
  

مل يعلم احلمد هلل الذي  احلمد 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  اهلوى إن هو
  :النيب

ٍّ رضي  هللا عنه، قال: قال لي عن أبي ذر 

لا تحقرنَّ :) النَّبي صلى هللا عليه وسلم

من المعروف شيًئا، ولو أن تلقى أخاك 

 (.َطْلقبوجه 

 رواه مسلم.

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

 شرح الكلمات:
قرن ال) لقلَّته؛ فقد  ؛ أي: ال تستقلنَّ )من املعروف شيًئا(، فترتكه(َتح

وإن العبد )) :يكون سبب الوصول إىل مرضاة هللا تعاىل؛ كما يف احلديث
؛ رواه أمحد ((يرفعه هللا هبا درجات يلقي هلا بااًل، ليتكلَّم بالكلمة، ال

 .والبخاري من حديث أيب هريرة
؛ أي: وجه ضاحك (أن تلقى أخاك بوجه طحلق  ) )ولو( كان هذا املعروف

ُمستبشر؛ وذلك ملا فيه من إيناس األخ املؤمن، ودحفع الوححشة عنه، 
 .وجْبر خاطره، وبذلك حيصل التآلف املطلوب بني املؤمنني، 

 الشرح اإلمجايل:
امرأٌة تكىن بأُم ِّ حمجن،  -صلى هللا عليه وسلم-كان يف عهد رسول هللا 

لعيدان من املسجد، ويف ليس هلا عمٌل سوى التقاط اخلِّرق والقذى وا
إحدى الليايل فاضت نفسها ـ رضي هللا عنهاـ، وفارقت احلياة، وود عت 
-الدنيا، فصلى عليها مجٌع من الصحابة، ودفنوها، ومل خيْبوا رسول 

مبوهتا، فافتقدها الرسول الكرمي صلى هللا عليه  -صلى هللا عليه وسلم
ا، فأخْبه الصحابة مبا كان وسلم فسأل عنها؛ اهتماًما هبا، وإكبارًا لشأهن

منهم ُُتاهها، فقال صلى هللا عليه وسلم: )دل وين على قْبها( مث أتى 
  .قْبها حىت وقف عليه، مث صلى عليها

سبحان هللا! امرأة ضعيفة قليلة الشأن عند أهل ذاك الزمان، يسأل 
 عنها أفضل الورى، وخري من وطئ الثرى، فال يقنُع حىت يقفح 

 

قْبها ويصليح عليها، وهو الـذي صـالته سـكن، ورمحـة، ونـور، وضـيا ، على 
  فهنيئاً هلا ذلك

 !يا ُترى، ماذا فعلت هذه املرأة؟! وبأي شي  بلغـت هـذا املنـزل عنـد نبيهـا؟
لقــد كانــت تـحُقــمد املســجد، وتلــتقخل القــذى واخلــرق والعيــدان منــه، نعــم أيهــا 

ا كان من سؤال نبيها صـلى هللا فكان م الكرام، كانت تـحُقم  املسجد وتنظ فه،
  .عليه وسلم عنها، مث صالته صلى هللا عليه وسلم عليها

إذن فــال َتقــرن  مــن املعــروف شــيئاً، حــىت القــذاةح ،رجهــا مــن املســجد، فرمبــا 
 .رمحك هللا بذلك

: وقـــــــد دل العقـــــــل والنقـــــــل والفطـــــــرة  -رمحـــــــه هللا  –قـــــــال ابـــــــن القـــــــيم 
ومللهــــــــا و لهــــــــا علــــــــى أن وُتــــــــارب األمــــــــم علــــــــى اخــــــــتالف أجناســــــــها 

التقـــــــــرب إىل رب العـــــــــاملني والـــــــــْب واإلحســـــــــان إىل خلقـــــــــه مـــــــــن أعظـــــــــم 
األســــباب اةالبــــة لكــــل خــــري وان أضــــدادها مــــن اكــــْب األســــباب اةالبــــة 
ـــه  ـــل طاعت لكـــل شـــر فمـــا اســـتجلبت نعـــم هللا تعـــاىل و اســـتدفعت نقمـــه مبث
واإلحســـــــان إىل خلقـــــــه مـــــــن أعظـــــــم األســـــــباب اةالبـــــــة لكـــــــل خـــــــري وان 

ا مــــن اكــــْب األســـباب اةالبــــة لكــــل شـــر فمــــا اســــتجلبت نعــــم هللا أضـــداده
 .تعاىل واستدفعت نقمته مبثل طاعته واإلحسان إىل خلقه

ـــــى صـــــاحب االبتســـــامة  ـــــود عل ـــــس تع ـــــد والثمـــــار ال فمـــــن الفوائ
 رجاًل كان أو امرأة:

يكــــون قـــــد أطــــاع النـــــيب صــــلى هللا عليـــــه وســــلم يف هـــــذا  أن املبتســــم -1
طالقــــة الوجــــه والتبســــم ولــــو مل حيصــــل املبتســــم إال التوجيــــه النبــــوي وهــــو 
 على هذه الفائدة لكفته .

فإن الشخص املبتسم يكون حمبوباً من اآلخـرين وال شـك  حمبة اآلخرين -1
ـــة اآلخـــرين و تهـــد يف  أن كـــل عاقـــل وعاقلـــة يســـعى إىل احلصـــول علـــى حمب

 األخذ بأسباهبا ومن أسباهبا االبتسامة والبشاشة .
حيظــى مبــا يريــده مــن اآلخــرين مــن مطلوبــات مباحــة أو عفــو  املبتســمأن  -3

عن زلل أو مساحمة على خطأ فإن الرضا عن هذا املبتسم البشوش حيقق لـه 
ــه مــن أهــداف نبيلــة ومســاع طيبــة الســيما إذا كــان مــن  مايريــد الوصــول إلي

 الدعاة إىل هللا تعاىل وقد أحسن من قال :
 ولكن عني السخخل تبدي املساويا      وعني الرضا عن كل عيب كليلة

 

أمـــا الفوائـــد الـــس تعـــود علـــى اآلخـــرين فهـــي كثـــرية جـــداً ومـــن 
 : أمهها
هلــــــــذا الشــــــــخص واالبــــــــاً مــــــــايؤدي هــــــــذا االرتيــــــــاح إىل  االرتيــــــــاح -1

الســــؤال عــــن ذلــــك الشــــخص مث بعــــد معرفتــــه تبــــىن جســــور الثقــــة الــــس  
 كان أساسها تلك االبتسامة وهذا أمر مهم .

ــــاون مــــع هــــذا  -2 ــــه أو فيمــــا حيتاجــــه  املبتســــمالتع ســــوا  كــــان يف عمل
مـــــن مســـــاعده أو قبـــــول ماعنـــــده مـــــن احلـــــق وقـــــد بـــــني هللا تعـــــاىل أمهيـــــة 
ــــــب  ــــــت فضــــــاً الــــــي  القل ــــــو كن ــــــه : ب ول ــــــه الكــــــرمي بقول ــــــك يف كتاب ذل

 النفضوا من حولك { .
فالفضاضـــــة مـــــن الشـــــخص وكونـــــه دائمـــــاً مكفهـــــراً الوجـــــه حـــــاد الطبـــــع 

بتســــامة والبشاشــــة وطالقــــة الوجــــه ُتعــــل النــــاس يبتعــــدون عنــــه أمــــا اال
ــــــن هــــــذا الشــــــخص  ــــــاس يقرتبــــــون م ــــــل الن ــــــل فإهنــــــا ُتع وحســــــن التعام
ويســـــتمعون إليـــــه وهـــــذا هـــــو املهـــــم فـــــإن النـــــاس يســـــتفيدون مـــــن هـــــذا 
ــــــه بشوشــــــاً مبتســــــماً حمبــــــاً هلــــــم  املبتســــــم ويســــــتمعون إليــــــه بســــــبب كون

 وليس العكس .
 لكن من أبرزها :وأما الفوائد الس تعود على اجملتمع فهي كثرية أيضاً 

فــإن اجملتمــع الــذي يتعامــل أفــراده فيمــا  التعــاون والتكــاتف واإل ــاز -1
بينهم باالبتسامة والود والوفا  يكون جمتمعاً متعاوناً ومنتجاً ومتكاتفاً فإن 
لالبتسامة أثـرًا نفسـياً عجيبـاً يف اإلخـالل والتحمـل والوفـا  وهـذا بـدوره 

 سعى إليه كل جمتمع من اجملتمعات .يؤدي إىل التعاون واإل از الذي ي
واحلب يف اجملتمعات يؤدي  أن االبتسامة تشيع روح احملبة يف اجملتمع. -2

إىل الكثري من األمور الس حيتاجها األفراد والـس مـن خالهلـا يـتالحم أفـراد 
هــذا اجملتمــع وهلــذا  ــد أن الشــريعة اإلســالمية قــد جــا  فيهــا يف نصــول  

و احملبــة يف هللا لكــل مســلم ومســلمة يف مثـــل كثــرية تشــجع علــى احلــب أ
قوله صلى هللا عليه وسلم : ب أوثق عرى اإلميان احلب يف هللا والبغض يف 
هللا { وقولــه : ال يــؤمن أحــدكم حــىت حيــب ألخيــه ماحيــب لنفســه { .واــري 

 ذلك من النصول .
فلنبتســم لنحصـــل علـــى هــذه الثمـــار ونفـــوز بتلــك األجـــور وهللا مـــن ورا  

 لى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني .القصد وص
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 : الفوائد من احلديث
بيـــان عظـــم اإلســـالم إذ حـــث املســـلم علـــى أن يكتســـب األجـــور مـــن -1

ـــة  ـــاً  وال مشـــقة فـــإن هـــذا العمـــل مـــن اللطاف األعمـــال الـــس ال تكلفـــه عن
يكلـف اإلنسـان جهـداً وال عنـاً  وال تعبـاً والطالقة والتبسم و ـو ذلـك ال 

 . وإمنا هو  ري كما ُتري العادات األخرى
أن على املسلم أن حيرل متام احلـرل علـى أن ال حيقـرن مـن املعـروف -2

شيئا ومن مث فال حيقر نفسه فإن اإلنسان أحيانا يكون يف جملس مـا ولديـه 
حيقـر نفســه مــن أن  فائـدة أو لديــه معلومـة يســتفيد منهــا إخوانـه فنجــد أنــه

يلقي هذه املعلومة مع أهنا مثبتة ومسعهـا مـن العلمـا  أو قرأهـا مـن الكتـب 
املوثوقة ومع ذلك حيقر نفسه وإذا حقر نفسه ومل يتكلم هبا فإنه ال حيصل 

 . له من املعروف شيئ
ـــة الوجـــه اليعـــن أن اإلنســـان يكـــون -3 ـــى طالق أن احلـــديث وإن دل عل

قــــال كمــــا عنــــد   ليــــه الصــــالة و الســــالممكثــــاراً للضــــحك فــــإن النــــيب ع
ــرة الضــحك متيــت القلــب( فلــيس  الرتمــذي)إياك وكثــرة الضــحك فــإن كث
معىن هذا أن يكون اإلنسان اـري وقـور  يف جلوسـه ويف كالمـه ويف تالطتـه 

 . لدى الناس وإمنا أمر بأن يكون طليق الوجه
مــا كمــا قــال جريــر يف الصــحيحني )  ن النــيب عليــه الصــالة و الســالم-4

رآين رسول هللا صلى هللا عليه و سـلم منـذ أسـلمت إال تبسـم يل أو تبسـم 
يف وجهي( وهذا يدل على أنه عليه الصـالة و السـالم ميـز جريـراً هبـذا إذ 

ــو كــان هــذا الفعــل منــه عليــه الصــالة و الســالم للكــل لنقــل الصــحابة   ل
 .عنهرضي هللا عنهم هذا األمر ألنه يعد منقبة هلذا الصحايب رضي هللا 

أن على املسلم أن حيسن الظن بإخوانـه اآلخـرين وذلـك ألن اإلنسـان -5
أحيانــاً قــد يكــون لديــه مــن اهلمــوم أومــن األشــغال مــا  علــه يلتقــي بأخيــه 
ــتلمس  املســلم وال يكــون هبــذه الصــورة الــس أمــر هبــا اإلســالم فاإلنســان ي

لـه فـال األعذار إلخوانه اآلخرين فلرمبا كان فيه أمـر قـد شـغل ذهنـه أو عق
يبــن علــى هــذا التصــرف أحكامــاً قــد ال تليــق بــه وكمــا قــال العلمــا  )حيــرم 

 .سو  الظن باملسلم الذي ظاهره العدالة(
 .أن اإلنسان ال حيكم على اآلخرين بتقاسيم وجوههم فقخل -6

يحـاه بـذلك  أي: متهل ٌِّل بالبِّشرر -7 واالبتسام؛ ألنَّ الظَّاهر عنوان البـاطن، فُلقر
 .يشعر حملبَّتك له، وفرحك بُلقريحاه، واملطلوب من املؤمنني التوادد والتحابد 

االبتســامة هلــا رونــق ومجــال ، وتعــابري تضــفي علــى وجــه صــاحبها الراحــة  -8
ى هللا والســرور ، بــل رتــب النــيب صــلى هللا عليــه وســلم أجــر عليهــا وقــال صــل

  (. تبسمك يف وجه أخيك صدقة ) عليه وسلم
ن النــيب صــلى هللا عليــه وســلم هنــى عــن احتقــار أي شــي  مــن املعــروف ا -8

بدليل قوله :ب الَتقـرن مـن املعـروف شـيئاً { فكلمـة ب شـيئاً { هنـا هـي نكـرة 
يف ســياق النهــي فتفيــد العمــوم ومعــىن ذلــك أن الحيقــر اإلنســان مــن املعــروف 

 . كان ذلك الشي  هو االبتسامة  شيئاً حىت لو
أن االبتسامة هـي أقـل أنـواع املعـروف وذلـك ألهنـا التتطلـب مزيـد عمـل  -9

 .أو جهد وإمنا يكفي فقخل املبتسم أن يتبسم دون أن يتكلم أو يعمل شيئاً 
أن املبتســـم يـــؤجر علـــى ابتســـامته وطالقـــة وجهـــه ألن النـــيب صـــلى هللا  -11

واملعـروف هـو إسـدا  اخلـري للغـري فيكـون مـأجوراً عليه وسلم مساه هنـا معروفـاً 
عليـه صـاحبه ويـدل علـى ذلـك أيضـاً أن العلمـا  عرفـوا حسـن اخللـق بتعريـف 
شــامل هلــذا املعــروف فقــالوا إن حســن اخللــق هــو بــذل املعــروف وكــف األذى 
وطالقة الوجه وال شك أن لالبتسامة العديد مـن الفوائـد والثمـار الـس حيصـل 

ا حيصـل عليهـا اآلخـرين ومـن مث تعـود تلـك الفوائـد والثمـار عليهـا املتبسـم كمـ
 . على اجملتمع بأسره

 .تذكرك لثواب االبتسامة وأجر إدخال السرور على إخوانك املسلمني -11
إدراك حقيقة الـدنيا وأنـه لـيس فيهـا مـا يسـتحق أن يغضـب اإلنسـان  -12
 .لفواته
 .العداوة والبغضا التعوذ باهلل من الشيطان الذي مهه أن يغرس  -13
 .تعميق التوحيد يف النفوس ألنه من أهم أسباب االنشراح -14
 .سالمة الصدور من األحقاد واحلسد -15
 .كثرة االستغفار فإن الذنوب سبب لضيق الصدر -16
 حسن تعليم النيب صلى هللا عليه وسلم امته على كل ما ينفعهم . -17
  هللا اعلمو

 وعلى آله وصحبه وسلم .وصلى هللا على نبينا حممد 
 
 
 

  :المطويةعنوان 

لا تحقرنَّ من المعروف شيًئا، ولو 

 َطْلقأن تلقى أخاك بوجه 

 

 فوائد من أحاديث النبي

 صلى اهلل عليه وسلم

 
أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى هللا بنسخ هذه 

المطوية وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية 

 والدال على الخير كفاعله .

 (97اإلصدار رقم )    تهدى وال تباع

 

 عزمي إبراهيم عزيزأعد ها 
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