
 

 
 

 

  



 بسم هللا الرمحن الرحيم
 احلديث األول:   ��

هللا صلى هللا عليه وسلم )من كذب علّي متعمدا فليتبوأ مقعده  رسولعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال قال 
 من النار( متفق عليه.  

 : احلديثفوائد   ��
على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومنه رواية ونقل األحاديث املكذوبة عليه صلى هللا   الكذب حترمي -1

 عليه وسلم. 
 أن الكذب عليه صلى هللا عليه وسلم من كبائر الذنوب. -2
 أن الوعيد يف حق املتعمد.  -3
 ضرورة متحيص األحاديث والتأكد من صحتها قبل روايتها أو نقلها للناس. -4
 
  

 : الثاين احلديث ��
 إال إله ال أن شهادة: مخس على اإلسالم ُبين) ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال قال عنهما هللا رضي عمر ابن عن

 .عليه متفق( رمضان وصوم واحلج الزكاة وإيتاء الصالة وإقام هللا رسول حممدا وأن هللا

_______________ 
 

 :احلديث فوائد من ��
 .ابحلسّيات  املعنوايت  وسلم عليه هللا صلى الرسول تشبيه- 1

 . ابإلمجاع اإلسالم دائرة يف فليس اخلمسة األركان هبذه أيت   مل من أن- 2
 . ملسو هيلع هللا ىلص  به بدأ حيث  التوحيد شأن عظم-3
 .اإلسالم أصول من يعد احلديث هذا-4
 
    

  



 احلديث الثالث:  ��
أي اإلسالم خري؟ قال )تطعم الطعام وتقرأ  ملسو هيلع هللا ىلصن عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما أن رجال سأل النيب ع

 السالم على من عرفت ومن مل تعرف( متفق عليه.
 

_______________ 
 من فوائد احلديث:  ��

 أن من خصال اإلسالم ما هو أفضل من بعض.-1
 يسألون عن تفاصيل الدين. فضل الصحابة رضي هللا عنهم حيث كانوا -2
 أن إطعام الطعام من خري أعمال اإلسالم.-3
 فضل السالم على من عرفت ومن مل تعرف.-4
 
 احلديث الرابع:  �� 
 قال )ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإلميان:  ملسو هيلع هللا ىلصن أنس رضي هللا عنه أن النيب ع

وأن يكره أن يعود يف الكفر كما   حيبه إال هلل، وأن حيب املرء ال  أن يكون هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها،
 يكره أن يقذف يف النار( متفق عليه.

_______________ 
 

 من فوائد احلديث:  ��
 أن لإلميان حالوة. -1
 ينبغي للمسلم أن يسعى يف حتصيل حالوة اإلميان.-2
لى هوى النفس عند على ما سوامها يتبني يف تقدمي طاعة هللا ورسوله ع ملسو هيلع هللا ىلصتقدمي حمبة هللا ورسوله  -3

 التنازع. 
 حمبة املسلم يف هللا من أسباب حتصيل حالوة اإلميان وهي من أوثق عرى اإلميان. -4
 كراهية الكفر وتشبيهه بعذاب النار أثر من حمبة اإلميان ومعرفة فضله.-٥
 أن هللا تعاىل شكور فيورث عبده ما يسره وما يتلذذ به إذا قام ابلعمل الصاحل. -٦
 عبد أن يتطلب ما حيبه هللا فيفعله، وما يكرهه هللا فيكرهه وجيتنبه. ينبغي لل -٧



  
 احلديث اخلامس:   ��

قال )األنصار ال حيبهم إال مؤمن وال يبغضهم إال منافق، فمن أحبهم   ملسو هيلع هللا ىلصعن الرباء رضي هللا عنه أن النيب 
 أحبه هللا ومن أبغضهم أبغضه هللا( متفق عليه. 

 
_______________ 

 
 من فوائد احلديث: ��

 فضل األنصار.-1
 عالمة اإلميان حب األنصار.-2
 عالمة النفاق بغض األنصار.-3
 وجوب حمبة األنصار.-4
 حترمي بغض األنصار.-4
 من صفات هللا تعاىل احلب والبغض حقيقة على ما يليق جبالله.  -٥
 حمبة األنصار من أسباب حب هللا للعبد.  -٦
 ألنصار من أسباب بغض هللا للعبد.بغض ا-٧

 فائدة:  ��
 ذكر ابن القيم رمحه هللا عشرة أسباب حملبة هللا للعبد جتدها على هذا الرابط:

http://iswy.co/e12na3 
 
  

  



 احلديث السادس: ��
وقتل  وعقوق الوالدين، عن الكبائر قال: )اإلشراك ابهلل،  ملسو هيلع هللا ىلصن أنس رضي هللا عنه قال سئل رسول هللا ع

 وشهادة الزور(  س،النف
 متفق عليه.

_______________ 
 

 من فوائد احلديث: ��
 . ملسو هيلع هللا ىلصحرص الصحابة رضي هللا عنهم على اخلري حيث كانوا يسألون رسول هللا  -1
 الذنوب درجات:-2

 تبدأ ابلصغائر  
 مث الكبائر 

 مث أعظمها الشرك ابهلل والكفر.
 هو شرك ومنها ما هو دون الشرك.  من الكبائر ما-3
 الشرك أعظم الذنوب على اإلطالق ومن أمثلته دعاء األولياء والذبح للقبور واجلن.-4
 عقوق الوالدين من أعظم الذنوب وحق الوالدين يف الدرجة الثانية بعد حق هللا تعاىل.-٥
 حترمي قتل اإلنسان نفسه وهو االنتحار. -٦
 مسلم. ئحق امر  نسان مع آخر كذاب ليقتطعحترمي شهادة الزور وهي أن يشهد اإل-٧
 
  

  



 احلديث السابع: ��
 متفق عليه. )ال يدخل اجلنة قّتات(. يقول: ملسو هيلع هللا ىلصن ُحذيفة رضي هللا عنه قال: مسعت النيب ع

 قّتات: أي منام. 
_______________ 

 
 من فوائد احلديث:  ��

 حترمي النميمة وأهنا من كبائر الذنوب. -1
 اد بينهما. النميمة هي نقل الكالم إىل الغري على وجه اإلفس -2
 أن عقوبة النميمة عدم دخول اجلنة. -3
 

 احلديث الثامن:  ��
: )أييت الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ُهريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  

 كذا، حىت يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ ابهلل ولينته(. 
 متفق عليه.

_______________ 
 

 فوائد احلديث:من ��       
 عداوة الشيطان لإلنسان مستمرة فيجب احلذر منه. -1
 غاية ما يريد الشيطان أن يكفر املسلم.-2
 أخطر ما يفعله الشيطان أن يوسوس للمؤمن يف عقيدته وإميانه بربه. -3
 التحصن ابلعلم وسؤال أهله من أقوى الوسائل لرد وسوسة الشيطان. -4
من خلق هللا؟[ ساقط من أصله، ألن اخلالق ال ميكن أن يكون هذا السؤال ]ه أدىن علم يعلم أن من لدي-٥

 خملوقا.
 االستعاذة تطرد الشيطان وهي االعتصام ابهلل من شر من فيه شر. -٦
من الوسائل لرد وسوسة الشيطان يف كل شيء أن ينته اإلنسان عن التفكري يف املوضوع ويتوقف،  -٧

 ويشغل فكره بشيء آخر.



 مع األفكار يسهل للشيطان النفوذ والتأثري.االسرتسال -٨
 ما يسمى ابلوسواس القهري قد ال يدفع إال بعالج مادي من طبيب خمتص. -٩
 
 
  

 احلديث التاسع:   ��
 قال: )ال يقبل هللا صالَة أحد كم إذا أحدث حىت يتوضأ(.  ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب ُهريرة رضي هللا عنه أن النيب 

 متفق عليه.
_______________ 

 ات احلديث: من مثر  ��
 الوضوء شرط لصحة الصالة.-1
 احلدث منه ما هو أكرب ومنه ما هو أصغر.-2
 الوضوء يرفع احلدث األصغر.-3
 ال يشرتط االستنجاء لصحة الوضوء إال ملن خرج منه شيء من أحد السبيلني فيجب عليه االستنجاء.-4
 خروج الريح والصوت حدث يوجب الوضوء وال يوجب االستنجاء.-٥
 مل الصاحل إذا مل يتوفر فيها شرطا القبول مل يقبل ومها: الع-٦
 اإلخالص هلل تعاىل. -
 .ملسو هيلع هللا ىلص واملتابعة لسنة الرسول -
 لو صلى بدون وضوء انسياً مل تقبل صالته، ووجب عليه اإلعادة ألن الشرط ال يسقط ابلنسيان. -٧
 
  

 احلديث العاشر:   ��
بقربين فقال: )إهنما ليعذابن وما يعذابن يف كبري، أما    ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: مر النيب 

 أحدمها فكان ال يستربيء من البول، وأما اآلخر فكان ميشي ابلنميمة... احلديث(.
 متفق عليه.

_______________ 



 من مثرات احلديث:  ��
 املعتزلة والعقالنيني.إثبات عذاب القرب، وهو رد على -1
 مشروعية االستعاذة ابهلل من عذاب القرب.-2
 أن بعض الذنوب ُيستهان هبا وهي عند هللا شيء عظيم.-3
 التفكر يف قوله تعاىل )وبدا هلم من هللا مامل يكونوا حيتسبون(. -4
 وجوب االسترباء من البول، وهو التحرز والتطهر منه. -٥
 عذاب القرب. خطر النميمة وأهنا من أسباب -٦
 
 

 احلديث احلادي عشر:   ��
 يقول املؤذن(. قال: )إذا مسعتم النداء فقولوا مثل ما ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه أن رسول هللا  

 متفق عليه.
_______________ 

 من فوائد احلديث:  ��
 مشروعية متابعة املؤذن. -1
 . ملسو هيلع هللا ىلص الوسيلة حلت له شفاعته  ملسو هيلع هللا ىلصمد يقول املؤذن مث سأل هللا تعاىل حمل  من قال مثل ما-2
إذا قال املؤذن حي على الصالة، حي على الفالح، فيقول املتابع: ال حول وال قوة إال ابهلل، ثبت ذلك -3

 من حديث عمر ومعاوية رضي هللا عنهما. 
 األذان للرجال دون النساء.-4
 املؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة. -٥

 رواه مسلم.
 أحسن قوالً ممن دعا إىل هللا... اآلية( هو املؤذن.)ومن -٦
 

  



  
 احلديث الثاين عشر:   ��

قال: )إين ألدخل يف الصالة وأان أريد إطالتها فأمسع بكاء   ملسو هيلع هللا ىلص عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن النيب 
 الصيب فأجتوز يف صاليت مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه(. 

 متفق عليه.
_______________ 

 من فوائد احلديث:  ��
 ورمحته برعيته.  ملسو هيلع هللا ىلصشفقة النيب -1
 مشروعية ختفيف الصالة إذا استدعى األمر ذلك.-2
 جواز شهود النساء الصالة يف املسجد. -3
 جواز دخول األطفال املساجد.-4
 أن ختفيف الصالة أو إطالتها لعارض ليس من العمل لغري هللا. -٥
 لهم عن اخلشوع يف صالهتم. ال ينبغي التشويش على املصلني بشيء يشغ-٦
 )وبيوهتن خري هلن(.  ملسو هيلع هللا ىلصأن صالة املرأة يف بيتها أفضل لقول النيب -٧
 

 احلديث الثالث عشر:  ��
فقال:   ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرات كنيسة رأاتها ابحلبشة فيها تصاوير، فذكرات ذلك للنيب 

)إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصاحل فمات، بنوا على قربه مسجداً وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار 
 اخللق عند هللا يوم القيامة(. 

 متفق عليه.
_______________ 

 فوائد احلديث: من ��        
 حترمي بناء املساجد على القبور. -1
 أن ذلك ذريعة لتعظيم املوتى وعبادهتم من دون هللا كما حصل من النصارى وحيصل من بعض املسلمني.-2
 حترمي وضع الصور يف املساجد.-3
 أن من يفعل ذلك فهو أشر اخللق عند هللا.-4



 واحنرافهم.أن ما ذُكر يف احلديث من ضالل النصارى -٥
 أن من عادة املسافر أن يذكر ما يهتم به ويتعجب منه يف سفره، وكل إانء ينضح مبا فيه. -٦
 أن الغلو يف الصاحلني سبب لعبادهتم. -٧
  

 احلديث الرابع عشر:   ��
 متفق عليه. يستعيذ يف صالته من فتنة الدجال(.  ملسو هيلع هللا ىلصمسعت رسول هللا  عن عائشة رضي هللا عنها قالت:

_______________ 
 من فوائد احلديث:  ��

 استحباب االستعاذة ابهلل من فتنة الدجال يف الصالة.  -1
 أن ذلك يكون بعد التشهد وقبل التسليم.-2
 الدجال من عالمات الساعة الكربى. -3
 يستعيذ ابهلل من فتنته فنحن أوىل بذلك لقرب الساعة. ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان النيب -4
 مما يعصم من الدجال:-٥
  منه. االستعاذة ابهلل-
 قراءة فواتح سورة الكهف عليه.  -
 معرفة أوصافه، ومنها: -

أنه أعور، وهللا تعاىل ليس أبعور، وأنه يدعي الربوبية، ولن يرى أحد ربه حىت ميوت، ومكتوب بني عينيه ك 
 ف ر. 

 الفرار منه. -
 يستحب االستعاذة ابهلل من أربع:-٦

 من عذاب القرب
 ومن عذاب النار

 احمليا واملمات ومن فتنة 
 ومن فتنة املسيح الدجال. 

 ثبت ذلك من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه يف الصحيحني.
 وكل ذلك أيضا قبل التسليم.



  
 احلديث اخلامس عشر:   ��

ليلة ابلعشاء وذلك قبل أن يفشوا اإلسالم، فلم خيرج   ملسو هيلع هللا ىلص عن عائشة رضي هللا عنها قالت: أعتم رسول هللا 
 حىت قال عمر: انم النساء والصبيان، فخرج فقال ألهل املسجد: )ما ينتظرها أحٌد من أهل األرض غريكم(.

 متفق عليه.
 )أعتم( أي دخل يف وقت العتمة، وهو ظلمة الليل. 

_______________ 
 

 من فوائد احلديث:  ��
 ة العشاء. استحباب أتخري صال -1
 أن وقتها إىل نصف الليل. -2
 جواز حضور النساء والصبيان صالة اجلماعة يف املسجد. -3
 أن النوم اليسري من اجلالس ال ينقض الوضوء.  -4
 . ملسو هيلع هللا ىلص فضل عمر رضي هللا عنه حيث ذّكر النيب -٥
 فضيلة عمارة أوقات الغفلة ابلعبادة والعمل الصاحل.  -٦
 . ملسو هيلع هللا ىلصث كان يعتين هبا النيب فضل الصالة يف اإلسالم حي-٧
  ملسو هيلع هللا ىلص أن من جلس ينتظر الصالة فهو يف صالة مادام ينتظرها، ملا روى البخاري يف صحيحه أن النيب -٨

 قال: )... واليزال أحدكم يف صالة ما دامت الصالة حتبسه ال مينعه أن ينقلب إىل أهله إال الصالة(.
 
  

 احلديث السادس عشر:  ��
: )ليس صالٌة أثقَل على املنافقني من الفجر والعشاء، ولو  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النيب  عن أيب هريرة رضي هللا عنه 

يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبواً، لقد مهمت أن آمر املؤذن فيقيم مث آمر رجالً يؤم الناس، مث آخذ ُشعالً  
 من انر فأحرق على من ال خيرُج إىل الصالة بعُد(. 

 متفق عليه. 
_______________ 



 
 فوائد احلديث:  من  ��

 فضل احملافظة على صاليت الفجر والعشاء.-1
 أن احملافظ عليهما بريء من النفاق إن شاء هللا. -2
 وجوب الصالة يف املساجد مع مجاعة املسلمني.-3
 بتحريق املتخلفني عن اجلماعة يدل على الوجوب املؤكد. ملسو هيلع هللا ىلصأن همّ النيب -4
كاد أن حيّرق بيوت املتخلفني لوال ما فيها من النساء والذراري الذين ال جتب عليهم   ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  أن-٥

 اجلماعة. 
 أن احملتسب جيوز له ترك اجلماعة أحياانً لسبب مشروع.-٦
صالة العشاء والفجر ميزان اإلميان، حيث يقعان يف وقت لذة الكرى، فاحملافظ عليهما سيحافظ على -٧

 غريمها من ابب أوىل. 
 
  

 احلديث السابع عشر:  ��
هنى    ملسو هيلع هللا ىلصوأرضاهم عندي عمر أن النيب   عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون،

 س وبعد العصر حىت تغرب.عن الصالة بعد الصبح حىت تشرق الشم
 متفق عليه. 

_______________ 
 من فوائد احلديث:  ��

 فضل الصحابة رضي هللا عنهم يف تثبتهم يف رواية احلديث.-1
 فضل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه. -2
 النهي عن التنفل بعد الفجر إىل شروق الشمس وبعد العصر إىل غروهبا.-3
تغرب بني قرين شيطان فحينئذ يسجد هلا الكفار، كما ثبت يف  أن علة النهي هو أهنا تطلع و -4

 الصحيحني.
 هني املسلم عن التشبه ابلكفار حىت لو مل يقصد التشبه. -٥
 أن ما كان له سبب من الصلوات جيوز أداؤه يف وقت النهي كتحية املسجد وصالة اجلنازة. -٦



  
 احلديث الثامن عشر:  ��

دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري األنصار تغنيان مبا تقاولت  عن عائشة رضي هللا عنها قالت: 
؟ وذلك ملسو هيلع هللا ىلصاألنصاُر يوَم بُعاث، قالت: وليستا مبغنيتني، فقال أبو بكر: أمزامري الشيطان يف بيت رسول هللا 

 : )اي أاب بكر إن لكل قوٍم عيداً وهذا عيُدان(.ملسو هيلع هللا ىلص يف يوم عيد، فقال رسول هللا 
 متفق عليه. 

_______________ 
 

 من فوائد احلديث: ��
 جواز اللهو يف العيد، ومنه الغناء املباح للنساء.-1
 ومكارم األخالق. شتمالً على معاين اخلري والشجاعةأن الغناء املباح ما كان م-3
 أن الغناء للجواري، وهن البنات الصغريات الاليت مل يبلغن.-4
بات كاألعياد واألعراس، وإال فاألصل املنع لقول أيب بكر رضي هللا  يرخص هلذا النوع من الغناء يف املناس -٥

 عنه: )أمزامري الشيطان...(.
يفيد أن الغناء يف تلك املناسبات يكون عفوايً، ال يرخص   ( وليستا مبغنيتني)قول عائشة رضي هللا عنها  -٥

 فيه للمغنيات املمتهنات للغناء. 
اللغو، ولذا استنكر أبو بكر رضي هللا عنه غناء اجلاريتني عند  األصل يف جمالس أهل الفضل أن تنزه عن -٦

 . ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 
)إن لكل قوم عيداً.. احلديث( يفيد اختصاص كل قوم بعيدهم، فال نشارك الكفار يف أعيادهم  ملسو هيلع هللا ىلصقوله -٧

 وال يشاركوان يف أعيادان. 
 

  



  
 احلديث التاسع عشر:  ��

ابمرأة تبكي عند قرب، فقال: )اتقي هللا واصربي( قالت:    ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: مّر النيب 
فلم جتد عنده   ملسو هيلع هللا ىلص، فأتت ابب النيب ملسو هيلع هللا ىلصيبيت، ومل تعرفه، فقيل هلا: إنه النيب  إليك عين فإنك مل تصب مبص

 )إمنا الصرب عند الصدمة األوىل(. ملسو هيلع هللا ىلصبوابني، فقالت: مل أعرفك، فقال 
 متفق عليه. 

_______________ 
 

 من مثرات احلديث: ��
 وجوب الصرب عند املصيبة.  -1
 ملوت ابنه إبراهيم.    ملسو هيلع هللا ىلصأن البكاء عند املصيبة ال ينايف الصرب لبكائه -2
 املرأة بتقوى هللا ألجل زايرهتا القبور وهي ممنوعة من ذلك.   ملسو هيلع هللا ىلصأن أمر النيب -3
الراجح من أقوال أهل العلم حترمي زايرة النساء للقبور لقول ابن عباس رضي هللا عنهما: لعن رسول هللا  -4

 زائرات القبور واملتخذين عليها املساجد والسرج.  ملسو هيلع هللا ىلص
 .رواه أهل السنن

 حيث مل تعرفه املرأة ومل يكن عنده بوابني.  ملسو هيلع هللا ىلصتواضع النيب -٥
ينايف   أن الصرب الذي يثاب عليه اإلنسان هو ما كان عند أول املصيبة واملفاجأة هبا، أما إذا فعل ما-٦

 الصرب مث صرب بعد ذلك فإنه ال ينتفع بذلك، وهللا أعلم.
 )إ انا هلل وإان إليه راجعون(. إذا أصيب العبد مبصيبة يستحب له أن يقول -٧
 لطم اخلدود وشق اجليوب والنياحة مما ينايف الصرب ويذهب ابألجر. -٨
 إذا أصيب العبد مبصيبة فينبغي أن حيمد هللا عليها من ثالثة وجوه: -٩

 األول: أهنا مل تكن يف الدين.
 الثاين: أهنا مل تكن أعظم.

 الثالث: أن هللا أعان على الصرب عليها.
 ن الصرب الذي يثاب عليه العبد هو ما كان مقروانً ابالحتساب، وإال كان كصرب وجتلد البهائم.أ-1٠

 



 
  

 احلديث العشرون:   ��
قال: )إذا أنفق املسلم نفقة على أهله وهو حيتسبها    ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب مسعود األنصاري رضي هللا عنه عن النيب 

 كانت له صدقة(. 
 متفق عليه. 

_______________ 
 

 من فوائد احلديث: ��
 وجوب النفقة على األهل واألوالد.-1
 أمهية اإلخالص لتحصيل األجر.-2
 أن من قام مبا جيب عليه من النفقة الواجبة أكرمه هللا أبن يثيبه ثواب الصدقة أيضاً.-3
 خطأ من يقول )ال شكر على واجب( فإن هللا تعاىل يشكر على فعل الواجب.-4
الوالدين أوىل الناس ابلنفقة إذا كاان حمتاجني لقوله تعاىل )يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من أن -٥

 خري فللوالدين واألقربني... اآلية( فبدأ ابلوالدين. 
 
  

 احلديث احلادي والعشرون:  ��
صدقة مث ال  قال: )ليأتني على الناس زمان يطوف الرجل فيه ابل ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب موسى رضي هللا عنه عن النيب 

 جيد أحداً أيخذها منه، ويُرى الرجُل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء(. 
 متفق عليه. 

_______________ 
 من فوائد احلديث:  ��

 . ملسو هيلع هللا ىلصأشراط الساعة من دالئل نبوة حممد  -1
ال يعلم الغيب، إال ما علمه ربه، لقوله تعاىل عنه )قل ال أقول لكم عندي خزائن هللا وال   ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب -2

 أعلم الغيب... اآلية(. 



من أشراط الساعة كثرة الغىن يف الناس حىت ال يوجد فيهم فقري من أهل الزكاة، يشهد لذلك احلديث  -3
ّم رب املال من يقبل صدقته... احلديث(  اآلخر: )ال تقوم الساعة حىت يكثر فيكم املال فيفيض، حىت يُه  

 رواه البخاري. 
كثرة احلروب اليت هتلك الرجال، -وهللا أعلم-من أشراط الساعة كثرة النساء وقلة الرجال، والسبب -4

الزاَماُن، َوَتْظَهَر   يشهد لذلك احلديث اآلخر )اَل تَ ُقوُم السااَعُة َحىتا يُ ْقَبَض اْلع ْلُم، َوَتْكثُ َر الزااَلز ُل، َويَ تَ َقاَربَ 
 اْلف ََتُ، َوَيْكثُ َر اهْلَرُْج، َوُهَو اْلَقْتُل اْلَقْتُل، َحىتا َيْكثُ َر ف يُكْم اْلَماُل فَ َيف يَض( متفق عليه. 

حاجة املرأة لقوامة الرجل حاجة فطرية، أكدها اإلسالم أبمر الرجال بتحمل هذه املسؤولية حيث قال -٥
 ون على النساء... اآلية(. هللا تعاىل )الرجال قوام

 
 
  

 احلديث الثاين والعشرون:   ��
قال: )سبعة يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله: اإلمام العادل،  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب 

ورجالن حتااب يف هللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل  وشاب نشأ يف عبادة ربه، ورجل قلبه معلق ابملساجد، 
لبته امرأة ذات منصب ومجال فقال إين أخاف هللا، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما  ط

 تنفق ميينه، ورجل ذكر هللا خاليا ففاضت عيناه(. 
 متفق عليه. 

 
 احلديث الثالث والعشرون: ��

وخرج وتغري   إذا رأى خميلة يف السماء أقبل وأدبر ودخل ملسو هيلع هللا ىلص عن عائشة رضي هللا عنها قالت: كان النيب 
-: )ما أدري، لعله كما قال قوم ملسو هيلع هللا ىلصوجهه، فإذا أمطرت السماء ُسرّ ي عنه، فعرافته عائشُة ذلك، فقال النيب 

 اآلية(. -فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم 
 متفق عليه. 

_______________ 
 من فوائد احلديث:  ��

 فصلوات هللا وسالمه عليه. من احلرص على أمته وخوفه عليهم من العذاب  ملسو هيلع هللا ىلصما كان عليه -1



 السحب والتغريات الكونية من أسباب العذاب اليت يرسلها هللا على من يشاء.-2
 خياف على نفسه وأمته يف وقته من العذاب فنحن أحرى هبذا اخلوف واحلذر.  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان -3
 فرضي هللا تعاىل عنها.  ملسو هيلع هللا ىلصدقة مالحظة عائشة رضي هللا عنها ألحوال النيب -4
 أن قوم عاد عذبوا بريح فيها عذاب شديد تدمر كل شيء أبمر رهبا. -٥
 بعظمة هللا وخطورة املعاصي... -حال التقلبات اجلوية -مشروعية التذكري -٦
 توقع العذاب.أن السحاب إذا أمطر ما فيه من املاء فهو عالمة زوال -٧
 
 
  

 احلديث الرابع والعشرون: ��
: )تلقت املالئكُة روَح رجٍل ممن كان قبلكم، قالوا أعملَت من ملسو هيلع هللا ىلصعن ُحذيفة رضي هللا عنه قال: قال النيب 

 اخلري شيئاً؟ قال: كنُت آمُر فتياين أن يُنظروا ويتجاوزوا عن املوسر، قال: فتجاوزوا عنه(. 
 وز عن املعسر(. ويف رواية )أنظر املوسر وأجتا

 متفق عليه. 
_______________ 

 من فوائد احلديث: ��
 الرتغيب يف إنظار املوسر والتجاوز عن املعسر.-1
 أن العبد حياسب عند موته بعض احلساب.-2
 شرع من قبلنا شرع لنا إذا مل يكن يف شرعنا ما خيالفه.-3
 وهم ال يفرطون( وهذا أبمر هللا.  أن املالئكة تتوىل قبض األرواح لقوله تعاىل )توفته رسلنا-4
 جواز التحديث عن األمم السابقة للعظة والعربة.-٥
 أن اجلزاء من جنس العمل.-٦
 أن التجاوز عن املوسر من أسباب جتاوز هللا عن العبد.-٧
 أن العبد ال يدري أي العمل الصاحل يدخله اجلنة. -٨
 أن العبد ال ينبغي أن حيقر من املعروف شيئاً. -٩

 ن األجر حيصل ملن أيمر ابخلري وإن مل يتول ذلك بنفسه.أ-1٠



 
  

 احلديث اخلامس والعشرون:��
: )إن هللا ينهاكم أن حتلفوا آبابئكم( قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال: قال يل رسول هللا 

 ، ذاكراً وال آثراً.  ملسو هيلع هللا ىلص ما حلفُت هبا منذ مسعت النيب هللافو عمر:
 متفق عليه.

  آثراً، أي وال حاكياً عن غريي. قوله: وال
_______________ 

 من فوائد احلديث: ��
 حتريف احللف ابآلابء، وكان من عادة أهل اجلاهلية.-1
 من كان حالفاً فليحلف ابهلل أو ليصمت.-2
 أن احرتام اآلابء وتقديرهم يكون ابلرب هبم ال ابحللف هبم. -3
)من حلف بغري هللا فقد   ملسو هيلع هللا ىلص أن احللف بغري هللا كاحللف ابلنيب واألمانة والشرف شرك أصغر لقول النيب -4

 كفر أو أشرك(. 
 . ملسو هيلع هللا ىلص فضل عمر رضي هللا عنه حيث ابدر إىل االستجابة لتوجيه النيب -٥
 حيث امتنع حىت عن حكاية احللف بغري هللا. -رضي هللا عنه -ورعه -٦
 

 رون:احلديث السادس والعش   ��
 : )من أحدث يف أمران هذا ماليس منه فهو رد(. ملسو هيلع هللا ىلص عن عائشة رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا 

 متفق عليه.
_______________ 

 من فوائد احلديث: ��
 هذا احلديث عمدة يف رد البدع واحملداثت. -1
 حترمي البدع يف الدين وأهنا مردودة غري مقبولة. -2
 ال على االبتداع.أن الدين مبناه على االتباع -3
 البدع يف الدين استدراك على هللا تعاىل يف شرعه. -4



 . ملسو هيلع هللا ىلصكل حمدثة يف الدين بدعة وكل بدعة ضاللة كما صح اخلرب عن رسول هللا  -٥
 )وكل بدعة ضاللة(.  ملسو هيلع هللا ىلصليس يف البدع شيء حسن بدليل قوله -٦
 البدع قائمة على االستحسان العقلي وليس على الدليل.-٧
 العناية مبعرفة الصحيح من الضعيف من األحاديث من أسباب زوال البدع.إحياء السنة و -٨
أي يف حياة النيب -من أحسن من ضبط البدعة اإلمام مالك رمحه هللا حيث قال: ما مل يكن يومئذ ديًنا -٩

 فلن يكون اليوم ديناً.-  ملسو هيلع هللا ىلص
 
 
  

 احلديث السابع والعشرون:  ��
حيكي نبياً من األنبياء ضربه قومه فأدموه   ملسو هيلع هللا ىلصعن عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: كأين أنظر إىل النيب 

 وهو ميسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون. 
 متفق عليه.

_______________ 
 من فوائد احلديث: ��

 حقني ابلسابقني.حكاية قصص األولني مما يسلي املؤمنني ويصل الال-1
 جواز التعبري ابلقول والفعل الذي يقرب املعلومة ويوصل إىل املقصود.-2
 ماعاانه أنبياء هللا ورسله من مشقة تبليغ الرسالة.-3
 صدور األنبياء على أقوامهم. سالمة-4
 لطف الداعية مع خصومه من أسباب قبوهلم لدعوته. -٥
 لقوله: فإهنم ال يعلمون.أن اجلهل سبب شقاء من كفر وأصر -٧
 الدعاء للمدعوين من أسباب هدايتهم.  -٨
 
 
  

  



 احلديث الثامن والعشرون: �� 
قال: )يضحك هللا إىل رجلني يقتل أحدمها اآلخر يدخالن   ملسو هيلع هللا ىلص ن أيب ُهريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا ع

 اجلنة، يقاتل هذا يف سبيل هللا فُيقتل مث يتوب هللا على القاتل فُيستشهد(.
 متفق عليه.

_______________ 
 من فوائد احلديث: ��

 أن الضحك من صفات هللا احلقيقية على ما يليق به تعاىل، مع اعتقاد تنزيهه عن مماثلة املخلوقني.-1
 فضل االستشهاد يف سبيل هللا. -2
 أن األعمال ابخلواتيم.-3
بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه )وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون   ملسو هيلع هللا ىلصفيه معىن قوله -4

 الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها(. 
 أن املذنب مهما كانت ذنوبه ال ينبغي أن يقنط من رمحة هللا. -٥
 ينبغي عدم االستعجال ابحلكم على الناس، فالعربة بكمال النهاايت ال بنقص البداايت. -٦
 
  

 احلديث التاسع والعشرون: ��
قال: )بينما رجٌل ميشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق،  ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب ُهريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا 

 فأّخره فشكر هللا له فغفر له(. 
 متفق عليه.

_______________ 
 من فوائد احلديث: ��

 إماطة األذى عن الطريق من أسباب مغفرة الذنوب.-1
رجٌل بغصن   أن األجر مرتب على االحتساب وهو قصد سال-2 مة املسلمني، ملا يف احلديث اآلخر: )مر ا

َل اجلناة( رواه مسلم. هذا عن  املسلم ني ال يؤذ يه مشجرٍة على ظهر  طريق، فقال: وهللا  أَلُحننَيا   ؛ فأُدخ 
)اإلميان بضع وسبعون شعبة أعالها قول ال إله إال  ملسو هيلع هللا ىلصأن إماطة األذى، من شعب اإلميان، لقول النيب -3
 وأدانها إماطة األذى عن الطريق... احلديث( متفق عليه، واللفظ ملسلم.  هللا



وهو  -فيه شاهد ملذهب أهل السنة واجلماعة أن اإلميان قول وعمل واعتقاد، وذلك أن إماطة األذى -4
 من اإلميان.-عمل 

 يشكر لعبده العمل الصاحل مع غناه تعاىل عنه. أن هللا تعاىل شكور، -٥
 حرمة املسلم وإزالة ما يؤذيه، فكيف بلعنه وقتله !! فيه داللة على -٦
 ال ينبغي للمؤمن أن حيقر العمل الصاحل ولو كان قلياًل. -٧
 أن إزالة أشواك الباطل والشبهات من طريق املسلمني ال يقل فضالً وأمهية عن إزالة غصٍن يف الطريق.-٨
 
 
  

 احلديث الثالثون: ��
: )ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طرٌي أو ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  

 إنساٌن أو هبيمٌة إال كان له به صدقة(. 
 متفق عليه.

_______________ 
 من فوائد احلديث:  ��

 فضل الغرس والزرع.-1
 اهر. الفرق بينهما، وذلك أن التنويع يقتضي املغايرة، وهذا ظ-2
 ينبغي االحتساب يف أكل هذه املخلوقات لضمان األجر والثواب. -3
من دخل بستاانً فأكل منه حمتاجاً بغري إذن صاحبه جاز له ذلك، بشرط أال يتخذ خبنة، كما يف  -4

 احلديث، أي ال حيمل شيئاً يف معطفه. 
 )يف كل ذات كبٍد رطبة أجر( أخرجه البخاري.  ملسو هيلع هللا ىلصفيه شاهد لقول النيب -٥
 

 احلديث احلادي والثالثون:   ��
بقدح فشرب منه وعن ميينه غالم أصغر القوم،   ملسو هيلع هللا ىلصلنيب  عن سهل بن سعد رضي هللا عنه قال: ُأيت ا

واألشياخ عن يساره، فقال )اي غالم! أأتذن يل أن أعطيه األشياخ؟( قال: ما كنت ألوثر بفضلي منك أحداً 
 اي رسول هللا! فأعطاه إايه. 



 متفق عليه.
_______________ 

 من فوائد احلديث: ��
 .ملسو هيلع هللا ىلصحسن خلق النيب -1
 أن يشرب األكرب مث من على ميينه. أن السنة يف الشرب -2
 جواز شرب اجملموعة من إانء واحد. -3
 : ال إيثار يف القرابت. فيه دليل للقاعدة الفقهية-4
 
 

 احلديث الثاين والثالثون:   ��
أحسن الناس خلقاً، وكان يل أخ يقال له أبو عمري،   ملسو هيلع هللا ىلص عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: كان النيب  

 قال )اي أاب ُعمري ما فعل الُنغري؟( نُغر كان يلعب به. فطيم، وكان إذا جاء 
 متفق عليه.

 النغر: طائر صغري أمحر املنقار. 
_______________ 

 من فوائد احلديث: ��
 .ملسو هيلع هللا ىلصحسن خلق النيب -1
 جواز تكنية الصيب.-2
 جواز إدخال الصيد إىل حرم املدينة. -3
 جواز الصيد لغري حاجة األكل.-4
 ابلصيد.جواز اللعب -٥
 خماطبة الناس على قدر عقوهلم.-٦
 جواز السجع يف الكالم إذا مل يكن متكلفاً.-٧
 فيه إكرام أقارب اخلادم وإظهار حمبتهم إذا كانوا مسلمني.-٨
 
 احلديث الثالث والثالثون:  �� 



)إين فطركم على احلوض، من مّر علّي شرب، ومن  ملسو هيلع هللا ىلص عن سهل بن سعد رضي هللا عنه قال: قال النيب  
 أقواٌم أعرفهم ويعرفوين، مث حيال بيين وبينهم(.  شرب مل يظمأ أبدا، لريدّن عليّ 

ويف رواية أيب سعيد اخلدري )فأقول: إهنم مين، فيقال: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقاً 
 سحقاً ملن غرّي بعدي(. 

 متفق عليه.
_______________ 

 من فوائد احلديث: ✏
 يف اآلخرة اثبت، وأحاديثه متواترة. ملسو هيلع هللا ىلصحوض النيب -1
 احلكيم! من خاصية ماء هذا احلوض أن من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها أبداً، فسبحان املبدع -2
 ال يعلم من الغيب إال ما علمه ربه، فإذا علمه مل يعد غيباً.   ملسو هيلع هللا ىلصفيه دليل على أنه -3
 الثبات حىت املمات فإن الردة عن الدين واالحنراف عن االستقامة ال تؤمن على احلي.املؤمن يسأل هللا -4

 وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد. 
 
 احلديث الرابع والثالثون:  �� 

،  ملسو هيلع هللا ىلصشيئاً فرّخص فيه، فتنزه عنه قوٌم، فبلغ ذلك النيب  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة رضي هللا عنها قالت: صنع النيب  
ال )ما ابل أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوهللا إين ألعلمهم ابهلل وأشدهم له  فخطب فحمد هللا مث ق

 خشية(. 
 متفق عليه.

_______________ 
 من فوائد احلديث:  ��

 مشروعية محد هللا والثناء عليه يف ابتداء اخلطبة. -1
 . ملسو هيلع هللا ىلصاحلث على االقتداء ابلنيب -2
 فيه النهي عن التعمق يف العبادة.-3
 التنزه عن املباح.وفيه ذم -4
 األدب يف النصيحة بعدم املواجهة على املأل. -٥
 أن القرب من هللا تعاىل سبب لزايدة العلم به وشدة خشيته. -٦



 أن خشية هللا تعاىل حبسب ما أمر ال مبخيالت النفوس. -٧
 جواز الثناء على النفس عند احلاجة واملصلحة الراجحة.-٨
 
 احلديث اخلامس والثالثون:  �� 

قال: )إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث: إال من  ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب ُهريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا 
 صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له( أخرجه مسلم يف صحيحه. 

_______________ 
 من فوائد احلديث: ��

 قطاع العمل الصاحل.من أعظم املصائب يف املوت ان-1
 التخطيط للمستقبل احلقيقي يكون بعمل يبقى بعد املوت.-2
 أن الثالث املذكورة يف احلديث على سبيل املثال ال احلصر.-3
 أهنا من أنفع العمل الصاحل الباقي. -4
 التفطن للعلم النافع، ألن من العلوم ما هو ضار أو غري انفع. -٥
 لينتفع الوالد بدعائهم.أمهية العناية إبصالح األوالد -٦
 أن الدعاء من أعظم القرب اليت هتدى للميت. -٧
فضل املشاركة يف نشر العلم بتعليمه ونشره وطباعة كتبه، وبناء املدارس واألربطة، وكفالة العلماء  -٨

 واملدرسني وحنو ذلك.
 
 
 احلديث السادس والثالثون:  �� 

يف الغار: لو أن أحدهم نظر حتت قدميه ألبصران، فقال  وأان ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب بكر رضي هللا عنه قال: قلت للنيب 
 : )ما ظنك اي أاببكر ابثنني هللا اثلثهما(. ملسو هيلع هللا ىلص

 متفق عليه.
_______________ 

 من فوائد احلديث:  ��
 من إيذاء الكفار وحماولة قتله، ولكن هللا عصمه منهم.  ملسو هيلع هللا ىلصماالقاه النيب -1



 يف السراء والضراء. ملسو هيلع هللا ىلصالنيب   فضل أيب بكر الصديق رضي هللا عنه حيث كان صاحب-2
 بنصر هللا ومدده ووعده.   ملسو هيلع هللا ىلصثقة النيب -3
 أن هللا تعاىل مع أولياءه معية خاصة، حبفظهم والدفاع عنهم. -4
 أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.-٥
 بذل األسباب ال ينايف التوكل على هللا، فالتوكل عقيدة، وبذل السبب عمل. -٦
 الطبيعي ال يقدح يف التوحيد.أن اخلوف -٧
 
 
 احلديث السابع والثالثون:  �� 

مل يكن الذين  -أليب: )إن هللا أمرين أن أقرأ عليك  ملسو هيلع هللا ىلص عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال، قال النيب  
 قال: ومساين؟ قال: نعم، فبكى(. -كفروا 

 متفق عليه.
_______________ 

 من مثرات احلديث:  ��
 هللا عنه.  فضل أيب بن كعب رضي-1
 فضل سورة البينة حيث اشتملت على التوحيد واإلخالص والصحف وبيان أهل اجلنة والنار... -2
 ابلقراءة على أصحابه.   ملسو هيلع هللا ىلصتواضع النيب -3
 مشروعية مدارسة القرآن.-4
 الشرف العظيم أليب بن كعب حيث مساه هللا تعاىل من فوق سبع مساوات.-٥

 د. وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حمم
  



  
 والثالثون:  الثامناحلديث   ��

يقول: )نساء قريش خري نساء ركنب اإلبل، أحناه   ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب ُهريرة رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا 
على طفل وأرعاه على زوج يف ذات يده( يقول أبو هريرة على إثر ذلك: ومل تركب مرمي بنت عمران بعرياً  

 قط.
 متفق عليه.

_______________ 
 من مثرات احلديث:        

 فضل نساء قريش على نساء العرب خاصة.  -1
 من خصال املرأة الفاضلة احلنو على األطفال وحسن تربيتهم.  -2
 ومن خصاهلا حسن التدبري يف مال زوجها بعدم التبذير.  -3
 مشروعية مدح املرأة مبا فيها للتشجيع على القيام ابلواجب وخصال اخلري.-4
 مرمي بنت عمران مل تدخل يف هذه املفاضلة لكوهنا ليست من العرب الذين يركبون اإلبل.  -4
 
 
 احلديث التاسع والثالثون:  �� 

قال: )ال حيل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثالث   ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب أيوب األنصاري رضي هللا عنه أن رسول هللا  
 ابلسالم(. ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخريمها الذي يبدأ 

 متفق عليه.
_______________ 

 من مثرات احلديث: ��
 حترمي هجر املسلم لغرض نفسي أكثر من ثالث ليال.-1
الثالثة الذين خلفوا مخسني يوماً، وأمر هللا   ملسو هيلع هللا ىلصجواز هجر العاصي أكثر من ثالث، كما هجر النيب -2

 هبجر النساء يف املضاجع. 
 أن اهلجر املشروع منوط ابملصلحة، فإن كان يزيد العاصي إصراراً مل يشرع. -3
 رخص الشارع يف اهلجر لثالثة أايم لألمور النفسية والدنيوية، ليزول ما يف النفس هبذا اهلجر. -4



 وَجب اهلجر.أن السالم من أسباب زوال م-٥
 ابلسالم خري املتهاجَرين.  البادئأن -٦
 أن األخوة اإلسالمية ابقية ولو حصل التهاجر. -٧
من أسوأ أنواع اهلجر، هجر ذوي األرحام ألسباب دنيوية، وفيه وعيد خاص يف قوله تعاىل )فهل عسيتم -٨

 أصمهم وأعمى أبصارهم(.إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم هللا ف
 
 
 احلديث األربعون:  �� 

قال: )يتقارب الزمان، وينقص العمل، ويُلقى الشح، وتظهر   ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب 
 ! أمُيَ هو؟ قال: )القتل، القتل(. رسول هللا  الفَت، ويكثر اهلرج( قالوا: اي

 متفق عليه.
_______________ 

 من فوائد احلديث:��      
 من عالمات الساعة تقارب الزمان، فال يكاد األسبوع يبدأ حىت ينتهي بسرعة، وهكذا الشهر والسنة. -1
 ومن عالماهتا نقصان العمل، وهو داللة على ضعف اإلميان. -2
 ومن عالماهتا أن يوضع الشح، وهو البخل يف قلوب الناس على اختالف أحواهلم.-3
 ت فتنة قال هذه مهلكيت.ومن عالماهتا ظهور الفَت، فكلما ظهر -4
 ومن عالماهتا كثرة اهلرج، وهو القتل. -٥
ومن أدرك ذلك الزمان فليشمر عن ساعد اجلد ويسأل هللا اإلعانة على العمل، والنجاة من الفَت، -٦

 والثبات على احلق، وحسن اخلامتة. 
 

 وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد. 
 
 


