
  

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

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

َعْن َأِبْي ُهَرْيَرَة َرِضَي هللُا َعْنُه َقاَل: َقاَل 
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    وغيره الترمذي حديث حسن رواه 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 : معاني الكلمات

 من عالمة كماله واستقامته .من حسن اسالم المرء :
ليه بحكم الشرع ال بحكم يعنيه : ما ال يحتاجه وال ضرورة إتركه ما ال 

 الهوى وطلب النفس .
 : المعنى اإلجمالي

أرشددددددددددنا النبدددددددددي يدددددددددلى اهلل عليددددددددده وسدددددددددلم فدددددددددي هدددددددددذا الحدددددددددديث   
إلدددددددددى الطريدددددددددق الدددددددددذي يبلددددددددد  بددددددددده العبدددددددددد كمدددددددددا  دينددددددددده   وحسدددددددددن 
إسددددددددالمه   ويددددددددالن عملدددددددده   فبددددددددي ن أن ممددددددددا ي يددددددددد إسددددددددالم المددددددددرء 
حسددددددددددنا   أن يدددددددددددع مددددددددددا ال يعنيدددددددددده وال يفيددددددددددده فددددددددددي أمددددددددددر دنيدددددددددداه 

  وآخرته
مددددددن حسددددددن إسددددددالم المددددددرء   ) وفددددددي لولدددددده يددددددلى اهلل عليدددددده وسددددددلم

توجيدددددددددده لامدددددددددة باالشددددددددددت ا  بمددددددددددا ينفعهددددددددددا    (تركددددددددده مددددددددددا ال يعنيدددددددددده
ويقر بهددددددددددا مددددددددددن رب هددددددددددا   كمددددددددددا جدددددددددداء فددددددددددي الحددددددددددديث الددددددددددذي رواه 

رضدددددددي اهلل عنددددددده أن النبدددددددي يدددددددلى  أبدددددددي هريدددددددرة عدددددددن مسدددددددلم اإلمدددددددام
فأرشددددددددددد ( احددددددددددرن علددددددددددى مددددددددددا ينفعدددددددددد ) اهلل عليدددددددددده وسددددددددددلم لددددددددددا 

يددددددددددلى اهلل عليدددددددددده وسددددددددددلم إلددددددددددى ا تنددددددددددام ا ولددددددددددات بددددددددددال يرات   
م رعدددددددددة لمخددددددددددرة   وعمدددددددددر الددددددددددنيا لصدددددددددير   فهددددددددددو   فددددددددد ن الددددددددددنيا

كظدددددددددي شددددددددددسرة   يوشددددددددد  أن يددددددددددذهب سدددددددددريعا   لددددددددددذا فاإلنسددددددددددان 
ددددددددده  والسندددددددددة مأربددددددددده   ي تدددددددددنم  العالدددددددددي الدددددددددذي جعدددددددددي اغخدددددددددرة هم 

 أولاته كلها

إن اهتمددددام المددددرء وانشدددد اله بمددددا يعنيدددده فيدددده فوائددددد عظيمددددة   فددددالنفس إن 
بالندددددا  نسدددددي  لدددددم تشددددد لها بالطاعدددددة شددددد لت  بالمعصدددددية   فمدددددن اشدددددت ي

أمددددر نفسدددده   وأوشدددد  اشددددت اله بالنددددا  أن يولعدددده فددددي أعراضددددهم بالقيددددي 
والقدددا    كمدددا أن انشددد ا  المدددرء بنفسددده وبمدددا يعينددده فيددده حفددد  للولددد    
ومسددددارعة فددددي ال يددددر   ف ددددال عمددددا يورجدددده  لدددد  علددددى مسددددتوى المستمدددد  
مددددددددن حفدددددددد  اللددددددددروات   وتنميددددددددة المكتسددددددددبات  وإشدددددددداعة رون السديددددددددة 

 . اء والتعاونوالعمي   واإلخ
والتَدددددرق المقصدددددود فدددددي هدددددذا الحدددددديث يشدددددمي أمدددددورا كليدددددرة   منهدددددا تدددددرق 
ف ددددو  النظددددر   لمددددا فددددي التطلدددد  إلددددى متدددداع الدددددنيا مددددن إفسدددداد للقلددددب   

رحمدددددده اهلل فددددددي  عبدددددددالرحمن السددددددعدي وإشدددددد ا  للبددددددا    يقددددددو  الشددددددي 
وال تمددددن عينيددد  إلدددى مدددا متعندددا بددده أ واجدددا مدددنهم  {:تفسدددير لولددده تعدددالى

( : " أي: ال تمددددددد  131) طدددددده :   }الحيدددددداة الدددددددنيا لنفتددددددنهم فيدددددده هددددددرة 
عينيدددددددد  معسبددددددددا  وال تكددددددددرر النظددددددددر مستحسددددددددنا إلددددددددى أحددددددددوا  الدددددددددنيا 
والممتعدددددددددين بهدددددددددا  مدددددددددن المبكدددددددددي والمشدددددددددار  اللذيدددددددددذة  والمالبدددددددددس 
الفدددداخرة  والبيددددوت الم خرفددددة  والنسدددداء المسملددددة  فدددد ن  لدددد  كلدددده  هددددرة 

تدددددرين  وتأخدددددذ إعسابدددددا بأبصددددددار الحيددددداة الددددددنيا  تبدددددته  بهدددددا نفدددددو  الم 
القدددددددددوم  -بقطددددددددد  النظددددددددر عددددددددن اغخددددددددرة  -المعرضددددددددين  ويتمتدددددددد  بهددددددددا 

الظددددددددالمون  جددددددددم تددددددددذهب سددددددددريعا  وتم ددددددددي جميعددددددددا  وتقتددددددددي محبيهددددددددا 
 . "وعشالها  فيندمون حيث ال تنف  الندامة

وينب ددددي أن ي علددددم أن ال ددددابك الصددددحي  لتددددرق مددددا ال يعنددددي هددددو الشددددرع   
جعلددددده النبدددددي يدددددلى اهلل عليددددده وسدددددلم  ال مسدددددرد الهدددددوى والدددددرأي   لدددددذل 

أمدددددارة علدددددى حسدددددن إسدددددالم المدددددرء   فددددد ن الدددددبع  يددددددع أمدددددورا لدددددد دل ددددد  
عليهدددددا الشدددددريعة   بددددددعوى أنهدددددا تددددددخ ي فدددددي شددددد ون اغخدددددرين   فيعدددددر  
عدددددن إسدددددداء النصددددديحة لمخدددددرين   ويتدددددرق مدددددا أمدددددره اهلل بددددده مدددددن ا مددددددر 
بددددددالمعرول   والنهددددددي عددددددن المنكددددددر   بحسددددددة احتددددددرام ال صويدددددديات   
وكددددي هددددذا مسانبددددة للشددددرع   وبعددددد عددددن هدددددى النبددددوة   ف ندددده يددددلى اهلل 
عليددده وسدددلم كدددان تاركدددا لمدددا ال يعنيددده   ومددد   لددد  كدددان نايدددحا مرشددددا   
آمدددددددرا بدددددددالمعرول   ناهيدددددددا عدددددددن المنكدددددددر   عدددددددامال بدددددددأمر اهلل فدددددددي حل ددددددده 

  . وترحاله

وخاليددددددة القددددددو : إن فددددددي الحددددددديث إرشددددددادا  لمددددددا فيدددددده حفدددددد  ولدددددد  
التددددددي تصددددددرفه عدددددددن  اإلنسددددددان مددددددن ال ددددددياع   وديندددددده مددددددن الصددددددوارل

المسددددددارعة فددددددي ال يددددددرات   والتدددددد ود مددددددن الصددددددالحات   ممددددددا يعددددددين 
العبددددد علددددى ت كيددددة الددددنفس   وتربيتهددددا علددددى معدددداني السددددد فددددي العمددددي   
نسددددددأ  اهلل تعددددددالى أن يعيننددددددا علددددددى حسددددددن اسددددددت ال  ا ولددددددات   وأن 

 ..يسنبنا ف و  الملذات   إنه جواد كريم
ددددَو يَُعظ ددده  اَل تَدددددَتَكل ُم ُفيَمددددا َوَعدددُن ع َمددددَر رضدددي اهلل عندددده َأن ددده   دددَي َوه  لَدددداَ  ُلَرج 

اَل يَدُعُنيدددد  َواُعتَددددُ ُ  َعددددد و ق َواُحددددَذُر َيددددُديَق  اُ َُمدددديَن   إال  َمددددُن َيُ َشددددى 
ددددورُُه   َواَل ت ُطُلُعدددده   َُ َمددددَ  اُلَفدددداُجُر فَديد َعل,َمدددد  ُمددددُن ف س  الل ددددَه َوي ُطيَعدددده  َواَل َتُمدددد

 َشاُوُر ُفي َأُمُرق إال  ال ُذيَن َيُ َشُوَن الل َه . َعَلى ُسر,ق َواَل ت  
 . 84الع لة   لل طابي 

هددددى اإلسددددالم المسددددلم عددددن الددددتكلم فيمددددا ال يعنيدددده   لددددا  تعددددالى: ولددددد ن
دددددي  ) دددددُمَ  َواُلَبَصدددددَر َواُلف دددددَ اَد ك  َواَل تَدُقدددددا  َمدددددا لَدددددُيَس لَدددددَ  بُدددددُه ُعُلدددددما ُإن  الس 

  . ( سددددددددددورة اإلسددددددددددراء33) ( َمُسددددددددددئ وال  أ وَلئُددددددددددَ  َكدددددددددداَن َعُندددددددددده  
  ن تكلدددم اإلنسدددان فيمدددا ال يعنيددده يددد دي إلدددى عوالدددب وخيمدددة منهدددا

:  
 .م  حسن إسالم المرء ىأنه يتناف -أ

 :أنه ي دي باإلنسان إلى التسسس وال يبة  - 
أندددده يدددد دي باإلنسددددان إلددددى لسدددداوة القلددددب ووهددددن البدددددن وتعسددددير  -ج

 . الر ق
 .ما ال يرضيهأنه ي سم  اإلنسان   -د
 يسعي المرء مب  ا من النا  جقيال عليهم -ه
 .فيه م يعة للول  فيما ال يفيد -و

 :فوائد الحديث
 . ا فعا ال يعنينا هذا عام في ا لوا  و  ترق ما -1
علدددددددى المسدددددددلم أن يتدددددددرق المحرمدددددددات ويعنيددددددده تدددددددرق المحرمدددددددات  -2

 .حتى في ف و  المباحات
إن التوسدددد  فدددددي الددددددنيا هدددددو مددددن االشدددددت ا  فيمدددددا ال يعندددددي  وإنمدددددا  -3

يأخدددذ منهدددا مدددا يحتددداج إليددده ممدددا ي نيددده عدددن الندددا   فدددال يكدددون محتاجدددا  
 إليهم
 

2 3 4 



 

اإلنسان ال يتكلم إال بما فيه مصلحه لنفسده ومصدلحة إلخوانده بدأن  -8
عو يددأمر بددالمعرول وينهددى عددن المنكددر ويعلددم الساهددي ويددذكر ال افددي ويددد

 .إلى اهلل هذا فيما ينف  النا 
ُإن  : )محاسدن اإلسددالم كل هدا تستمدد  فدي كلمتددين: لدا  اهلل عدد  وجددي -5

ُحَسانُ الل َه يَُأم ر  بُاُلَعُدُ    . (09النحي: اغية) (َواُ ُ
 .أن اإلسالم جم  المحاسن -3
يهدددتم بددده وال تتعلدددق بددده أمدددوره وحاجاتددده مدددن  أن تدددرق اإلنسدددان مدددا ال -7

 ..حسن إسالمه
أن مددن اشددت ي بمددا ال يعنيدده فدد ن إسددالمه لدديس بددذاق الحسددن  وهددذا  -4

يدأتي إلنسدان تعنيده  أو  يق  كليرا  لبع  النا  فتسده يتكلم في أشياء ال
يعنيدده  وكددي هددذا يددد  علددى  تعنيدده ويتدددخي فيمددا ال يسددأله عددن أشددياء ال

 .ضعا اإلسالم
يعنيدده  أندده ينب ددي لننسددان أن يتطلددب محاسددن إسددالمه فيتددرق مددا ال -0

تعنيه فقد أتعدب نفسده. وهندا  تهم ه وال ويستري    نه إ ا اشت ي بأمور ال
: وهو هي ترق العبد ما  يعنيده هدو تدرق ا مدر بدالمعرول  اللد َيُرد  إشكا ا

  والنهي عن المنكر؟
والسددددوا : ال   ن ا مددددر بددددالمعرول والنهددددي عددددن المنكددددر ممددددا يعنددددي 

َولُددَتك ُن ُمددُنك ُم أ م ددةا يَددُدع وَن ُإلَددى اُلَ ُيددُر : )اإلنسددان  كمددا لددا  اهلل عدد   وجددي
َهدُوَن َعدُن اُلم ُنَكدرُ  ( فلدو 198  عمدران: اغيدةآ) (َويَدُأم ر وَن بُداُلَمُعر وُل َويَدندُ

يسدو . فلديس لده  منكر ولل  له: يا أخي هذا منكدر ال رأي  إنسانا  على
يعنيدددد   ولددددو لالدددده لددددم يقبددددي مندددده   ن ا مددددر  الحددددق أن يقددددو : هددددذا ال

   .بالمعرول والنهي عن المنكر يعني ا مة اإلسالمية كلها
عني راعي البيد  ومن  ل  أي ا : ما يتعلق با هي وا بناء والبنات ف نه ي

أن يدل هم على ال ير ويأمرهم به ويحدذرهم مدن الشدر وينهداهم عنده. لدا  
يَددا َأيد َهددا ال ددُذيَن آَمن ددوا ل ددوا َأنُدف َسددك ُم َوَأُهُلدديك ُم نَددارا  َول ود َهددا ) :اهلل عدد   وجددي

 .( واهلل الموفق3التحريم: اغية) (الن ا   َواُلُحَسارَة  
 م.تفاوت النا  في اإلسال -19
 ترق اإلنسان ما ال يعنيه في أمور الد,ين والدنيا. -11
 

َمن عَبَد اهلل على استح ار لربده ومشداهدته بقلبده  أو علدى استح دار -12
يتدرق كدي  ولد م مدن  لد  أن  لر  اهلل منه واطالعه عليه  فقدد حسدن إسدالمه

مدددا ال يعنيددده فدددي اإلسدددالم  ويشدددت ي بمدددا يعنيددده فيددده  ف ن ددده يتول دددد مدددن هدددذين 
 المقامين االستحياء من اهلل  وترق كي, ما ي ستحيى منه".

إ ا حسددددن اإلسددددالم الت ددددى تددددرق مدددددا ال يعنددددي كل دددده مددددن المحرمدددددات -13
 .و  المباحات التي ال يحتاج إليهاوالمشتبهات والمكروهات وف 

ا مددور منافددذ للقلددب إ ا تكلددم فيمددا ال يعنيدده  ونظددر إلددى مددا ال يعنيدده  -18
واسددتم  إلددى مددا ال يعنيدده  هددذه المنافددذ إلددى القلددب التددي تورجدده تشددتتا  وعدددم 

 . اجتماع  فيصا  بال فلة  إ ا أكلر النظر في ا مور التي ال تعنيه
 : لا  ابن القيم رحمه اهلل-15

الورَع كله في كلمة واحددة فقدا  " ُمدن وسلم  يلى اهلل عليهولد جم  النبي  
يعنيدده "   فهددذا يعددم التددرق لمددا ال يعنددي مددن   حسددن إسددالم المددرء تركدده مددا ال

الكالم والنظر واالستماع والبطَ والمشي والفكر وسائر الحركدات الظداهرة 
 . والباطنة فهذه الكلمة كافية شافية في الورع

عددالم النسددان بددي يحدددد أمددارة إن هددذا الحددديث يرسددم لنددا معلددم مددن م-13
بهدا مقددار لربده أو بعدده عدن للفالن والسداد يقيس بها المدرء نفسده ويعدرل 

 ةالسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداد
يسددب اسددت ال  دلددائق الحيدداة المعدددودة فيمددا يعددود بددالنف  علددى الفددرد -17

  . وا مة
يعني يمكننا مدن راحدة نفسدية تامدة فدي حدين أن الف دولي  ال إن ترق ما-14

 يعنيدده مددن لريددب أو بعيددد يعدديَ للددق دائددم وحيددرة لاتلددة ال المتطلدد  إلددى مددا
ان مهمددددة الداعيددددة هددددي التبليدددد  وإرشدددداد النددددا  وهدددددايتهم ونصددددحهم -10

يعنيددده وعليددده أن يربدددأ بنفسددده عدددن  وتعلمهدددم وهدددي أماندددة فدددي عنقددده فهدددي ممدددا
 ..تعنيه مسالس ا ندية وا سواق التي تش له بأمور ال

ويقلددي مددن ليمددة اإلنسددان   الوجدده يعنددي يهدددر مدداء إن التدددخي فيمددا ال-29
  .ا خاللية ويحك من كرامته ك نسان في مستمعه

حرن النبي يلى اهلل عليده وسدلم علدى تعلديم امتده االخدالق الفاضدلة  -21
   اهلل اعلمو 

 .نبينا محمد وعلى آله ويحبه وسلمويلى اهلل على 
 
 

  :المطويةعنوان 

 ِمْن ُحْسِن ِإْساَلِم اْلَمْرِء َتْرُكُه َما اَل َيْعِنيِه

 

 فوائد من أحاديث النبي

 صلى اهلل عليه وسلم

 
الدعوة إلى هللا بنسخ هذه أخي الكريم ساهم في 

المطوية وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية 

 والدال على الخير كفاعله .

 (97اإلصدار رقم )  تهدى وال تباع

 

 ع مي إبراهيم ع ي أعد ها 
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