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املفتاح
الحمد هللا الذي جعل األطفال زينةً الحياة ،وجعل منهم
مصابيح وهداة ،وأمتعنا بهم حبا ومواساة  ،وصلى هللا وسلم
على من أحبهم ورحمهم ،وأعال قدرهم ،نبينا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين .
أما بعد :
فلما كانت عقول األطفال طريةً للغرس ،وخصيبةً للزرع،
وحافظة للطبع ،كان أجل ما وضع فيها علم ميمون ،أو ذكر
محمود ،أو ثقافة متينة ،وال أحسن وأطيب من الوحي
المنزل ،والكالم المرتل ،والحديث المكلّل  .ولذلك ينقش في
خاطره أوال آياتٌ بينات  ،ثم أحاديث طيبات  ،وسنن من
الباقيات الصالحات .
وهو ما تأملناه مند زمن ،وأحببنا أن نقلّد أطفالنا سننا علية،
وعقودا بهية ،وجواهر ثرية ،تبيت معهم مبيتهم اللصيق،
ومأواهم الوثير  ،ومنزلهم الوثيق .
فعقولهم كالصفحة البيضاء ،والقطعة الملساء  ،التي تنتظر
رسامها ،وتهوى زراعها.
ولإلمام الغزالي رحمه هللا كالم في تربية الطفل في غاية
الحسن والنفاسة  ،يقول رحمه هللا " :الطفل أمانة في عنق
والديه ،وعلى يديهما تتشكل شخصيته ،فعلى الوالد أن يؤدب
ابنه ويهذبه ويتعهده بالرعاية والتعليم ،ويعلمه آداب العيش
والسلوك القويم ،وحسن معاملة الناس ،وينشئه تنشئة
خشنة وغير مدللة ".
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ومن أعظم التنشئات حمله على تحفظ نصوص الوحيين،
وتعليمه مبادئ اإلسالم ،وآداب القرآن والسنة ،وهو ما
نحاول تبيينه من خالل أحاديث صحيحة ،ومرويات مأثورة ،
وهذا من مقتضيات األمانة والرعاية األبوية.
وللغزالي أيضًا " :والصبي أمانة عند والديه ،وقلبه الطاهر
جوهرةٌ نفيسة ساذجة ،خالية من كل نقش وصورة ،وهو
قابل لكل ما ينقش عليه ،وقابل إلى كل ما يمال به إليه ،فإن
ع ّ ِّود الخير ع ِّلمه وع ِّلّمه ،ونشأ عليه ،وسعد في الدنيا
واآلخرة ،وشاركه في ثوابه أبواه ،وك ُّل معلم له ومؤ ّدِّب،
وإن عود الشر ،وأهمل إهمال البهائم ،شقي وهلك ،وكان
الوزر في رقبة الق ِّيّم عليه ،الوالي له ،وقد قال هللا  -عز وجل
ارا وقودها
 ﴿ :يا أيُّها الذِّين آمنوا قوا أ ْنفسك ْم وأ ْه ِّليك ْم ن ًالناس وا ْل ِّحجارة عل ْيها مالئِّكةٌ ِّغال ٌ
شدا ٌد ال ي ْعصون َّللا ما
ظ ِّ
أمره ْم وي ْفعلون ما ي ْؤمرون ﴾ [التحريم.]6 :
ويقول ابن الجوزي رحمه هللا  ":إن هذا الموسم يتعلق
معظمه بالوالدين فهما يربيانه و يعلمانه  ،و يحمالنه على
مصالحه و ال ينبغي أن يفترا عن تأديبه و تعليمه ” و هما
اللذان ” يقبحان عنده ما يقبح و يحثانه على مكارم األخالق
و ال يفتران عن تعليمه على قدر ما يحتمل فإنه موسم
الزرع" .
ومن ثم كان المنهج األقوم حملهم على أدب القرآن والسنة،
وها هنا أربعون حديثًا مستطابا  ،انتقيت على طريقة منهجنا
األربعيني المعهود  ،ونعتت ( أربعونية األطفال المستطابة )
تعرفهم باألركان واألصول  ،واألحكام واآلداب ،بحيث تغرس
فيهم المفاهيم الشرعية ،وتنطبع معهم البراهين العلمية،
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مقتفيةً غالب الموضوعات المحتاج إليها فترة الطفولة إلى
ما قبل البلوغ  ،وهللا الموفق ...
وتحفّظ مثل هذه النصوص ،وإرساء قواعدها في الذهنية
الطفولية  ،مما يصون الطفل ،ويضبط مساره ،فال يبلغ إال
وقد حمل معتقدات عظيمة ،وآدابًا كريمة  ،تبوئه حياة
إيمانية مستقيمة ،حتى يتأهل ما بعدها لتعليم رصين ،وفقه
شرعي عميق ،وهللا الموفق .
1441/9/20هـ
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-1الحديث األول  :تصحيح النية :
ب رضي هللا عنه قال  :قال رسول َّللاِّ
ع ْن عمر ْب ِّن ا ْلخطا ِّ
صلى َّللا عل ْي ِّه وسلم ِّ ( :إنما ْاألعْمال ِّبال ِّنّي ِّة ،و ِّإنما ِّال ْم ِّر ٍئ ما
نوى ،فم ْن كانتْ ِّه ْجرته إِّلى َّللاِّ ورسو ِّل ِّه ف ِّه ْجرته إِّلى َّللاِّ
امرأ ٍة يتزوجها
ورسو ِّل ِّه ،وم ْن كانتْ ِّه ْجرته ِّلد ْنيا ي ِّصيبها ،أ ِّو ْ
ف ِّه ْجرته ِّإلى ما هاجر ِّإل ْي ِّه ) .البخاري( ( )1مسلم (.)190٧
يستفاد منه:
ّ -1
أن األعمال مدار صحتها على النيات .
 -2فضل اإلخالص ووجوب استحضاره في كل عمل وقربة .
 -٣أن النية عمل قلبي ،إذا صحت هلل ظهرت على الجوارح .
 -4أن الهجرة هي االنتقال من بالد الكفر إلى بالد اإلسالم .
 -2الحديث الثاني  :فضل العلم :
ع ْن أبي هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  (:م ْن سلك ط ِّريقًا ي ْلت ِّمس فِّي ِّه ِّع ْل ًما ؛ سهل َّللا له
بِّ ِّه ط ِّريقًا إِّلى ا ْلجن ِّة)  .مسلم (.)2699
يستفاد منه :
 -1فضل طلب العلم  ،وأهمية التماسه بكل الوسائل المتاحة .
 -2أنه مفتاح موصل إلى الجنة  ،وهذا يعليه ويؤكد فضله .
 -٣أن السلوك حسي بالمشي والسفر ،ومعنوي بالقراءة
والمذاكرة .
 -٣الحديث الثالث  :بنيان اإلسالم :
ع ِّن ا ْب ِّن عمر ر ِّضي َّللا ع ْنهما قال  :قال رسول َّللاِّ صلى َّللا
سالم على خ ْم ٍس  :شهاد ِّة أ ْن ال ِّإله ِّإال
اإل ْ
عل ْي ِّه وسلم  ( :ب ِّني ْ ِّ
اء الزكا ِّة،
َّللا ،وأن محمدًا رسول َّللاِّ ،وإِّق ِّام الصال ِّة ،وإِّيت ِّ
وا ْلح ّجِّ ،وص ْو ِّم رمضان ) .البخاري ( )٨مسلم (.)16
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يستفاد منه :
 -1أن اإلسالم بناء له أركان مهمة وقواعد راسخة.
 -2عظم هذه األركان بحيث لو اختل بعضها تهدم البنيان .
 -٣أن توحيد هللا إيمان به وحده تعالى ،ونبذ لكل المعبودات
من دونه ،والصالة ِّصل ٍة ودنو ورحمة .
 -4أن الزكاة تدمر بها النفوس واألموال  ،ويتآخى الجميع .
 -٥في الصيام صبر وإمساكٌ  ،وفي الحج توحيد واخالص
وافتقار .
 -4الحديث الرابع  :التسمية عند الطعام :
عن عمر ْبن أ ِّبي سلمة رضي هللا عنه قال  :ك ْنت غال ًما فِّي
َّللا صلى َّللا عل ْي ِّه وسلم ،وكانتْ يدِّي ت ِّطيش-أي
ح ْج ِّر رسو ِّل ِّ
تتحرك -فِّي الص ْحف ِّة ،فقال ِّلي رسول َّللاِّ صلى َّللا عل ْي ِّه
وسلم  ( :يا غالم ،س ِّ ّم َّللا ،وك ْل ِّبي ِّمينِّك ،وك ْل ِّمما ي ِّليك ) .فما
زالتْ تِّ ْلك ِّط ْعمتِّي ب ْعد .البخاري ( )٥٣٧6مسلم ( .)2022
يستفاد منه :
 -1حسن التأدب على الطعام ،وأن اإلسالم علّمنا كل صغيرة
وكبيرة .
 -2حسن تعليم رسول هللا للصغار ،وتعاهده لهم .
 -٣استحباب التسمية في أوله واألكل باليمين ومما يلي
المرء .
 -4حسن امتثال عمرو التوجيه النبوي حيث لم يتكرر منه
ذلك .
 -٥كراهة تحرك اليد في الطبق لما فيه من قلة المروءة،
واستقذار اآلخرين .
 -٥الحديث الخامس  :صالتك كالنهر الجاري :
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ع ْن أ ِّبي هر ْيرة رضي هللا عنه أن رسول َّللاِّ صلى َّللا عل ْي ِّه
ب أحدِّك ْم ي ْغتسِّل ِّم ْنه كل
وسلم قال  ( :أرأ ْيت ْم ل ْو أن ن ْه ًرا ِّببا ِّ
ي ْو ٍم خ ْمس مراتٍ ،ه ْل ي ْبقى ِّم ْن در ِّن ِّه ش ْي ٌء " .قالوا  :ال ي ْبقى
ت ا ْلخ ْم ِّس ي ْمحو
ِّم ْن درنِّ ِّه ش ْي ٌء .قال  " :فذ ِّلك مثل الصلوا ِّ
َّللا ِّب ِّهن ا ْلخطايا ) .البخاري (  )٥2٨مسلم (.)66٧
يستفاد منه :
 -1فضل الصالة وأنها كفارةٌ ومطهرة يومية للعبد خمس
مرات .
 -2أن الصالة من الفرائض التي ال انفكاك عنها .
 -٣تقريب المسائل بضرب األمثال للسامعين وسؤالهم.
 -4أن المؤمن ديدنه النظافة ،ومدافعة لألدران والوسخ .
 - 6الحديث السادس  :الصدقة اليسيرة :
س ِّم ْعت عدِّي ْبن حاتِّ ٍم ر ِّضي َّللا ع ْنه قال  :س ِّم ْعت رسول َّللاِّ
ق ت ْمر ٍة ".
صلى َّللا عل ْي ِّه وسلم يقول  " :اتقوا النار ول ْو ِّب ِّ
ش ّ ِّ
البخاري ( )141٧مسلم ( .)1016
يستفاد منه :
 -1وجوب الحذر من النار ،وأنها دار الكافرين والمنافقين .
 -2فضل الصدقة وأنها سبب للنجاة من النار وجحيمها .
 -٣أهمية العمل ولو كان يسيرا  ،وأن ال يحتقر المؤمن أي
حسنة ولو قلّت .
شعورا صادقا بالفقراء والمحتاجين .
 -4أن في الصدقة
ً
 -٧الحديث السابع  :فضل الصيام :
ع ْن أ ِّبي س ِّعي ٍد ر ِّضي َّللا ع ْنه قال  :س ِّم ْعت الن ِّبي صلى َّللا
عل ْي ِّه وسلم يقول  ( :م ْن صام ي ْو ًما فِّي س ِّبي ِّل َّللاِّ بعد َّللا
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و ْجهه ع ِّن الن ِّار س ْب ِّعين خ ِّريفًا )  .البخاري ( )2٨40مسلم (
.)11٥٣
يستفاد منه :
 -1فضل الصيام واستحباب التطوع منه .
 -2أن التطوعات جابرةٌ لخلل رمضان ،ومضاعفة لثواب
المرء .
 -٣ضرورة طلب اإلخالص في األعمال .
 -4أن الصدقة اليسيرة سبب للنجاة من النيران .
 -٨الحديث الثامن  :فضل العمرة والحج:
ع ْن أ ِّبي هر ْيرة ر ِّضي َّللا ع ْنه ،أن رسول َّللاِّ صلى َّللا عل ْي ِّه
وسلم قال  ( :ا ْلع ْمرة ِّإلى ا ْلع ْمر ِّة كفارةٌ ِّلما ب ْينهما ،وا ْلح ُّج
ا ْلم ْبرور ل ْيس له جزا ٌء إِّال ا ْلجنة ) .البخاري ( )1٧٧٣مسلم
( .)1٣49
يستفاد منه :
 -1فضل تكرار العمرة ،وأنها من األعمال المكفرة .
 -2شرف الحج وأنه من مفاتيح الجنة .
ب وشائبة
 -٣الحرص على أن يكون مبرورا خاليا من كل ذن ٍ
.
 -4أن الحج المبرور هو الموافق للسنة ،المستكمل للشروط
 ،المتباعد عن المحرمات .
 -9الحديث التاسع  :محبة رسول هللا وطاعته :
ع ْن أن ٍس قال  :قال الن ِّب ُّي صلى َّللا عل ْي ِّه وسلم  ( :ال ي ْؤ ِّمن
اس أ ْجم ِّعين
أحدك ْم حتى أكون أحب ِّإل ْي ِّه ِّم ْن وا ِّل ِّد ِّه وول ِّد ِّه ،والن ِّ
) .البخاري ( )1٥مسلم ( .)44
يستفاد منه :
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 -1وجوب محبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،وإيثارها
على كل المحاب.
 -2نقصان إيمان من آثر الدنيا على رسول هللا وسنته .
 -٣أن العاطفة األبوية ال تعني نسيان المحبوبات الشرعية .
 -4أن شخص رسول هللا وسنته هي النموذج األمثل لألجيال
.
 -10الحديث العاشر  :أدب الطريق :
ي ِّ ر ِّضي َّللا ع ْنه ،ع ِّن الن ِّب ّي ِّ صلى َّللا
ع ْن أ ِّبي س ِّعي ٍد ا ْلخد ِّْر ّ
عل ْي ِّه وسلم قال  ( :إِّياك ْم وا ْلجلوس على ال ُّ
ت " .فقالوا :
طرقا ِّ
ما لنا بدٌّ ،إِّنما ِّهي مجا ِّلسنا ،نتحدث فِّيها .قال  " :ف ِّإذا أب ْيت ْم
ق
ِّإال ا ْلمجا ِّلس فأعْطوا الط ِّريق حقها " .قالوا  :وما ح ُّ
ف ْاألذى ،ور ُّد السال ِّم،
يق ؟ قال  " :غ ُّ
ض ا ْلبص ِّر ،وك ُّ
الط ِّر ِّ
وف ،ون ْه ٌي ع ِّن ا ْلم ْنك ِّر ) .البخاري ()246٥
وأ ْم ٌر ِّبا ْلم ْعر ِّ
مسلم ( .)2121
يستفاد منه :
 -1أن للطريق آدابا يجب علينا اتباعها .
 -2حرص اإلسالم على حفظ حقوق اآلخرين وعوراتهم .
 -٣أن المسلم أخو المسلم يحرم عليه أذيته وإزعاجه.
 -11الحديث الحادي عشر :حرمة الربا:
َّللا صلى َّللا عل ْي ِّه وسلم آ ِّكل
ع ْن جا ِّب ٍر  ،قال  :لعن رسول ِّ
الربا ،وم ْؤ ِّكله ،وكاتِّبه ،وشا ِّهد ْي ِّه .وقال  " :ه ْم سوا ٌء ".
ِّ ّ
البخاري ( )٥962بعضه  .مسلم ( )1٥9٨واللفظ له .
يستفاد منه :
 -1حرمة الربا وأنه من كبائر الذنوب .
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 -2أن فاعله ملعو ٌن ومشاركيه  ،وهو من التعاون على اإلثم
.
 -٣أن المشارك مؤاخذ ولو بالشيء اليسير  ،كالكتابة
والشهادة .
 -4أن المسلم متباع ٌد دائما عن كل مال مشبوه .
 -12الحديث الثاني عشر  :السماحة في التعامل :
َّللا صلى
َّللا ر ِّضي َّللا ع ْنهما ،أن رسول ِّ
ع ْن جا ِّب ِّر ْب ِّن ع ْب ِّد ِّ
َّللا عل ْي ِّه وسلم قال  ( :ر ِّحم َّللا رج ًال س ْم ًحا إِّذا باع ،وإِّذا
اشْترى ،وإِّذا ا ْقتضى ) .البخاري (. )20٧6
يستفاد منه :
 -1استحباب السماحة في البيع والشراء ،
 -2مشروعية التجارة والكسب  ،ولتكن وفق ديننا وآدابنا .
 -٣الحذر من أخالق المال والسوق ،وما تورثه من سوء
وصلف وانتهازية.
 -4استحباب الترفق بالناس ال سيما الفقراء .
 -1٣الحديث الثالث عشر  :فضل الجهاد في سبيل هللا:
عن أبي موسى رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه
َّللا ِّهي ا ْلع ْليا فهو فِّي
وسلم قال  ( :م ْن قاتل ِّلتكون ك ِّلمة ِّ
َّللا ) .البخاري (  )12٣مسلم (. )1904
س ِّبي ِّل ِّ
يستفاد منه :
 -1مشروعية الجهاد في سبيل هللا لردع الكافرين والمعتدين
.
 -2أن الجهاد ال يكون شرعيا حتى يكون في خالصا في
سبيل هللا .
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 -٣ذم القتال للشرف والحمية ومقاصد الدنيا الفانية .
 -14الحديث الرابع عشر  :جريمة اغتصاب الحقوق:
ع ْن س ِّعي ِّد ْب ِّن ز ْي ِّد رضي هللا عنه  ،أن رسول َّللاِّ صلى َّللا
ض ظ ْل ًما طوقه
عل ْي ِّه وسلم قال  ( :م ِّن ا ْقتطع ِّ
ش ْب ًرا ِّمن ْاأل ْر ِّ
َّللا ِّإياه ي ْوم ا ْل ِّقيام ِّة ِّم ْن س ْب ِّع أر ِّضين ) .البخاري ( )24٥2
مسلم (. )1601
يستفاد منه :
 -1حرمة اغتصاب األراضي وحقوق الناس .
 -2تأثيم كل معت ٍد ولو كان شبرا مهينا .
 -٣شدة عقوبة المغتصب وتكليفه بحمل سبع أرضين ،أو
تجعل في عنقه كالطوق .
 -1٥الحديث الخامس عشر :
ع ْن أبي بكرة ر ِّضي َّللا ع ْنه ،قال  :قال الن ِّب ُّي صلى َّللا عل ْي ِّه
وسلم  ( :أال أن ِّبّئك ْم بِّأ ْكب ِّر ا ْلكبائِّ ِّر " .ثالثًا ،قالوا  :بلى يا
اإلشْراك ِّباَّللِّ ،وعقوق ا ْلوا ِّلد ْي ِّن ).
رسول َّللاِّ .قال ِّ ْ " :
وجلس وكان مت ِّكئ ًا فقال  " :أال وق ْول ُّ
ور " .قال  :فما
الز ِّ
زال يك ِّ ّررها حتى ق ْلنا  :ل ْيته سكت .البخاري ( )26٥4مسلم
( .)٨٧
يستفاد منه :
ً
أعماال ليست كبائر بل من أكبر الكبائر .
 -1أن ثمة
 -2قبح الشرك باهلل ،ألنه جحو ٌد لحق الخالق سبحانه وتعالى
.
 -٣وجوب بر الوالدين  ،وحرمة عقوقهما .
 -4حرمة شهادة الزور  ،وهي الشهادة على باطل كذبا
النتزاع حق ،أو تحصيل منفعة .
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 -16الحديث السادس عشر :
ع ْن أن ٍس ر ِّضي َّللا ع ْنه ،قال  :قال رسول َّللاِّ صلى َّللا عل ْي ِّه
وسلم  ( :ا ْنص ْر أخاك ظا ِّل ًما أ ْو م ْظلو ًما " .قالوا  :يا رسول
َّللاِّ ،هذا ن ْنصره م ْظلو ًما ،فك ْيف ن ْنصره ظا ِّل ًما ؟ قال  " :تأْخذ
ف ْوق يد ْي ِّه " .البخاري (. )2444
يستفاد منه
 -1حرمة الظلم ووجوب ردع أهله ،وعدم الوقوف معهم .
 -2أن من أجل قيم اإلسالم العدل قال تعالى  (:إن هللا يأمر
بالعدل ) سورة النحل .
 -٣أن شيوع الظلم في المجتمع سبب للتقاطع والبغضاء.
 -1٧الحديث السابع عشر  :األعمال المحببة إلى هللا:
عن ع ْب ِّد َّللاِّ بن مسعود رضي هللا عنه قال  :سأ ْلت رسول
ب إِّلى َّللاِّ ؟ قال ( :
ي ْاألعْما ِّل أح ُّ
َّللاِّ صلى َّللا عل ْي ِّه وسلم ،أ ُّ
ي ؟ قال  " :ثم ِّب ُّر ا ْلوا ِّلد ْي ِّن
الصالة على و ْقتِّها " .ق ْلت  :ثم أ ٌّ
ي ؟ قال  " :ثم ا ْل ِّجهاد فِّي سبِّي ِّل َّللاِّ ) .قال :
" .ق ْلت  :ثم أ ٌّ
ستزدْته لزادنِّي .البخاري (  )٥2٧مسلم
حدثنِّي ِّب ِّهن ،ول ِّو ا ْ
(.)٨٥
يستفاد منها :
 -1بيان األعمال المحببة إلى هللا تعالى  ،واستحباب العناية
بها .
 -2أن وقت الصالة موسع وأفضله أوله .
 -٣فضل بر الوالدين بالتودد إليهما ودوام اإلحسان لهما .
 -4فضل الجهاد في سبيل هللا لما فيه حماية الدين والنفس ،
والعزة واإلقدام .

13

أربعونية األطفال المستطابة

 -1٨الحديث الثامن عشر  :تعلّم القرآن :
ع ْن عثْمان ر ِّضي َّللا ع ْنه ،ع ِّن الن ِّب ّي ِّ صلى َّللا عل ْي ِّه وسلم
قال  ( :خ ْيرك ْم م ْن تعلم ا ْلق ْرآن وعلمه ) .البخاري (.)٥02٧
يستفاد منه :
 -1فضل تعلم القرآن  ،وأن أهله خيار الناس .
 -2أن أنفس ما عمرت به األوقات تعلم الذكر وتعليمه .
 -٣أن علمه يقتضي تعليمه أبناء المسلمين .
 -19الحديث التاسع عشر  :ترطيب الفم :
ع ْن أبِّي هر ْيرة رضي هللا عنه قال  :قال رسول َّللاِّ صلى َّللا
عل ْي ِّه وسلم  ( :أل ْن أقول  :س ْبحان َّللاِّ وا ْلح ْمد َِّّللِّ وال إِّله إِّال
ب ِّإلي ِّمما طلعتْ عل ْي ِّه الش ْمس ) .مسلم
َّللا وَّللا أ ْكبر ،أح ُّ
(.)٣69٥
يستفاد منه :
 -1فضل هذه الباقيات الصالحات  ،واستحباب ترطيب الفم
بها .
خير من نفائس الدنيا وقصورها وثرواتها .
 -2أنها ٌ
 -٣هوان الدنيا عند هذه الكلمات .
 -20الحديث العشرون ر  :الوضوء الكامل :
عن ح ْمران  -م ْولى عثْمان  -أنه رأى عثْمان ْبن عفان دعا
ِّب ِّإناءٍ فأ ْفرغ على كف ْي ِّه ثالث ِّمر ٍار ،فغسلهما ثم أدْخل ي ِّمينه
اإلنا ِّء ،فم ْ
ست ْنشق ،ثم غسل و ْجهه ثالثًا ،ويد ْي ِّه
ضمض وا ْ
فِّي ْ ِّ
س ِّه ،ثم غسل ِّر ْجل ْي ِّه
ِّإلى ا ْل ِّم ْرفق ْي ِّن ثالث ِّمر ٍار ،ثم مسح ِّبرأْ ِّ
َّللا صلى َّللا
ثالث ِّمر ٍار ِّإلى ا ْلك ْعب ْي ِّن ،ثم قال  :قال رسول ِّ
عل ْي ِّه وسلم  ( :م ْن توضأ ن ْحو وضوئِّي هذا ثم صلى ر ْكعت ْي ِّن
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يهما ن ْفسه ،غ ِّفر له ما تقدم ِّم ْن ذ ْن ِّب ِّه " .البخاري
ال يح ّدِّث فِّ ِّ
( )1٥9مسلم ( .)226
يستفاد منه :
 -1بيان صفة الوضوء الكامل المحبوب.
 -2استحباب التثليث في غسل األعضاء إال الرأس .
 -٣استحباب صالة ركعتين عقب الوضوء .
 -4فضل الخشوع في الصالة ،وطرح خواطر الدنيا  ،وأنه
سبب للمغفرة .
 -21الحديث الحادي والعشرون  :فضل بر الوالدين:
ع ْن أ ِّبي هر ْيرة ر ِّضي َّللا ع ْنه قال  :جاء رج ٌل إِّلى رسو ِّل َّللاِّ
س ِّن
َّللا ،م ْن أح ُّ
ق ِّبح ْ
صلى َّللا عل ْي ِّه وسلم ،فقال  :يا رسول ِّ
صحابتِّي ؟ قال  " :أ ُّمك " .قال  :ثم م ْن ؟ قال  " :أ ُّمك ".
قال  :ثم م ْن ؟ قال  " :أ ُّمك " .قال  :ثم م ْن ؟ قال  " :ثم
أبوك " .البخاري ( )٥9٧1مسلم ( .)2٥4٨
يستفاد منه :
 -1فضل األم وأنها أألحق بحسن الصحبة والبر من سائر
القرابات .
 -2أن حقها مضاعف يفوق حق األب .
 -٣أن لألب حقا وفضال ،وإن تأخرت مرتبته .
 -22الحديث الثاني والعشرون  :حسن الجوار :
ع ْن عائِّشة ر ِّضي َّللا ع ْنها ،ع ِّن الن ِّب ّي ِّ صلى َّللا عل ْي ِّه وسلم
وصينِّي ِّج ْب ِّريل ِّبا ْلج ِّار ،حتى ظن ْنت أنه
قال  ( :ما زال ي ِّ
سيو ِّ ّرثه ) .البخاري (  )6014مسلم ( .)2624
يستفاد منه :
 -1فضل حسن الجوار ،والترفق بالجار وعدم أذيته .
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 -2أن من فضله كثرة الوصاية به  ،حتى كاد أن يورث .
 -٣أن الجار هو القريب المالصق بك في الحي .
 -2٣الحديث الثالث والعشرون  :فضل العمل والتعفف :
ع ْن أ ِّبي هر ْيرة ر ِّضي َّللا ع ْنه ،ع ِّن الن ِّب ّي ِّ صلى َّللا عل ْي ِّه
صحابه
وسلم قال  ( :ما بعث َّللا ن ِّبيًّا ِّإال رعى ا ْلغنم " .فقال أ ْ
 :وأ ْنت ؟ فقال  " :نع ْم ،ك ْنت أ ْرعاها على قر ِّاريط ِّأل ْه ِّل مكة
) .البخاري (. )2262
يستفاد منه :
 -1تعفف األنبياء وحرصهم على العمل الحالل .
خير من القعود بال قيمة .
 -2أن العمل ٌ
 -٣أن الرعي وشبهه من المهن المكسبة ليست مما يعاب .
 -24الحديث الرابع والعشرون  :نشر الخيرات :
َّللا
ع ْن أبي مسعود البدري رضي هللا عنه قال  :قال رسول ِّ
صلى َّللا عل ْي ِّه وسلم  ( :م ْن دل على خ ْي ٍر ،فله ِّمثْل أ ْج ِّر
فا ِّع ِّل ِّه ) .مسلم ( )1٨9٣؛
يستفاد منه :
 -1الداللة تعني البيان والنشر واالرشاد .
 -2فضيلة الداللة على الخير والتنبيه عليه  ،والمساعدة
لفاعله .
 -٣فيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات .
 -4والمراد بمثل أجر فاعله  :أن له ثوابا بذلك الفعل كما أن
لفاعله ثوابا .
 - 2٥الحديث الخامس والعشرون  :حرمة اإلسبال:
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ع ْن أ ِّبي هر ْيرة رضي هللا عنه أن رسول َّللاِّ صلى َّللا عل ْي ِّه
وسلم قال  ( :ال ي ْنظر َّللا ي ْوم ا ْل ِّقيام ِّة ِّإلى م ْن جر ِّإزاره بط ًرا
) .البخاري ( )٥٧٨٨مسلم ( .)20٨٧
يستفاد منه :
 -1حرمة جر الثياب وتطويلها وأنه من الكبائر .
 -2أن إطالته مما يسبب البطر والخيالء .
 -٣السنة رفعه إلى ما فوق الكعبين وفي ذلك طهارة
ومرضاة .
 -26الحديث السادس والعشرون  :تربية الصغار على
الصالة:
ب  ،ع ْن أ ِّبي ِّه  ،ع ْن ج ِّ ّد ِّه قال  :قال رسول
ع ْن ع ْم ِّرو ْب ِّن شع ْي ٍ
َّللاِّ صلى َّللا عل ْي ِّه وسلم  ( :مروا أ ْوالدك ْم بِّالصال ِّة وه ْم أ ْبناء
سنِّين ،وا ْ
ض ِّربوه ْم عل ْيها وه ْم أ ْبناء عش ٍْر ،وف ِّ ّرقوا
س ْب ِّع ِّ
اج ِّع ) .أبو داود (.)49٥
ب ْينه ْم فِّي ا ْلمض ِّ
يستفاد منه :
 -1فضل الصالة وأهميتها وتربية النشء عليها .
 -2أن اعتياد الطاعة في الصغر مما يسهلها في ال ِّكبر .
 -٣مشروعية الضرب عليها في العشر ضرب تأديب  ،ال
تعذيب .
 -4مشروعية التفريق بين الجنسين إذا بلغوا العشر سنين .
 -2٧الحديث السابع والعشرون  :فضل حسن الخلق:
َّللا صلى
ع ْن عا ِّئشة رضي هللا عنها قالتْ  :س ِّم ْعت رسول ِّ
س ِّن خل ِّق ِّه
َّللا عل ْي ِّه وسلم يقول  ( :إِّن ا ْلم ْؤ ِّمن ليد ِّْرك ِّبح ْ
درجة الصائِّ ِّم ا ْلقائِّ ِّم ) .ابو داود (.)4٧9٨
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يستفاد منه :
حسن الخلق  ،وإنه ليبلغ به الدرجات العاليات .
 -1فضل
ِّ
 -2المراد بحسن الخلق  :إفشاء السالم وبذل الندى  ،وكف
األذى.
باب عظيم لمن فاتته بعض الطاعات .
 -٣أن حسن الخلق ٌ
 -2٨الحديث الثامن والعشرون  :سؤال العون من هللا:
ع ْن معا ِّذ ْب ِّن جب ٍل رضي هللا عنه أن رسول َّللاِّ صلى َّللا عل ْي ِّه
َّللا ِّإ ِّنّي
َّللا ِّإ ِّنّي أل ِّحبُّك ،و ِّ
وسلم أخذ ِّبي ِّد ِّه وقال  ( :يا معاذ ،و ِّ
وصيك يا معاذ ،ال تدعن فِّي دب ِّر ك ِّ ّل
أل ِّحبُّك " .فقال  " :أ ِّ
س ِّن ِّعبادتِّك
صال ٍة تقول  :اللهم أ ِّع ِّنّي على ِّذ ْك ِّرك وش ْك ِّرك وح ْ
) .أبو داود (.)1٥22
يستفاد منه :
 -1استحباب قول هللا  :اللهم أعني ..دبر كل صالة .
 -2عناية االستاذ ومحبته لطالبه .
 -٣أن المراد بالدبر آخر الصالة قبل السالم .
 -4أن التوفيق والعون كله من هللا الواحد األحد .
 -29الحديث التاسع والعشرون  :روعة الجنة :
ع ْن أ ِّبي هر ْيرة ر ِّضي َّللا ع ْنه قال  :قال رسول َّللاِّ صلى َّللا
عل ْي ِّه وسلم  :قال َّللا  ( :أعْددْت ِّل ِّعبادِّي الصا ِّل ِّحين ما ال ع ْي ٌن
ب بش ٍر .فاقرؤوا ِّإ ْن
رأتْ  ،وال أذ ٌن س ِّمعتْ  ،وال خطر على ق ْل ِّ
س ما أ ْخ ِّفي له ْم ِّم ْن قر ِّة أعْي ٍن } ) .
ِّ
شئْت ْم  { :فال ت ْعلم ن ْف ٌ
البخاري( )٣244مسلم ( .)2٨24
يستفاد منه :
 -1عظم الجنة وروعة ثوابها  ،وما خبئ فيها للمتقين .
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 -2أن نعيمها ليس من نعيم الدنيا ،ويفوق كل وصف وخيال
.
 -٣سعة فضل هللا على عباده ،وأنه أكرم األكرمين .
 -٣0الحديث الثالثون  :أنواع النصيحة :
ي ِّ رضي هللا عنه أن الن ِّبي صلى َّللا عل ْي ِّه
ع ْن ت ِّم ٍ
يم الد ِّار ّ
َّلل
وسلم قال  " :ال ّدِّين الن ِّصيحة " .ق ْلنا ِّ :لم ْن ؟ قال ِّ ِّ " :
س ِّل ِّمين وعامتِّ ِّه ْم " .مسلم
و ِّل ِّكتا ِّب ِّه و ِّلرسو ِّل ِّه و ِّألئِّم ِّة ا ْلم ْ
(.)٥٥
يستفاد منه :
 -1فضل النصيحة في الدين ،وأنها من جوامع الكلم النافعات
.
 -2هذا الحديث عليه مدار اإلسالم  ،الشتماله على قواعد
الدين وأسسه .
 -٣النصيحة هلل توحيده ،ولرسوله اتباعه ،ولكتابه تالوته
والعمل بما فيه .
 -4والنصيحة لالئمة طاعتهم في المعروف ولزوم جماعتهم،
وللعامة الرفق بهم واإلحسان إليهم .
 -٣0الحديث الحادي والثالثون  :من خصال االسالم :
َّللا ْب ِّن ع ْم ٍرو ر ِّضي َّللا ع ْنهما أن رج ًال سأل الن ِّبي
ع ْن ع ْب ِّد ِّ
سال ِّم خ ْي ٌر ؟ قال  ( :ت ْط ِّعم
اإل ْ
ي ْ ِّ
صلى َّللا عل ْي ِّه وسلم  :أ ُّ
ف ).
الطعام ،وت ْقرأ السالم على م ْن عر ْفت وم ْن ل ْم ت ْع ِّر ْ
البخاري ( )12مسلم ( .)٣9
يستفاد منه :
 -1فضل إطعام الطعام وقراءة السالم وأنها من طيب
الخصال .
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 -2أن المراد باإلطعام وضعه في الفقراء والمساكين .
 -٣أن قراءة السالم على الجميع تعني التودد والتواضع .
 -٣1الحديث الحادي والثالثون :حقيقة االستقامة :
ع ْن س ْفيان ْب ِّن ع ْب ِّد َّللاِّ الثق ِّف ّي ِّ رضي هللا عنه قال  :ق ْلت  :يا
سأل ع ْنه أحدًا ب ْعدك .
سال ِّم ق ْو ًال ال أ ْ
اإل ْ
رسول ِّ
َّللا ،ق ْل ِّلي ِّفي ْ ِّ
ست ِّق ْم ) .مسلم (.)٣٨
قال  ( :ق ْل آم ْنت بِّاَّللِّ فا ْ
يستفاد منه :
 -1أن هذا الحديث من جوامع الكلم  ،حيث اللفظ اليسير
والمعاني الكثيرة .
 -2فضل االستقامة وهي لزوم الطريق المستقيم بال اعوجاج
وال انحراف .
 -٣حرص الصحابة على السؤال عن أفضل األعمال .
 -٣2الحديث الثاني والثالثون  :تحريم النميمة :
عن حذيفة رضي هللا عنه قال  :س ِّم ْعت رسول َّللاِّ صلى َّللا
عل ْي ِّه وسلم يقول  ( :ال يدْخل ا ْلجنة نما ٌم ) .البخاري (
 )60٥6مسلم (.)10٥
يستفاد منه :
 -1تحريم النميمة وهي نقل كالم اآلخرين على وجه اإلفساد
.
 -2أن النمام ال يدخل الجنة دخول الفائزين .
 -٣أن النميمة مفسدة للقلوب والعالقات .
 -٣٣الحديث الثالث والثالثون  :فضل الدعاء :
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ع ْن أ ِّبي هر ْيرة رضي هللا عنه أن رسول َّللاِّ صلى َّللا عل ْي ِّه
اجدٌ،
وسلم قال  ( :أ ْقرب ما يكون ا ْلع ْبد ِّم ْن ر ِّبّ ِّه وهو س ِّ
فأ ْك ِّثروا الدُّعاء ) .مسلم (.)4٨2
يستفاد منه :
 -1فضل السجود واستحباب إطالته .
 -2أنه موضع إلجابة الدعاء فيسن اإلكثار فيه .
 -٣4الحديث الرابع والثالثون :مسؤولياتنا:
َّللا
َّللا ْب ِّن عمر ر ِّضي َّللا ع ْنهما ،أنه س ِّمع رسول ِّ
ع ْن ع ْب ِّد ِّ
سئو ٌل ع ْن
اع وم ْ
صلى َّللا عل ْي ِّه وسلم يقول  ( :كلُّك ْم ر ٍ
سئو ٌل ع ْن ر ِّعيتِّ ِّه ،والرجل فِّي
اع ،وهو م ْ
ر ِّعيتِّ ِّه ،ف ْ ِّ
اإلمام ر ٍ
ت ز ْو ِّجها
سئو ٌل ع ْن ر ِّعي ِّت ِّه ،وا ْلم ْرأة ِّفي ب ْي ِّ
اع ،وهو م ْ
أ ْه ِّل ِّه ر ٍ
سئولةٌ ع ْن ر ِّعيتِّها ،وا ْلخادِّم فِّي ما ِّل س ِّيّ ِّد ِّه
را ِّعيةٌ ،و ِّهي م ْ
سئو ٌل ع ْن ر ِّعيتِّ ِّه " .البخاري ( )2409مسلم (
اع ،وهو م ْ
ر ٍ
.)1٨29
يستفاد منه :
 -1أن كل مؤمن ال ينفك عن مسؤولية محددة .
 -2أن هذه المسؤوليات تتفاوت من شخص آلخر .
 -٣أن كل من كلف بأمانة فعليها حفظها والعناية بها .
 -٣٥الحديث الخامس والثالثون  :ممازحة األطفال :
عن أنس ْبن ما ِّلكٍ ر ِّضي َّللا ع ْنه قال ِّ ":إ ْن كان الن ِّب ُّي صلى
ير  " :يا أبا
خ ِّلي ص ِّغ ٍ
َّللا عل ْي ِّه وسلم ليخا ِّلطنا حتى يقول ِّأل ٍ
عم ْي ٍر ،ما فعل النُّغ ْير ؟ " .البخاري ( )6129مسلم (
.)21٥0
يستفاد منه :
 -1حسن مالطفة رسول لألطفال ،وتواضعه في ذلك .
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 -2حاجة األطفال إلى الرحمة والمداعبة .
 -٣جواز تربية الطيور واللعب بها مع العناية ورحمتها .
 -٣6الحديث السادس والثالثون  :وجوب طاعة األمراء:
ع ْن أ ِّبي هر ْيرة رضي هللا عنه ع ِّن الن ِّب ّي ِّ صلى َّللا عل ْي ِّه
وسلم قال  ( :م ْن أطاعنِّي فق ْد أطاع َّللا ،وم ْن ي ْع ِّصنِّي فق ْد
ص ْاأل ِّمير
عصى َّللا ،وم ْن ي ِّط ِّع ْاأل ِّمير فق ْد أطاع ِّني ،وم ْن ي ْع ِّ
فق ْد عصانِّي ) .البخاري ( )29٥٧مسلم (. )1٥٣٨
يستفاد منه :
 -1وجوب طاعة هللا ورسوله .
 -2أن طاعة األمراء من طاعة رسول هللا ،ما لم يأمروا
بمعصية .
 -٣أن في طاعة األمراء حفظا لألمن ومنعا للفوضى .
 -٣٧الحديث السابع والثالثون  :التعوذ من الفتن:
عن زيد بن ثابت رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه
وسلم قال  ( :تعوذوا بِّاَّللِّ ِّمن ا ْل ِّفت ِّن ،ما ظهر ِّم ْنها وما بطن
)  .مسلم (.)2٨6٧
يستفاد منه :
 -1الحذر من الفتن والركض وراءها .
 -2استحباب المحافظة على الدعاء الثابت .
 -٣أن هللا تعالى هو المالذ والملجأ من كل الفتن والباليا .
 -٣٨الحديث الثامن والثالثون  :حرمة السباب:
عن ع ْبد َّللاِّ بن مسعود رضي هللا عنه أن الن ِّبي صلى َّللا
ق ،و ِّقتاله ك ْف ٌر ).
س ِّل ِّم فسو ٌ
عل ْي ِّه وسلم قال ِّ ( :
سباب ا ْلم ْ
البخاري ( )4٨مسلم (.)64
يستفاد منه :
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 -1تحريم سباب المسلم وقتاله وأن ذلك من كبائر الذنوب .
 -2أن تلك الخصال الذميمة تنافي إخوة االسالم  ،وترابط
المجتمع الواحد .
 -٣أن الواجب شيوع مكارم األخالق  ،ونطق الكلمات
الحسنة .
 -٣9الحديث التاسع والثالثون  :المرائي الجميلة:
عن أبي هر ْيرة رضي هللا عنه قال  :س ِّم ْعت رسول َّللاِّ صلى
شِّرات ".
َّللا عل ْي ِّه وسلم يقول  ( :ل ْم ي ْبق ِّمن النُّبو ِّة ِّإال ا ْلمب ّ
الر ْؤيا الصا ِّلحة ) .البخاري
قالوا  :وما ا ْلمب ّ
شِّرات ؟ قال ُّ " :
(. )6990
يستفاد منه :
 -1إثبات الرؤى وفضلها ،وأنها من المبشرات .
 -2أن الرؤى تسر المؤمن وال تغره .
 -٣استحباب التحدث بالرؤى الصالحة  ،وكراهية ذكر الرؤى
السيئة .
 -40الحديث األربعون :فضل الرفق:
َّللا صلى َّللا
عن ج ِّرير رضي هللا عنه قال  :س ِّم ْعت رسول ِّ
الر ْفق ي ْحر ِّم ا ْلخ ْير ) .نسلم
عل ْي ِّه وسلم يقول  ( :م ْن ي ْحر ِّم ِّ ّ
(.)2٥92
يستفاد منه :
 -1فضل الرفق وأنه أعال منزلة من العنف والشدة .
 -2أن فقدانه من الشخصية مؤذ ٌن بحرمان الخير والفضائل .
 -٣أن الرفق يشمل كالمنا وفعالنا وكل شؤوننا .
 - 41الحديث الحادي واألربعون  :منزلة الصحابة:
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ي ِّ ر ِّضي َّللا ع ْنه ،قال  :قال الن ِّب ُّي صلى
ع ْن أ ِّبي س ِّعي ٍد ا ْلخد ِّْر ّ
صحا ِّبي ؛ فل ْو أن أحدك ْم أ ْنفق
َّللا عل ْي ِّه وسلم  ( :ال تسبُّوا أ ْ
ِّمثْل أح ٍد ذهبًا ،ما بلغ مد أح ِّد ِّه ْم ،وال ن ِّصيفه )  .البخاري
( )٣6٧٣مسلم ( . )2٥41
يستفاد منه :
 -1حرمة سب الصحابة رضي هللا عنهم  ،ألنهم أفضل
القرون ومعدّلون في القرآن ( والسابقون األولون من
المهاجرين واألنصار ) سورة التوبة .
 -2أن اإلنفاق المالى ال يضاهي فضلهم  ،أو يقارب حسناتهم
الصغيرة .

تم بحمد هللا
أربعونية األطفال
المستطابة ،نسأل
هللا العظة وحسن
االنتفاع...

