احلمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم احلمد هلل الذي خلق
اإلنسان علمه البيان والصالة والسالم على الذي ال ينطق عن اهلوى إن

هو إال وحي يوحى أما بعد .فهذه فوائد من أحاديث النيب:

ول هِ
َعن ثَوبا َن  ،ر ِ
اَّللُ َع ْنهُ َ ،م ْو ََل ر ُس ِ
صلهى ه
ض َي ه
اَّلل َ
اَّللُ
ْ َْ
َ
َ
ب وال ِْفض ِ
هة َما نَ َز َل
َعلَْي ِه َو َسله َم  ،قَ َ
ال  :لَ هما نَ َز َل ِِف ال هذ َه ِ َ
ِ ِ
ال ُعمر ر ِ
اَّللُ َع ْنهُ  :أَنَا
ض َي ه
قَالُوا  :فَأَي ال َْمال نَتهخ ُذ ؟ فَ َق َ َ ُ َ
ول هِ
ال نَت ِ
اَّلل أَي الْم ِ
هخ ُذ
ال  :يَا َر ُس َ
ك  ،فَ َق َ
أَ ْعلَ ُم لَ ُك ْم ذَلِ َ
َ
ِ ِ
ِ ِ
سانًا
؟ فَ َق َال  " :ليَتهخ ْذ أ َ
َح ُد ُك ْم قَ لْبًا َشاك ًرا َول َ

ِ
اآلخرةِ
ذَاكِرا وَزوجةً ِ ِ
ً َ َْ َ
صاحلَةً تُعينُهُ َعلَى أ َْم ِر َ

"

رواه الرتمذي وصححه االلباين

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
الشرح اإلمجايل :
خيربنا ثوبان بن جيدد وهو م ن ص حابة الرس ول الك ري علي ه الص الة
والس الم أن ه ت ا نزل ع اآلي ة الرابع ة والبالث ون م ن س ورة التوب ة

وال ذين يكن زون ال ذهب والفض ة...س تس ا ل بع

الص حابة ِف

حضرة النيب ع ن أي اشش يا أفض ن م ن ات ال بع د أن علم وا مذم ة

الق ران الك ري للم ال اتكن وز ال ذي ال ينف ق ِف س بين

فك ان

جواب الن يب علي ه الص الة والس الم أن أفض ن م ن ال ذهب والفض ة

وجن ومتجي ده والبن ا علي ه وبق را ة
اللسان الذاكر بتقديس
ّ
عز ّ
ِ
ه
ين يَ ْذ ُك ُرو َن ه
اَّللَ
القران وقد مدح الذاكرين ِف كتابه العزيز{ :الذ َ
ِ
س ماو ِ
ِِ
اِ َو ْاش َْر ِ
ِ
قيَاماً َوقُ ُعوداً َو َعلَى ُجنُوِب ْم َويَتَ َف هك ُرو َن ِِف َخل ِْق ال ه َ َ
ع ه َذا ب ِ
اِالً س بحانَ َ ِ
اب النه ا ِر} ال
ك فَقنَ ا َع َذ َ
َُْ
َربهنَ ا َم ا َخلَ ْق َ َ َ
ث
عم ران191:س وترِي ب اللس ان بال ذكر م ن اشش يا ال ح ّ
عليه ا ال دين ت ا في ه م ن تقوي ة الص لة ب ل ات من وربّ ه ،ول ذا جي ب
عل ى اإلنس ان أن ي ذكر

ِف ك ن اشوق اِِ :ف الص باح ِف اتس ا

عند النوم وعند القيام منه ،عند الراحة وعند العمن،
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مشيا أو ركوباِ ،ف اتنزل وِف مكان العمن ,مث ذكر عليه الصالة

والسالم بعد ذلك القلب الشاكر وهو القلب الذي ال يرتدد ِف شكر
مسه خري,قال تعاَل َوإِ ْذ تَأَذه َن
موالها كلما أصابع صاحبه نعمة أو ّ
َرب ُك ْم لَئِ ْن َش َك ْرُُْت َشَ ِزي َدنه ُك ْمس إبراهيم 7س .وخيتم النيب حديبه بقوله
احلةً تُ ِعينه علَى أَم ِر ِ
وَزوجةً ِ
اآلخ َرةِس ذلك بأن تذكره بواجباته الدينية
ص َ ُُ َ ْ
َ َْ َ
وحتميه من الوقوع ِف احملرماِ فتحفظه ِف شرفه وماله وتساعده ِف
حتمن أوزار احلياة وِف تربية أبنائه تربية إسالمية وهلذا ّبل لنا رسول
اد ال ُْم ْ ِم ُن بَ ْع َد
استَ َف َ
مواصفاِ اترأة الصاحلة ِف حديث اخرَ :ما ْ
ِ
اَّلل َخي را لَهُ ِمن َزوج ٍة ص ِ
اع ْتهُ َوإِ ْن نَظََر إِل َْي َها
احلٍَة إِ ْن أ ََم َرَها أََِ َ
ْ َْ َ
تَ ْق َوى ه ْ ً
ِ
ص َح ْتهُ ِِف نَ ْف ِس َها َوَمالِهس
اب َع ْن َها نَ َ
ْس َم َعلَْي َها أَبَ هرتْهُ َوإِ ْن غَ َ
َس هرتْهُ َوإ ْن أَق َ
رواه بن ماجة.

كيف يكون قلب ات من:

 -1أن يكون سليما من الشهواِ  ،والشبهاِ  ،والشرك ،
واحلسد  ،والغن  ،والغش  ..قال تعاَل  { :إال من أتى

سليم } .

 -2اإلنابة إَل

..وهي مين القلب بالتضرع والدعا  ..قال تعاَل

{ من خشي الرمحن بالغيب وجا بقلب منيب } .

-3االِمئنان بذكر

 .قال تعاَل  {:أال بذكر

 -4التقوى  ..وعالمته أن يعظم شعائر
يعظم شعائر

بقلب

تطمئن القلوب }

 ..قال تعاَل  {:ومن

فإهنا من تقوى القلوب } .

 -5اخلوف من عدم قبول اشعمالقال تعاَل  {:والذين ي تون ما اتوا
وقلوِبم وجلة أهنم إَل رِبم راجعون. } .

كيف يكون القلب شاكرا ؟

شكر القلب  :فمعناه  :أن يستشعر القلب قيمة النعم ال أنعمها
النعم اجلليلة
على عبده  ،وأن ينعقد على االعرتاف بأن اتنعم ِبذه َ
هو وحده ال شريك له  ،قال تعاَل  :وما بِ ُكم ِمن نِّعم ٍة فَ ِمن ِّ
اَّلل
ََ
ّ َْ َ
س النحن. 53 /
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فإن الشكر الذي هو رأس اإلميان مبين على ثالثة أركان :

بنعم
-1اعرتاف القلب َ
ِبا  ،والبنا على

-3وعبادته .

كلها عليه  ،وعلى غ ريه  ،والتح د

ِبا -2 ،واالستعانة ِبا على ِاعة اتنعم ،

فما هي مثراِ الشكر ؟

 -1الزي ادة م ن ع ز وج ن َوإِ ْذ تَ أَذه َن َرب ُك ْم لَ ئِ ْن َش َك ْرُُْت
ش ِديد .س
َشَ ِزي َدنه ُك ْم َولَئِ ْن َك َف ْرُُْت إِ هن َع َذ ِاِب لَ َ
 -2حف ا ال نعم ودوامه ا وم ن ات أثوراِ ال يتناقله ا الن اس
وبالشكر تدوم النعمس

 -3اجلزا الّذي ادخ ره تع اَل للش اكرين َوَم ا َك ا َن لِ نَ ْف ٍ
س أَ ْن
وِ إِهال بِِإ ْذ ِن هِ ِ
اب ال دنْ يَا نُ ْ تِ ِه ِمنْ َه ا
متَُ َ
اَّلل كتَابًا ُم َ هج ًال َوَم ْن يُ ِر ْد ثَ َو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب ْاآلَخ َرة نُ ْ ت ه م ْن َه ا َو َس نَ ْج ِزي ال ه
ين  .س
َوَم ْن يُ ِر ْد ثَ َو َ
ش اك ِر َ
145س ال عمران .

اد ْاآل َِخ َرَة َو َس َعى َهلَ ا
 -4ش كر تع اَل هل م س عيهم َوَم ْن أ ََر َ
ورا س
َس ْعيَ َها َو ُه َو ُم ْ ِمن فَأُولَئِ َ
ك َكا َن َس ْعيُ ُه ْم َم ْش ُك ً
 -5الشاكرون خاصة وأحب اهه  ,شهن م ِف ع امل العب اد قلي ن
وقلين من عبادي الشكور س .

 -6ف رح الش اكرين وش وقهم ت ا خب ز هل م م ن عظ يم اجل زا
وشوقهم لنيله .

 -7إكب ارهم م ن ص نائو اتع روف ِف العب اد فش كرهم نف و ت ن
حوهلم من الناس .

 -8ال جيح دون معروف اً وف د إل يهم م ن أح د ب ن تله ألس نتهم
بشكر من فعله معهم .

 -9الص رب واحلل م خل ق الش اكرين ف رتاهم يس عون اخلل ق م ن
ويتحمل ون م ا يص در ع نهم م ن إس ا ة ويق ابلون ذل ك
ح وهلم
ّ
بالصفح واتغفرة  .ختلقاً بأخالق

.

 -11الك رم والس خا دأب الش اكرين ختلق اً ل ق
وتأسياً برسوله صلى عليه وسلم .
ّ
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مثراِ ذكر

 -3إذا كانع النجاة ِف اآلخرة متوقفة على سالمة القلوب ،فينبغي

:

 -1حيي القلوب  -2الذكر شفا  -3يكون

جليسه وحمادثه

وأنيسه  -4حسن اشفعال ِف السر والعالنيه  -5قوِ اشرواح

 -6مفتاح الصالح  -7حتيوا أفضن حياة  -8يسلك به ِريق
النجاة  -9نور العقن  -11حياة النفوس -11جال الصدور

 -12ينزل الرمحة  - 13مطرده للشيطان عن اإلمام علي عليه
السالم " ذكر

مطرده للشيطان "  -14يربى من النفاق .

فوائد الزوجة الصاحلة

 -1بالزوجة الصاحلة  :تزداد علما و فهما و إميانا و عمال و
توفيقا من

 -2.بالزوجة الصاحلة  :تزداد بركة ِف الدنيا بسبب

تقواها و دعائها لك  -3.بالزوجة الصاحلة  :تنال الشفاعة و

اتغفرة ِف اآلخرة و بالتايل اجلنة .

ِ
الصاحلة:
صفاِ للزوجة

-1وا ِزن بل الوقع واالهتمام الذي يُعطى للزوج ولألِفال
شعر بأمهيته
وللمنزل ِف الداخن واخلارج2-.جتعن زوجها يَ ُ
وباالحتياج إليه-3.جتعن زوجها ِف أمان من ناحية َع ِ
طفها وحمبتها

قيمها وأفكارها ومعتقداهتا من قيم وأفكار
تتقارب ُ
لهَ -4.
ومعتقداِ زوجهاُ -5.حتافا على جعن اتنزل أني ًقا ومرحيًا ومكانًا
ِ
مشجعًا لإلقامةُ -6.روحها َم ِرحة وغري سريعة الغضب.
ّ

الفوائد :

 -1إن اإلسالم مل يهتم بشي ِف اإلنسان بقدر ما اهتم بقلبه،
فقد جعن هذه اتضغة الصغرية هي بيع اإلميان وموقو الصدق

وحملة اإلخالص ،بن وكن أعمال اإلميان من خوف ورجا وإنابة

وتوكن وحمبة وإخباِ إمنا حملها القلب.

 -2جعن

قبول اشعمال وتفاضلها حبسب ما ِف القلوب من صدق

وإخالص؛ فإذا فرغ القلب عن ذلك وفسد ردِ اشعمال على

أصحاِبا ،فعند ذلك كم من قائم ليس له من قيامه إال ِول السهر،

وكم من صائم ليس له من صيامه إال اجلوع والعطش.
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أن تكون مقاماِ الناس ِف الدنيا أيضا على حسب ما ِف قلوِبم من
اإلميان والتقوى فليسع قيمة اتر بقدر ماله أو حبسن ثوبه أو بنوع

جتارته وال حىت باجلاه واتنصب وإمنا كما قال تعاَل " إن أكرمكم
عند

أتقاكم".

َ َّ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ً َ ً َ َ ً
(لِيتخِذ أحدكم قلبا شاكِرا ولِسانا
َ ً ََ ْ ًَ َ ًَ
الحة)
ذاكِرا وزوجة ص ِ

 -4إن إصالح القلوب يرتتب عليه صحة اشعمال ،وصحة السرية،
وصحة التصرفاِ ،والسلوكياِ ،وكبري من التناقضاِ إمنا حتد

من اتخالفة ،من خمالفة الباِن للظاهر ،والظاهر للباِن.

 -5صاحب القلب السليم ،صاحب البصرية الصحيحة ،يكون
ِيباً حبيث يشم أهن اخلري منه رائحة روحه على بدنه وثيابه ،وإن مل

يضو ِيباً.
 -6إن االستحيا من

عز وجن إذا ذكره العبد دافو لرتك

اتعصية ،إنه يصلح القلب ،وأن يتذكر العبد اتسا لة بل يدي

عز وجن ،هذه الوظائف ،وهذه الشهاداِ ،وهذه اجلامعاِ ،وهذه
القصور ،هذه البيوِ ،هذا النعيم إمنا هو زائن ونغادر ،والنيب عليه
الصالة والسالم شبهه برجن استظن ِف ظن شجرة مث راح وتركها،

هو ظن زائن ،وِف اجلنة ظن ممدود ال يزول وال ينحسر.

 -7ذكر

نعمة كربى ،ومنحة عظمى ،به تستجلب النعم ،ومببله

تستدفو النقم ،وهو قوِ القلوب ،وقرة العيون ،وسرور النفوس،
وروح احلياة ،وحياة اشرواح .ما أشد حاجة العباد إليه ،وما أعظم

ضرورهتم إليه ،ال يستغين عنه اتسلم حبال من اشحوال.
ِ -8ذكر أكرب من كن شي وأفضن كن شي  ،قال تعاَل{ :اتْ ُن
ما أ ِ
ك ِم َن الْكِتَ ِ
ص َالةَ تَ ْن َهى َع ِن
ص َالةَ إِ هن ال ه
اب َوأَقِ ِم ال ه
ُوح َي إِل َْي َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل أَ ْكبَ ُر} [العنكبوِ]45 :
شا َوال ُْمنْ َكر َولَذ ْك ُر ه
الْ َف ْح َ
 -9الزوجة الصاحلة هي سبب سعادة لزوجها وأبنائها بن وشسرهتا
مجيعا ،فهي تَع ِرف حقوقها وواجباهتا.
ً
و اعلم ....

وصلى

على حممد وعلى اله وصحبه وسلم .
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فوائد من احاديث النبي صلى اهلل عليه وسلم
هتدى وال تباع

وال تنسونا من صاحل دعائكم

َ
أعدها (عزمي إبراهيم عزيز)
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