
  

لم يعلم الحمد هلل الذي  الحمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما
ينطق عن  البيان والصالة والسالم على الذي الخلق اإلنسان علمه 

إال وحي يوحى   أما بعد. فهذه فوائد من أحاديث  الهوى إن هو
  :النبي

: َقاَل َقالَ -هللا عنه  رضي-َعْن َأبِي هَُرْيَرَة 

 ُكل  ” -هللا عليه وسلم  صلى-َرُسوُل اللَِّه 

ُسََلَمى ِمْن النَّاِس َعلَْيِه َصَدَقٌة، ُكلَّ يَْوٍم تَطْلُُع 

ْمُس تَْعِدُل بَْيَن اْثنَْيِن َصَدَقٌة، َوتُِعيُن  ِفيِه الشَّ

ُجَل ِفي َدابَّتِِه َفتَْحِملُُه َعلَْيَها َأْو تَْرَفُع لَُه َعلَْيَها  الرَّ

ٌة، َوِبُكلِّ َمتَاَعُه َصَدَقٌة، َواْلَكِلَمُة الطَّيِّبَُة َصَدقَ 

ََلِة َصَدَقٌة، َوتُِميطُ  ُخطَْوٍة تَْمِشيَها إلَى الصَّ

 اْْلََذى َعْن الطَِّريِق َصَدَقٌة". 

[، َوُمْسِلٌم ]رقم: 9292َرَواُه اْلبَُخاِري  ]رقم: 

9002 

.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

  شرح الكلمات:
السالالالالالالالالالالالالمى: عألالالالالالالالالالالالام الكالالالالالالالالالالال  وا  الالالالالالالالالالالاب  وا   الالالالالالالالالالال   سالالالالالالالالالالالالمى : "

 ميالالالالالالالال  أعاالالالالالالالالا   سالالالالالالالالم اإلنسالالالالالالالالان  الحالالالالالالالالديث والمالالالالالالالالراد فالالالالالالالالي هالالالالالالالالذا
 . ومفا له

 .تعالالالالالالالالالالالالد: بالالالالالالالالالالالالين اتنالالالالالالالالالالالالين : تحكالالالالالالالالالالالالم بالعالالالالالالالالالالالالد: بالالالالالالالالالالالالين م  ا الالالالالالالالالالالالمين"
  وتعالالالالالالالالالالين الر الالالالالالالالالال  فالالالالالالالالالالي داب الالالالالالالالالاله : وفالالالالالالالالالالي معنالالالالالالالالالالى الدابالالالالالالالالالال  السالالالالالالالالالالفين"

 .والسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليا ة وسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالائر مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا يحمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  عليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله
ف حملالالالالالالالالالالاله عليهالالالالالالالالالالالا : أي تحملالالالالالالالالالالاله  أو تعينالالالالالالالالالالاله فالالالالالالالالالالالي الر الالالالالالالالالالالو   أو "

 . في إ الحها
وبكالالالالالالالالالالالال  خطالالالالالالالالالالالالالوة : ال طالالالالالالالالالالالالوة : بفالالالالالالالالالالالالال   ال الالالالالالالالالالالالا : المالالالالالالالالالالالالالرة مالالالالالالالالالالالالالن "

  .المشي  وبامها: بالْعُد ما بين القدمين
وتمالالالالالالالالالالاليت ا لى : بفالالالالالالالالالالال   ال الالالالالالالالالالالا  و الالالالالالالالالالالمها: ت يالالالالالالالالالالال   مالالالالالالالالالالالن مالالالالالالالالالالالا  "

ا َّة مالالالالالالالالالن ح الالالالالالالالالر أو وأمالالالالالالالالالا : أىا:. وا لى:  الالالالالالالالال  مالالالالالالالالالا يالالالالالالالالال لي المالالالالالالالالال
 .شوك أو قذ 

 :اال ماليالمعنى 
قولالاله:   الال ال ُسالالالمى مالالن النالالاة عليالاله  الالدق   الال َّ يالالوم تطلالال  فيالاله الشالالم   
السالمى المفا    وهي س ون وتالتمائ    ا  تفسيرها بذلك في  الحي  

(   والمعنالى أنَّ  ال َّ يالوم 7001مسلم مالن حالديث عائشال    الي اهلل عنهالا  
تطلالال  فيالاله الشالالم  فعلالالى  ميالال  تلالالك السالالالمى  الالدق  فالالي للالالك اليالالوم  تالالم 

للالك أمللال  مَّمَّالا تحصال  باله الصالدق   وهالي فعليال  وقوليال   وقا الرة ل ر بعالد 
( :  وُي ال   120وم عدِّي   و الا  فالي  الحي  مساللم مالن حالديث أبالي ل   

 الالالر ع ينمالالن للالالك   ع الالان ير عهمالالا مالالن الاالالحى ال وللالالك أنَّ  الالالة  هالالاتين 
يحص  بهما تحرك المفا   في هذه العبادة وهالي الصالالة  ف كالون م  ئال  

 ي هذا اليوم.عن الصدقات ف
 الال ال ُقربالال  يالالاتي بهالالا اإلنسالالاُن سالالوا   انالالي قوليالال  أو فعليالال  فهالالي  الالدق   ومالالا و 

ل ره النَّبيال  لى اهلل عليه وسلم في هذا الحديث هالو مالن قبيال  ال مليال  ال 
الحصالالر  فالعالالد: بالالين االتنالالين يكالالون فالالي الحكالالم أو الصالالل  بالالين م نالالاىعين 

يعنالالي   الالالن  (اتنالالين  الالدق  تعالالد: بالالينوقولالاله  بالعالالد:  وهالالو قالالوليٍّ م عالالد   
ي  ا مان إليك ف عد: بينهما تحكالم بينهمالا بالعالد: و ال  مالا وافالق الشالر  
فهو عد: و   ما خال  الشر  فهو ظلم و و  وعلى هذا فنقالو: إن هالذه 
القوانين ال ي يحكم بها بعض الناة وهي م الف  لشالريع  اهلل ليسالي عالدال 

نهالالا ملالال  حكالالم اهلل أو بالال  هالالي  الالو  وظلالالم وباكالال  ومالالن حكالالم بهالالا مع قالالدا أ
أحسالالن منالاله فكنالاله  الالافر مرتالالد عالالن ديالالن اهلل  نالاله  الالذ  قالالو: اهلل تعالالالى ومالالن 
أحسالالالن مالالالن اهلل حكمالالالا لقالالالوم يوقنالالالون يعنالالالي ال أحالالالد أحسالالالن مالالالن اهلل حكمالالالا 
ولكن ال يفهم هذا إال مالن يالوقن أمالا الالذي أعمالى اهلل بصاليرته فكناله ال يالد ي 

 . هللب  قد ي ين له سو  عمله فيراه حسنا والعيال با
وإعان  الرَّ ال  فالي حملاله علالى دابَّ اله أو حمال  م اعاله عليهالا هالو فعلاليٍّ م عالد   
وقو: الكلم  الطيِّب  يدخ  تح ه   ال  الم كيِّب من الذِّ ر والدعا  والقرا ة 
وال علالالاليم وا مالالالر والمعالالالروع والنهالالالي عالالالن المنكالالالر و يالالالر للالالالك  وهالالالو قالالالوليٍّ 

إلالى الصالالة  الدق  مالن المساللم قا ٌر وم عد   و  ال خطوة يمشاليها المساللم 
علالالالى نفسالالاله  وهالالالو فعلالالاليٍّ قا الالالر  وإماكالالال  ا لى عالالالن الطريالالالق مالالالن شالالالوك أو 

 ح ر أو ى اج و ير للك  وهو فعليٍّ م عد .
 

ومن للك من يلقون قمام هم في وسالت الشالا   أو ي ر الون الميالاه ت الري 
فالالي ا سالالواؤ ف الال لي النالالاة مالال  أن فالالي تالالرك الميالالاه مفسالالدة أخالالرى وهالالي 

فان لنالالا مالالن   اسالال نفاد المالالا   ن المالالا  م الال ون فالالي ا  ع قالالا: اهلل تعالالالى
 . ينفالالالد والم الالال ون( ب الالالاىنينالسالالالما  مالالالا  فاسالالالقينا موه ومالالالا أنالالال م لالالاله 

ولهالالالذا نالالالرى أن الالالالذي ي الالالرك الميالالالاه ويسالالالرع فالالالي  الالالرفها وال يبالالالالي فالالالي 
 ياعها مسي  إلى    ا مال   ن المالا  مشال رك فالكلا أسالات فالي تصالريفه 
وأنفق الاله ولالالم تبالالا: بالاله  نالالي مسالالرفا واهلل ال يحالالب المسالالرفين و نالالي مسالالي ا 

 . ل هديد ا م  في نقص مائها أو ىواله وهذا  ر  عام
 الكلم  الطيب  تنقسم إلى قسمين 

كيبالالال  بالالالذاتها كيبالالالال  بااياتهالالالا أمالالالالا الطيبالالال  بالالالالذاتها  الالالالذ ر ال إلالالالاله إال اهلل -أ
اهلل أ بالالالالر الحمالالالالد هلل ال حالالالالو: وال قالالالالوة إال بالالالالاهلل وأفاالالالال  الالالالالذ ر قالالالالرا ة 

 .القرآن 
وأمالالالالالالالالالا الكلمالالالالالالالالال  الطيبالالالالالالالالال  فالالالالالالالالالي  اي هالالالالالالالالالا فهالالالالالالالالالي الكلمالالالالالالالالال  المباحالالالالالالالالال   - 

اسالالالالالالالالالالهم وإدخالالالالالالالالالالا:  ال حالالالالالالالالالالد  مالالالالالالالالالال  النالالالالالالالالالالاة إلا قصالالالالالالالالالالدت بهالالالالالالالالالالذا إين
السالالالالالالالالرو  علالالالالالالالاليهم فالالالالالالالالكن هالالالالالالالالذا الكالالالالالالالالالم وإن لالالالالالالالالم يكالالالالالالالالن كيبالالالالالالالالا بذاتالالالالالالالاله 
لكنالالالالالالالاله كيالالالالالالالالب فالالالالالالالالي  اياتالالالالالالالاله فالالالالالالالالي إدخالالالالالالالالا: السالالالالالالالالرو  علالالالالالالالالى إخوانالالالالالالالالك 
وإدخالالالالالالالالالالا: السالالالالالالالالالالرو  علالالالالالالالالالالى إخوانالالالالالالالالالالك ممالالالالالالالالالالا يقربالالالالالالالالالالك إلالالالالالالالالالالى اهلل عالالالالالالالالالال  
و الالالالالالال  فالكلمالالالالالالال  الطيبالالالالالالال   الالالالالالالدق  وهالالالالالالالذا مالالالالالالالن أعالالالالالالالم مالالالالالالالا يكالالالالالالالون تالالالالالالالم 
قالالالالالالا: وفالالالالالالي  الالالالالال  خطالالالالالالوة ت طوهالالالالالالا إلالالالالالالى الصالالالالالالالة  الالالالالالدق   الالالالالال  خطالالالالالالوة 

لف   يعنالالالالالالالالالي خطالالالالالالالالالوة واحالالالالالالالالالدة ت طوهالالالالالالالالالا إلالالالالالالالالالى الصالالالالالالالالالالة خطالالالالالالالالالوة بالالالالالالالالالا
ففيهالالالالالالالالا  الالالالالالالالدق  عالالالالالالالالد ال طالالالالالالالالا مالالالالالالالالن بي الالالالالالالالك إلالالالالالالالالى المسالالالالالالالال د ت الالالالالالالالدها  
 ليالالالالالالالرة ومالالالالالالال  للالالالالالالالك فكالالالالالالال  خطالالالالالالالوة فهالالالالالالالي  الالالالالالالدق  لالالالالالالالك إلا خر الالالالالالالي 
مالالالالالالالالالالالن بي الالالالالالالالالالالك مسالالالالالالالالالالالباا الو الالالالالالالالالالالو  ال ي ر الالالالالالالالالالالك مالالالالالالالالالالالن بي الالالالالالالالالالالك إلالالالالالالالالالالالى 
المسالالالالالالالالال د إال الصالالالالالالالالالالة فالالالالالالالالالكن  الالالالالالالالال  خطالالالالالالالالالوة  الالالالالالالالالدق  و الالالالالالالالال  خطالالالالالالالالالوة 

خطي الالالالالالالال  ت طوهالالالالالالالالا يرفالالالالالالالال  اهلل لالالالالالالالالك بهالالالالالالالالا د  الالالالالالالال  ويحالالالالالالالالت عنالالالالالالالالك بهالالالالالالالالا 
أسالالالالالالالالب  الو الالالالالالالالو  فالالالالالالالالي بي الالالالالالالالك واخالالالالالالالالرج إلالالالالالالالالى م وهالالالالالالالالذا فاالالالالالالالال  عألالالالالالالالالي

المسالالالالالالالالالالالالال د ال ي ر الالالالالالالالالالالالالك إال الصالالالالالالالالالالالالالالة وأبشالالالالالالالالالالالالالر بالالالالالالالالالالالالاللال  فوائالالالالالالالالالالالالالد 
ا ولالالالالالالالالى  الالالالالالالالدق  واللانيالالالالالالالال   فالالالالالالالال  د  الالالالالالالال  واللاللالالالالالالالال  خالالالالالالالالت خطي الالالالالالالال   الالالالالالالال  

 . هذا من نعم اهلل ع  و  
 

2 3 4 

http://kenanaonline.com/users/ALDEWAN-DTC/tags/8714/posts
http://kenanaonline.com/users/ALDEWAN-DTC/tags/8714/posts


 

 :مَّمَّا ُيس فاد من الحديث 
  َّ يوم  دق   سوا   اني قا رة أنَّ على   ِّ سالمى من اإلنسان    الال 7

 أو م عدِّي .
 الحثال على اإل الح بين م ناىعين بالعد:.  الال 2
حثال المسلم على إعان   يره بما يح اج إليه   حمله على دابَّ اله أو   الال 3

 حم  م ا  عليها.
ال ر يالالب فالالي  الال ِّ  الالالم كيِّالالب مالالن ل الالر وقالالرا ة وتعلالاليم ودعالالوة و يالالر   الالالال 4

 للك.
المشي إلى المسالا د  وقالد  الا  فالي حالديث آخالر أنَّاله ُيك الب فا    الال 5

 . (663 واه مسلم   له م مشاه في لهابه وإيابه 
فا  إماك  ا لى عالن الطريالق  وقالد  الا  فالي حالديث آخالر أنَّاله مالن   الال 6

 . (55 واه مسلم   شعب اإليمان 
الصالالالدق  ال ت الالال ص بالمالالالا: بالالال   الالال  مالالالا يقالالالر  إلالالالى اهلل فهالالالو  الالالدق  -1

م  ن فعلالاله يالالد: علالالى  الالدؤ  الالاحبه فالالي كلالالب   الالوان اهلل بالالالمعنى العالالا
 . ع  و  

من العد: بين اتنين العد: بينهما بالصالل   ن الحالا م بالين االتنالين  -5
سوا   ان م طوعا أو من قب  ولى ا مر قد ال ي بين له و ه الصوا  مال  
أحد الطرفين فكلا لم ي بين له فال سالبي  لاله إال باإل الالح فيصالل  بينهمالا 

 .  ما يس طي بقد
   ما ي لي فاىله عن الطريق فكنك بذلك تكون م صالدقا وإلا  الان  -9

 . إماك  ا لى عن الطريق  دق  فكن إلقا  ا لى في الطريق سي  
اإلنسالالان بصالالح  بدنالاله يُفيالالد إنعالالام اهلل تعالالالى علالالى  الحالالديث هالالذا  -70

وتمام أعاائه  وأن عليه شكر اهلل    يوم على    عاالو منهالا  وأن مالن 
الشالالكر: عمالال  المعالالروع  وإشالالاع  اإلحسالالان  ومعاونالال  الماالالطر  وحسالالن 
المعامل   وإسدا  البر  ودف  ا لى  وبذ:    خير إلالى  ال  إنسالان  بال  

 .إلى    م لوؤ  وهذا  له من الصدقات الم عدي 
لالالالالالالالالالالالى معونالالالالالالالالالالال  الر الالالالالالالالالالال  أخالالالالالالالالالالالاه   ن معون الالالالالالالالالالاله إيالالالالالالالالالالالاه الحالالالالالالالالالالالث ع -77

 الالالالالالالالالدق   سالالالالالالالالالوا  فالالالالالالالالالي الملالالالالالالالالالا: الالالالالالالالالالذي ل الالالالالالالالالره الرسالالالالالالالالالو:  الالالالالالالالاللى اهلل 
 .عليه وسلم أو في  يره

 

ق ٌ   واهلل ال  -72 الالُ  الطَّيِّب الالُ    الالد  لَّم  الحالالث علالالى الكلمالال  الطيبالال  لقولالاله:  و الك 
 . الال   لمالال  فالالي القالالرآن فهالالي  الالدق  أكيالالب مالالن  الالالم اهلل عالال ق و الال  القالالرآن 

وفالي مو الوعها  وفالي إلقائهالا  وفالي والكلم  الطيب  تكون كيب  فالي أساللوبها  
نالالواح أخالالرى  فالالكلا  أيالالي ش صالالاع وتكلمالالي معالاله بكالالالم كيالالب ملالال : السالالالم 
 عليكم  حيا م اهلل   بحكم اهلل بال ير فهذه  لم  كيب  لكالن بشالر  أن ال
يكون للك ممالع بمعنى أن تبقى معه مدة وأني تقو: مل  هذا الكالالم   ناله 

  .  ولك  مقام مقا:إلا  ان ممالع انقلب إلى  ير كيب
 .المهم القاعدة:     لم  كيب  فهي  دق 

أن    ما يقر  إلى اهلل ع ق و   من عبادة وإحسان إلالى خلقاله فكناله   -73
  دق   وما ل ره النبي  لى اهلل عليه وسلم فهو أملل  على للك. 

 (. اح ياج    عألم إلى شكر(  سالمى   :معنى قوله  -74
تدو  على ا  ع  فياتي النها  بد: اللي   أن الشم  هي ال ي  -75

لقوله:  ت ْطُلُ  فَّْيهَّ الشَّْمُ   وهذا وا   أن الحر   حر   الشم   ويد: 
لهذا قو: اهلل تعالى:  و تال ر ى الشَّْم   إَّل ا ك ل ع ْي تال   او ُ  ع ْن   ْهفَّهَّْم ل ات  

[ أ بع  أفعا: 71]الكه : اآلي  اْلي مَّينَّ و إَّل ا   ر ب ْي تال ْقرَُّ ُهْم ل ات  الشِّم ا:(
مااف  إلى الشم   وقا: تعالى عن سليمان:   فال ق ا:  إَّنِّي أ ْحب ْبُي ُحبَّ 

 : (]صق ْيرَّ ع ْن لَّْ رَّ   بِّي ح  َّى تال و ا  ْت بَّاْلحَّ  ا َّ  [32اْل  
مدا  اللوا  في ا عما: عند اهلل سبحانه مرتبت بالني  الصالح   -76

هنا لم ين ف  المنافقون باعمالهم وللك لذها   ولي  م رد الفع    ومن
  . ني هم الصالح  أو نقصانها

و الالالالالالالالالو  اح الالالالالالالالالالرام كالالالالالالالالالالرؤ المسالالالالالالالالالاللمين ب  نالالالالالالالالالالب مالالالالالالالالالالا يالالالالالالالالالال ليهم أو  -71
  .يار بهم

 . أن ال سبب في  ر  المسلمين عدوان عليهم -75
ال ر يالالالالالالالالالالالب فالالالالالالالالالالالي ت ديالالالالالالالالالالالد الشالالالالالالالالالالالكر  الالالالالالالالالالال  يالالالالالالالالالالالوم لالالالالالالالالالالالدوام تلالالالالالالالالالالالك  -79
  .النعم
نعمالالالالالالال  مالالالالالالالن اهلل علالالالالالالالى العبالالالالالالالد  أن  الالالالالالال   الالالالالالال   مالالالالالالالن بالالالالالالالدن اإلنسالالالالالالالان  -20

  .وأعألمها السم  والبصر والف اد وال وا ح
   اهلل اعلمو 

 و لى اهلل على نبينا محمد وعلى آله و حبه وسلم .
 
 

  :المطويةعنوان 

 كلِّ خطوة َتمشيها إلى الصالة صدقةب

 

 فوائد من أحاديث النبي

 صلى اهلل عليه وسلم

 
أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى هللا بنسخ هذه 

حسنة جارية المطوية وتوزيعها عسى أن تكون لك 

 والدال على الخير كفاعله .

 (58اإلصدار رقم )    تهدى وال تباع

 

 ع مي إبراهيم ع ي أعدقها 
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