
  

مل يعلم احلمد هلل  احلمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما
الذي خلق اإلنسان علمه البيان والصالة والسالم على الذي 

 إال وحي يوحى   أما بعد. فهذه ينطق عن اهلوى إن هو ال
  :فوائد من أحاديث النيب

ِ َواْسُمُه َسْعُد ْبُن إيَاٍس  ْيبَاِني  -َعْن أَِبي َعْمرٍو الشَّ

اِر  َقاَل: َثِني َصاِحُب َهِذِه الدَّ ِبيَِدِه إَلى  َوأََشارَ -َحدَّ

ِه ْبِن َمْسُعوٍد دَاِر   َقاَل:- هللا عنه رضي-َعْبِد اللَّ

ِبيَّ  ))َسأَْلتُ  أَيُّ  :-هللا عليه وسلم  صلى-النَّ

ِه؟اْلَعَمِل َأَحبُّ إَلى   َوْقتَِها.الصَّلاُة َعَلى  َقاَل: اللَّ

ُقْلُت : ُثمَّ أَيُّ ؟ َقاَل : ِبرُّ اْلَواِلَدْيِن , ُقْلُت : ُثمَّ أَيُّ ؟ 

َثنِي ِبِهنَّ  ِه , َقاَل : َحدَّ َقاَل : اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل اللَّ

ِه  َوَلْو  -ى هللا عليه وسلم صل -رَُسوُل اللَّ

 اْسَتزَْدُتُه َلَزادَنِي (( .. 

َفٌق َعليهِ   ُمتَّ

.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 شرح ألفاظ احلديث  

الصالالالالالالالة علالالالالالالى و هبهالالالالالالاا : يريالالالالالالد  الالالالالالا الصالالالالالالالة ا فرو الالالالالال     الالالالالالا هالالالالالالالي 
 ا رادة عند اإلطالق.

إ الالالالالالالالا  الالالالالالالهب منونالالالالالالال  مالالالالالالال  إعرا الالالالالالالالا اأّيا : اسالالالالالالالهبفهامي  معربالالالالالالال . و يالالالالالالال : 
 وذلك لهبقدير اإل اف .

 ا عىن اإلمجايل:
سالالالالالال م ابالالالالالالالن مسالالالالالالالعود   الالالالالالالي   عنالالالالالاله النالالالالالالاليب  الالالالالالاللى   عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم 
عالالالالالالالالالالن الطاعالالالالالالالالالالاع هلل  أيهالالالالالالالالالالا أحالالالالالالالالالال  إ     عالالالالالالالالالالا   ف لمالالالالالالالالالالا  الالالالالالالالالالان 

 العم  أح  إ      ان ثوابه أ ثر.
: إن أحبهالالالالالالالالالالالا إ    -مبينالالالالالالالالالالالا   -فقالالالالالالالالالالالام  الالالالالالالالالالاللى   عليالالالالالالالالالالاله وسالالالالالالالالالالاللم 

 عالالالالالالالالالالا   الصالالالالالالالالالالالة ا فرو الالالالالالالالالال    و هبهالالالالالالالالالالا  الالالالالالالالالالالذي حالالالالالالالالالالدده ال الالالالالالالالالالا   
 ن فيالالالالالالالالالالالالالالاله ا بالالالالالالالالالالالالالالالاد ة إ  نالالالالالالالالالالالالالالالدا  ا    عالالالالالالالالالالالالالالالا  وامهبثالالالالالالالالالالالالالالالام  مالالالالالالالالالالالالالالالره  
واالعهبنالالالالالالالالا   الالالالالالالالذا الفالالالالالالالالرهللا الع الالالالالالالاليم. ومالالالالالالالالن   بهبالالالالالالالاله   الالالالالالالالي   عنالالالالالالالاله 

 مل يقف عند هذا  ب  س له عن الد ج  الثاني      اخلهب 
 
 

إن ا وم حْمض حق    وهذا ف من حمبوباع    عا   ام : بر الوالدين.
 حمض حق الوالدين.

وحالالالالالالالق الوالالالالالالالالدين يالالالالالالال ح بعالالالالالالالد حالالالالالالالق    بالالالالالالال  إنالالالالالالاله سالالالالالالالب انه مالالالالالالالن  ع يمالالالالالالاله 
لالالالالالالالالاله يقالالالالالالالالالرن حقهمالالالالالالالالالا وبررالالالالالالالالالا مالالالالالالالالال   وحيالالالالالالالالالده   موا الالالالالالالالال  مالالالالالالالالالن القالالالالالالالالالر ن 
ال الالالالالالالالالر    الالالالالالالالالا هلمالالالالالالالالالا مالالالالالالالالالن احلالالالالالالالالالق الواجالالالالالالالالال   مقاب الالالالالالالالال   مالالالالالالالالالا بالالالالالالالالالذاله مالالالالالالالالالن 
الهبسالالالالالالالالالالب    إتالالالالالالالالالالادو و ربيهبالالالالالالالالالالك  و  الالالالالالالالالالذيهبك  وشالالالالالالالالالالفقهبهما وعطفهمالالالالالالالالالالا 

 عليك.
 فالرب  ما  وفا  لبعض حقهما.

اسالالالالالالالالالهبياد مالالالالالالالالالن ال يب الالالالالالالالال   عالالالالالالالالالن الد جالالالالالالالالال   -  الالالالالالالالالي   عنالالالالالالالالاله-مث إنالالالالالالالالاله 
الثانيالالالالالالالال  مالالالالالالالالن سلسالالالالالالالالل  هالالالالالالالالذه ا عمالالالالالالالالام الفا الالالالالالالالل   فقالالالالالالالالام : ا هالالالالالالالالاد   
سالالالالالالالالالبي     فإنالالالالالالالالاله ذ وة سالالالالالالالالالنام اإلسالالالالالالالالالالم وعمالالالالالالالالالوده   الالالالالالالالالالذي ال يقالالالالالالالالالوم 

 إال به  وبه  علو  لم  ا   وين ر دينه.
هالالالالالالالالالالالالالدم اإلسالالالالالالالالالالالالالم   وا طالالالالالالالالالالالالا  أهلالالالالالالالالالالالالاله   -والعيالالالالالالالالالالالالاذ بالالالالالالالالالالالالاهلل-وبرت الالالالالالالالالالالاله 

 وذهاب عيهم  وسل  مل هم  وزوام سلطا م ودولهبهم.
وهالالالالالالالالو الفالالالالالالالالرهللا ا  يالالالالالالالالد علالالالالالالالالى  الالالالالالالال  مسالالالالالالالاللم  فالالالالالالالالإن مالالالالالالالالن مل ي الالالالالالالالي   و مل 

 حيدث نفسه بال يو  ماع على شعب  من النفاق.
ولالالالالالالالالالذا فإنالالالالالالالالاله   الالالالالالالالالا ة يقالالالالالالالالالوم : الصالالالالالالالالالالة   أوم و هبهالالالالالالالالالا. و الالالالالالالالالا ة يقالالالالالالالالالوم: 

الصالالالالالالالالد    وذلالالالالالالالالك علالالالالالالالالى حسالالالالالالالال  حالالالالالالالالام ا هالالالالالالالالاد   سالالالالالالالالبي   . و الالالالالالالالا ة 
 ا  اط  وما يليق به.

وال شالالالالالالالالك أن هالالالالالالالالذه أجوبالالالالالالالال  احل مالالالالالالالال  والسالالالالالالالالداد  وفهبالالالالالالالالاوى مالالالالالالالالن يريالالالالالالالالد 
العمالالالالالالالالال  والصالالالالالالالالالا  العالالالالالالالالالام  فالالالالالالالالالإن الالالالالالالالالالدين اإلسالالالالالالالالالالمي ديالالالالالالالالالن الوا الالالالالالالالال    

 أح امه وأعماله.
لالالالالالالالالذا ينب الالالالالالالالي أن   الالالالالالالالون ا فا الالالالالالالالل  بالالالالالالالال  ا عمالالالالالالالالام  مبنيالالالالالالالال  علالالالالالالالالى هالالالالالالالالذا 

 ا ساس.
وال يالالالالالالالالنه  إ ال بالالالالالالالاله  فينب الالالالالالالالي فالالالالالالالالإن ل الالالالالالالال  إنسالالالالالالالالان عمالالالالالالالالال يصالالالالالالالالل  لالالالالالالالاله 

 وجيهالالالالالالالالالاله إليالالالالالالالالالاله  الالالالالالالالالالذلك الو الالالالالالالالالال   هبلالالالالالالالالالالف. ف ينالالالالالالالالالالا   الالالالالالالالالالون الصالالالالالالالالالالد   
 أفض  من  هبها   و   اجملاعاع واحلاج .

و الالالالالالالالالالالالا ة ي الالالالالالالالالالالالون طلالالالالالالالالالالالال  العلالالالالالالالالالالالالم ال الالالالالالالالالالالالرعي أنفالالالالالالالالالالالال  لل اجالالالالالالالالالالالال  إليالالالالالالالالالالالاله  
 واالنصراف عنه. و ذلك وظائف اليوم والليل 

 
 
 

  فسالالالالالالالالالالالالالالاع  ي الالالالالالالالالالالالالالون االسالالالالالالالالالالالالالالهب فا  والالالالالالالالالالالالالالالدعا  أو  مالالالالالالالالالالالالالالن القالالالالالالالالالالالالالالرا ة. 
 وساع  أخرى   ون الصالة  وه ذا.

 ما يؤخذ من احلديث:
أن أحالالالالالالالالالالالال  ا عمالالالالالالالالالالالالام إ     عالالالالالالالالالالالالا   الصالالالالالالالالالالالالالة   أو ا الالالالالالالالالالالالا  مث  -1

بالالالالالالالالالالالر الوالالالالالالالالالالالالدين  مث ا هالالالالالالالالالالالاد   سالالالالالالالالالالالبي     وذلالالالالالالالالالالالك بعالالالالالالالالالالالد وجالالالالالالالالالالالود 
 اإلميان. فإن العباداع فروعه وهو أساسها.أ   
 الالالالالالالالذا السالالالالالالالالؤام ا عمالالالالالالالالام البدنيالالالالالالالال   بقرينالالالالالالالال   صالالالالالالالالي   -يقصالالالالالالالالد -2

ا الالالالالالالالواب بالصالالالالالالالالالة وبالالالالالالالالر الوالالالالالالالالالدين وا هالالالالالالالالاد ومل يالالالالالالالالدخ    السالالالالالالالالؤام 
 وال جوابه شي  من أعمام القلوب اليت أعالها اإلميان.

أن ا عمالالالالالالالالالالالالالالالام ليسالالالالالالالالالالالالالالال    د جالالالالالالالالالالالالالالال  واحالالالالالالالالالالالالالالالدة   ا فضالالالالالالالالالالالالالالاللي    -3
حسالالالالالالالالالالالال   قريبهالالالالالالالالالالالالا مالالالالالالالالالالالالن    عالالالالالالالالالالالالا    ونفعهالالالالالالالالالالالالا  وإمنالالالالالالالالالالالالا  هبفالالالالالالالالالالالالاوع 

ومصالالالالالالالالالل هبها. فسالالالالالالالالال م  عمالالالالالالالالالا ينب الالالالالالالالالي  قدميالالالالالالالالاله منهالالالالالالالالالا.  الالالالالالالالالام ال الالالالالالالالالي  
حممالالالالالالالالالالالالد بالالالالالالالالالالالالن عثيمالالالالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالالاله   : ا والصالالالالالالالالالالالالال ي  أنالالالالالالالالالالالاله  هبلالالالالالالالالالالالالالف 
بالالالالالالالالالاخهبالف الفاعالالالالالالالالال    وبالالالالالالالالالاخهبالف الالالالالالالالالاليمن   فقالالالالالالالالالد نقالالالالالالالالالوم ل الالالالالالالالال   
: ا فضالالالالالالالالالالال    حقالالالالالالالالالالالك ا هالالالالالالالالالالالاد   وا خالالالالالالالالالالالر : ا فضالالالالالالالالالالال    حقالالالالالالالالالالالك 

ن الالالالالالاليطا    ولالالالالالالالي  بالالالالالالالذاو الالالالالالالالذ ي  العلالالالالالالالم   فالالالالالالالإذا  الالالالالالالان شالالالالالالالهاعا   ويالالالالالالالا  
فا فضالالالالالالال  لالالالالالالاله ا هالالالالالالالاد    نالالالالالالاله أليالالالالالالالق بالالالالالالاله . وإذا  الالالالالالالان ذ يالالالالالالالا  حاف الالالالالالالا  

  وي احله    فا فض  له العلم   وهذا باعهببا  الفاع  .
وأمالالالالالالالالا باعهببالالالالالالالالا  الالالالالالالالاليمن فإننالالالالالالالالا إذا  نالالالالالالالالا   زمالالالالالالالالن  ف الالالالالالالالى فيالالالالالالالاله ا هالالالالالالالال  
والبالالالالالالد    و ثالالالالالالر مالالالالالالن يفالالالالالاليت بالالالالالالال علالالالالالالم   فالالالالالالالعلم أفضالالالالالال  مالالالالالالن ا هالالالالالالاد 

  زمالالالالالالالالالن  ثالالالالالالالالالر فيالالالالالالالالاله العلمالالالالالالالالالا    واحهباجالالالالالالالالال  الث الالالالالالالالالو  إ    وإن  نالالالالالالالالالا 
مالالالالالالالالالالالرابط  يالالالالالالالالالالالدافعون عالالالالالالالالالالالن الالالالالالالالالالالالبالد اإلسالالالالالالالالالالالالمي    فهنالالالالالالالالالالالا ا فضالالالالالالالالالالال  
ا هالالالالالالالالالاد . فالالالالالالالالالإن مل ي الالالالالالالالالن مالالالالالالالالالرج    ال هلالالالالالالالالالذا وال هلالالالالالالالالالذا   فا فضالالالالالالالالال  

 العلم ا .
 أن ا عمام  فض  عن  هبها من أج  حمب    هلا. -4
 ه.إثباع  ف  احملب  هلل  عا   إثبا ا يليق جبالل -5
فضالالالالالالالالالال  السالالالالالالالالالالؤام عالالالالالالالالالالن العلالالالالالالالالالالم  خصو الالالالالالالالالالا  ا شالالالالالالالالالاليا  اهلامالالالالالالالالالال .  -6

 فقد أفاد هذا السؤام نفعا  ع يما .
 
 
 
 

   4    

  

3    2           

 



 

 الالالالالالالالرو بعالالالالالالالالض السالالالالالالالالؤام عالالالالالالالالن العلالالالالالالالالم لالالالالالالالالبعض ا سالالالالالالالالباب  م افالالالالالالالال   -7
 اإل ها  واهليب  من ا سؤوم.

الصالالالالالالالالالالالة علالالالالالالالالالالى و هبهالالالالالالالالالالا ا   أو ا علالالالالالالالالالالى ميقا الالالالالالالالالالا ا   أو ا علالالالالالالالالالالى -8
موا يهبهالالالالالالالالالا ا  مالالالالالالالالالا جالالالالالالالالالا ع بالالالالالالالالالذلك الروايالالالالالالالالالاع يالالالالالالالالالدّم علالالالالالالالالالى فضالالالالالالالالال  
الصالالالالالالالالالالالالالالالة   أوم الو الالالالالالالالالالالالالال  لالالالالالالالالالالالالالالدخوم ا علالالالالالالالالالالالالالالى ا الدالالالالالالالالالالالالالالال  علالالالالالالالالالالالالالالى 

 االسهبعال  .
ي سالالالالالالالالهب    الالالالالالالال خهبه    صالالالالالالالالالة الع الالالالالالالالا  إذا وي سالالالالالالالالهبثىن مالالالالالالالالن ذلالالالالالالالالك مالالالالالالالالا 

 مل ي ق على الناس   و الة ال هر   حام شّدة احلر
سالالالالالالالالالالالالهللا  النالالالالالالالالالالالاليب  الالالالالالالالالالالاللى   عليالالالالالالالالالالالاله وسالالالالالالالالالالالاللم عالالالالالالالالالالالالن ا فا الالالالالالالالالالالالل    -9

ا عمالالالالالالالام عالالالالالالالالدة مراع.و الالالالالالالان  الالالالالالالاللى   عليالالالالالالالاله وسالالالالالالاللم تيالالالالالالالال  علالالالالالالالالى 
 ذلك مبا يناس  ا قام  ويصل  حلام السائ 

وز  الالالالالالالالالال خهب  الالالالالالالالالام شالالالالالالالالالي  اإلسالالالالالالالالالالالم ابالالالالالالالالالن  يميالالالالالالالالال  : ا فالالالالالالالالالالال تالالالالالالالالال -11
الصالالالالالالالالة عالالالالالالالن و هبهالالالالالالالا  نابالالالالالالال  وال حالالالالالالالدث وال  اسالالالالالالال  وال  الالالالالالالهب ذلالالالالالالالك 
  بالالالالالالال  يصالالالالالالالاللي   الو الالالالالالالال  ًسالالالالالالالال  حالالالالالالالالاله   فالالالالالالالالإن  الالالالالالالالان حمالالالالالالالالدثا  و الالالالالالالالد 
عالالالالالالالالدم ا الالالالالالالالا  أو خالالالالالالالالاف الضالالالالالالالالر  باسالالالالالالالالهبعماله  الالالالالالالاليمم و الالالالالالالاللى   وهالالالالالالالالذا 
 ن فعالالالالالالالالالال  الصالالالالالالالالالالالة   و هبهالالالالالالالالالالا فالالالالالالالالالالرهللا   والو الالالالالالالالالال  أو الالالالالالالالالالد فالالالالالالالالالالرائض 

 الصالة ا .
}  الالالالالالال   عالالالالالالالوا أ لالالالالالالالوا مالالالالالالالا فضالالالالالال  بالالالالالالالر الوالالالالالالالالدين    الالالالالالام  عالالالالالالالا  :  -11

 حرم  ب م علي م أال   ر وا به شيهللاا  وبالوالدين إحسانا  { 
 واإلحسان إليهما ينقسم إ   سم  :

حالالالالالالالالالام احليالالالالالالالالالاة : اإلحسالالالالالالالالالان إليهمالالالالالالالالالا بالالالالالالالالالال الم اللالالالالالالالالال    والهبوا الالالالالالالالال    
 والنفق    وخدمهبهما   والهبماس   ارا .

بعالالالالالالالالالالالد ا مالالالالالالالالالالالاع : الالالالالالالالالالالالدعا  هلمالالالالالالالالالالالا   وإنفالالالالالالالالالالالاذ و الالالالالالالالالالاليهبهما   وإ الالالالالالالالالالالرام 
  ديقهما

 فض  ا هاد   سبي    -12
أدب السالالالالالالالالالؤام   حيالالالالالالالالالث مل يسالالالالالالالالال م ابالالالالالالالالالن مسالالالالالالالالالعود عالالالالالالالالالن  الالالالالالالالالهب  -13

هالالالالالالالالالذه الالالالالالالالالالثالث إبقالالالالالالالالالا  علالالالالالالالالالى  سالالالالالالالالالوم    الالالالالالالالاللى   عليالالالالالالالالاله وسالالالالالالالالاللم 
 و عاي  حلق العامل و  ّدب ا هبعّلم .

 
 
 

الالالالن أدب السالالالالؤام ا سالالالالهبفاد مالالالالن فعالالالال  ابالالالالن مسالالالالعود   الالالالي   عنالالالاله  -14 وم 
:السالالالالؤام عالالالالن ا هالالالالّم .السالالالالؤام عمالالالالا يهبعلالالالالق بالالالال مو  ا خالالالالرة ومالالالالا ي قالالالالّرب إ  

      عي وج  .
ا هبصالالالالالا  النالالالالاليب  الالالالاللى   عليالالالالاله وسالالالالاللم علالالالالالى هالالالالالذه الالالالالالثالث ال يعالالالالال   -15

احلصالالالالر .أي أن هنالالالالاو أعمالالالالاال فا الالالالل  ول نالالالاله ا هبصالالالالر هنالالالالا علالالالالى ذ الالالالر هالالالالذه 
 لثالث .ا

بالالال  يبلالالالا  إن بالالالر الوالالالالدين غالالالا يبلالالالا معالالاله العبالالالد ا نيلالالال  العاليالالال  عنالالالد  -16
 منيل  عند   ًيث لو أ سم على    بّر    سمه .

حالالالالالالرا الصالالالالالال اب    الالالالالالي   عنهمالالالالالالا علالالالالالالى ن الالالالالالر حالالالالالالديث ا صالالالالالالطفى -17
 الالالالاللى   عليالالالالاله وسالالالالاللم إذ أخالالالالالرب عبالالالالالد   بالالالالالن مسالالالالالعود   الالالالالي   عنالالالالاله أبالالالالالا 

 اين  ذا احلديثعمرو ال يب
حالالالالالرا الصالالالالال اب    الالالالالي   عالالالالالنهم علالالالالالى  لقالالالالالي العلالالالالالم مالالالالالن الرسالالالالالوم -18

 الالاللى   عليالالاله وسالالاللم وهالالالذا ي هالالالر مالالالن سالالالؤام ابالالالن مسالالالعود   الالالي   عنالالاله 
 للنيب  لى   عليه وسلم  ما   هذا احلديث

إثبالالالالالالالاع  الالالالالالالف  و احملبالالالالالالال  ب هلل عالالالالالالالي وجالالالالالالال  وأن هالالالالالالالذه احملبالالالالالالال   هبفالالالالالالالاوع -19
 ًس   فاوع ا عمام

ذه ا عمالالالالالام احملبوبالالالالال  إ    عالالالالالي وجالالالالال  ال يسالالالالالهبقر هلالالالالالا  الالالالالرا  إال أن هالالالالال-21
باإلميالالالالالان  ن اإلميالالالالالان هالالالالالو ا  الالالالال  والقاعالالالالالدة فالالالالالإذا ا الالالالالا ع القاعالالالالالدة ا الالالالالا  
البنيالالالالان ولالالالالذا   بعالالالالالض ا حاديالالالالث  الالالالالا سالالالالهللا  عليالالالاله الصالالالالالالة والسالالالالالم عالالالالالن 

 أح  ا عمام إ     ام ) إميان باهلل (
 رو      الصالةأن دخوم الو   للصالة شر  من ش-21
بيالالالالان مالالالالا  الالالالان عليالالالاله  سالالالالوم    الالالاللى   عليالالالاله وسالالالاللم مالالالالن ال الالالالرم   -22

 ن ر العلم حىت ولو  ان ذلك على حساب  احهبه وسعاد ه
أن أخالالالالذ العلالالالالم مالالالالن العالالالالامل نفسالالالاله أعلالالالالى وأنفالالالال  غالالالالا لالالالالو أخالالالالذه بطريالالالالق -23

 الواسط 
  و  اعلم

 و لى   على نبينا حممد وعلى  له و به وسلم .
 
 
 
 

  احلديث:عنوان 

الصلاة لوقتها أحب العمل إلى هللا 

 ثم بر الوالدين

 

 

 

 فوائد من أحاديث النبي

 صلى اهلل عليه وسلم
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    6    1 

أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى هللا بنسخ هذه 

المطوية وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية 

 والدال على الخير كفاعله .

 (11اإلصدار رقم )    تهدى وال تباع

 

 العرا يأعّدها أبو ا د 

 

 


