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 المدخل 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه 

        أجمعين 

 أما بعد:

 

الذاتي من الموضوعات العصرية، التي اشتدت هذه األيام، واتسعت  عد البناء  في  

دوراته ودعاته ورواده، حتى بات بعض المعتنين به يعزله عن اإلسالم ، ويباهي به 

نه منجز غربي، كان من أسباب تفوق أفرادهم وبروزهم، وت عقد لها متفاخرا، وأ

الدورات واللقاءات، وانصرف إليها إلى درجة تضييع العلم الشرعي، والزهد فيه، 

فتلقَى بعضهم يحّصل عشرات الدورات والدبلومات، ويبذل أمواًلا طائالت، ويظن 

وتطويرها، وجّل ذلك  أنه بلغ المعنى، أو حاز المقام األعلى، في بناء الذات

ت السنن الصحاح، واألخبار المالح في شرح ومقاصده وارد في الوحيين، وتصدّ 

ذلك وتبيينه للناس...! وأرشدت إلى خطوات البناء، ومفردات التطوير واإلنماء ، 

 ولكنهم ًل يقرؤون وًل يتفقهون ، وهللا المستعان .

 

اًلصطفائي التعليمي ( ، نستخرج لهم، مستنبطين وسيرا على ) منهجنا األربعيني 

دررا من السنة في بناء الذات وتهذيبها، والحرص على تنميتها وتزكيتها، وأن 

اإلسالم جاء لصقل النفس وارتقائها، بحيث تبلغ النضج والعلو، وتتسامى عن 

وقد  إيجابية ، منتجة مثمرة، ) قد أفلح من زكاها، السفساف والدنو ، وتكون فاعلةا 

 خاب من دساها ( سورة الشمس .

 

 

 
 

 هـ15/3/1441
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 الحديث األول : تنظيم الوقت للمهام : /١

 َسْلَمانَ  بَْينَ  َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى ّللَاه  َرس ول   آَخى رضي هللا عنه قال: حيفةعن أبي ج  

، أَبهي َوبَْينَ  ، أَبَا َسْلَمان   فََزارَ  الَدْرَداءه تبذّلة الَدْرَداءه  أ مَ  فََرأَى الَدْرَداءه أي غير -م 

كَ  َحقًّا، َعَلْيكَ  لهَربّهكَ  إهنَ  : َسْلَمان   َله   فَقَالَ  .. وفيه )-متزينة َْهلهكَ  َحقًّا، َعلَْيكَ  َولهنَْفسه  َوأله

 َله ، ذَلهكَ  َفذََكرَ  َوَسلَمَ  َعَلْيهه  ّللَا   َصلَى يَ النَبه  فَأَتَى. َحقَه   َحّق   ذهي ك لَ  فَأَْعطه  َحقًّا، َعلَْيكَ 

 (.٦١٣٩(. البخاري ) َسْلَمان   َصَدقَ  : َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى النَبهي   فَقَالَ 

 

حقوقا أخرى يجب مراعاتها، وأن طغيان حق  الوقت للمهام، وأن ثمة   تنظيم   سن  فيه ح  

على آخر ليس من الحكمة الشرعية، وفقه سلمان وتصديق رسول هللا لمنهجه، وأن 

 النفس الصاعدة منظمة في حياتها، موزعة ألدوارها .

قال في الفتح: وفيه جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة 

الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة الراجح فعلها على فعل والملل ، وتفويت 

المستحب المذكور، وإنما الوعيد الوارد على من نهى مصليا عن الصالة مخصوص 

 بمن نهاه ظلما وعدوانا. وفيه كراهية الحمل على النفس في العبادة،...

 

 : / الحديث الثاني: الموازنة بين الدنيا واآلخرة 2

 َصلَى ّللَاه  َرس ول   فَقَالَ عن حنظلة األ سّيدي رضي هللا عنه في حديثه نافق حنظلة... 

هه، نَْفسهي َوالَذهي)  : َوَسَلمَ  َعلَْيهه  ّللَا   ونَ  لَوْ  إهنْ  بهيَده ي، تَك ون ونَ  َما َعلَى تَد وم  ْنده  َوفهي عه

ْكره  ك ْم، َعلَى اْلَماَلئهَكة   لََصافََحتْك م   ؛ الذّه شه قهك ْم، َوفهي ف ر  نْ  ط ر   َساَعةا  َحْنَظلَة ، يَا َولَكه

 (.٢٧٥٠. مسلم )َمَرات   ثاََلثَ ( .  َوَساَعةا 

فيه ضرورة الترتيب بين احتياجات القلب واحتياجات الجسد والمعاش، وهو قوله 

لكن العبد يسدد ساعة وساعة، وأن طبيعة الحياة تقتضي عدم الدوام على حال، و 

 ويقارب.

قال في التحفة رحمه هللا:" قوله ) لو كنتم كما تكونون (: نبههم على أن الحضور ال 

يدوم عادة ، وعدمه ال يضر في وجود اإليمان في القلب والغفلة إنما تنافي الحضور 

 فال يلزم منها عدم اإليمان .

ون الغفلة لينتظم بها أمر يكون الحضور لينتظم به أمر الدين، وساعة تك ( ساعة و)

 الدين والمعاش وفي كل منهما رحمة على العباد .

 

 / الحديث الثالث: اإلصرار التعليمي: 3

 العلم   إنما، أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:)  الدرداء رضي هللا عنه أبي عن

، لم   وإنما بالتَعل مه ، الحه ي َوقَه (.  الشرَ  يتَقه  ومن ي عطْه، الخيرَ  يتحرَ  ومن بالتَحل مه

 (.3/118)األوسط  الطبراني في المعجم

فيه فضل العلم والتعلم، وأن ما فات يدرك بالتعلم واإلصرار العلمي، والحرص على 

المواصلة والبحث وتهذيب الروح، وأن ال تحدث  نفس ك بالعجز أو بالعذر، فمن جد، 

 ومن سار على الدرب وصل .
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  ث الرابع : شرف العمل:/ الحدي4

 :) ألن َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى ّللَاه  َرس ول   قَالَ  : قال َعْنه   أبي هريرة رضي ّللَا   عن

ب زمةا  أحدكم يَحتطه  يمنعه ( أو في عطيه أحداا، يسأل أن من له خير   ظهره، على ح 

 (.٢٠٧٤) البخاري

 

شرف العمل وقيام المرء على نفسه، وإصالحه شؤونها ، والتقوت الحالل،  فيه بيان  

 وذم السؤال، وأن جمع الحطب الميسور، خير من السؤال المشؤوم .

قال في الفتح رحمه هللا:" وفيه الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها ولو 

قبح المسألة في   امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك، ولوال

نظر الشرع لم يفضل ذلك عليها، وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل 

 الرد إذا لم يعط ولما يدخل على المسئول من الضيق في ماله إن أعطى كل سائل..".

 

 / الحديث الخامس : تحقير النفس وتبعاته : 5 

يَ  َعائهَشةَ  َعنْ   أََحد ك مْ  َيق ولَنَ  ًلَ )  : قَالَ  َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى بهّيه النَ  َعنه  َعْنَها، ّللَا   َرضه

ي َخب ثَتْ  : نْ . نَْفسه َيق لْ  َوَلكه ي َلقهَستْ  : له  (.٢٢٦٠(.مسلم)٦١٩٦( . البخاري ) نَْفسه

 في الحديث كراهة تحقير النفس واستعمال األلفاظ التعيسة، والدامية في الوجدان .

: قال: ويؤخذ من الحديث : -رحمه هللا -قال الحافظ رحمه هللا: قال ابن أبي جمرة 

استحباب مجانبة األلفاظ القبيحة واألسماء، والعدول إلى ما ال قبح فيه، والخبث 

واللقس وإن كان المعنى المراد يتأدى بكل منهما، لكن لفظ الخبث قبيح ويجمع أمورا 

 فإنه يختص بامتالء المعدة.  زائدة على المراد، بخالف اللقس

 ولو نفسه إلى الخير ويضيف الحسن، بالفأل حتى الخير يطلب المرء أن وفيه:  قال

 حتى الشر أهل وبين بينه الوصلة ويقطع أمكن، مهما نفسه عن الشر ويدفع ما، بنسبة

 . المشتركة األلفاظ في

 يقول بل بطيب، لست يقول ال حاله عن سئل إذا الضعيف أن بهذا ويلتحق: قال

 ...(.بالخبيثين فيلحقها الطيبين من نفسه يخرج وال ضعيف،

ويشبه هذا ترديد كلمات سلبية تنعكس على المشاعر الداخلية وقد تترسخ فيها نحو: أنا 

الدنيا مقفلة في  -لست موفقًا  -ال أفقه التفاوض  -شخصية غضوبة -عصبي

 المثبطة .وجهي...! وأخواتها السلبية 

 

 / الحديث السادس: طلب المنافع والحرص عليها: ٦

ن   ) : وسلم عليه هللا صلى النبي قال: عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال ْؤمه  اْلم 

ي   نْ  ّللَاه  إهلَى َوأََحب   َخْير   اْلقَوه نه  مه ْؤمه يفه  اْلم  ، ك ل ّ  َوفهي الَضعه صْ  خير   يَْنفَع كَ  َما َعلَى اْحره

نْ  نْ  َوَكذَا َكذَا َكانَ  فَعَْلت   أَنهّي لَوْ  تَق لْ  فَاَل  َشْيء   أََصابَكَ  َوإهنْ  تَْعَجزْ  َوًلَ  بهاَلَله  َواْستَعه  َولَكه

 (.٢٦٦٤) مسلم.  ( الَشْيَطانه  َعَملَ  تَْفتَح   لَوْ  فَإهنَ ،  فَعَلَ  َشاءَ  َوَما ّللَاه  قََدر   ق لْ 

المنافع والخيرات، وتوجيه السلوك والهمة إلى ما فيه صالح العبد وارتقاؤه فيه قصد 

. 
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) والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور  قال اإلمام النووي رحمه هللا:

اآلخرة ، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد ، وأسرع 

عزيمة في األمر بالمعروف ، والنهي عن خروجا إليه ، وذهابا في طلبه ، وأشد 

المنكر ، والصبر على األذى في كل ذلك ، واحتمال المشاق في ذات هللا تعالى ، 

وأرغب في الصالة والصوم واألذكار وسائر العبادات ، وأنشط طلبا لها ، ومحافظة 

 عليها ، ونحو ذلك (.

ادة اإلنسان في حرصه على ما وقال العالمة ابن القيم رحمه هللا: من فوائده : ) أن سع

ينفعه في معاشه ومعاده ، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع ، فإذا صادف ما 

ينتفع به الحريص : كان حرصه محمودا ، وكماله كله في مجموع هذين األمرين ..( 

. 

 

 / الحديث السابع : تشجيع التالميذ : ٧

وَسى أَبهي َعنْ  َبهي َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى ّللَاه  َرس ول   قَالَ  : قَالَ  ، رضي هللا عنه م   أله

وَسى ع   َوأََنا َرأَْيتَنهي لَوْ )  : م  َحةَ، لهقهَراَءتهكَ  أَْستَمه ا أ وتهيتَ  لَقَدْ  اْلبَاره ْزَمارا نْ  مه يره  مه  آله  َمَزامه

دَ   (.9٧3( مسلم)5048البخاري ) ( . َداو 

ر الكلمة الطيبة على أصحابها، ومنقبة ألبي فيه تشجيع التالميذ وتحفيزهم، وأث 

 موسى، واستحباب التغني وتحسين الصوت بالقرآن .

 

قال الحافظ رحمه هللا : المراد بالمزمار الصوت الحسن ، وأصله اآللة أطلق اسمه 

 على الصوت للمشابهة

 وقوله " من مزامير آل داود"

ماء المراد بالمزمار هنا الصوت أي من ألحانه . قال النووي في شرح مسلم : قال العل

الحسن وأصل الزمر الغناء وآل داود هو داود نفسه ، وآل فالن قد يطلق على نفسه ، 

 وكان داود صلى هللا عليه وسلم حسن الصوت جدا انتهى . 

 

 الحديث الثامن: توظيف الطاقات وحفزها : /8

يَ  ع َمرَ  اْبنه  َعنه   َما ّللَا   َرضه  أ َساَمةَ  َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى ّللَاه  َرس ول   أََمرَ  : قَالَ  َعْنه 

، َعلَى ، فهي فََطعَن وا قَْوم   إهَماَرةه  فهي َطعَْنت مْ  فَقَدْ  إهَماَرتههه  فهي تَْطَعن وا إهنْ )  : فَقَالَ  إهَماَرتههه

نْ  أَبهيهه  ، مه نْ  َكانَ  َوإهنْ  لهْْلهَماَرةه، َخلهيقاا َكانَ  لَقَدْ  ّللَاه  َواْيم   قَْبلههه  َوإهنَ  إهلََي، الَناسه  أََحّبه  مه

نْ  َهذَا  (.242٦( مسلم)4250البخاري) (. بَْعَده   إهلَيَ  النَاسه  أََحّبه  لَمه

سن اختيار القائد لطالبه، وتوظيفهم التوظيف األحسن، واحتواء القادة والمتقنين  فيه ح 

 منهم .

وفيه جواز إمارة المولى وتولية الصغار على الكبار قال في الفتح رحمه هللا:" 

أبو بكر  -الذي كان عليهم أسامة  -والمفضول على الفاضل؛ ألنه كان في الجيش 

 وعمر ".
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 / الحديث التاسع : فعل المعروف على كل حال: 9

نَ  تَْحقهَرنَ  ًلَ )  : َوَسلَمَ  َعَلْيهه  ّللَا   َصلَى النَبهي   لهيَ  قَالَ  : قَالَ  ، ذَّر   أَبهي َعنْ  وفه  مه  اْلَمْعر 

 (.2٦2٦مسلم)  ( . َطْلق   بهَوْجه   أََخاكَ  تَْلقَى أَنْ  َولَوْ  َشْيئاا،

فيه فضل صناعة المعروف وعدم احتقاره، وهو كل قول حسن وفعل جميل وخلق 

 كامل للقريب والبعيد. 

ولو أن تتبسم بسمة اللقاء، وبسمة الحب، وبسمة التواضع ومكارم االخالق ، والتي ال 

 تكلف جهدًا وال ماال .

قل ،  ) فيه الحث على فضل المعروف ، وما تيسر منه وإن قال النووي رحمه هللا :

 حتى طالقة الوجه عند اللقاء (.

 

سن الهيئة والمنظر : 10  / الحديث العاشر : ح 

ل    بن مسعود رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم : قَالَ عن عبدهللا  : َرج 

لَ  إهنَ  ب   الَرج  يل   ّللَاَ  إهنَ )  : َحَسنَةا  َونَْعل ه   َحَسناا ثَْوب ه   يَك ونَ  أَنْ  ي حه ب   َجمه  اْلَجَماَل، ي حه

ْبر   ، بََطر   اْلكه  (.91مسلم) ( . النَاسه  َوَغْمط   اْلَحّقه

فيه استحباب التجمل والنظافة، وأن ذلك مما تحبه األنفس، وترتاح له األنظار، 

بر والخيالء .  ويورث السرور، شريطة انعدام الك 

 

  : / مواجهة الكسل والعجز ودفعهما11

رضي هللا عنه قال : كنت أسمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كثيرا عن أبي طلحة 

 ، ْبنه ، َواْلب ْخله َواْلج  ، َواْلعَْجزه َواْلَكَسله َن اْلَهّمه َواْلَحَزنه َم إهنّهي أَع وذ  بهَك مه يقول:) اللَه 

َجاله ( . البخاري)  (.2893َوَضلَعه الَدْينه َوَغلََبةه الّره

والعجز باالستعاذة، ال سيما وأنه أشد العوائق الحائلة دون العمل فيه دفع الكسل 

واالنضباط واإلنجاز، وفي استعاذته من الجبن دليل على أهمية الشجاعة والثقة 

 بالنفس وعدم التردد والخوف .

 والكسل :هو التثاقل عن الفعل مع القدرة عليه .

 قال ابن القيم رحمه هللا :

اذته باهلل تعالى من العجز والكسل ، فالعجز عدم القدرة "اإلنسان مندوب إلى استع

على الحيلة النافعة ، والكسل عدم اإلرادة لفعلها ، فالعاجز ال يستطيع الحيلة ، 

 والكـسالن ال يريدها".

ج وال سرور، بخالف  ا وحزًنا، ليس لهم فر  ا وغمًّ وقال أيضا: الكسالى أكثر الناس همًّ

 مل.أرباب النشاط والجد في الع

 قال النووي رحمه هللا : 

ير ع ْن  ْن التَّْقص  ا م  م  ا ف يه  اْلب ْخل ، ف ل م  ْبن و  ْن اْلج  لَّم  م  س  ل ْيه  و  لَّى َّللاَّ ع  ا ا ْست ع اذ ته ص  أ مَّ "و 

ل ى  ظ ع  ْغال  اإْل  ْنك ر ، و  ال ة اْلم  إ ز  ق وق  َّللاَّ ت ع ال ى، و  اْلق ي ام ب ح  ب ات ، و  اج  اة ، أ د اء اْلو  اْلع ص 

اد ، ه  اْلج  ْظل وم و  ي ق وم ب ن ْصر  اْلم  ب اد ات ، و  ل ة ت ت ّم اْلع  ْعت د  ا اْلم  ته  ق وَّ اع ة  النَّْفس و  أل  نَّه  ب ش ج   و 

م  اأْل ْخال   ك ار  ل م  ود و  اْلج  ْنف اق  و  ث ل ْْل  ي ْنب ع  ال ، و  ق وق  اْلم  ْن اْلب ْخل ي ق وم ب ح  ة  م  م  ب السَّال  ق ، و 

ا ل ْيس  ل ه " انتهى. ع ف يم  ْن الطَّم  ي ْمت ن ع م   و 
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 / الحديث الثاني عشر: التوكل والتسّبب :12

ل   قَالَ  : رضي هللا عنه قال َمالهك   ْبنَ  أَنَسَ  عن  ل َها ّللَاه، َرس ولَ  يَا : َرج   أَوْ  َوأَتََوَكل ، أَْعقه

 (.٢٥١٧( الترمذي)  َوتََوَكلْ  اْعقهْلَها)  : قَالَ  ؟ َوأَتََوَكل   أ ْطلهق َها

فيه فضل التوكل، وأن تعاطي األسباب ال ينافي التوكل ، وأن فالحك االجتماعي 

 باجتماع أمرين التوكل على هللا، واألخذ باألسباب .

 قال في التحفة رحمه هللا:" ) وأتوكل (

شد ركبة ناقتك مع أي على هللا بعد اإلرسال، ) قال اعقلها ( قال المناوي : أي 

 ذراعيها بحبل، ) وتوكل (

 أي اعتمد على هللا ، وذلك ألن عقلها ال ينافي التوكل .

وقال اإلمام ابن القيم رحمه هللا : فال تتم حقيقة التوحيد إال بمباشرة األسباب التي 

نصبها هللا تعالى، وإن تعطيلها يقدح  في نفس التوكل، وإن تركها عجز ينافي التوكل، 

ذي حقيقته اعتماد القلب على هللا في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما ال

يضره في دينه ودنياه، وال بد من هذا االعتماد من مباشرة األسباب، وإال كان معطالً 

 للحكمة والشرع، فال يجعل العبد  عجزه توكالً وال توكله عجزاً. اهـ.

 

 جاعة الذاتية :/ الحديث الثالث عشر : تقوية الش13

عن ابن عباس رضي هللا عنهما في الوصية الذهبية الشهيرة عن النبي صلى هللا  

، ينفعوك أن على اجتمعت لو األمة أن واعلم) :  عليه وسلم قال له  ينفعوك لم بشيء 

 إًل يضروك لم بشيء   يضروك أن على اجتمعوا وإن لك، هللا كتبه قد بشيء   إًل

فهعَت عليك، هللا كتبه قد،  بشيء    (.٢٥١٦(. الترمذي ) الصحف توجفّ  األقالم ر 

في الحديث تقوية الشجاعة واالختيار الذاتي، وترك التعويل على البشر أو االهتمام 

، ونمت الشجاعة،  بفعالهم، فاهلل المعتمد أوال وآخراً ، وإذا اعتقدت ذلك، ذاب الخوف

 بالنفس، وتم اإلحسان واإلتقان .وتفاعل اإلقدام وتعززت الثقة 

 

 / الحديث الرابع عشر: تنمية روح المبادرة :14

وا)  : قَالَ  َوَسلَمَ  َعَلْيهه  ّللَا   َصلَى ّللَاه  َرس ولَ  أَنَ  ، ه َرْيَرةَ  أَبهي َعنْ   ر   فهتَناا، بهاأْلَْعَماله  بَاده

، اللَْيله  َكقهَطعه  ْظلهمه ل   ي ْصبهح   اْلم  ناا، الَرج  ْؤمه ا َوي ْمسهي م  ناا، ي ْمسهي : أَوْ  - َكافهرا ْؤمه  م 

ا َوي ْصبهح   يَنه   يَبهيع   - َكافهرا نَ  بهعََرض   ده ْنيَا مه  (.١١٨( . مسلم)  الد 

فيه فضل المبادرة باألعمال الصالحة، وهي المسارعة، التي تقتضي اإلقدام، وطرح 

 التأخير والتباطؤ .

رحمه هللا:" معنى الحديث الحث على المبادرة إلى األعمال الصالحة قبل قال النووي 

تعذرها واالشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظالم 

الليل المظلم ال المقمر . ووصف صلى هللا عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن ، 

 عكسه ...". وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو 
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 : /الحديث الخامس عشر: تحمل النقد والصبر على الجهال15

يَ  ّللَاه  َعْبده  َعنْ  نَْين   يَْوم   َكانَ  َلَما : قَالَ  َعْنه ، ّللَا   َرضه  َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى النَبهي   آثَرَ  ح 

ائَةا  اأْلَْقَرعَ  أَْعَطى ؛ نَاساا نَ  مه ، مه بهله ثْلَ  ع يَْينَةَ  َوأَْعَطى اإْله  فَقَالَ  نَاساا، َوأَْعَطى ذَلهَك، مه

ل   يدَ  َما : َرج  هه  أ ره . َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى النَبهيَ  أَل ْخبهَرنَ  : فَق ْلت  . ّللَاه  َوْجه   اْلقهْسَمةه  بهَهذه

مَ )  : قَالَ  وَسى ّللَا   َرحه يَ  قَدْ  ؛ م  نْ  رَ بهأَْكثَ  أ وذه  (.٤٣٣٦( . البخاري ) فََصبَرَ  َهذَا، مه

قال الحافظ: وفي الحديث جواز المفاضلة في القسمة ، واإلعراض عن الجاهل، 

 والصفح عن األذى، والتأسي بمن مضى من النظراء.

 

 / الحديث السادس عشر : دفع الغضب وتوقيه :1٦

َرد   ْبنه  س لَْيَمانَ  َعنْ    َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى النَبهّيه  َمعَ  َجالهساا ك ْنت   : قَالَ  ، رضي هللا عنه ص 

اَلنه  َوَسلََم، ، َوَرج  ه   َواْنتَفََختْ  َوْجه ه   اْحَمرَ  فَأََحد ه َما يَْستَبَانه  َصلَى النَبهي   فََقالَ  ، أَْوَداج 

د ، َما َعْنه   ذََهبَ  قَالََها لَوْ  َكلهَمةا  أَلَْعلَم   إهنّهي)  : َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا    بهاَلَله  أَع وذ   : قَالَ  َلوْ  يَجه

نَ  ، مه د   َما َعْنه   ذََهبَ  الَشْيَطانه  : قَالَ  َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى النَبهيَ  إهنَ  : َله   فَقَال وا".  يَجه

نَ  بهاَلَله  تَعََوذْ  ن ون   بهي َوَهلْ  : فَقَالَ . الَشْيَطانه  مه  (.٢٦١٠( مسلم)٣٢٨٢البخاري ) ؟ ج 

 فيه كراهية الغضب في غير مواضعه .

قال النووي رحمه هللا : فيه أن الغضب في غير هللا تعالى من نزغ الشيطان ، وأنه 

ينبغي لصاحب الغضب أن يستعيذ فيقول : أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ، وأنه سبب 

لذي اشتد غضبه : " هل ترى بي من جنون ؟ لزوال الغضب ، وأما قول هذا الرجل ا

" فهو كالم من لم يفقه في دين هللا تعالى ، ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة ، 

وتوهم أن االستعاذة مختصة بالمجنون ، ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان ، 

م ، وينوي ولهذا يخرج به اإلنسان عن اعتدال حاله ، ويتكلم بالباطل ، ويفعل المذمو 

الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح المترتبة على الغضب ، لهذا قال النبي صلى هللا 

عليه وسلم للذي قال له : " أوصني ، قال : ال تغضب " ، فردد مرارا قال : " ال 

 تغضب " ، فلم يزده في الوصية على " ال تغضب " مع تكراره الطلب .."

 

 البيئة عند اللزوم: / الحديث السابع عشر: تغيير 1٧

عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه في قصة الذي قتل تسعةً وتسعين نفسا... وفيه 

ل   َعلَى فَد لَ قال الرسول صلى هللا عليه وسلم : )  ، َرج  ائَةَ  قَتَلَ  إهنَه   : فَقَالَ  َعالهم  ، مه  نَْفس 

نْ  لَه   فََهلْ  ول   َوَمنْ  نَعَْم، : فَقَالَ  ؟ تَْوَبة   مه ، َوبَْينَ  بَْينَه   يَح   َكذَا أَْرضه  إهَلى اْنَطلهقْ  التَْوبَةه

ْم، ّللَاَ  فَاْعب ده  ّللَاَ، يَْعب د ونَ  أ نَاساا بهَها فَإهنَ  َوَكذَا، عْ  َوًلَ  َمَعه  كَ  إهلَى تَْرجه  فَإهنََها ؛ أَْرضه

 ( .٢٧٦٦( مسلم)٣٤٧٠...( البخاري) َسْوء   أَْرض  

 تغيير البيئات والمكث في الصالحة للعيش والبناء والتزكية . فيه استحباب

قال النووي رحمه هللا: قال العلماء : في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي 

أصاب بها الذنوب ، واألخدان المساعدين له على ذلك ، ومقاطعتهم ما داموا على 

والصالح والعلماء والمتعبدين الورعين حالهم ، وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير 

 ومن يقتدي بهم ، وينتفع بصحبتهم ، وتتأكد بذلك توبته .
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 / الحديث الثامن عشر : تقوية اًلنتماء اًلجتماعي : 18

ير   ْبنه  الن ْعَمانه  َعنه  ؤْ  َمثَل  )  : َوَسلَمَ  َعَلْيهه  ّللَا   َصَلى ّللَاه  َرس ول   قَالَ  : قَالَ  ، بَشه نهينَ اْلم   مه

مْ  فهي هه مْ  تََواّده هه مه ْم، َوتََراح  ، َمثَل   َوتَعَاط فههه ْنه   اْشتََكى إهذَا اْلَجَسده ، مه  َسائهر   لَه   تََداَعى ع ْضو 

َمى بهالَسَهره  اْلَجَسده   (.٢٥٨٦( مسلم)٦٠١١( . البخاري ) َواْلح 

الرابطة أخويا واجتماعياً ، فيه بيان ما ينبغي أن يكون عليه اإلخاء  اإليماني ، وتقوية 

 بحيث يكمل االنتماء، وتنتفي الغربة .

قال النووي رحمه هللا: ) صريح في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض ، 

وحثّهم على التراحم والمالطفة والتعاضد في غير إثم وال مكروه ، وفيه جواز التشبيه 

 وضرب األمثال لتقريب المعاني إلى األفهام (.

 

 الحديث التاسع عشر : خدمة اآلخرين : /19

يَ  أَنَس   َعنْ   ، فهي َوَسلَمَ  َعَلْيهه  ّللَا   َصلَى الَنبهّيه  َمعَ  ك نَا : قَالَ  َعْنه ، ّللَا   َرضه َنا الَسفَره  فَمه

نَا الَصائهم ، ، َومه ر  ْفطه ًلا  فَنََزْلنَا : َقالَ  اْلم  نَا َحاّر   يَْوم   فهي َمْنزه الًّ  أَْكثَر  ب   ظه ، َصاحه َساءه  اْلكه

نَا هه، الَشْمسَ  يَتَقهي َمنْ  َومه َوام ، فََسقَطَ  : قَالَ  بهيَده وَن، َوقَامَ  الص  ر  ْفطه ، فََضَرب وا اْلم   اأْلَْبنهيَةه

ا َكاَب، َوَسقَو  ونَ  ذََهبَ )  : َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى ّللَاه  َرس ول   فَقَالَ  الّره ر  ْفطه  اْليَْومَ  اْلم 

 (.١١١٩( مسلم)٢٨٩٠( . البخاري )  بهاأْلَْجره 

فيه فضل خدمة اآلخرين والنشاط في السفر، والمبادرة إلى العمل التطوعي، قال 

 الشيخ السندي رحمه هللا: ) ذهب المفطرون باألجر ( 

ئمين بالصوم أي حصل لهم باإلعانة في سبيل هللا من األجر فوق ما حصل للصا

 بحيث يقال كأنهم أخذوا األجر كله وهللا تعالى أعلم . 

 

 / الحديث العشرون : تقوية النفس وعزتها : 20

نَى لَْيسَ )  : قَالَ  َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصَلى الَنبهّيه  َعنه  ،رضي هللا عنه ه َرْيَرةَ  أَبهي َعنْ   اْلغه

نَ  ، اْلعََرضه  َكثَْرةه  َعنْ  نَى َولَكه نَى اْلغه  (.١٠٥١( مسلم)٦٤٤٧(. البخاري) النَْفسه  غه

قال القرطبي رحمه هللا : ) معنى الحديث أن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح هو 

غنى النفس، وبيانه أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع، فعزت وعظمت وحصل 

الغنى الذي يناله من يكون فقير  لها من الحظوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر من

النفس لحرصه، فإنه يورطه في رذائل األمور وخسائس األفعال لدناءة همته 

 وبخله...(.

 

 / الحديث الواحد والعشرون : فقه األولويات : 21

، َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى الَنبهي   أََمرَ  : قَالَ  رضي هللا عنه ه َرْيَرةَ  أَبهي َعنْ   فَقَالَ  بهالَصَدقَةه

ل   ْندهي ّللَاه، َرس ولَ  يَا : َرج  ينَار   عه كَ  َعلَى بههه  تََصَدقْ )  : فَقَالَ . ده ْندهي : قَالَ ".  نَْفسه  عه

كَ  َعلَى بههه  تََصَدقْ "  : قَالَ . آَخر   ْندهي : قَالَ ".  َولَده  َعلَى بههه  تََصَدقْ "  : قَالَ . آَخر   عه

كَ "  : قَالَ  أَوْ ".  َزْوَجتهكَ  ْندهي : قَالَ ".  َزْوجه كَ  َعَلى بههه  تََصَدقْ "  : قَالَ . آَخر   عه مه ".  َخاده

ْندهي : قَالَ   (.1٦91أبو داود) ( . أَْبَصر   أَْنتَ "  : قَالَ . آَخر   عه
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قال الخطابي رحمه هللا : ) هذا الترتيب إذا تأملته علمت أنه صلى هللا عليه وآله وسلم 

األولى فاألولى واألقرب فاألقرب، وهو أنه أمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده؛ ألن ولده قدم 

 كبعضه فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينوب عنه في اإلنفاق عليه...(.

 

 / الحديث الثاني والعشرون: مجاهدة النفس :22

 َوَسلََم أنه َعَلْيهه  ّللَا   َصلَى ّللَاه  َرس ولَ  عن فَضالة بن ع بيد رضي هللا عنه يحدث عن 

د ،)  : قال َجاهه  ( .  نَْفَسه   َجاَهدَ  َمنْ  اْلم 

 (.١٦٢١الترمذي )

أي المجاهد الحق الصحيح من اشتغل على نفسه، فعالج هواها، ومنعها رذائلها، 

وأخضعها في طاعة هللا جدا وحبا واستقامة، فال تعرض حسنة إال المسها، وال سيئة 

 .  إال تباعد عنها

 

 / الحديث الثالث والعشرون : التعويذة الروحية : 23

يقَ  بَْكر   أََبا أَنَ  ، رضي هللا عنه ه َرْيَرةَ  أَبهي َعنْ  ّده يَ  الّصه  َرس ولَ  يَا : قَالَ  َعْنه   ّللَا   َرضه

ْرنهي ّللَاه، مَ  : ق له )  : قَالَ . أَْمَسْيت   َوإهذَا أَْصبَْحت   إهذَا أَق ول ه نَ  بهَكلهَمات   م  رَ  اللَه   فَاطه

، الَسَماَواته   إهَلهَ  ًلَ  أَنْ  أَْشَهد   َوَملهيَكه ، َشْيء   ك ّله  َربَ  َوالَشَهاَدةه، اْلغَْيبه  َعالهمَ  َواأْلَْرضه

نْ  بهكَ  أَع وذ   أَْنَت، إهًلَ  هه  الَشْيَطانه  َوَشّره  نَْفسهي َشّره  مه ْركه  أَْصبَْحتَ  إهذَا ق ْلَها"  : قَالَ ".  َوشه

 (.٥٠٦٧( أبو داود ) َمْضَجعَكَ  أََخْذتَ  َوإهذَا أَْمَسْيتَ  َوإهذَا

فيه االستعاذة من شرور النفس، وخباياها وحبائلها ، وأن من البناء الذاتي االستعصام 

 باهلل وسؤاله النجاة والمخرج من األهواء والضالالت، وترويضها بالطاعات .

 ي"قال الشراح: أعوذ بك من شر نفس

 أي "الشيطان شر ومن"  عليها النفس جبلت التي الباطنية السيئات ظهور من أي

 إليه يدع ما أي الراء وسكون الشين بكسر "وشركه"  وإضالله وإغوائه وسوسته

 ..! الناس بها يفتتن التي وحبائله مصائده أي بفتحتين ويروى ، باهلل اإلشراك من

اتفق السالكون على اختالف طرقهم وتباين سلوكهم قال ابن القيم رحمه هللا: " وقد 

على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب، وأنه ال يدخل عليه سبحانه 

 وال يوصل إليه إال بعد إماتتها والظفر بها ".

 

 / الحديث الرابع والعشرون : التفاعل اإليجابي مع األحداث : 24

َهْيب   َعنْ   َعَجباا)  : َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى ّللَاه  َرس ول   قَالَ  : الَ قَ  ، رضي هللا عنه ص 

َْمره  ، أله نه ْؤمه ، ك لَه   أَْمَره   إهنَ  اْلم  ََحد   ذَاكَ  َولَْيسَ  َخْير  نه  إهًلَ  أله ْؤمه  َسَراء   أََصابَتْه   إهنْ  ؛ لهْلم 

ا فََكانَ  َشَكرَ  ا فََكانَ  َصبَرَ  َضَراء   أََصابَتْه   َوإهنْ  لَه ، َخْيرا  (.٢٩٩٩(. مسلم) لَه   َخْيرا

فيه حسن التفاعل والتكيف مع أحداث الحياة ورزاياها، وأن المرء ال يكره من أمر هللا 

شيئا، وأن ال يسخط وقت البالء، أو يتعالى وقت الرخاء بل يشكر أو يصبر بدون 

 تطاول أو تضجر .
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 : رون : تحفيز التنوع الخيري/ الحديث الخامس والعش25

ْنك م   أَْصبَحَ  َمنْ )  : َوَسلَمَ  َعَلْيهه  ّللَا   َصلَى ّللَاه  َرس ول   قَالَ  : قَالَ  ، ه َرْيَرةَ  أَبهي َعنْ    مه

ا اْليَْومَ  يَ  بَْكر   أَب و قَالَ ".  ؟ َصائهما ْنك م   تَبهعَ  فََمنْ "  : قَالَ . أَنَا : َعْنه   ّللَا   َرضه  اْلَيْومَ  مه

يَ  بَْكر   أَب و قَالَ ".  ؟ َجنَاَزةا  ْنك م   أَْطعَمَ  فََمنْ "  : قَالَ . أََنا : َعْنه   ّللَا   َرضه يناا اْليَْومَ  مه ْسكه  ؟ مه

يَ  بَْكر   أَب و قَالَ ".  ْنك م   َعادَ  فََمنْ  : قَالَ . أَنَا : َعْنه   ّللَا   َرضه ا اْلَيْومَ  مه يضا  بَْكر   أَب و َقالَ  ؟ َمره

يَ  ئ   فهي اْجتََمْعنَ  َما"  : َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى ّللَاه  َرس ول   فَقَالَ . أَنَا : َعْنه   ّللَا   َرضه  اْمره

 (.١٠٢٨( . مسلم) اْلَجنَةَ  َدَخلَ  إهًلَ 

فيه الحض على الخيرات وتنوعها والتفاعل االجتماعي العبادي كشهود الجنازة 

يض وف ي ذلك من الخدمة االجتماعية واشاعة الحب والترابط ما ال يخفى وعيادة المر

، وبناء النفس عباديا، والجمع بين حاجة النفس وحاجات اآلخرين، وأن هذه 

 الشخصية هي الشخصية المعتدلة الرائعة، الدانية من الجنة ومنازلها .

 

 / الحديث السادس والعشرون: اعتدال الهموم واألفكار :2٦

َرة   َكانَته  َمنْ )  : َوَسلَمَ  َعَلْيهه  ّللَا   َصلَى ّللَاه  َرس ول   قَالَ  : قَالَ  َمالهك   ْبنه  أَنَسه  َعنْ    اآْلخه

نَاه   ّللَا   َجعَلَ  َهَمه   ، فهي غه ْنَيا َوأَتَتْه   َشْمَله ، لَه   َوَجَمعَ  َقْلبههه يَ  الد  َمة   َوهه  َكانَته  َوَمنْ  ، َراغه

ْنيَا ، بَْينَ  فَْقَره   ّللَا   َجعَلَ  َهَمه   الد  نَ  يَأْتههه  َولَمْ  َشْمَله ، َعَلْيهه  َوفََرقَ  َعْينَْيهه ْنيَا مه  َما إهًلَ  الد 

رَ   (.24٦5الترمذي) ( . لَه   ق ّده

فيه الدعوة إلى االعتدال واالتزان ما بين هم الدنيا واآلخرة ، وأن التهمم الدنيوي 

، سبب للضياع والهالك واإلفالس وفقدان الراحة والسعادة، وأن المسلم المبالغ فيه

تطلعه الحقيقي في إصالح اآلخرة واالستعداد لها، ويجمع من الدنيا ما يوصله إلى 

 اآلخرة .

 

 / الحديث السابع والعشرون : شرط اإلنجاز :2٧

يَ  ه َرْيَرةَ  أَبهي َعنْ    َغَزا)  : َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى ّللَاه  َرس ول   قَالَ  : قَالَ  َعْنه   ّللَا   َرضه

نَ  نَبهي   هه  فَقَالَ  اأْلَْنبهيَاءه  مه َقْومه ل   َيتْبَْعنهي ًلَ  : له  َوه وَ  اْمَرأَة   -نكاحها-أي - ب ْضعَ  َملَكَ  َرج 

يد    أََحد   َوًلَ  س ق وفََها، يَْرفَعْ  َولَمْ  ب ي وتاا بَنَى أََحد   َوًلَ  بهَها، يَْبنه  َوَلَما بهَها، يَْبنهيَ  أَنْ  ي ره

ا اْشتََرى ر   َوه وَ  َخلهفَات   أَوْ  َغنَما ًَلَدَها َيْنتَظه  (.١٧٤٧( مسلم)٣١٢٤...( البخاري)وه

فيه أن اإلنجازات تحتاج خلو ذهن، وهدوء بال، وأن األذهان المنشغلة عديمة 

 الجدوى والنتاج .

قال في الفتح رحمه هللا: " قال المهلب: في هذا الحديث أن فتن الدنيا تدعو النفس إلى 

الهلع ومحبة البقاء، ألن من ملك بضع امرأة ولم يدخل بها أو دخل بها وكان على 

قرب من ذلك ، فإن قلبه متعلق بالرجوع إليها ويجد الشيطان السبيل إلى شغل قلبه 

لك غير المرأة من أحوال الدنيا،... وفيه أن األمور عما هو عليه من الطاعة، وكذ

المهمة ، ال ينبغي أن تفوض إال لحازم فارغ البال لها، ألن من له تعلق ربما ضعفت 

عزيمته، وقلت رغبته في الطاعة، والقلب إذا تفرق ضعف فعل الجوارح وإذا اجتمع 

 قوي ". 
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 / الحديث الثامن والعشرون : تحقيق رضوان هللا :28

َطلهبه  َعْبده  ْبنه  اْلعَبَاسه  َعنه   عَ  أَنَه   ، رضي هللا عنه اْلم   َعَلْيهه  ّللَا   َصَلى ّللَاه  َرس ولَ  َسمه

يَمانه  َطْعمَ  ذَاقَ )  : يَق ول   َوَسلَمَ  يَ  َمنْ  اإْله ْساَلمه  َربًّا، بهاَلَله  َرضه يناا، َوبهاإْله َحَمد   ده  َرس وًلا  َوبهم 

 ( .٣٤( . مسلم) 

فيه أن من مقاصد الحياة تحقيق رضوان هللا تعالى، وأنه سبب لطعومة اإليمان، وأن 

هذا أسمى األهداف الحياتية، وهو بوابة كل عمل يسعى العبد إلى نيله، أو يعمد 

إلصالح نفسه وبنائها . ولذلك كان البد لكل ساعٍ في هذه الحياة أن يحوز التصور 

فلح أ) قد  ينفع الذكاء وال العبقرية بال هداية وزكاء..! قال تعالى: الصحيح لها، فال

 وقد خاب من دساها ( سورة الشمس . ،من زكاها

 

 / الحديث التاسع والعشرون : المجاهدة العبادية : 29

 قََدَماه ، تََوَرَمتْ  َحتَى َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى النَبهي   قَامَ  : عن المغيرة رضي هللا عنه قال

نْ  تَقََدمَ  َما لَكَ  ّللَا   َغفَرَ  : لَه   فَقهيلَ  ا َعْبداا أَك ون   أَفَاَل )  : قَالَ  ؟ تَأََخرَ  َوَما ذَْنبهكَ  مه (  َشك ورا

 ( .٢٨١٩( مسلم)٤٨٣٦.البخاري )

فيه الحرص على العبادة، ومجاهدة النفس على ذلك، وتعويدها الطاعة واالنقطاع، 

لخطأ بناء النفس  بالمعلومات والتدريبات دون عبادة خصيبة ، وورد مستديم . ومن ا

قال ابن بطال رحمه هللا : في هذا الحديث أخذ اإلنسان على نفسه بالشدة في العبادة 

وإن أضر ذلك ببدنه ؛ ألنه صلى هللا عليه وسلم إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له 

لم يأمن من أنه استحق النار انتهى ، قال الحافظ  فكيف بمن لم يعلم بذلك ، فضال عمن

: ومحل ذلك ما إذا لم يفض إلى المالل ؛ ألن حال النبي صلى هللا عليه وسلم كانت 

أكمل األحوال فكان ال يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه ، بل صح أنه قال : 

ا خشي المالل ال وجعلت قرة عيني في الصالة . فأما غيره صلى هللا عليه وسلم فإذ

ينبغي له أن يكره نفسه ، وعليه يحمل قوله صلى هللا عليه وسلم : " خذوا من 

 األعمال ما تطيقون فإن هللا ال يمل حتى تملوا " انتهى .

 

 / الحديث الثالثون : مقابلة األذى بالصفح: 30

 عليه هللا صلى- هللا رسول إلى أنظر كأني)  قال: -عنه هللا رضي- مسعود ابن عن

 فأدَموه، قومه ضربه عليهم، وسالمه هللا صلوات األنبياء من نبياا  يحكي -وسلم

.  يعلمون ( ًل فإنهم لقومي اغفر اللهم)  ويقول: وجهه، عن الدم يمسح وهو

 ( .١٧٩٢) ومسلم( ٣٤٧٧) البخاري:

 السامية.فيه فضل الصفح والتجاوز عن األذى، واحتمال كل ضربات الحياة لألهداف 

قال النووي رحمه هللا:" فيه ما كانوا عليه صلوات هللا وسالمه عليهم من الحلم 

والتصبر ، والعفو والشفقة على قومهم ، ودعائهم لهم بالهداية والغفران ، وعذرهم 

في جنايتهم على أنفسهم بأنهم ال يعلمون ، وهذا النبي المشار إليه من المتقدمين ، وقد 

 هللا عليه وسلم مثل هذا يوم أحد . جرى لنبينا صلى 

 هو بكسر الضاد ، أي : يغسله ويزيله ". قوله : ) وهو ينضح الدم عن جبينه ( 
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 / الحديث الواحد والثالثون : الصدقة اليومية: 31

ْسلهم   ك ّله  َعَلى)  : قَالَ  َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى النَبهّيه  أبي موسى رضي هللا عنه َعنه   م 

دْ  لَمْ  فََمنْ  ّللَاه، نَبهيَ  يَا : فَقَال وا".  َصَدقَة   هه، يَْعَمل  "  : قَالَ  ؟ يَجه  نَْفَسه ، فَيَْنفَع   بهيَده

دْ  لَمْ  فَإهنْ  : قَال وا".  َويَتََصَدق   ين  "  : قَالَ  ؟ يَجه  لَمْ  فَإهنْ  : قَال وا".  اْلَمْله وفَ  اْلَحاَجةه  ذَا ي عه

دْ  ، فَْليَْعَملْ "  : قَالَ  ؟ يَجه وفه كْ  بهاْلَمْعر  ، َعنه  َوْلي ْمسه  ( . َصَدقَة   َله   فَإهنََها الَشّره

 (.1008)  ( مسلم1445البخاري)

 فيه استحباب التصدق كل يوم لمن قدر عليها، وأن فيها من الفوائد الجمة ما ال يخفى .

 به : ترتيب هذا الحديث أنه قال الحافظ : وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع هللا

ندب إلى الصدقة، وعند العجز عنها ندب إلى ما يقرب منها أو يقوم مقامها وهو 

العمل واالنتفاع، وعند العجز عن ذلك ندب إلى ما يقوم مقامه وهو اإلغاثة، وعند 

عدم ذلك ندب إلى فعل المعروف، أي: من سوى ما تقدم كإماطة األذى، وعند عدم 

ى الصالة، فإن لم يطق فترك الشر، وذلك آخر المراتب. قال: ومعنى ذلك ندب إل

الشر هنا ما منعه الشرع، ففيه تسلية للعاجز عن فعل المندوبات إذا كان عجزه عن 

ذلك من غير اختيار. قلت: وأشار بالصالة إلى ما وقع في آخر حديث أبي ذر عند 

 مسلم: " ويجزئ عن ذلك كله ركعتا الضحى ".

 

 / الحديث الثاني والثالثون : الشعور التفاؤلي: 32

يَ  أَنَس   َعنْ  يََرةَ  َوًلَ  َعْدَوى ًلَ )  : قَالَ  َوَسلَمَ  َعَلْيهه  ّللَا   َصلَى النَبهّيه  َعنه  َعْنه ، ّللَا   َرضه  طه

ب نهي ،  (.٢٢٢٤ ( مسلم)٥٧٥٦( . البخاري) اْلَحَسنَة   اْلَكلهَمة   ؛ الَصالهح   اْلفَأْل   َوي ْعجه

فيه استحباب التفاؤل، ومنه المالفظ الحسنة، والتصورات الطيبة ، ونبذ الطيرة وهي 

 التشاؤم والتوقعات السيئة .

فمهموز ، ويجوز ترك همزه ، وجمعه فئول قال النووي رحمه هللا: وأما " الفأل " 

كفلس وفلوس ، وقد فسره النبي صلى هللا عليه وسلم بالكلمة الصالحة والحسنة 

 والطيبة . 

قال العلماء : يكون الفأل فيما يسر وفيما يسوء ، والغالب في السرور ، والطيرة ال 

قالوا : وقد يستعمل مجازا في السرور ...، قال العلماء : وإنما  تكون إال فيما يسوء ،

أحب الفأل ؛ ألن اإلنسان إذا أمل فائدة هللا تعالى وفضله عند سبب قوي أو ضعيف 

فهو على خير في الحال ، وإن غلط في جهة الرجاء فالرجاء له خير ، وأما إذا قطع 

 طيرة فيها سوء الظن وتوقع البالء ..!رجاءه وأمله من هللا تعالى فإن ذلك شر له ، وال

 

 / الحديث الثالث والثالثون : التناوب في الفضائل: 33

عن ابن عباس رضي هللا عنهما في حديث اإليالء الطويل، وسؤاله لعمر رضي هللا 

نَ  َجار   لهي َوَكانَ  : قَاَل عمر رضي هللا عنه: عنه قال ، مه ولَ الن   نَتََناَوب   فَك نَا اأْلَْنَصاره  ز 

ل   َوَسلََم، َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى ّللَاه  َرس وله  إهلَى ا، فَيَْنزه ل   يَْوما ا، َوأَْنزه  اْلَوْحيه  بهَخبَره  فَيَأْتهينهي يَْوما

هه، ْثله  َوآتهيهه  َوَغْيره ل   َغَسانَ  أَنَ  نَتََحَدث   َوك َنا ذَلهَك، بهمه  -أي نعال الخيل- ؛ اْلَخْيلَ  ت ْنعه

َونَا، بهي، فَنََزلَ  لهتَْغز  ، أَتَانهي ث مَ  َصاحه َشاءا ، فََخَرْجت   نَاَدانهي، ث مَ  َبابهي، فََضَربَ  عه  إهلَْيهه

يم ، أَْمر   َحَدثَ  : فَقَالَ  نْ  أَْعَظم   بَلْ  ًَل، : قَالَ  ؟ َغَسان   أََجاَءتْ  َماذَا، : ق ْلت   َعظه  ذَلهكَ  مه
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( ٢٤٦٨.. البخاري )  نهَساَءه   َوَسَلمَ  َعَلْيهه  ّللَا   َصلَى النَبهي   َطلَقَ  ؛ َوأَْطَول  

 (.١٤٧٩مسلم)

فيه التناوب على الفضائل، وأن األشغال المنزلية والتجارية وإن حالت فثمة حلول 

ومخارج للتعويض، وعدم االنقطاع المطلق ، نحو تفويت دروس العلم، وهجران 

د، ولقاء األساتذة . قال الحافظ رحمه هللا: وفيه أن الطالب ال يغفل عن النظر في الفرائ 

أمر معاشه ، ليستعين على طلب العلم وغيره، مع أخذه بالحزم في السؤال عما يفوته 

 يوم غيبته، لما علم من حال عمر أنه كان يتعانى التجارة..اهـ.

 

 تية : / الحديث الرابع والثالثون : العصامية الذا34

يَ  َعْوف   ْبن   الَرْحَمنه  َعْبد   قَالَ  عنه  عن عبدالرحمن بن عوف رضي هللا : َعْنه   ّللَا   َرضه

ْمنَا لََماقال:  ينَةَ  قَده  ْبنه  َسْعده  َوَبْينَ  بَْينهي َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى ّللَاه  َرس ول   آَخى اْلَمده

، اأْلَْنَصاره  أَْكثَر   إهنّهي : الَربهيعه  ْبن   َسْعد   فََقالَ  الَربهيعه، م   َماًلا  َواْنظ رْ  َمالهي، نهْصفَ  لَكَ  فَأَْقسه

يتَ  َزْوَجتَيَ  أَيَ   : الَرْحَمنه  َعْبد   َله   فَقَالَ  : قَالَ . تََزَوْجتََها َحلَتْ  فَإهذَا َعْنَها، لَكَ  نََزْلت   َهوه

نْ  َهلْ  ذَلهَك، فهي لهي َحاَجةَ  ًلَ   إهلَْيهه  فَغََدا : قَالَ . قَْين قَاع   س وق   : قَالَ  ؟ تهَجاَرة   فهيهه  س وق   مه

، َعْبد    الَرْحَمنه  َعْبد   َجاءَ  أَنْ  لَبهثَ  فََما اْلغ د َو، تَابَعَ  ث مَ  : قَالَ . َوَسْمن   بهأَقهط   فَأَتَى الَرْحَمنه

ْفَرة   أَثَر   َعلَْيهه  . نَعَمْ  : قَالَ "  ؟ تََزَوْجتَ "  : َوَسَلمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى ّللَاه  َرس ول   فَقَالَ  ، ص 

نَ  اْمَرأَةا  : قَالَ "  ؟ َوَمنْ "  : قَالَ  نَةَ  : قَالَ "  ؟ س ْقتَ  َكمْ "  : قَالَ . اأْلَْنَصاره  مه نْ  نََواة   زه  مه

نْ  نََواةا  : أَوْ . ذََهب   ".  بهَشاة   َولَوْ  أَْولهْم،"  : َوَسلَمَ  َعَلْيهه  ّللَا   َصلَى النَبهي   َله   فََقالَ . ذََهب   مه

 (.٢٠٤٨البخاري)

فيه فضل عصامية ابن عوف ودخوله السوق وتكسبه بنفسه، وبحبل مجرد في بعض 

 الروايات، ومروءة األنصار وإيثارهم إلخوانهم على أنفسهم .

 نحوها أولى من الكسب من الهبة ونحوها.قال في الفتح: وفيه أن الكسب من التجارة و 

 

 / الحديث الخامس والثالثون: إتقان العمل : 35

 إن)  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال : قالت عنها تعالى هللا رضي عائشة عن

 (. ٤/ 18٦٧البيهقي في الشعب)  (. يتقنه أن عمالا  أحدكم عمل إذا يحب هللا

محبوبات الباري تعالى، وكراهية تضييعه، وكما قال فيه فضل إتقان العمل وانه من 

 الشاعر : 

 ول م ار  في عيوب  الناس عيًبا... كنقص القادرين على التمام  

رام   ن  الك  ْده  م  ا لم أج  أ ّمي... إذا م  ْن أخي ألبي و   وآنف م 

 

 الحديث السادس والثالثون: الكفاح المعيشي :  -3٦

ْقَدامه  َعنه  يَ  اْلمه  أََحد   أََكلَ  َما)  : قَالَ  َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى ّللَاه  َرس وله  َعنْ  َعْنه ، ّللَا   َرضه

ا ا قَط   َطعَاما نْ  َخْيرا نْ  َيأْك لَ  أَنْ  مه هه، َعَمله  مه دَ  ّللَاه  نَبهيَ  َوإهنَ  يَده  َيأْك ل   َكانَ  الَساَلم   َعلَْيهه  َداو 

نْ  هه  َعَمله  مه  (. ٢٠٧٢(. البخاري )  يَده
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فيه فضل االكتساب من عمل اليد وكد المرء ومهنته، قال تعالى:) فامشوا في مناكبها 

وكلوا من رزقه ( سورة الملك . وفي ذلك من البركة والسرور واالستغناء ما ال 

يخفى، وأنه منهج األنبياء، وتواضع داود عليه السالم فقد كان ملًكا وكان حدادًا يأكل 

 من عمل يده .

 

 : الحديث السابع والثالثون: تشجيع العمل الجماعي -3٧

يَ  أَنَس   َعنْ  ونَ  َجعَلَ  : قَالَ  َعْنه ، ّللَا   َرضه ر  َهاجه ونَ  َواأْلَْنَصار   اْلم   َحْولَ  اْلَخْنَدقَ  يَْحفهر 

، ينَةه ْم، َعلَى الت َرابَ  َويَْنق ل ونَ  اْلَمده ت ونههه   : َوَيق ول ونَ  م 

ينَ  نَْحن   َحَمَدا بَايَع وا الَذه ْساَلمه  َعلَى م    أَبََدا بَقهينَا َما اإْله

مْ  َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى َوالنَبهي   يب ه    : َويَق ول   ي جه

مَ )  َرهْ  َخْير   إهًلَ  َخْيرَ  ًلَ  إهنَه   الَله  كْ  اآْلخه َرهْ  اأْلَْنَصاره  فهي فَبَاره َهاجه (. البخاري  َواْلم 

 (. ١٨٠٥( مسلم ) ٢٣٨٥)

فيه مشروعية العمل الجماعي وتشجيعه ومشاركة القادة فيه، وأن اجتماعهم مما 

 يخفف المتاعب، ويزيح الصعاب، واستحباب إنشاد الشعر .

 قال الحافظ : وفيه أن في إنشاد الشعر تنشيطا في العمل وبذلك جرت عادتهم في

 الحرب وأكثر ما يستعملون في ذلك الرجز .

 

 :  الحديث الثامن والثالثون: تقدير العقول واآلراء -38

عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 

يَل إهلَى  يوم الحديببة: وا أَي َها الَناس  َعلََي، أَتََرْوَن أَْن أَمه ير  ّيه ) أَشه ْم، َوذََراره يَالههه عه

، ...( . البخاري د ونَا َعنه اْلبَْيته يد وَن أَْن يَص  يَن ي ره ًَلءه الَذه  ( .41٧9) َهؤ 

فيه استحباب الشورى ومشاورة القائد أصحابه واستماع آلرائهم، وقد تكرر منه ذلك 

في بدر وأ حد ومواطن كثيرة .وفيه االصغاء للناس وتطييب خواطرهم، وعدم 

 االعتداد بالقول الواحد، والرأي الفريد .

 

 / الحديث التاسع والثالثون : استثمار المغانم : 39

 وهو لرجل   وسَلم عليه هللا   صلَى هللاه  رسول   قال عن ابن عباس رضي هللا عنهما

ظ ه ك قبل شبابَك : خمس   قبل خمساا اغتنهمْ )  : يَعه َرمه َحتَك ، هه ك قبل وصه َقمه  وغناك ، سه

ك قبل  والبيهقي (،٧٨٤٦موتهك (. الحاكم )  قبل وحياتَك ، ش غلهك قبل وفراَغك ، فقره

 ( بسند حسن .١٠٢٤٨) اإليمان شعب في

فيه ضرورة استثمار هذه المغانم الخمس، وأن إهمالها خسارة كبرى للمسلم، سواء 

 زيمة .وقته أو شبابه، أو صحته، فاستغاللها من عالمة عالي الهمة، وقاد الع

 

 : / الحديث األربعون : الحديث األربعون : الطموح العالي40

يَ  ه َرْيَرةَ  أَبهي َعنْ   : ) فَإهذَا َوَسلَمَ  َعَلْيهه  ّللَا   َصلَى ّللَاه  َرس ول   قَالَ  : قَالَ  َعْنه   ّللَا   َرضه

، أَْوَسط   فَإهَنه   ؛ اْلفهْرَدْوسَ  فَاْسأَل وه   ّللَاَ  َسأَْلت م   ْنه  ،  اْلَجنَةه  َوأَْعلَى اْلَجَنةه  أَْنَهار   تَفََجر   َومه

 (.٢٧٩٠( .،البخاري ) اْلَجنَةه 
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فيه بيان أن الجنة درجات، وأن الفردوس، وي ستحب سؤاله، وأن لم يدركه العبد، وفي 

ذلك تربية على الطموح والسمو في الدعاء، فيكفيك محبة العلو، ومرافقة األخيار، 

 وطلب فضل هللا الواسع .

 

 / الحديث الواحد واألربعون : الحكمة والترفع عن السفهاء: 41

نَ  َرْهط   َدَخلَ  : قَاَلتْ  َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى النَبهّيه  َزْوجَ  َعْنَها ّللَا   رضي عن عائشة  مه

 : َعائهَشة   قَاَلتْ . َعلَْيك مْ  الَسام   : َفقَال وا َوَسلََم، َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى ّللَاه  َرس وله  َعلَى اْليَه وده 

ْمت َها،  َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى ّللَاه  َرس ول   فَقَالَ  : قَاَلتْ . َواللَْعنَة   الَسام   َوَعلَْيك م   : فَق ْلت   فَفَهه

ب   ّللَاَ  إهنَ  َعائهَشة ، يَا َمْهالا "  : ْفقَ  ي حه  أََولَمْ  ّللَاه، َرس ولَ  يَا : فَق ْلت  ".  ك لّههه  اأْلَْمره  فهي الّره

".  َوَعلَْيك مْ  : ق ْلت   قَدْ "  : َوَسلَمَ  َعَلْيهه  ّللَا   َصلَى ّللَاه  َرس ول   قَالَ  ؟ قَال وا َما تَْسَمعْ 

 ( .٢١٦٥(. مسلم)٦٠٢٤البخاري ) 

 

 ، والحكمة في مخاطبتهم .في الحديث: عدم مجاراة السفهاء وإشغال الروح بهم

قال النووي رحمه هللا: هذا من عظيم خلقه صلى هللا عليه وسلم وكمال حلمه ، وفيه 

 حٌث على الرفق والصبر والحلم ، ومالطفة الناس ما لم تدع حاجة إلى المخاشنة .

 

 :/ الحديث الثاني واألربعون : قفو المعالي واًلرتقاء بالذات42

 وسلم عليه هللا صلى النبيَ  سمع أنه عنه هللا رضي الساعدي سعد بن سهلعن 

 الطبراني َسْفسافَها ( ويكره األخالق، معاليَ  ويحب الكرم، يحب   كريم   هللا ) إن يقول:

 عزَ  هللا ) إن رواية: وفي( . ) ٤٨/ ١)  المستدرك في والحاكم ،١٨١ :٦ الكبير في

 . َسْفسافَها ( ويكره األمور، معاليَ  ويحب الكرماء، يحب   كريم وجل

 

فيه استحباب طلب معالي األمور ورفيعها، وأن ذلك ديدن الفضالء الكملة، ومعالي 

 األمور هي أشرافها التي تتطلع إليها النفوس الكبيرة والعقول السليمة .

يكره  سفسافها ـ أ ي رديئها  وحقيرها وفاسدها، والسَّفساف: كما قال العالمة المناوي: و 

ديئ ة كرهه،  من تحلى باألوصاف الرَّ ف من اتّصف باألخالق الزكية أحبه هللا، و 

ة بالشهوة والدناءة، ف من  يم  ْنس ان يضارع اْلمل ك بقّوة اْلف كر والتمييز، ويضارع اْلب ه  اإْل  و 

ق أحبه هللا، فحقيق أ ن يْلت حق ئ ك ة  لطهارة  صرف همته إ ل ى اْكت س اب معالي اأْل ْخال  ال  ب اْلم 

ق اْلتحق بالبهائم. اهـ ا إ ل ى السفساف ورذائل اأْل ْخال  من صرفه   ملخصا . أخالقه، و 

 

 / الحديث الثالث واألربعون : عمارة الحياة وإشباعها :43

يَ  أَنَس   َعنْ   نْ  َما)  : مَ َوَسلَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى ّللَاه  َرس ول   قَالَ  : قَالَ  َعْنه   ّللَا   َرضه ْسلهم   مه  م 

س   ْنه   فَيَأْك ل   َزْرعاا، يَْزَرع   أَوْ  َغْرساا، يَْغره يَمة ، أَوْ  إهْنَسان   أَوْ  َطْير   مه  بههه  لَه   َكانَ  إهًلَ  بَهه

 (. ١٥٥٣( مسلم )٢٣٢٠(. البخاري) َصَدقَة  

تحصياًل في الحديث فضل الزراعة والصدقة ونفع الناس ، وجعلها متاحة للجميع 

 للثواب، وإسعادا للروح والخالئق .
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قال العالمة ابن باز رحمه هللا: " فينبغي للمؤمن أن تكون له همة عالية ، ونية طيبة 

في كل أعماله؛ زراعة غراسة سقي ماء أي شيء ينفع الناس تكون له فيه نية صالحة 

محل ورد للناس يرجو فيها ثواب هللا؛ كالزرع والغرس وإيجاد مصانع الماء للناس و 

وتسهيل الطريق وإزالة األذى من الطرق إلى غير هذا من وجوه الخير، والصدقة 

 بالقليل اتقوا النار ولو بشق تمرة ". 

 

 :  / الحديث الرابع واألربعون : ترك الفضول44

 إسالم حسن ) من وسلم: عليه هللا رسول قال :قال عنه هللا رضي هريرة أبي عن

 .  (٢٣١٧) الترمذي رواه حسن حديث يعنيه ( ًل ما تركه المرء

سن اإلسالم وتمامه وجماله، وهو  فيه استحباب ترك الفضوليات، وأن ذلك من ح 

 أدعى لسالمته وصحته نفسيا واجتماعياً .

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم والحكم : معنى هذا الحديث: أن 

ن قول وفعل ، واقتصاره على ما يعنيه من من حسن إسالمه تركه ما ال يعنيه م

األقوال واألفعال ، ومعنى )يعنيه( أنه يتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه ، 

والعناية شدة االهتمام بالشيء ، يقال عناه يعنيه : إذا اهتم به وطلبه ، وإذا حس ن 

مكروهات اإلسالم اقتضى ترك  ما ال يعنيه كله من المحرمات والمشتبهات وال

وفضول المباحات التي ال يحتاج إليها ، فإن هذا كله ال يعنيه المسلم إذا كمل إسالمه 

 انتهى مختصرا .

 

 / الحديث الخامس واألربعون : سالمة الصدر :45

بَْيرَ  عن   إهلَْيك مْ  َدبَ )  : قَالَ  َوَسلَمَ  َعَلْيهه  ّللَا   َصلَى النَبهيَ  أَنَ رضي هللا عنه  اْلَعَوامه  ْبنَ  الز 

، اْلَحَسد   ؛ قَْبلَك م   اأْل َممه  َداء   يَ  َواْلبَْغَضاء  نْ . الَشعَرَ  تَْحلهق   : أَق ول   ًلَ  اْلَحالهقَة ، هه  تَْحلهق   َولَكه

يَن، هه  َنْفسهي َوالَذهي الّده ل وا ًلَ  بهيَده ن وا، َحتَى اْلَجَنةَ  تَْدخ  ن وا َوًلَ  ت ْؤمه  أَفَاَل  تََحاب وا، َحتَى ت ْؤمه

 (.٢٥١٠(. الترمذي )  بَْينَك مْ  الَساَلمَ  أَْفش وا ؟ لَك مْ  ذَلهكَ  ي ثَبّهت   بهَما أ نَبّهئ ك مْ 

فيه وجوب تطهير القلب من كل حسد وغائلة، والحرص على التصافي وإشاعة الحب 

 والسالم، ومن أحسن ذلك إفشاء السالم بالتواضع والليونة .

 التحفة: " ال أقول تحلق الشعر ( أي تقطع ظاهر البدن فإن أمر سهل.قال في 

 ) ولكن تحلق الدين (

أي البغضاء تذهب بالدين " وضرره عظيم في الدنيا واآلخرة . قال الطيبي : 

والذين  )كالموس ى تذهب بالشعر وضمير المؤنث راجع إلى البغضاء كقوله تعالى : 

يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها ( وقوله تعالى : } واستعينوا بالصبر والصالة 

 وإنها لكبيرة { وألن البغضاء أكثر تأثيرا في ثلمة الدين وإن كانت نتيجة  الحسد.."

 

 / الحديث السادس واألربعون : استدامة العطاء : 4٦

من الجبن والهَرم )عن أنس رضي هللا عنه أنه استعاذ صلى هللا عليه وسلم 

 ( .٢٧٠٦( مسلم)٢٨٢٣البخاري) ..(
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ب ر الزائد، والعمر الممتد ، المودي لالنقطاع والضعف في  م وهو الك  فيه ذم الهر 

 الطاعة والهمة .

 قال النووي رحمه هللا : 

ل يْ  لَّى َّللاَّ ع  ا ا ْست ع اذ ته ص  دّ إ ل ى أ ْرذ ل "أ مَّ ْن الرَّ ْست ع اذ ة م  اد ب ه  اال  ر  م , ف اْلم  ْن اْله ر  لَّم  م  س  ه  و 

ل  اْخت ال  ف ، و  ر  ْن اْلخ  ا ف يه  م  س ب ب ذ ل ك  م  اي ة الَّت ي ب ْعده ا ، و  و  ّ اء  ف ي الر  ا ج  ر ك م  اْلع م 

يه ب   ت ْشو  اْلف ْهم ، و  ْبط و  الضَّ اّس و  و  اْلح  ْن اْلع ْقل و  اْلع ْجز ع ْن ك ث ير م  ر ، و  ن اظ  ْعض اْلم 

ا" . التَّس اه ل ف ي ب ْعضه   الطَّاع ات ، و 

 

 / الحديث السابع واألربعون: طرح الفشل وقدح العمل :4٧

يََسر   عن علي رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : ) اْعَمل وا ؛ فَك ل  م 

لق له ( . ث َم  ْسنَى { ، إهلَى قَْولههه لما خ  قََرأَ : } فَأََما َمْن أَْعَطى َواتَقَى { } َوَصَدَق بهاْلح 

 (.2٦4٧(. مسلم) 4949: } لهْلع ْسَرى { . البخاري ) 

فيه الحض على العمل في كل الظروف، وعدم الركون للضعف أو الفشل أو 

ن القدر التحرك واالنطالق ورفض الهز  يمة والمدافعة .االستسالم للقدر، فم 

قال النووي رحمه هللا: وفي هذا الحديث النهي عن ترك العمل واالتكال على ما سبق 

به القدر ، بل تجب األعمال والتكاليف التي ورد الشرع بها ، وكل ميسر لما خلق له 

، ال يقدر على غيره ، ومن كان من أهل السعادة يسره هللا لعمل السعادة ، ومن كان 

قاوة يسره هللا لعملهم كما قال : قال : } فسنيسره لليسرى { و } للعسرى من أهل الش

 { ، وكما صرحت به هذه األحاديث .

 

 العزيمة النفسية: الحديث الثامن واألربعون: / 48

ن  )  : َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى ّللَاه  َرس ول   قَالَ  : قَالَ  ، ه َرْيَرةَ  أَبهي َعنْ  ْؤمه ي   اْلم   َخْير   اْلقَوه

نَ  ّللَاه  إهلَى َوأََحب   نه  مه ْؤمه ، اْلم  يفه ، ك ّل   َوفهي الَضعه  (.٢٦٦٤...( مسلم)  َخْير 

 فيه دليل على أهمية العزيمة النفسية والهمة العالية في الخيرات وأعمال اآلخرة .

نا عزيمة النفس وقد تقدم ذكره وقول النووي رحمه هللا فيه:) والمراد بالقوة ه

 والقريحة في أمور اآلخرة ،.(.

 

 / الحديث التاسع واألربعون : الكنز التغييري : 49

عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : في الدعاء 

مه الَرْغبََة ؛ فَإهَن ّللَاَ ًَل  مه اْلَمْسأَلََة، َوْلي عَّظه ْن لهيَْعزه ه  َشْيء  أَْعَطاه  (.)َولَكه  يَتَعَاَظم 

فيه بيان أن الدعاء كنز ثمين للتغيير واستجالب األفضال من هللا تعالى، فال يفرط 

 فيه، أو يزهد في ثمراته. والمهم تعظيم الرغبة، واإللحاح في المسألة .

قال النووي رحمه هللا : قال العلماء : عزم المسألة : الشدة في طلبها ، والجزم من 

غير ضعف في الطلب ، وال تعليق على مشيئة ونحوها ، وقيل : هو حسن الظن باهلل 

تعالى في اإلجابة ، ومعنى الحديث : استحباب الجزم في الطلب ، وكراهة التعليق 

 على المشيئة ..!
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 :لألعمال وتحسينهاالحديث الخمسون: اإلتقان المطلق / 50

َما ثهْنتَانه  : قَالَ  ، رضي هللا عنه أَْوس   ْبنه  َشَداده  َعنْ   ّللَا   َصلَى ّللَاه  َرس وله  َعنْ  َحفهْظت ه 

ْحَسانَ  َكتَبَ  ّللَاَ  إهنَ )  : قَالَ  َوَسلََم، َعلَْيهه   (.١٩٥٥( . مسلم)َشْيء   ك ّله  َعلَى اإْله

فيه دليل على مشروعية اإلحسان في كل شيء وعمومه في سائر األعمال ولكن 

 كل شيء بحسبه.إحسان 

قال النووي رحمه هللا: هذا الحديث من األحاديث الجامعة لقواعد اإلسالم . وهللا أعلم 

. 

 إيصالاإلحسان هو بذل المنفعة والخير. ويطلق في عرف الشارع على أمرين:

 بالعدل يأمر يأمر هللا إن:) القرآن وفي ، وإتقانها العبادة وإتمام اآلخرين، إلى النفع

 . النحل سورة(  واإلحسان

وقال ابن القيم رحمه هللا: فإنَّ اإلْحس ان يفرح القلب ويشرح الصَّدر ويجلب الّن عم 

يق، ويمنع وصول الّن عم إليه، فالجبن: ترك  يم والّض  ويدفع الّن قم، وتركه يوجب الضَّ

 اإلْحس ان بالبدن، والبخل: ترك اإلْحس ان بالمال( .

 

 : الواحد والخمسون : إبراز العباقرة والموهوبينالحديث  /٥١

يَ  ّللَاه  َعْبده  َعنْ    الَناسَ  َرأَْيت  )  : قَالَ  َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى ّللَاه  َرس ولَ  أَنَ  َعْنه ، ّللَا   َرضه

ينَ  عه ْجتَمه ، فهي م  يد  ، أَوْ  ذَن وباا فَنََزعَ  بَْكر   أَب و فَقَامَ  َصعه هه  بَْعضه  َوفهي ذَن وبَْينه ، نَْزعه  َضْعف 

هه  فَاْستََحالَتْ  ع َمر   أََخذََها ث مَ  لَه ، يَْغفهر   َوّللَا   يًّا أَرَ  فَلَمْ  ، َغْرباا بهيَده ي النَاسه  فهي َعْبقَره  َيْفره

يَه    (.٢٣٩٢( مسلم) ٣٦٣٤( البخاري ) بهعََطن   النَاس   َضَربَ  َحتَى ، فَره

فيه بيان لفضائل الصحابة، وابراز العباقرة منهم، واإلشادة بدور عمر في الفتوحات 

 اإلسالمية .

والعبقري قال في الفتح: والمراد به: كل شيء بلغ النهاية، وأصله: أرض يسكنها 

 الجن ضرب بها العرب المثل في كل شيء عظيم،

 ي: يعمل عمله البالغ، ويحسن ويجيد .ويفري فرّيه بالتشديد أ

وقال النووي رحمه هللا : قالوا: هذا المنام مثال لما جرى للخليفتين من ظهور آثارهما 

الصالحة وانتفاع الناس بهما، وكل ذلك مأخوذ من النبي صلى هللا عليه وسلم؛ ألنه 

فقاتل أهل الردة  صاحب األمر، فقام به أكمل قيام وقرر قواعد الدين، ثم خلفه أبو بكر 

وقطع دابرهم، ثم خلفه عمر فاتسع اإلسالم في زمنه، فشبه أمر المسلمين بقليب فيه 

الماء الذي فيه حياتهم وصالحهم، وشبه بالمستقي لهم منها، وسقيه هو قيامه 

 بمصالحهم.

 

 / الحديث الثاني والخمسون : حاذر الشخصية السلبية: 52

يَ  ه َرْيَرةَ  أَبهي َعنْ  الا  أَنَ  َعْنه ، ّللَا   َرضه نهي : َوَسَلمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى لهلنَبهّيه  قَالَ  َرج   ؟ أَْوصه

ا، فََرَددَ ".  تَْغَضبْ  ًلَ ) : قَالَ  َرارا  ( .٦١٢٦(. البخاري ) تَْغَضبْ  ًلَ "  : قَالَ  مه

 الدائم .فيه الحذر من الغضب واالندفاع والتخلق بصفاتها من االستعجال، والتشنج 

قال الخطابي: معنى قوله: " ال تغضب ": اجتنب أسباب الغضب وال تتعرض لما 

يجلبه، وأما نفس الغضب فال يتأتى النهي عنه؛ ألنه أمر طبيعي ال يزول من الجبلة،.. 
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وقيل: معناه: ال تغضب؛ ألن أعظم ما ينشأ عن الغضب الكبر؛ لكونه يقع عند مخالفة 

على الغضب، فالذي يتواضع حتى يذهب عنه عزة النفس أمر يريده فيحمله الكبر 

يسلم من شر الغضب. وقيل: معناه: ال تفعل ما يأمرك به الغضب. وقال البيضاوي: 

لعله لما رأى أن جميع المفاسد التي تعرض لْلنسان إنما هي من شهوته ومن غضبه، 

ه عن الغضب وكانت شهوة السائل مكسورة، فلما سأل عما يحترز به عن القبائح نها

الذي هو أعظم ضررا من غيره، وأنه إذا ملك نفسه عند حصوله كان قد قهر أقوى 

 أعدائه. انتهى،..!باختصار من الفتح .

 

 الحديث الثالث والخمسون: اًلبتسامه الجذابة :  /٥٣

ير   َعنْ  يَ  َجره ْنذ   َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى الَنبهي   َحَجبَنهي َما : قَالَ  َعْنه ، ّللَا   َرضه ، م   أَْسلَْمت 

 (.٢٤٧٥( مسلم ) ٣٠٣٥. البخاري )َوْجههي فهي تَبََسمَ  إهًلَ  َرآنهي َوًلَ 

فيه استحباب التبسم عند التالقي واستقبال الناس، وهي السحر الحالل، والسهم 

 المخترق ، وصاحبه محبوب على كل األحوال .

ه : ما منعني الدخول عليه في وقت من األوقات ، ومعنى قال النووي رحمه هللا: معنا

" ضحك " : تبسم ، كما صرح به في الرواية الثانية ، وفعل ذلك إكراما ولطفا 

 وبشاشة ، ففيه استحباب هذا اللطف للوارد ، وفيه فضيلة ظاهرة لجرير .

 قَالَ  ، َمالهك   ْبنَ  عن أَنَسَ / الحديث الرابع والخمسون: اإليجابي في أشد الظروف : ٥٤

ك مْ  َوبهيَده  الَساَعة ، قَاَمته  إهنْ )  : َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى ّللَاه  َرس ول   قَالَ  : يلَة ، أََحده  فَإهنه  فَسه

َسَها َحتَى يَق ومَ  ًلَ  أَنْ  اْستََطاعَ   (.١٢٩٨١(. أحمد ) فَْليَْفعَلْ  يَْغره

اإليجابي ولو في أحلك الظروف، وفي ذلك ترغيب فيه الحض على العمل والتفاعل 

على الجد، وجني الحسنات ، واالستعداد الدائم ليوم الرحيل ، وأن العبرة بالبناء وليس 

 بالهدم .

 

 / الحديث الخامس والخمسون: الموعظة باألفعال : 55

نْ  فََرغَ  فََلَما : اًلعن المسور ومروان بن الحكم قاًل في قصة صلح الحديبية ق  مه

يَةه  تَابه  قَضه َْصَحابههه  َوَسَلمَ  َعَلْيهه  ّللَا   َصلَى ّللَاه  َرس ول   قَالَ  اْلكه وا"  : أله وا ق وم   ث مَ  فَاْنَحر 

مْ  قَامَ  َما فََوّللَاه  : قَالَ ".  اْحلهق وا ْنه  ل   مه ، ثاََلثَ  ذَلهكَ  قَالَ  َحتَى َرج  مْ  يَق مْ  َلمْ  فََلَما َمَرات  ْنه   مه

نَ  َلقهيَ  َما لََها فَذََكرَ  َسلََمَة، أ ّمه  َعلَى َدَخلَ  أََحد   ، مه  ّللَاه، نَبهيَ  يَا : َسلََمةَ  أ م   فَقَاَلتْ  النَاسه

ب   جْ  ؟ ذَلهكَ  أَت حه مْ  أََحداا ت َكلّهمْ  ًلَ  ث مَ  اْخر  ْنه   َحالهقَكَ  َوتَْدع وَ  ب ْدنََك، تَْنَحرَ  َحتَى َكلهَمةا  مه

ْم، أََحداا ي َكلّهمْ  فَلَمْ  فََخَرجَ . فَيَْحلهقَكَ  ْنه  . فََحلَقَه   َحالهقَه   َوَدَعا ، ب ْدنَه   نََحرَ  ؛ ذَلهكَ  فَعَلَ  َحتَى مه

وا ذَلهكَ  َرأَْوا فَلََما وا، قَام  مْ  َوَجعَلَ  فَنََحر  ا، َيْحلهق   بَْعض ه  مْ  َكادَ  َحتَى بَْعضا  يَْقت ل   َبْعض ه 

ا ا بَْعضا  (.١٨٩١٠( أحمد ) ٢٧٣٢. البخاري )َغمًّ

فيه الموعظة والتربية باألفعال، وأن الفعل يكون أبلغ أحيانا من القول والخطب 

 والصراخ .

قال في الفتح: وفيه فضل المشورة، وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول 

ن القول، وجواز مشاورة المرأة الفاضلة،  المجرد، وليس فيه أن الفعل مطلقا أبلغ م
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وفضل أم سلمة ووفور عقلها حتى قال إمام الحرمين: ال نعلم امرأة أشارت برأي 

 فأصابت إال أم سلمة.

قلت: ال يعني ذلك تفضيل األفعال مطلقًا، ولكنها أحيانا وفي مواطن تفوق النصائح 

 لقول والكالم .والتوجيهات، وكم من حالة أوفاها الفعل والسلوك، ال ا

 

 / الحديث السادس والخمسون: أسرار النجاح والبركة: 5٦

ّيه  َصْخر   َعنْ  ده مَ )  : قَالَ  َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى النَبهّيه  َعنه  ، اْلغَامه كْ  اللَه   فهي أله َمتهي بَاره

َها يَةا  بََعثَ  إهذَا َوَكانَ (.  ب ك وره مْ  َجْيشاا أَوْ  َسره نْ  بََعثَه  ، أََوله  مه الا  َصْخر   َوَكانَ  النََهاره   َرج 

ا، را نْ  تهَجاَرتَه   يَْبَعث   َوَكانَ  تَاجه ، أََوله  مه  (.٢٦٠٦. أبو داود) َمال ه   َوَكث رَ  فَأَثَْرى الَنَهاره

فيه استحباب البكور في األعمال والعلم وقضاء الحوائج ، وأن ذلك سر للنجاح 

ذم مبطن للنوم تلك الساعات ، فما أفلح نّوم البكور، وال بلغوا المجد والبركة، وفيه 

 وال القصور..!

 

 / الحديث السابع والخمسون: الرشاد والسالمة اليومية : 5٧

نْ  َوَسَلمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى النَبهي   َخَرجَ  َما قالت: عنها، هللا رضي سلمة أم عن  بَْيتهي مه

مَ )  فَقَالَ  الَسَماءه  إهلَى َطْرفَه   َرفَعَ  إهًلَ  قَط   لَ  أَنْ  بهكَ  أَع وذ   اللَه  لَ  أَوْ ،  أ َضلَ  أَوْ  أَضه  أَوْ  أَزه

 (. 5094َعلََي (. أبو داود )  ي ْجَهلَ  أَوْ  أَْجَهلَ  أَوْ  أ ْظلََم، أَوْ  أَْظلهمَ  أَوْ  أ َزلَ 

 

الترمذي: قال الطيبي: إن اإلنسان إذا قال في التحفة : وفي تحفة األحوذي شرح سنن 

خرج من منزله ال بد أن يعاشر الناس ويزاول األمر فيخاف أن يعدل عن الصراط 

المستقيم، فإما أن يكون في أمر الدين فال يخلو من أن ي ضل أو ي ض ل، وإما أن يكون 

بسبب في أمر الدنيا فإما بسبب جريان المعاملة معهم بأن ي ظلم أو ي ظل م، وإما 

االختالط والمصاحبة فإما أن ي جه ل أو ي جه ل. فاستعيذ من هذه األحول كلها بلفظ 

 سلس موجز، وروعي المطابقة المعنوية والمشاكلة اللفظية. انتهى .

 

 / الحديث الثامن والخمسون: كراهية تأجيل األعمال :58

ثه  ْبنَ  ع ْقبَةَ  عن  يَ  اْلَحاره  َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى النَبهي   بهنَا َصلَى : قَالَ  ، َعْنه   ّللَا   َرضه

 ك ْنت  )  : فََقالَ  - لَه   قهيلَ  أَوْ  - فَق ْلت   َخَرَج، أَنْ  يَْلبَثْ  فَلَمْ  اْلبَْيتَ  َدَخلَ  ث مَ  فَأَْسَرَع، اْلعَْصرَ 

ا اْلَبْيته  فهي َخلَْفت   نَ  تهْبرا ، مه ْهت   الَصَدقَةه  (١٤٣٠(. البخاري )  فَقََسْمت ه   أ بَيّهتَه   أَنْ  فََكره

فيه استحباب تعجيل بالعمل، وكراهية التأجيل والمراكمة، وقد قالوا: ال تؤجل عمل 

 اليوم الى الغد.

قال في الفتح: قوله: ) يحبسني ( أي يشغلني التفكر فيه عن التوجه واإلقبال على هللا 

يه إن تأخير الصدقة تحبس صاحبها يوم تعالى. وفهم منه ابن بطال معنى آخر فقال ف

 القيامة.
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 / الحديث التاسع والخمسون: معتمدك هللا، ًل النفس القاصرة: 59

 َدَعَوات  )  :عن أبي بكرة رضي هللا عنه، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 

وبه  مَ  : اْلَمْكر  و، َرْحَمتَكَ  اللَه  ْلنهي فَاَل  أَْرج  ، َطْرفَةَ  نَْفسهي إهلَى تَكه  َشأْنهي لهي َوأَْصلهحْ  َعْين 

 ( .5090أَْنَت ( أبو داود ) إهًلَ  إهلَهَ  ًلَ  ك لَه ،

فيه االعتماد المطلق على الواحد األحد، فهو النصير والمعين سبحانه وتعالى ، وأن 

النفس مهما امتلكت من مواهب ومهارات، فهي ضعيفة محدودة، إن حرمت الفضل 

 والتوفيق، وأعظم الخذالن أن يكلك هللا إلى نفسك..! 

 إذا لم يكن عون من هللا للفتى...فأول ما يجني عليه اجتهاده ..!

ل ك  هللا إلى  قال ابن  القّيم رحمه هللا: "أجمع العارفون باهلل أنَّ التوفيق هو أن ال ي ك 

 نفسك، وأن الخذالن هو أن ي ْخل ي  بينك وبين نفسك (.

 

 : / الحديث الستون : الشجاعة في أول موقف٦0

يَ  َمالهك   ْبنه  أَنَسه  َعنْ    تَْبكهي بهاْمَرأَة   َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   لَىصَ  النَبهي   َمرَ  : قَالَ  َعْنه   ّللَا   َرضه

ْندَ  ، عه ي ّللَاَ  اتَقهي"  : فَقَالَ  قَْبر  يَبتهي، ت َصبْ  لَمْ  فَإهنَكَ  َعنّهي إهلَْيكَ  : قَاَلتْ ".  َواْصبهره صه  بهم 

ْفه   َولَمْ   َعلَْيهه  ّللَا   َصَلى النَبهّيه  َبابَ  فَأَتَتْ  َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى النَبهي   إهَنه   : َلَها فَقهيلَ . تَْعره

دْ  فَلَمْ  َوَسلََم، ْنَده   تَجه ْفكَ  لَمْ  : فََقالَتْ  َبَوابهيَن، عه ْندَ  الَصْبر   إهنََما)  : فَقَالَ . أَْعره  الَصْدَمةه  عه

 (. ٩٢٦( مسلم ) ١٢٨٣(. البخاري)  اأْل ولَى

في الحديث: تربية النفس على الشجاعة والصبر عند المواقف، وأولها اختبار وفحص 

 للشخصية، ألنها إذا تجاوزته تربت وتهيأت لما بعده.

قال في الفتح رحمه هللا : والمعنى إذا وقع الثبات أول شيء يهجم على القلب من 

بر الكامل الذي يترتب عليه األجر. وأصل الصدم: مقتضيات الجزع، فذلك هو الص

ضرب الشيء الصلب بمثله، فاستعير للمصيبة الواردة على القلب، قال الخطابي: 

المعنى أن الصبر الذي ي حمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة، بخالف ما 

ذل النصيحة بعد ذلك، فإنه على األيام يسلو . وفيه الترغيب في احتمال األذى عند ب 

 ونشر الموعظة، وأن المواجهة بالخطاب إذا لم تصادف المنوي ال أثر لها.

 

 / الحديث الواحد والستون: اإليجابية النافعة : ٦1

عن عائشة رضي هللا عنها قال في قصة نزول الوحي ، فقالت له خديجة رضي هللا 

ْر، َكاَل عنها :)  يكَ  ًلَ  فََوّللَاه  أَْبشه ل   إهنَكَ  َوّللَاه  أَبَداا، ّللَا   ي ْخزه َم، لَتَصه يَث، َوتَْصد ق   الَرحه  اْلَحده

ل   ب   ، اْلَكلَ  َوتَْحمه ي اْلَمْعد وَم، َوتَْكسه ين   الَضْيَف، َوتَْقره ،..(.  نََوائهبه  َعلَى َوت عه اْلَحّقه

 أخرجاه .

والتفاعل ونفع فيه فضل اإلحسان إلى الخالئق، وما يسمى عصريا باإليجابية ، 

 اآلخرين، قال تعالى :) وجعلني مبارًكا أينما كنت ( سورة مريم .

قال النووي رحمه هللا : قال العلماء رضي هللا عنهم : معنى كالم خديجة رضي هللا 

عنها إنك ال يصيبك مكروه لما جعل هللا فيك من مكارم األخالق وكرم الشمائل . 

وذكرت ضروبا من ذلك وفي هذا داللة على أن مكارم األخالق وخصال الخير سبب 

نسان في وجهه في بعض األحوال السالمة من مصارع السوء . وفيه مدح اإل
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لمصلحة نظرا . وفيه تأنيس من حصلت له مخافة من أمر وتبشيره وذكر أسباب 

السالمة له . وفيه أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال خديجة رضي هللا عنها ، وجزالة 

 رأيها ، وقوة نفسها ، وثبات قلبها ، وعظم فقهها . وهللا أعلم .

 

 اآلخرين فرحهم:  ة  شاركمتون: / الحديث الثاني والس٦2

 لهتَْهنهكَ  : َيق ول ونَ  عن كعب رضي هللا عنه في قصة توبته المشهورة قال: والنَاس

دَ  َدَخْلت   َحتَى : َكْعب   قَالَ . َعَلْيكَ  ّللَاه  تَْوبَة    َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى ّللَاه  َرس ول   َفإهذَا اْلَمْسجه

، َحْولَه   َجالهس   ل   ّللَاه  ع بَْيده  ْبن   َطْلَحة   إهلَيَ  فَقَامَ  النَاس   َوَهَنانهي، َصافََحنهي، َحتَى ي َهْروه

ل   إهلَيَ  قَامَ  َما َوّللَاه، نَ  َرج  ينَ  مه ره َهاجه  فَلََما : َكْعب   قَالَ  لهَطْلَحَة، أَْنَساَها َوًلَ  َغْيَره ، اْلم 

 َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى ّللَاه  َرس ول   قَالَ  َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى ّللَاه  َرس وله  َعلَى َسلَْمت  

ق   َوه وَ  ه   يَْبر  نَ  َوْجه  وره  مه رْ "  : الس ر  ْنذ   َعلَْيكَ  َمرَ  يَْوم   بهَخْيره  أَْبشه كَ  َولََدتْكَ  م  ".  أ م 

 (. ٢٧٦٩( مسلم ) ٤٤١٨البخاري)

حباب التبشير ومشاركة اآلخرين أفراحهم ، وأن ذلك سبب في إسعاده وسعادة فيه است 

 الروح، وفيه من التواضع والوفاء والصفاء ما ال يخفى .

 

 الحديث الثالث والستون : إسعاد اآلخرين :  -٦3

ينَة   َجاَءتْنهي : قَاَلتْ  أَنََها َعائهَشةَ  َعنْ  ْسكه ل   مه ، ثاََلثَ  فَأَْطعَْمت َها لََها، اْبنَتَْينه  تَْحمه  تََمَرات 

َدة   ك لَ  فَأَْعَطتْ  َما َواحه ْنه   اْبنَتَاَها، فَاْستَْطعََمْتَها لهتَأْك لََها، تَْمَرةا  فهيَها إهلَى َوَرفَعَتْ  تَْمَرةا، مه

يد   َكاَنتْ  الَتهي التَْمَرةَ  فََشقَته  َما، تَأْك َلَها أَنْ  ت ره ي  َفذََكْرت   َشأْن َها، فَأَْعَجبَنهي بَْينَه   الَذه

 أَوْ  اْلَجنَةَ، بهَها لََها أَْوَجبَ  قَدْ  ّللَاَ  إهنَ )  : فَقَالَ  َوَسلَمَ  َعَلْيهه  ّللَا   َصلَى ّللَاه  لهَرس وله  َصنَعَتْ 

نَ  بهَها أَْعتَقََها  (.٢٦٣٠(. مسلم ) الَناره  مه

من أسباب السعادة، ومحبة الصدقة والتراحم فيه فضل اإلحسان إلى اآلخرين، وأنه 

 بين الناس، وفضل األبوين ال سيما األم على األبناء . 

 

 باهلل وأفضاله: الحديث الرابع والستون: الثقة   -٦4

 َيق ول  )  : َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَا   َصلَى ّللَاه  َرس ول   قَالَ  : قَالَ  ، رضي هللا عنه ه َرْيَرةَ  أَبهي َعنْ  

ْندَ  أََنا : َوَجلَ  َعزَ  ّللَا   ينَ  َمعَه   َوأََنا بهي، َعْبدهي َظّنه  عه نهي ( البخاري ) حه ( ٧405يَْذك ر 

 ( .2٦٧5مسلم ) 

( َمن حديث واثلة بن األسقع رضي هللا 2٧٧3ولفظ الدارمي ) فليظن بي ما شاء ( )

 عنه .

ه ، وأنه كريم واسع العطاء، فيه وجوب إحسان الظن باهلل تعالى وفضله وسعة رحمت 

 عفو عظيم التجاوز ، يجيب من دعاه، ويغفر لمن رجاه.

 وقال بعضهم : 

...كال وًل سعي  لديه ضائع    ما للعباد عليه حق  واجب 

 إن ع ذبوا فبعدله أو ن عّموا .. فبفضله وهو الكريم الواسع  
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ه إذا استغفر ، والقبول إذا قال النووي رحمه هللا: قال القاضي : قيل : معناه بالغفران ل

تاب ، واإلجابة إذا دعا ، والكفاية إذا طلب الكفاية . وقيل : المراد به : الرجاء وتأميل 

 العفو ، وهذا أصح . 

أي : معه بالرحمة والتوفيق والهداية قوله تعالى : ) وأنا معه حين يذكرني ( 

 كنتم { فمعناه بالعلم واإلحاطة .والرعاية ، وأما قوله تعالى : } وهو معكم أينما 

 وهللا الموفق.

 

البناء الذاتي  أربعون ،بحمد هللا وتوفيقه تم  
في السنة النبوية، نفعنا هللا وإياكم بهديه 
واتباع سنته، وصلى هللا وسلم على نبينا 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين,,
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