


 

 الفوائد النافعة 
 من 

 األحاديث اجلامعة
 
 
 

  

 وإعداد مجع
 فرحان بن سعيد العتييب
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 الفوائد النافعة من األحاديث اجلامعة

 املقدمة
أمحده محداً ، عامل اجلهر واألسرار، مقلب القلوب واألبصار، الكرمي القهار، احلمد هلل الرحيم الغفار
 إله إال هللا وحده ال شريك وأشهد أن ال، دائماً ابلعشي واإلبكار

وأشهد أن حممداً نبيه املختار صلى هللا عليه وعلى أهله ، شهادة تنجي قائلها من عذاب النار ،له
  صالة دائمة ابقية بقاء الليل والنهار.، وأزواجه وأصحابه اجلديرين ابلتعظيم واإلكبار

 أما بعد:  
من  (الفوائد النافعة من األحاديث اجلامعة) هذا الكتابوالفضل واملنة فقد مجعت وهلل احلمد 

وكتاب رايض الصاحلني ، بن حجر العسقالين رمحه هللاللحافظ ا املعروفة من بلوغ املرامالكتب 
وستون الكتابني أربعٌة  هذينمن  انتقيتوقد رمحه هللا، لإلمام أيب زكراي حيىي بن شرف النووي 

 .ن ابابً عشريحديثا وقسمتها على 
متفق ، ومجيع األحاديث املذكورة يف الكتاب على ثالثة أوجه، ى صحة األحاديثحرصت عل كما
كما حرصت على يسر وسهولة األحاديث حىت يسهل على ،  رواه مسلم، رواه البخاري، عليه

ستخراج فوائد متواضعة على بعض مث قمت اب القارئ الكرمي حفظ هذه األحاديث والعمل هبا
ا القبول وأن ينفع هبا اإلسالم واملسلمني وأن عجعلها االصًة أسأل هللا أن يكتب هلاألحاديث 

 لوجهه الكرمي.
 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
  

 كتبه
 فرحان بن سعيد العتييب
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 ]ابب الوضوء[
مث ، أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثالث مرات :عن محران موىل عثمان رضي هللا تعاىل عنه

مث غسل يده اليمىن إىل املرفق ثالث  ،مث غسل وجهه ثالث مرات، ض واستنشق واستنثرمتضم
مث ، مث غسل رجله اليمىن إىل الكعبني ثالث مرات، مث مسح برأسه، مث اليسرى مثل ذلك ،مرات

متفق  .مث قال: رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم توضأ حنو وضوئي هذا، اليسرى مثل ذلك
 عليه.

 

 -ئد هذا احلديث:من فوا
 السنَّة غسل األعضاء ثالث مرات. أن -1

 مرة واحدة.يف غسل األعضاء الواجب  -2

لم فديننا دين حرص عثمان بن عفان رضي هللا عنه على إت ِّباع النيب صلى هللا عليه وس -3
 بتداع.إت ِّباع وليس دين ا

 
إذا استيقظ أحدكم لم: }وعن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وس

 {. متفق عليه. فإن الشيطان يبيت على ايشومه ،من منامه فليستنثر ثالاث
 

 -من فوائد هذا احلديث:
 مشروعية اإلستنثار ثالاث عند االستيقاظ من النوم. -1

 بيان مساحة الشريعة اإلسالمية حيث حثت على النظافة. -2

 بيان جناسة الشيطان وأنه جنس كله. -3
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فإنه ال يدري  ،ا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يف اإلانء حىت يغسلها ثالاثإذوعنه: } 
 { متفق عليه وهذا لفظ مسلم.أين ابتت يده

 -من فوائد هذا احلديث:
 يف اإلانء عند االستيقاظ من النوم.قبل غسلها النهي عن غمس اليد  -1

انء ألنك ال تعلم أين األمر بغسل اليدين عند االستيقاظ من النوم قبل غمسها يف اإل -2
 ابتت يدك.
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 ]ابب صفة الصالة[
 

فأسبغ  إذا قمت إىل الصالةأن النيب صلى هللا عليه وسلم قال}، عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه
مث ارفع ، مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن مث اركع حىت تطمئن راكعا، الوضوء مث استقبل القبلة فكرب

مث اسجد حىت  ،مث ارفع حىت تطمئن جالساً ،  اسجد حىت تطمئن ساجدامث ،حىت تعتدل قائما
 .واللفظ للبخاري، أارجه السبعة{مث افعل ذلك يف صالتك كلها، اجداتطمئن س

 

 :من فوائد هذا احلديث
 مشروعية إسباغ الوضوء عند كل صالة. -1
أركان  الطمأنينة منأن  و ،ها وجلوسهاقياميف الصالة ركوعها وسجودها و  االطمئنان -2

 الصالة.

 .يف هذا احلديث بيان صفة الصالة الصحيحة -3

 
أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه ، وعن ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما

 وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه.، وإذا كرب للركوع، إذا افتتح الصالة
 

 -من فوائد هذا احلديث:
 .ى هللا عليه وسلم يف أقواله وأفعالهأن نطبق فعل النيب صل -1

 مشروعية رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. -2

 ويشرع أيضا رفع اليدين عند القيام من التشهد األول. -3
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ال صالة }.قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :وعن عبادة بن الصامت رضي هللا تعاىل عنه قال
 . متفق عليه.{أ أبم القرآنن مل يقر مل

 -من فوائد هذا احلديث:
 قراءة سورة الفاحتة يف كل ركعة وهي ركن من أركان الصالة. -1

 يف هذا احلديث بيان أمهية قراءة سورة الفاحتة يف الصالة. -2
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 [ ابب الزكاة] 
 

تعاىل  أن النيب صلى هللا عليه وسلم بعث معاذًا رضي هللا ،عن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما
 ،أن هللا قد افرتض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤاذ من أغنيائهموفيه:  ،فذكر احلديث، إىل اليمن عنه

 واللفظ للبخاري. ، متفق عليه .فرتد على فقرائهم
 

 -من فوائد هذا احلديث:
 .وهي الصدقة أمواال بيان مساحة اإلسالم يف األمر لألغنياء إبعطاء الفقراء -1

 .ى من توفرت عنده شروطهاأن الزكاة فريضة عل -2

 الركن الثالث من أركان اإلسالم.أن الزكاة هي  -3
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 ]ابب الصيام[
 

ال تقدموا رمضان }رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه قال: قال
  . متفق عليه.{فليصمهصوما إال رجل كان يصوم ،  يومنيبصوم يوم وال

 -من فوائد هذا احلديث:
 .النهي عن تقدمي رمضان بصوم يوم أو يومني -1

صوم عادة كمثل من يصوم كل مخيس جواز الصيام قبل رمضان بيوم أو يومني ملن كان ي -2
 ذلك. حنوووافق ذالك إحدامها أو  واالثنني

 
تسحروا فإن يف وسلم} وعن أنس بن مالك رضي هللا تعاىل عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه

  .{السحور بركة
 متفق عليه. 

 

 -من فوائد هذا احلديث:
 السحور ملن أراد الصيام فإنه فيه بركة.مشروعية  -1

 السحور وهو سنة مؤكدة. استحباب -2

ومن فوائد السحور أن الصائم يتقوى به على بقية صيامه من يومه االف ملن صام من  -3
 غري سحور فتجده قد شق عليه صيامه وهللا أعلم.
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من نسي وهو } :وسلم  تعاىل عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليهوعن أيب هريرة رضي هللا
 متفق عليه. {فإمنا أطعمه هللا وسقاهفليتم صومه ، فأكل أو شرب، صائم

 

 -من فوائد هذا احلديث:
 وهو انسيا. جواز صيام من أكل أو شرب -1

 يتم صومه وصيامه صحيح وال يلزمه القضاء إذا كان فرضا. -2

 ن فضيلة ومساحة اإلسالم.يف هذا احلديث بيا -3
 

صام  ،مات وعليه صيام ن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:}منأ ،رضي هللا تعاىل عنها وعن عائشة
 متفق عليه.{عنه وليه

 

 -من فوائد هذا احلديث:
   جواز قضاء صيام امليت ويقضيه وليه. -1
 بيان أمهية الصيام وأنه ركن من أركان اإلسالم. -2
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 ]ابب احلج[
 

أفال جناهد؟ ، اد أفضل العملنرى اجله، قلت اي رسول هللا :قالت، عنهاعائشة رضي هللا عن 
 .رواه البخاري {لكن أفضل اجلهاد حج مربور} فقال:

 -من فوائد هذا احلديث:
 بيان فضل احلج املربور لقوله أفضل اجلهاد. -1

 .ابلضوابط الشرعية وبيان أيضا فضيلة اجلهاد -2

 عنها وعن أبيها على اخلري.بيان حرص عائشة رضي هللا  -3
 

فلم  ،من حجيقول:}، هللا صلى هللا عليه وسلم مسعت رسول وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال:
 { متفق عليه.رجع كيوم ولدته أمه، ومل يفسق، يرفث

 

 -من فوائد هذا احلديث:
 البشارة العظيمة من الرسول صلى هللا عليه وسلم بتكفري ذنوب من حج ومل يرفث ومل -1

 يفسق.
 عدم الرفث والفسوق يف احلج. -2

 يف هذا احلديث بيان فضيلة احلج وأنه ركن من أركان اإلسالم ملن استطاع إليه سبيال. -3
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واحلج املربور ليس  ،العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهماقال}، وعنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 { متفق عليه.له جزاٌء إىل اجلنة 

 

 -احلديث: من فوائد هذا
 بيان فضل العمرة إىل العمرة أبهنا تكفر الذنوب الصغائر. -1

 اجلنة. جزاءهبيان فضل احلج املربور وأن  -2

 أن املسلم عليه أن حيرص على العمرة واحلج حىت ينال اخلري العظيم. -3
  

عمرٌة يف رمضان تعدل قال:}، وعن ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم
 متفق عليه. {-أو حج ًة معيـ ـحج ةً 

 

 -من فوائد هذا احلديث:
 فضل العمرة يف رمضان وأهنا تعدل حجة أو حجة مع الرسول صلى هللا عليه وسلم -1

شرف الزمان واملكان فالزمان رمضان واملكان بيت هللا  أعتمر يف رمضان فأنه انلأن من   -2
 احلرام.
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 ]ابب التوبة[ 
 

وهللا إين ألستغفر }:ال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولعن أيب هريرة رضي هللا عنه ق
  رواه البخاري. {هللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة

 -من فوائد هذا احلديث:
 بيان فضيلة االستغفار وأنه سبب ملغفرة الذنوب. -1

 حلث على التوبة واالستغفار.ايف هذا احلديث   -2
 

اي أيها الناس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:} وعن األغر بن يسار املزين
 { رواه مسلم.توبوا إىل هللا واستغفروه فإين أتوب يف اليوم مائة مرة

 

 -من فوائد هذا احلديث:
 فهي منجاة من الشرور كلها.واالستغفار األمر ابلتوبة  -1

 اإلكثار من االستغفار ففيه اخلري العظيم. -2
من اتب قبل أن تطلع :}يرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلموعن أيب هر 

 { رواه مسلم.الشمس من مغرهبا اتب هللا عليه
 

 -من فوائد هذا احلديث:
 .مغرهبامن أن تطلع الشمس  فتوح إىلأن ابب توبة م -1

 بيان رمحة هللا بعباده وأنه غفور رحيم. -2
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إن ألشعري رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:}وعن أيب موسى عبد هللا بن قيس ا
ويبسط يده ابلنهار ليتوب مسيء الليل حىت ، هللا تعاىل يبسط يده ابلليل ليتوب مسيء النهار

 { رواه مسلم.تطلع الشمس من مغرهبا
 

 -من فوائد هذا احلديث:
 رحيم بعباده. كرمي تواب  أن هللا غفور -1

 وتقدست أمسائه يقبل توبة عبده الصادق.أن هللا تعاىل جل جالله  -2
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 ]ابب حق اجلار والوصية به[
 

مازال جربيل عن ابن عمر وعائشة رضي هللا عنهما قاال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:}
 { متفق عليه.يوصيين ابجلار حىت ظننت أنه سيور ِّثه 

 -من فوائد هذا احلديث:
 عدم إيذاء اجلريان. -1
 منزلة عظيمة فال يؤذى وإن كان كافرا.أن اجلار له  -2

 ال عجوز إيذاء اجلار واملطلوب الرفق به وإكرامه.  -3

 

 ،وهللا ال يؤمن ،وهللا ال يؤمنوعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:}
 { متفق عليه.جاره بوائقه الذي ال أيمنرسول هللا؟ قال: } اي { قيل: من!وهللا ال يؤمن

 -من فوائد هذا احلديث:

 التحذير التام من إيذاء اجلار. -1

 أن املسلم البد منه اإلحسان إىل جاره. -2

 
اي أاب ذر إذا طبخت مرقًة وعن أيب ذر رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:}

 رواه مسلم. {وتعاهد جريانك ،فأكثر ماءها

 -من فوائد هذا احلديث:
 .عام والتصدق به على اجلارمشروعية إهداء الط -1

 احملبة واأللفة.  دل احلديث على أن إهداء الطعام والتصدق به على اجلار عجلب -2
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إىل فإىل أيُّهما أُهدي؟ قال:} ،وعن عائشة رضي هللا عنها قالت: قلت اي رسول هللا إن يل جارتني
 {أقرهبما منك ابابً 

 رواه البخاري. 

 -من فوائد هذا احلديث:
 هداء اهلدية على من حتب.مشروعية إ -1

 مشروعية إهداء اهلدية إىل اجلار القريب. -2

 مشروعية اإلهداء على اجلار األقرب فاألقرب. -3
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 ]ابب اجلنائز[
 

إذا كفن أحدكم أااه عن جابر رضي هللا تعاىل عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم}
 { رواه مسلم.فليحسن كفنه

 -من فوائد هذا احلديث:
 مشروعية حتسني كفن امليت املسلم. -1

 األمر بتكفني امليت املسلم. -2

 
: ما من رجل مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول :وعن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما قال

رواه  .ال يشركون ابهلل شيئا إال شفعهم هللا فيه، فيقوم على جنازته أربعون رجالً  ،مسلم ميوت
 مسلم. 

 -ديث:من فوائد هذا احل
وأجر املصلي إذا  الصالة على امليت فينال امليت شفاعة من صلى عليه. املثوبة العظيمة يف -1

 قرياط وإن تبعها حىت تدفن فله قرياطان.  على امليت صلى

 
أسرعوا ابجلنازة فإن تك قال:} وعن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم

 متفق عليه. {فشر تضعونه عن رقابكم ،وإن تك سوى ذلك ،يهفخري تقدموهنا إل، صاحلة

 -من فوائد هذا احلديث:
 األمر ابإلسراع يف دفن اجلنازة. -1

 تقدمي امليت اري للصاحل وشٌر لِّسوى ذلك.  -2

 
ا مبامليت يعذب يف قربه } :وعن ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال

 {نيح عليه
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 ه.متفق علي 

 -من فوائد هذا احلديث:
 النهي عن النياح على امليت. -1
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 ]ابب حترمي الكرب واإلعجاب[
 

ال يدال اجلنة من كان }:عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال
مجيل إن هللا {فقال رجٌل: إن الرجل حيب أْن يكون ثوبه حسنا؟ قال:}يف قلبه مثقال ذرٍة من كرب 

 { رواه مسلم.حيب اجلمال الكرب بطر احلق وغمط الناس

 -من فوائد هذا احلديث:
 الوعيد الشديد لصاحب الكرب وأنه من كبائر الذنوب. -1

 مشروعية اللبس احلسن من غري رايٍء وال مسعة.  -2

 
يامة إىل ال ينظر هللا يوم القوعن أيب هريرة رضي هللا عنه أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: }

 {من جر إزاره بطراً 
 متفق عليه. 

 -من فوائد هذا احلديث:
 الوعيد الشديد ملن جر إزاره بطراً. -1

الوعيد الشديد ملن جر ثوبه أسفل من الكعبني فما ابلك مبن جر ثوبه ايالء الشك أن  -2
 الوعيد أشد والعياذ ابهلل. 

 
، العز إزاري والكربايء ردائي :وجل قال هللا عز}:قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :وعنه قال

 {فمن ينازعين عذبته
 رواه مسلم. 

 -من فوائد هذا احلديث:
هللا سبحانه وتعاىل هو العزيز املتكرب القادر على كل شيء ال يشاركه يف ملكه أحدا جل  -1

 .وتقدست أمسائه جالله
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 ابب حسن اخللق[] 
 

 عليه وسلم أحسن الناس ُاُلقاً. متفق عليه عن أنس رضي هللا عنه قال: كان رسول هللا صلى هللا

 -من فوائد هذا احلديث:
 ليه وسلم يف مجيع أفعاله وأاالقه.أن نتأسى ابلنيب صلى هللا ع -1

 قال تعاىل]وإنك لعلى ُاُلٍق عظيم[أحسن الناس القا  أن النيب صلى هللا عليه وسلم  -2
 سورة القلم.

 
الرب حسن سول هللا عليه وسلم عن الرب فقال}عن النواس بن مسعان رضي هللا عنه قال: سألت ر 

 رواه مسلم. {وكرهت أن يطلع عليه الناس ،واإلمث ما حاك يف نفسك، اخللق

 -من فوائد هذا احلديث:
 التحلي ابألاالق احلسنة فحسن اخللق من أعظم األجور. -1

 بيان فضيلة حسن اخللق وعلى املسلم أن يتحلى به. -2

 
رضي هللا عنهما قال: مل يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص 

شاً   .فاحشاً وال ُمتَـَفح ِّ

 متفق عليه.{. إنَّ من اياركم أحسنكم أاالقاً وكان يقول:}

 -من فوائد هذا احلديث: 
 اخلريية العظيمة لصاحب اخللق احلسن. -1
شا.أن النيب صلى هللا عليه وسلم من أحسن الناس القا ليس فاحشاً وال م -2  تفح ِّ
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 ]ابب الذكر والدعاء[  
 

ما جلس قوم جملساً عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:}
 أارجه مسلم. {وذكرهم هللا فيمن عنده ،يذكرون هللا فيه إال حفتهم املالئكة وغشيتهم الرمحة

 -من فوائد هذا احلديث:
 احلث على لزوم جمالس الذكر ففيها اخلري العظيم. -1

األجر العظيم ملن حيضر جمالس الذكر أن حتفه املالئكة وتغشاه الرمحة ويذكره هللا فيمن  -2
 عنده.

 
من قال:سبحان هللا }:قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه

 {وإن كانت مثل زبد البحر، حطت عنه اطاايه، مائة مرة ،وحبمده
 متفق عليه. 

 -من فوائد هذا احلديث:
 فضل الذكر والتسبيح. -1

 .وإن كانت مثل زبد البحر سبحان هللا وحبمده مائة مرة سبب ملغفرة الذنوب قول -2

 
اللهم إين يقول: } :وعن ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما قال:كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 {ومجيع سخطك، وفجاءة نقمتك، وحتول عافيتك، ل نعمتكمن زوا أعوذ بك
 أارجه مسلم. 

 -من فوائد هذا احلديث:
 أن هذا الدعاء إبذن هللا سبب للحفاظ على النعمة. -1
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 ]ابب العلم[ 
 

فوهللا رضي هللا عنه:}، لعلي ٍ ، أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال، عن سهل بن سعد رضي هللا عنه
 { متفق عليه رجاًل واحداً ارٌي لك من مُحر النعم ألْن يهدي هللا بك

 -من فوائد هذا احلديث:
 احلث على الدعوة إىل هللا ففيها أجراً عظيم. -1

 إذا اهتدى على يدك رجاًل واحدا اري لك إبذن هللا من محر النعم. -2

 
يلتمس  ومن سلك طريقاً }قال: ،صلى هللا عليه وسلم ،عن أيب هريرة رضي هللا عنه أنَّ رسول هللا

  { رواه مسلم.سهل هللا له به طريقاً إىل اجلنة ، فيه علماً 

 -من فوائد هذا احلديث:
 أن طلب العلم طريقاً للوصول إىل اجلنة إبذن هللا. -1

 بيان فضيلة طلب العلم. -2

 
 :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إالَّ من ثالث}:وعنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 { رواه مسلم.أو ولٍد صاحٍل يدعو له، أو علم يُنتفع به، صدقٍة جارية

 -من فوائد هذا احلديث:
حىت وأنت يف قربك وكذلك الصدقة أجره نقطع إبذن هللا أن العلم الذي ينتفع به ال ي -1

 اجلارية والولد الصاحل الذي يدعو لك.
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 ]ابب الصالة على الرسول صلى هللا عليه وسلم[
 

رضي هللا عنهما أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ن العاصعن عبد هللا بن عمرو ب
 { رواه مسلم.صلَّى هللا عليه هبا عشرا ،من صلَّى عليَّ صالةيقول:}

 -من فوائد هذا احلديث:
 بيان عظمة الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم. -1

 عشرا.هبا يصلي هللا عليك النيب أن الصالة الواحدة على  -2

 
ارج علينا النيب صلى هللا عليه وسلم فقلنا:  :قال ،رضي هللا عنه، حممد كعب بن عجرة وعن أيب 

اللهم صل ِّ على  :قولوافكيف نصلي عليك؟ قال: }، نسلم عليكقد علمنا كيف ، اي رسول هللا
وعلى آل ، إنك محيد. اللهم ابرك على حممد، كما صليت على آل إبراهيم،  وعلى آل حممد، حممد
 { متفق عليه.إنك محيد جميد، ابركت على آل إبراهيمكما ،  حممد

 -من فواد هذا احلديث:
 .اإلبراهيميةهي الصالة بيان أن أفضل الصالة  -1
 بيان حرص الصحابة على السؤال لطلب العلم. -2

 
قالوا اي رسول هللا كيف نصلي عليك؟ قال:  :قال ،رضي هللا عنه ،وعن أيب مُحيد السَّاعدي

، وابرك على حممد، كما صليت على إبراهيم  ،وعلى أزواجه وذريته ،ى حممدقولوا:اللهم صل ِّ عل}
 متفق عليه. {إنك محيد جميد ،كما ابركت على إبراهيم،  وعلى أزواجه وذريته

 -من فوائد هذا احلديث:
 .وهللا أعلم على النيب هلا صيغ وهذه من أحد صيغهاأن الصالة  -1
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 ]ابب اجلهاد[
 

ي هللا تعاىل عنهما قال: جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم عن عبد هللا بن عمرو رض
 {. متفق عليه.ففيهما فجاهدقال }، نعم :فقال {أحي والداك؟فقال:}، يستأذنه يف اجلهاد

 -من فوائد هذا احلديث:
 أن اجلهاد له فضل عظيم وهو ذروة سنام اإلسالم. -1

 .ل األعمالتقدمي بر الوالدين على اجلهاد فرب الوالدين من أفض -2

 
من قاتل قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: } :وعن أيب موسى األشعري رضي هللا تعاىل عنه قال

 {. متفق عليه.لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا

 -من فوائد هذا احلديث:
 بيان فضل القتال يف سبيل هللا. -1

 الفضل العظيم ملن قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا. -2
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 ]ابب فضل قراءة القرآن[ 
 

اقرؤوا القرآن فإنه }:عن أيب أُمامة رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول
 { رواه مسلم. أييت يوم القيامة شفيعاً ألصحابه

 -من فوائد هذا احلديث:
 أن القرآن شفيعاً لصاحبه الذي يقرأه. -1

 بيان فضل قراءة القرآن الكرمي. -2

 
اريكم من تعلم وعن عثمان بن عفان رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: }

 { رواه البخاري.القرآن وعلَّمه

 -من فوائد هذا احلديث:
 اخلريية العظيمة ملن يتعلم القرآن ويعلمه الناس. -1

 
 يرفع هبذا الكتاب إنَّ هللاوعن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: }

 .رواه مسلم {أقواما ويضع به آارين

 -من فوائد هذا احلديث:
 .العاملني مبا فيه أن القرآن يرفع أصحابه الذين يتلونه لياًل وهنارا-1
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 النصيحة[ يف ]ابب
 

الدين } :عن أيب رقية متيم بن أوس الداري رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال
{ رواه هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم} :قال اي رسول هللا قلنا ملن؟ ،{ةالنصيح
 مسلم.

  -من فوائد هذا احلديث:
ه أي إذا طلب منك ل ك فانصحمشروعية النصيحة وهي من حقوق املسلم وإذا استنصح -1

 فانصحه.النصيحة 

 
، لى هللا عليه وسلم على إقام الصالةعن جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه قال: ابيعت رسول هللا ص

 والنصح لكل مسلم. متفق عليه.، وإيتاء الزكاة

 -من فوائد هذا احلديث:
 .بيان عظمة النصيحة -1

 الناصح للخري على أجر عظيم. -2

 
ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألايه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: } ،عن أنس رضي هللا عنه

 {متفق عليه.حيب لنفسه ما

 -فوائد هذا احلديث: من

 ألايك كما حتب لنفسك. األمر أبن حتب -1
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 ]ابب بر الوالدين وصلة األرحام[
 

أي  :سألت النيب صلى هللا عليه وسلم :هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال عن أيب عبد الرمحن عبد
، {دينبر الوالقال:} ؟قلت: مث أي، {الصالة على وقتهاقال: } ؟العمل أحب إىل هللا تعاىل

 متفق عليه.  {اجلهاد يف سبيل هللاقلت: مث أي؟ قال: }

 -من فوائد هذا احلديث:
أن من أحب األعمال إىل هللا تعاىل بعد الصالة بر الوالدين وطاعة الوالدين الشك أهنا  -1

 من طاعة هللا.

 
لداً إالَّ أن ال عجزي ولٌد وا: }هللا صلى هللا عليه وسلمل عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسو 

 { رواه مسلم.فيعتقه ،فيشرتيه ،عجده مملوكاً 

 -من فوائد هذا احلديث:
 بيان عِّظم حق الوالدين على الولد. -1

 أن الولد ال يويف حق والديه إال  أن عجدهم مملوكني فيشرتيهم فيعتقهم. -2

 
، وصلين الرحم معلقة ابلعرش تقول:منوعن عائشة قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: }

 {متفق عليه.قطعه هللا، ومن قطعين ،وصله هللا

 -من فوائد هذا احلديث:
 احلث على صلة الرحم. -1

 أن قطيعة الرحم حمرمة وهي من كبائر الذنوب. -2

 من وصل رمحه وصله هللا ومن قطعها قطعه هللا. -3

 طول العمر.الرزق و  ةصلة الرحم سبب يف زايد -4

 النهي التام والتحذير عن قطيعة الرحم. -5
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 ]ابب ما أعدَّ هللا تعاىل للمؤمنني يف اجلنة[ 
 

أعَدْدت لعبادي الصاحلني وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:}
نـَْفٌس َما  واقرؤوا إْن شئتم:}َفاَل تـَْعَلمُ ، على قلب بشراطر وال أُذٌن مسعت وال ، ما ال عنٌي رأتْ 
ْن قُـ  َا َكانُوا يـَْعَمُلونَ رَّةِّ أَ ُأْافَِّي هَلُْم مِّ  [ متفق عليه.17{{ ]السجدة:ْعنُيٍ َجَزاًء مبِّ

 -من فوائد هذا احلديث:
 بيان فضل العبد الصاحل وأن له اجلنة. -1

أن العبد لو تفكر يف أفضل النعيم لن خيطر على ابله نعيم اجلنة ففيها ماال عنٌي رأت وال  -2
 أذٌن مسعت وال اطر على قلب بشر.

 
بن عبد هللا رضي هللا عنه قال: كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنظر إىل القمر  وعن جرير
 { متفق عليه.ضامون يف رؤيتهإنكم سرتون ربكم عِّياانً كما ترون هذا القمر ال تُ وقال:}، ليلة البدر

 -من فوائد هذا احلديث:
 أن من أفضل النعيم رؤية الرب تبارك وتعاىل. -1
 

إذا دال أهل اجلنةِّ اجلنة  عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: }وعن صهيب رضي هللا
تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: أمل تبيض وجوهنا؟ أمل تدالنا اجلنة وتنجنا  :يقول هللا تبارك وتعاىل

 { رواه مسلم.فما أعطوا شيئاً أحبَّ إليهم من النظر إىل رهبم، فيكشف احلجاب ؟من النار

 -هذا احلديث:من فوائد 
 هم من النار.يأن هللا يبيض وجوه عباده املؤمنني فيدالهم اجلنة وينج -1

 أن رؤية هللا تبارك وتعاىل أحب إليهم من كل شيء. -2
  

 ]ابب التواضع وخفض اجلناح للمؤمنني[ 
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، ما نقصت صدقة من مالأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: } ،عن أيب هريرة رضي هللا عنه
 {رواه مسلم. وما تواضع أحٌد هلل إالَّ رفعه هللا، د هللا عبداً بعفو إالَّ عزاوما زا

 -من فوائد هذا احلديث:
 أن الصدقة ال تنقص املال بل تزيده. -1

 أن التواضع هلل يرفعك هللا به. -2

 
وعن أنس رضي هللا عنه أنه مرَّ على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النيب صلى هللا عليه وسلم 

 متفق عليه.يفعله. 

 -من فوائد هذا احلديث:
 أن الصحابة كانوا حيرصون على إتباع النيب صلى هللا عليه وسلم. -1

 بيان تواضع النيب صلى هللا عليه وسلم يف فعله حني يسلم على الصبيان. -2

 
 إالَّ رعى الغنم ما بعث هللا نبياعن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: }، وعن أيب هريرة رضي هللا عنه

 { رواه البخاري.نعم كنت أرعاها على قراريط ألهل مكةفقال: } ؟قال أصحابه وأنت{

 -من فوائد هذا احلديث:
 بيان تواضع األنبياء ألهنم كانوا يرعون الغنم ونبينا صلى هللا عليه وسلم كان يرعاها. -1

 ]ابب الراب[ 
  

 وكاتبه هكلومؤ م آكل الراب عن جابر رضي هللا تعاىل عنه قال: لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسل
 وقال: هم سواء. رواه مسلم.، وشاهديه

 -من فوائد هذا احلديث:
 حترمي الراب وأنه من كبائر الذنوب. -1

 أن آكل الراب ومؤكله وكاتبه وشاهديه ملعونني كما جاء يف احلديث. -2
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ب ابلذهب الذهوعن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:}

{، رواه فمن زاد أو استزاد فهو رابً ، مثاًل مبثل، والفضة ابلفضة وزاًن بوزن، مثاًل مبثل، وزاًن بوزنٍ 
 مسلم.

وعن معمر بن عبد هللا رضي هللا تعاىل عنه قال:إين كنت أمسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 . رواه مسلم.{وكان طعامنا يومئذ الشعري، الطعام ابلطعام مثاًل مبثليقول:}
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 ]ابب فضل قيام الليل[ 
 

يقوم من الليل حىت تتفطر ، وعن عائشة رضي هللا عنها قالت: كان النيب صلى هللا عليه وسلم
تقدم من ذنبك وما أتار؟ قال:  لك ما وقد غفر ،رسول هللا اي، فقلت له:مل تصنع هذا، قدماه

 { متفق عليه.!أفال أكون عبداً شكوراً }

 -حلديث:من فوائد هذا ا
 بيان فضل قيام الليل. -1

 .العبادة فكان يقوم الليل حىت تتفطر قدماه علىبيان حرص النيب صلى هللا عليه وسلم  -2

 بيان فضل الشكر وأنه سبب لبقاء النعمة قال تعاىل]لئِّن شكرمت ألزيدنكم[. -3
 

بعد  أفضل الصياموعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:} 
 { رواه مسلم.وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل، رمضان شهر هللا احملرم

 -من فوائد هذا احلديث:
 بيان فضل الصيام يف رمضان وهو ركن من أركان اإلسالم. -1

 بيان فضل صيام شهر هللا احملرم. -2

 أفضل صالة بعد صالة الفريضة. ابيان فضل صالة الليل ألهن -3
 

فإذا  ،صالة الليل مثىن مثىنقال: }، صلى هللا عليه وسلم، أن النيب عنهماوعن ابن عمر رضي هللا 
 متفق عليه. افت الصبح فأوتر بواحدة{

 -من فوائد هذا احلديث:
 أن صالة الليل مثىن مثىن أي ركعتان ركعتان. -1

 .وأهنا سنة مؤكدة بيان فضل صالة الوتر -2
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 اخلامتة 
 

 االصاً لوجهه  أسأل هللا العلي العظيم أن عجعل هذا العمل
 الكرمي وأن ينفع به اإلسالم واملسلمني وأن يغفر لنا ذنوبنا

 وعجعلنا من أهل اجلنة الذين ال اوف عليهم وال هم حيزنون.
 وهللا ويل التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل وهو موالان فنعم املوىل ونعم النصري.

وهللا ورسوله ، ين ومن الشيطانوإن كان من اطٍأ فم، فإن كان من صواب فمن الواحد املنان
 وهللا أعلم بريئان.

 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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