ثم ًَّ  َتقرَّ ًَّ  أَحبَّ  بَشًءٍ  َعْبدي إل ا إلَ  افتَرْضُته ممَّ

لَواتُ  علٌه؛ أوَجْبُته: أي ،«علٌه ِل، قٌامِ  ِمن للاِ  إلى أَحبُّ  الَخمسُ  فالصَّ  اللٌَّ

 االثنٌنِ  صٌامِ  من للا إلى أَحبُّ  َرَمضانَ  وِصٌامُ  النَّواِفِل، ِمنَ  للاِ  إلى وأحبُّ 

ٌَّامِ  والخمٌِس، تَّةِ  واأل اٍل، ِمن السِّ  للاِ  إلى أَحبُّ  فالَفراِبضُ  أشَبَهها؛ وما َشوَّ

بُ  َعْبدي ٌَزالُ  وما. »وأوَكدُ  تقرَّ ٌَ  ًَّ بلةِ  الفرابِض، مع «بالنَّوافلِ  إلَ  كالصَّ

ٌاِم، اعةِ  الِبرِّ  أعمالِ  من وؼٌِرهما والصِّ  الفرٌضِة؛ من لٌست التً والطَّ

بُ  فالنَّواِفلُ  لُ  وهً للِا، إلى ُتَقرِّ  النَّوافِلِ  ِمنَ  اإلنسانُ  أكَثرَ  فإذا الفراِبَض، ُتَكمِّ

ٌُِحبُّه للِا، محبَّةَ  نال بالفراِبِض، قٌاِمه مع  ُسبحاَنه للاُ  كان أَحبَّه وإذا للاُ، ف

َدهُ به، ٌُبِصرُ  الذي وَبَصُره به، ٌَسَمعُ  الَّذي َسْمَعه ٌَ بِطشُ  التً و  وِرْجلَه بها، ٌَ

ْمِشً التً ًدا ٌكونُ  أنَّه ٌعنً بها، ٌَ ُده األربعِة؛ األعضاءِ  هذه فً له ُمَسدِّ  ٌَُسدِّ

ُده للاَ، ٌُرِضً ما إالَّ  ٌَسَمعُ  فبل سمِعه، فً ٌَُسدِّ نُظرُ  فبل َبَصِره، فً و  إالَّ  ٌَ

ِم، إلى ٌنُظرُ  وال إلٌه، نََّظرَ ال للاُ  ٌِحبُّ  ما إلى ُده المَحرَّ ٌَُسدِّ ِده، فً و  فبل ٌَ

ِده ٌعَملُ  ٌَ ُده، للاَ  ألنَّ  للاَ؛ ٌُرضً ما إالَّ  ب  إالَّ  ٌمشً فبل ِرْجلُه، وكذلك ٌَُسدِّ

ُده، للاَ  ألنَّ  للا؛ ٌُرضً ما إلى  .الخٌرُ  فٌه ما إلى إالَّ  ٌسعى فبل ٌَُسدِّ

عوِة، ُمجابَ  فٌكونُ  سأل، ما ٌعطٌه للاَ  فإنَّ  شًٌبا للاَ  سأل وإن  ولبنِ  الدَّ

ا وٌحمٌه ٌُعٌُذه ُسبحاَنه للاَ  فإنَّ  للحماٌِة، طلًَبا إلٌه ولجأ باللِ  استعاذ  ممَّ

 .ٌَخاؾُ 

دتُ  وما» دي فاعلُه أنا َشًءٍ  عن تردَّ ٌْسَ  «الُمؤِمنِ  نْفسِ  عن َتردُّ  هذا ول

دُ   ِفعلِ  على القُدرةِ  فً الشَّكِّ  أْجلِ  ِمن وال المصلحِة، فً الشَّكِّ  أْجلِ  ِمن التَّردُّ

 لهذا تعلٌبًل  للاُ  قال ولهذا الُمؤِمِن، العبدِ  هذا َرحمةِ  أْجلِ  ِمن هو بلْ  الشًَِّء،

دِ  ْكَرهُ: »التَردُّ  لَِما ؛«َمَساَءَتهُ  أْكَرهُ وأنا» العظٌِم، األلمِ  من فٌه لَِما «الَمْوتَ  ٌَ

ْلَقى  .وُصعوبِته الموتِ  ِمن الُمؤِمنُ  ٌَ
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ا للَحقِّ  محبوًبا صار الذي فالَعبدُ  بُ  له، ُمِحّبً  وهو بالفراِبِض، أواًل  إلٌه ٌتقرَّ

 ٌقِدرُ  ما بُكلِّ  فأتى فاِعلَها، وٌِحبُّ  ٌِحبُّها التً النَّواِفلِ  فً اجتهد ثمَّ  ٌِحبُّها،

، محبوبِ  من علٌه  اتفاقِ  بَقْصدِ  الجاِنَبٌنِ  من محبوِبه لِفْعلِ  الَحقُّ  فأحبَّه الَحقِّ

بُ  محبوُبه، ٌكَرُهه ما وٌكَرهُ ٌِحبُّه، ما ٌِحبُّ  بحٌث اإلرادِة؛  أن ٌكَرهُ والرَّ

ُسوءَ   محابِّ  ِمن لٌزدادَ  الموَت؛ ٌَكَرهَ  أن هذا ِمن فلَِزمَ  ومحبوَبه، َعْبَده ٌَ

 فهو به قضى ما فُكلُّ  بالموِت، قضى قد وتعالى ُسبحاَنه وللاُ  محبوِبه،

بُّ  منه؛ ُبدَّ  وال ٌرٌُده،  ذلك مع وهو قضاُؤه، به سبق لِما لَِموِته ُمرٌد   فالرَّ

 الموتُ  فصار بالموِت؛ له تحُصلُ  التً الَمساءةُ  وهً َعبِده، لمساءةِ  كاره  

دِ  حقٌقةُ  وهذا وجٍه، من له َمكروًها َوجٍه، ِمن للَحقِّ  ُمراًدا  .التَردُّ

ًُ  :الَحدٌثِ  وفً --ٔ  = أنبٌاء للا .للاِ  أولٌاءِ  إٌذاءِ  عن النَّه

حمِن، أولٌاءِ  ُحبِّ  فً التَّرؼٌبُ : وفٌه --ٕ  .بَفْضلِهم واالعتراؾِ  الرَّ

 ِفعلُ  َبْعَدها القُُربات وأفضلُ  الفرابِض، ِفعلُ  األعمالِ  أَحبَّ  أنَّ : وفٌه --ٖ

 .النَّوافلِ 

 .َمنِزلَِتهم وِرفعةِ  األولٌاءِ  َشَرؾِ  على داللة  : وفٌه --ٗ

 ولِل الحمد والمنةانتهً 

 من مصر وخارجها  د/ محمد الهادي عفٌفً أبوباشا

ٓٔٓٓ9ٓ8ٖٕٓ٘(ٕٓٓ)  


