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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على خامت املرسلني ،نبينا ورسولنا دمحم ،

وعلى آله وصحبه ،ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين ..أما بعد :

فاحلمد هلل على ما وفقين إليه وأرشدين عليه من مجع ملئتني سنة من سنن الرسول عليه الصالة والسالم
الصحيحة و املنتقاة من صحيحي اإلمامني البخاري ومسلم ،أو مما صححه أو حسنه اإلمام األلباين
رمحهم هللا أمجعني ،وقد استفدت أيضا من كتاب األذكار للنووي ،وكتاب ألف سنة يف اليوم والليلة
للحسينان ،وكتاب  011سنة ثبتة لشعبة توعية اجلاليات ابلزلفي ،وشروحات الشيخ ابن عثيمني رمحه
هللا ،ومن مواقع عدة كموقع املسلم [ السنن العشرون املرتوكة واملهجورة ] ،وموقع طريق اإلسالم [ إحياء
] للسرجاين ،وموقع اإلسالم سؤال وجواب .
☆وقد حرصت يف مجعي هذا؛ التنويع يف السنن بني ما غفل عنه الناس ،أو حجهل فضلها ،أو قل
العمل هبا ،وبني سنن مناسبة للحال والواقع.
☆ سيالحظ القارئ أن السنن ال جيمعها موضوع معني ،وذلك ألهنا مجع ملا مت نشره خالل سنتني يف
برانمج احملادثت (الواتساب) ،فهي متنوعة وخمتلفة حسب اختالف األحداث واألزمان املرسل فيها كل
(سنة نبوية).
هذا الكتاب هدية لكل من يرجو أن ينضر هللا وجه ،لكل من يطمح أن تصيبه دعوة رسولنا صلى
هللا عليه وسلم الكرمية بقوله:
ِّ
بِّ 
" نَضَّر هللا ً ِّ
حام ِّلف ْق ٍهِّ 
غري فقيه،
يس َم ْعها ،حفر َّ
َ ح
عبدا مس َع مقالَِّيتَ ،فو َعاها وحفظَها ،حمثَّ َّأداها إىل َم ْن مل ْ
ٍ
وربِّ 
حام ِّلفقهإىل من هو أف َقهح منه ."....صححه األلباين
َّ
فها هي |• °الدرر املئون من سنن خامت املرسلني  |•°بني أيديكم منسقة وجاهزة للحفظ
واإلرسال مجلة أو تفصيال وذاك أفضل وأكثر فائدة ..وهللا تعاىل أعلم.

حنان بنت صالح الغامدي
اجلمعة 0341/5/72ه
@HananSaleh4
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من سنن الرسول ﷺ:
( °•| )1مسح أثر النوم عن الوجه ابليد:
وقد نص على استحبابه النووي وابن حجر حلديث [ فاستيقظ رسول اهلل ﷺ
فجلس يمسح النوم عن وجه بيده ] رواه مسلم.

( °•| )2النطق ابلشهادتني بعد الفراغ من الوضوء:
ول َِّّ
اّلل ﷺ " :مَا ِم ْنكُمْ مِ ْ
ن
َع ْن حع ْقبَةَ بْ ِّن َع ِّام ٍر عن عح َمر رضي هللا عنهما قَ َال  :قَ َال َر حس َ
َضأُ َفيُبْلِغُ أَوْ فَ ُيسْبِغُ ا ْلوَضُوءَ ثُمَ يَقُولُ  :أَشْهَدُ أَنْ لَا ِإلَهَ إِلَا اللَهُ
أَحَدٍ يَ َتو َ
الثمَا ِنيَةُ يَدْخُلُ مِنْ
وَأَنَ مُحَمَدًا عَبْدُ اللَهِ وَرَسُولُهُ إِلَا فُ ِتحَتْ لَهُ أَ ْبوَابُ الْجَنَةِ َ
أَيِهَا شَاء " .رواه مسلم
زاد الرتمذي  " :اللَهُمَ اجْعَ ْلنِي مِنْ التَوَابِينَ وَاجْعَ ْلنِي مِنْ ا ْلمُتَطَهِرِينَ "  .صححه
األلباين
( °•| )3املصافحة عند اللقاء:
قال ﷺ " :مَا مِنْ ُمسْ ِل َميْنِ يَلْتَ ِقيَانِ َفيَتَصَافَحَانِ إِلَا غُفِرَ لَ ُهمَا قَبْلَ أَنْ
يَفْتَرِقَا " .رواه أبو داود وصححه األلباين
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( °•| )4الدعاء للمسلمني بظهر الغيب:
عن أيب الدرداء هنع هللا يضر  ،أنه مسع رسول هللا ﷺ يقول " :من دعا ألخيه بظهر الغيب،

ك ال ُموَكَلُ به :آمين  ،ولك بمثل " رواه مسلم.
قال المَ َل ُ
( °•| )5اجللوس يف املصلى بعد صالة الفجر حىت تطلع الشمس :
عن جابر بن مسرة هنع هللا يضر  (( :أن النبي ﷺ كان إذا صلى الفجر جلس في

مصاله حتى تطلع الشمس حسنا )) رواه مسلم.

( °•| )6الدعاء عند مساع صياح الديك  ،والتعوذ عند مساع هنيق احلمار:
عن أيب هريرة هنع هللا يضر ،أن النيب ﷺ قال " :إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا اهلل من
فضله ،فإنها رأت مَ َلكًا  ،وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا باهلل من

الشيطان  ،فإنها رأت شيطانًا " .متفق عليه

( °•| )7تعريض اجلسم للمطر عند نزوله:
عن أنس هنع هللا يضر قال (( :أصابنا ونحن مع رسول اهلل ﷺ مطرٌ .قال :فحسر [
أي :كشف] رسول اهلل ﷺ ثوبه حتَى أصابه من المطر ،فقلنا :يا رسول

اهلل!! لم صنعت هذا؟ .قال" :ألنَه حديث عهد بربِه ") .رواه مسلم

الدرر المئون من سنن خاتم المرسلنن 11
الجزء 2-1

( °•| )8النهي عن أن حُيَ ِّدث املرء بكل ما مسع:
عن حفص بن عاصم هنع هللا يضر قال :قال رسول هللا ﷺ " :كفى بالمرء إثمًأ أن

ُيحَدِث بكل ما سمع " .رواه مسلم

( °•| )9الدعاء حني نزول أي منزل أو أي مكان :
عن خولة بنت حكيم اهنع هللا يضر قالت :مسعت رسول هللا ﷺ يقول " :من نزل منزالً ثم
قال :أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق ،لم يضره شيء ،حتى

يرتحل من منزله ذلك " .رواه مسلم
( °•| )11الدعاء عندما تعصف الريح:
عن عائشة هنع هللا يضر قالت :كان النيب ﷺ إذا عصفت الريح قال " :اللهم إني أسألك
خيرها  ،وخير ما فيها ،وخير ما أُرسلت به ،وأعوذ بك من شرها ،وشر

ما فيها ،وشر ما أُرسلت به " .رواه مسلم
( °•| )11إعالم املسلم أخيه أنه ُيبه:
عن املقدام بن معدي كرب هنع هللا يضرَّ ،
أن النيب ﷺ قال " :إذا أحب أحدكم أخاه،
فليُعْلِمه أنه يحبه " .رواه أمحد ،وحسنه األلباين
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( °•| )12املضمضة من اللنب :
عن ابن عباس هنع هللا يضر ،أن رسول هللا ﷺ شرب لبنًا فمضمض ،وقال " :إن له

دسمًا " .متفق عليه.

كف ِّ
(ُّ °•| )13
الصبيان عن اخلروج من املنزل عند أول قدوم اللَّيل ،وتغطية اإلانء يف
اللَّيل:
عن جابر هنع هللا يضر قال :قال رسول هللا ﷺ  " :إذا كان جنح الليل أو أمسيتم،
فكفُوا صبيانكم؛ فإنَ الشَيطان ينتشر حينئذ ،فإذا ذهب ساعة من الليل،
فخلوهم ،وأغلقوا األبواب ،واذكروا اسم اهلل ،فإنَ الشَيطان ال يفتح بابًا
مغلقاً ،وأوكوا قربكم ،واذكروا اسم اهلل ،وخمِروا آنيتكم ،واذكروا اسم

أن تعرضوا عليه شيئاً ،وأطفئوا مصابيحكم " .متفق عليه
اهلل ،ولو َ
( °•| )14لعـق األصابع قبل مسحها أو غسلها:
عن ابن عباس رضي هللا عنهماَّ :
َّيب ﷺ قال " :إذا أكل أحدكم؛ فال يمسح
أن الن َّ
يده؛ حتَى يَلعقها أو يُلعقها " .متفق عليه

وعن جابر هنع هللا يضر (( :أَنَ النَبِيَ ﷺ َأمَرَ بِلَ ْعقِ األَصَابِعِ وَالصَحْفَةِ ،وَقَالَ" :

ال تَدْرُونَ فِي أَيِهِ الْبَرَكَةُ " )) .رواه مسلم
إِنَكُمْ َ
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شا َشة وطالقة الوجه والتبسم:
( °•| )15البَ َ
عن أيب ذر هنع هللا يضر قال :قال يل النيب ﷺ  " :ال تحقرن من المعروف شيئا  ،ولو

أن تلقى أخاك بوجه طلق " .رواه مسلم

وعنه هنع هللا يضر ،قال :قال ﷺ " :تبسُمك في وجه أخيك لك صدقة " .صححه
األلباين
( °•| )16نفض الفراش قبل النوم:
عن أيب هريرة هنع هللا يضر قال  :قال رسول هللا ﷺ ":إذا أوى أحدكم إلى فراشه
فليأخذ داخِلَة إزاره فلينفض بها فراشه  ،ويسم اهلل  ،فإنه ال يعلم ما خلفه

بعده على فراشه " .رواه مسلم
حىت ينزعها اآلخـر:
( °•| )17عدم نزع اليد عند املصافحة َّ
عن أنس هنع هللا يضر قال (( :كان رسول اهلل ﷺ إذا صافح رجالً لم يترك يده؛

صححه األلباين
حتَى يكون المصافح هو التَارك ليد رسول اهلل ﷺ )) َّ .
وتذكر:
قول رسول هللا ﷺ" :ما مِن ُمسْ ِلمَينِ يلتَقيانِ فيتَصافَحانِ ،إلَا غُفِرَ لَهُما قبلَ

أن يَتفرَقا" .صححه األلباين
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( °•| )18اإلكثار من الدعاء قبل التسليم :
التحِيَاتُ لِلَ ِه
قال رسول هللا ﷺ« :فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَلَاةِ فَ ْليَقُلَْ :
حمَةُ اهللِ وَبَرَكَاتُهُ ،السَلَامُ
وَالصَ َلوَاتُ وَالطَيِبَاتُ السَلَامُ عَلَ ْيكَ أَيُهَا النَبِيُ وَرَ ْ
وعَلَى عِبَادِ اهللِ الصَا ِلحِينَ ،فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَ عَبْدٍ لِلَهِ صَالِحٍ فِي
عَ َل ْينَا َ
السمَاءِ وَ الْأَ ْرضِ ،أَشْهَدُ أَنْ لَا ِإلَهَ إِلَا اهللُ ،وَأَشْهَدُ أَنَ مُحَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
َ
الدعَاءِ َأعْجَبَهُ ِإ َليْهِ
سأَلَةِ مَا شَاءَ» ويف رواية «ثُمَ يَ َتخَيَرُ مِنَ ُ
ثُمَ يَ َتخَيَرُ مِنَ ا ْلمَ ْ

َفيَ ْدعُو» .رواه البخاري ومسلم

( °•| )19إهداء الطعام بني اجلريان :
عن أيب ذر الغفاري هنع هللا يضر قال :إن خليلي ﷺ أوصاني " :إِذَا طَ َبخْتَ مَرَقًا

َفأَكْثِرْ مَاءَهُ ،ثُمَ انْظُرْ أَهْلَ َبيْتٍ مِنْ جِيرَا ِنكََ ،فأَصِبْهُمْ ِمنْهَا ِبمَعْرُوفٍ ".
رواه مسلم.
وعن أيب هريرة هنع هللا يضر عن النيب ﷺ قال " :يَا ِنسَاءَ ال ُمسْ ِلمَاتِ ،الَ تَحْقِرَنَ جَا َرةٌ

لِجَارَتِهَاَ ،ولَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ " .رواه البخاري.
السجود ُّ
للشكر عند حصول ما يسر ،واندفاع ما يكره :
(ُّ °•| )21
َّيب ﷺ  (( :أَنَهُ كَانَ إِذَا جَاءَهُ َأمْرُ سُرُورٍ أَوْ ُبشِرَ بِهِ
َع ْن أَِّيب بَكَْرَة هنع هللا يضر َع ْن النِّ ِّ
خَرَ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَهِ )) .رواه أبو داود ،وصححه األلباين
قال ابن القيم يف زاد املعاد [ :وكان من هديه ﷺ وهدي أصحابه ،سجود الشُّكر عند جتدُّد

نعمة تسر ،أو اندفاع نقمة ].
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( °•| )21قول [ أبشر ] ملن طلب منه حاجة:
يف الصحيحني أن أعرابياً قال  :أال تحنجز يل اي دمحم ما وعدتين؟ فقال ﷺ " :أبشر ".
رواه البخاري ومسلم
قال ابن هبرية رمحه هللا  " :فيه أن الرجل إذا طحلب منه حاجة أن يقول  :أبشر ".

( °•| )22االستغفار للوالدين♥ :
عن أيب هريرة هنع هللا يضر عن النيب ﷺ قال  " :إنَ الرجل لتُرفع درجتُه في الجنَة

فيقول  :أنَى هذا؟ فيقال  :باستغفار ولدك لك " .رواه ابن ماجه وصححه
األلباين
( °•| )23دعاء التعار من الليل :
ال ﺇله
عن عباﺩﺓ بن ﺍلصامت هنع هللا يضر عن ﺍلنبي ﷺ قاﻝ  " :من تعاﺭ من ﺍلليل فقاﻝ :
ﺇال ﺍلله ﻭحدﻩ ال شريك له له ﺍلملك ﻭله ﺍلحمد ﻭهو على كل شيﺀ

ﻭال حوﻝ ﻭال
ﻭال ﺇله ﺇال ﺍلله ،ﻭﺍلله ﺃكبر ،
قدير ،ﺍلحمد لله ،ﻭسبحاﻥ ﺍلله ،
قوﺓ ﺇال بالله ،ثم قاﻝ :ﺍللهم ﺍغفر لي ،ﺃﻭ ﺩعا؛ ﺍستجيب له .فإﻥ توضأ

ﻭصلى قبلت صالته " .ﺃخرجه ﺍلبخاﺭﻱ
معىن ( تعاﺭ ) ﺍﻱ :ﺍنتبه من نومه .

قال الشيخ العباد يف شرح سنن ايب داود :
" قوله( [ :من تعار من الليل) ] يدخل يف هذا ما إذا استيقظ من غري إرادة منه ،أو عمل شيئاً ينبهه
ليقوم ،فكل ذلك داخل؛ ألن كله استيقاظ سواء كان بسبب أو بغري سبب".
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( °•| )24تعويذ األوالد من كل مكروه :
عن ابن عباس هنع هللا يضر قال :كان رسول اهلل ﷺ يعوِذ الحسن والحسين  -رضي
هللا عنهما  " :-أعيذُكما بكلمات اهلل التامَة ،من كل شيطان وهامَة ،ومن
كل عين المَة " ،ويقول " :إن أباكما كان يعوِذ بهما إسماعيل وإسحاق " .
رواه البخاري
( °•| )25معاونة األهل يف أعمال املنزل :
ألت عائشة اهنع هللا يضر ما كان النيب ﷺ يصنع يف بيته؟ قالت (( :كان
عن األسود قالَ :س ح
يكون في مهنة أهله (أي :خدمتهم) ،فإذا حضرت الصالة خرج إلى الصالة

)) .رواه البخاري
( °•| )26أداء صالة النافلة يف البيت :
عن جابر هنع هللا يضر قال :قال رسول هللا ﷺ  " :إذا قضى أحدكم الصالة في مسجده

فليجعل لبيته نصيبًا من صالته ،فإن اهلل جاعل في بيته من صالته خيرا ".
رواه مسلم
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( °•| )27ملن رأى شيئاً فأعجبه وخشي أن يصيبه ابلعني :
قال رسول هللا ﷺ  " :إذا رأى أحدكم من أخيه ،أو من نفسه ،أو من ماله

ما يعجبه فليدع له بالبركة ،فإن العين حق " .صححه األلباين
( مثل :ابرك هللا لك فيه ،ابرك هللا لك أو اللهم ابرك عليه ).

( °•| )28صالة النافلة على الراحلة للمسافر:
ال  (( :كَانَ النَبِيُ ﷺ يُصَلِي فِى السَفَ ِ
ر
َع ِّن ابْ ِّن عح َمَر  -رضي هللا عنهما  -قَ َ
الليْلِ ،إِالَ الْفَرَا ِئضَ ،وَيُوتِرُ
الةَ َ
ص َ
حيْثُ تَوَجَهَتْ بِهِ يُو ِمئُ إِيمَاءً َ
عَلَى رَاحِلَتِهِ َ

عَلَى رَاحِلَتِهِ )) .رواه البخاري
( °•| )29الغرس والزراعة :
فعن رسول هللا ﷺ أنه قال " :ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا

فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقة " .أخرجه البخاري
ومسلم
وعنه أيضا قال " :ما من مسلم يغرس غرسا إال كان ما أكل منه له صدقة،
وما سرق منه له صدقة ،وما أكل السبع فهو له صدقة ،وما أكلت الطير

فهو له صدقة ،وال يرزؤه أحد إال كان له صدقة " .أخرجه مسلم
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( °•| )31إرشاد التائه والضال يف طريقه :
عن أيب ذر هنع هللا يضر ،قال :قال رسول هللا ﷺ  ":وإرشادك الرَجل في أرض الضَالل

لك صدقة ".
وقد جاء يف احلديث نفسه سنن عديدة حث عليها رسولنا الكرمي ﷺ:
تبسمك يف وجه أخيك لك صدقة ،وأمرك ابملعروف وهنيك عن املنكر صدقة ،وإرشادك
قال ﷺُّ " :
الرديء البصر لك صدقة ،وإماطتك احلجر
للرجل َّ
الرجل يف أرض الضَّالل لك صدقة ،وبصرك َّ
َّ
َّ
والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة ،وإفراغك من دلوك يف دلو أخيك لك صدقة" .صححه
األلباين

( °•| )31الصالة عند رؤية ما يكره يف املنام ،وترك التحدث به:
قال ﷺ  ..." :فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا َيكْرَهُ فَ ْليَقُمْ فَ ْليُصَلِ وَال ُيحَدِثْ بِهَا

النَاسَ " .رواه مسلم
وقال ﷺ  " :إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها ،فإنما هى من اهلل ،فليحمد اهلل
عليها ،وليتحدث بها ،وإذا رأى غير ذلك مما يكره ،فإنما هى من الشيطان،

فليستعذ باهلل من شرها ،وال يذكرها ألحد ،فإنها ال تضره " .رواه البخاري
( °•| )32السحور ،واستحباب السحور [ابلتمر]:
قال ﷺ  " :تسحروا فإن في السحور بركة " .رواه البخاري ومسلم
َّيب ﷺ قال " :نعم سحور المؤمن التَمر " .رواه أبو
وعن أيب هريرة هنع هللا يضر ،عن الن ِّ
وصححه األلباين
داودَّ ،
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( °•| )33افتتاح قيام الليل بركعتني خفيفتني :
عن عائشة اهنع هللا يضر قالت (( :كان رسول اهلل ﷺ إذا قام من الليل ليصلي

افتتح صالته بركعتين خفيفتين )) .رواه مسلم

وعن أيب هريرة هنع هللا يضر عن النيب ﷺ قال " :إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح

صالته بركعتين خفيفتين " .رواه مسلم
( °•| )34السواك بعد كل سالم من [قيام الليل] :
عن ابن عباس هنع هللا يضر قال (( :كان رسول اهلل ﷺ يصلي من الليل ركعتين،

ثم ينصرف فيستاك )) .صححه األلباين
( °•| )35صالة ركعتني بني كل أذانني (أي:بني األذان واإلقامة):
عن عبد هللا بن مغفل هنع هللا يضر قال :قال رسول هللا ﷺ " :بين كل أذانين صالة بين

كل أذانين صالة بين كل أذانين صالة وقال في الثالثة :لمن شاء " .متفق

عليه
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( °•| )36افتتاح صالة الليل بعد تكبرية اإلحرام بدعاء االستفتاح :
عن عائشة هنع هللا يضر قالت :كان ﷺ إذا قام من الليل افتتح صالته « :اللهم رب
جبرائيل ،وميكائيل ،وإسرافيل ،فاطر السماوات واألرض ،عالم الغيب
والشهادة ،أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ،اهدني لما

اختلف فيه من الحق بإذنك ،إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم »
رواه مسلم.
( °•| )37اجلد واالجتهاد يف العشر األواخر من رمضان؛ الزائد عن اجتهاده يف غريه
من األايم:
عن عائشة اهنع هللا يضر قالت  " :كان رسول اهلل ﷺ يجتهد في العشر األواخر ما

ال يجتهد في غيره " .رواه مسلم
وقالت أيضاً اهنع هللا يضر فيما رواه اإلمام مسلم  " :كان رسول اهلل إذا دخل العشر ،أحيا
ليله ،وأيقظ أهله ،وج َد  ،وشد المئزر " .

( °•| )38عقد التسبيح والتهليل وحنومها (ابليد):
معىن " عقد التسبيح " أي  :عدُّه .

َع ْن يح َسْيـَرَة
وَالتَهْلِيلِ

بِّ ِّ
ِالتسْبِي ِ
ح
ال لنا رسول هللا ﷺ ":عَ َل ْيكُنَ ب َ
ت  :قَ َ
نت َايسر اهنع هللا يضر قَالَ ْ
وَالتَقْدِيسِ وَاعْقِدْنَ بِا ْلأَنَامِلِ فَإِنَهُنَ َمسْئُولَاتٌ ُمسْتَنْطَقَاتٌ وَلَا

وحسنه األلباين
تَغْفُلْنَ فَتَ ْن َ
سيْ َن الرَحْمَةَ " .رواه الرتمذي وأبو داودَّ ،
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( °•| )39احتساب النفقة على األهل:
عن أيب مسعود البدري هنع هللا يضر  ،عن النيب ﷺ قال " :إن المسلم إذا أنفق على أهله

نفقة ،وهو يحتسبُها ،كانت له صدقة " .رواه مسلم

( °•| )41الذهاب إىل مصلى العيد من طريق ،والعودة من طريق آخر:
عن جابر هنع هللا يضر قال " :كان النبي ﷺ إذا كان يوم عيد خالف الطريق " .رواه
البخاري.

( °•| )41املداومة على العمل الصاحل وإن قل:
عن عائشة اهنع هللا يضر ،أهنا قالت :حسئل رسول هللا ﷺ (( :أي األعمال أحب إىل هللا؟))
قل " .متفق عليه
قال " :أدوَمها وإن َ
( °•| )42اإلكثار من الدعاء حال الرخاء:
عنْدَ الشَدَائِدِ وَالكَرْبِ
اّلل ﷺ " :مَنْ سَرَهُ أَنْ َيسْتَجِيبَ اللَهُ لَهُ ِ
قال َر حس ح
ول َّ
فَ ْل ُيكْثِرِ الدُعَاءَ فِي الرَخَا ِء " .حسنه األلباين
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( °•| )43اإلحسان إىل اخلدم:
عن أيب ذر هنع هللا يضر أن رسول هللا ﷺ قال " :هم إخوانكم جعلهم اهلل تحت أيديكم
فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون وال تكلفوهم ما يغلبهم

فإن كلفتموهم فأعينوهم " .صحيح مسلم
( °•| )44العفو عن اخلدم عند اخلطأ؛ وتكرار هذا العفو:
عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال :جاء رجل إىل النيب ﷺ فقال :اي رسول هللا
كم نعفو عن اخلادم؟ فصمت ،مث أعاد عليه الكالم ،فصمت ،فلما كان يف الثالثة قال:

" اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرة " .صححه األلباين
( °•| )45وضع اليد اليمىن على اخلد عند النوم :

فصةَ اهنع هللا يضر " :أَنَ النَبِيَ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ اليمنى َتحْتَ
عن َح َ
ك َيوْ َم تَبْعَثُ عِبَادَكَ " .صححه األلباين
ُم قِنِي عَذَابَ َ
ُم يَقُولُ :اللَه َ
خَدِهِ ،ث َ

( °•| )46لبس النعل ابليمني ،وخلعه ابلشمال :
عن أيب هريرة هنع هللا يضر قـال :قـال رسـول هللا ﷺ " :إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى ،

وإذا خلع فليبدأ بالشمال ،ولينعلهما جميعًا ،أو ليخلعهما جميعًا " .متفق عليه
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( °•| )47اهتمام املسلم أبمر أخيه املسلم؛ كاهتمامه أبمر نفسه وأهله :
قال رسول هللا ﷺ  " :المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك

بين أصابعه " .متفق عليه
وقال ﷺ  " :مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد

إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" .رواه مسلم
وقال ايضا عليه الصالة والسالم ":ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب

لنفسه" .متفق عليه.
( °•| )48فضل ذكر ~[سبحان هللا وحبمده عدد خلقه:]....
روى اإلمام مسلم وغريه من حديث جويرية اهنع هللا يضر أن النبي ﷺ خرج من عندها
بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ،ثم رجع بعد أن أضحى وهي

جالسة ،فقال " :ما زلت على الحال التي فارقتك عليها! " قالت :نعم ،قال
النيب ﷺ " :لقد قلت بعدك أربع كلمات ثالث مرات لو وزنت بما قلت
منذ اليوم لوزنتهن[ ،سبحان اهلل وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

عرشه ومداد كلماته] ".
( °•| )49قبول النصيحة ،والنهي عن ردها:
قال رسول هللا ﷺ .. " :وأبغض الكالم إلى اهلل أن يقول الرجل للرجل :

اتق اهلل  ،فيقول  :عليك بنفسك "  .صححه األلباين
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( °•| )51سقيا املاء:
عن سعد بن عبادة قال (( :قلت :يا رسول اهلل إن أمي ماتت ،أفأتصدق عنها؟

قال " :نعم "  ،قلت :فأي الصدقة أفضل؟ قال " :سقي الماء "  )).حسنه
األلباين.
( °•| )51السماحة يف البيع والشراء:
عن جابر بن عبدهللا  -رضي هللا عنهما  -قال :قال رسول هللا ﷺ  " :رحم اهلل

ال سمحًا إذا باع ،وإذا اشترى ،وإذا اقتضى" .رواه البخاري
رج ً

( °•| )52التبكري إىل صالة اجلمعة:
عن أيب هريرة هنع هللا يضر قال :قال رسول هللا ﷺ  " :إذا كان يوم الجمعة ،وقفت

المالئكة على باب المسجد ،يكتبون األول فاألول ،ومثل المُهَجِر ( أي:املبكر)

كمثل الذي يهدي بدنة ،ثم كالذي يهدي بقرة ،ثم كبشاً ،ثم دجاجة ،ثم

بيضة ،فإذا خرج اإلمام طووا صحفهم ،ويستمعون الذكر " .متفق عليه
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( °•| )53وضع اليد على موضع األمل ،مع الدعاء:
وجعا ،جيده يف جسده حمنذ
عن عثمان بن أيب العاص هنع هللا يضر  ،أنه شكا إىل رسول هللا ﷺ ً

أسلم  ،فقال له رسول هللا ﷺ " :ضع يدك على الذي يألم من جسدك ،وقل:
باسم اهلل  ،ثالثًا  ،وقل سبع مرات :أعوذُ باهلل وقدرتهِ من شَر ما أجد

وأُحَاذر " .رواه مسلم

( °•| )54رد التثاؤب:
عن أيب هريرة هنع هللا يضر عن النيب ﷺ قال ":التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم

فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان " .رواه البخاري
ومسلم
☆ قال الشيخ ابن العثيمني :وأما االستعاذة ابهلل من الشيطان الرجيم عند التثاؤب فليس فيها سنة عن
النيب ﷺ  ،واختاذها سنة ليس بصحيح ،وهي مل ترد عن رسول هللا ﷺ  ،والنيب عليه الصالة والسالم
أرشد من يتثاءب (إىل) كظم التثاؤب إن استطاع وإال فليضع يده على فيه ،ومل أيمر النيب ﷺ من
تثاءب أن يستعيذ ابهلل من الشيطان الرجيم وال ثبت ذلك أيضاً من فعله فيما أعلم وعلى هذا فال ينبغي
أن يستعيذ ابهلل من الشيطان الرجيم عند التثاؤب" .فتاوى نور على الدرب
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( °•| )55سؤال هللا العافية :
ِّ
ول هللا ﷺ َع َام األوِّل َعلَى
قام َر حس ح
قَ َام أَبحو بَ ْك ٍر الصد ح
يق َ علَى املْنـ َِّرب حمث بَ َكى ف َق َالَ (( :
ال " :سَلُوا اهللَ العَفْوَ والعَا ِفيَةَ ،فإِن أَحَداً لَمْ يُعْطَ بعد اليَقِين
املْنـ َرب حمث بَ َكى ف َق َ
خيْراً مِنَ الْعَا ِفيَةِ")) .حسن إسناده األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب رقم (.)4961
َ
وعن أيب هريرة هنع هللا يضر قال :قال رسول هللا ﷺ " :ما من دعوة يدعو بها العبد

أفضل من :اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا واآلخرة " .صححه األلباين

ومساء ،وحىت عند نومه ،فعن ابْ ِّن عح َمَر رضي
صباحا
وكان النيب ﷺ يسأل ربه العافية
ً
ً
اّللِّ ﷺ ي َدع هؤالَِّء الدَّعو ِّ
ات ِّح ِّ ِّ
صبِّ حح« :
هللا عنهما ،قَ َالَ (( :ملْ يَ حك ْن َر حس ح
ول َّ
َ ح َح
ني ميحْسي َوح َ
َ
ني يح ْ
ََ

ك الْعَ ْف َو
رةِ ،اللَهُمَ إِنِي أَسْأَ ُل َ
سأَ ُلكَ الْعَا ِفيَةَ فِي الدُ ْنيَا وَاآلخِ َ
اللَهُمَ إِنِي أَ ْ
عوْرَاتِي وَآمِنْ
ومَالِي ،اللَهُمَ اسْتُرْ َ
وَالْعَا ِفيَةَ فِي دِينِي وَدُ ْنيَايَ وَأَهْلِي َ
وعَنْ
وعَنْ يَمِينِيَ ،
ومِنْ خَلْفِيَ ،
ظنِي مِنْ َبيْنِ يَدَيََ ،
رَوْعَاتِي ،اللَهُمَ احْفَ ْ

ك أَ ْن ُأغْتَالَ مِ ْن َتحْتِي» )).صححه األلباين
ظمَ ِت َ
ومِنْ فَوْقِي ،وَ َأعُو ُذ بِعَ َ
شمَالِيَ ،
ِ
( °•| )56سنة التهادي :
َع ْن أيب هريرَة هنع هللا يضرَّ ،
َّيب ﷺ قَ َال « :تَهَادُوا َتحَابُوا » .حسنه األلباين
أن النِّ ِّ

ضا ُّ
ُيث عليها ،ويرغب فيها ،فقال
وكان ﷺ يقبل اهلدية ،ويحثيب عليها ،وكان أي ً

ﷺ " :لو أُهدي إليَ كُرَاع لقَبْلتُ ،ولو دُعيت إلى كُرَاعٍ ألجبتُ " .رواه
البخاري
الكراع :يد الشاة.
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( °•| )57العمل الصاحل يف أايم عشر ذي احلجة :
أن رسول هللا ﷺ قال " :ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى اهلل من

هذه األيام " (يعين العشر) ،قالوا (( :اي رسول هللا ،وال اجلهاد يف سبيل هللا؟ )) قال

ﷺ  " :وال الجهاد في سبيل اهلل ،إال رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع

من ذلك بشيء " .رواه البخاري
( °•| )58إطعام اجلائع :

ال « :أَطْ ِعمُوا الجَائِعَ،
وسى األَ ْش َع ِّر ِّي هنع هللا يضرَ ،ع ِّن النِّ ِّ
َّيب ﷺ قَ َ
روى البخاري َع ْن أَِّيب حم َ
َوعُودُوا المَرِيضَ ،وَفُكُوا العَانِ َي ».

كثريا ،كما يف املوقف الذي رواه
وطَبَّق رسول هللا ﷺ هذه ُّ
السنَّة العظيمة يف حياته ً
اّللِّ
جوعا
شديدا أصابه ،مث قال " :فَِّإ َذا َر حس ح
ول َّ
ً
البخاري َع ْن أَِّيب حهَريْـَرَة هنع هللا يضر ،ووصف فيه ً
ﷺ قَائِّم علَى رأْ ِّسي ،فَـ َق َال « :يَا أَبَا هُرَيْ َرةَ » .فَـ حق ْلت :لَبَّـيك رسوَل َِّّ
ك.
اّلل َو َس ْع َديْ َ
ح ْ َ َح
ٌ َ َ
وعَرَفَ الَذِي بِي ،فَانْطَلَقَ بِي ِإلَى رَحْلِهَِ ،ف َأمَرَ لِي
« َفأَخَذَ ِبيَدِي فَأَقَامَنِي َ
بِعُسٍ مِنْ لَبَنٍ فَ َش ِّرب ِّ
ت ،حمثَّ قَ َال« :
ت مْنهح ،ثُمَ قَالَ :عُدْ يَا أَبَا هِرٍ » .فَـعح ْد ح
ت فَ َش ِّربْ ح
ْح
عُدْ » .فَـع ْدت فَش ِّربت ،ح َّىت استـوى بطِّْين فَصار َك ِّ
الق ْد ِّح."..
ح ح َ ْ ح َ ََْ َ
ََ
وعن أيب هريرة هنع هللا يضر قال :قال رسول هللا ﷺ « :إن اهلل عز وجل يقول يوم
القيامة....:يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني .قال :يا رب كيف
أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال :أما علمت أنه استطعمك عبدي فالن

فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي » .رواه مسلم
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( °•| )59الدعاء يوم عرفة :
عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما أن النيب ﷺ قال  " :خير الدعاء
دعاء يوم عرفة ،وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي :ال إله إال اهلل وحده

ال شريك له ،له الملك ،وله الحمد ،وهو على كل شيء قدير " .رواه
وحسنه األلباين
الرتمذي َّ

( °•| )61أن ال ُيد السكني أمام احليوان الذي يريد ذحبه:
عن ابن عباس –رضي هللا عنهما  -أن رجالً أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال
النبي ﷺ  ":أتريد أن تميتها موتات ؟ هال أحددت شفرتك قبل أن

تضجعها ؟ " .قال األلباين :سنده صحيح
وثبت من عدة طرق عن معاوية بن قرة عن أبيه قال (( :قال رجل اي رسول هللا! إين ألذبح
الشاة فأرمحها ،قال ﷺ  " :والشاة إن رحمتها رحمك اهلل " )) .قال األلباين :سنده
صحيح.
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( °•| )61ذكر هللا عزوجل ودعاءه ،والصدقة ،واالستغفار؛ حال اخلسوف
والكسوف:
خسَفَتْ الشَمْسُ فَقَا َم النَبِيُ
عن أيب موسى األشعري هنع هللا يضر أن النيب ﷺ قالَ ":
طوَلِ قِيَا ٍم
ن تَكُونَ السَاعَةُ َفأَتَى الْ َمسْجِ َد فَصَلَى بِأَ ْ
خشَى أَ ْ
ﷺ فَزِعًا يَ ْ
وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْ ُتهُ قَطُ يَفْعَلُهُ وَقَالَ هَذِهِ الْآيَاتُ الَتِي يُرْسِلُ اللَهُ لَا

ف َّ ِّ
شيْئًا مِنْ
ادهح} فَإِذَا رَأَيْتُمْ َ
ولَا ِل َ
ن لِ َموْتِ أَحَدٍ َ
َتكُو ُ
حيَاتِهِ وَ َلكِنْ { حُيَ ِّو ح
اَّللح بِّ ِّه عبَ َ
ك فَافْزَعُوا ِإلَى ذِكْرِ ِه وَ ُدعَائِ ِه وَاسْتِغْفَارِهِ ".رواه البخاري.
َذ ِل َ
ر آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَهِ لَا
ال " :إِنَ الشَمْسَ وَالْ َقمَ َ
وعن عائشة اهنع هللا يضر أن النيب ﷺ قَ َ
ولَا ِلحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَ ِلكَ فَا ْدعُوا اللَهَ وَكَبِرُوا
خسِفَانِ لِ َموْتِ أَحَدٍ َ
َي ْ

وَصَلُوا وَتَصَدَقُوا " .رواه البخاري
وصالة اخلسوف من السنن املؤكدة ،وقد جاء دليلها يف الصحيحني ويف السنن واملسانيد.
( °•| )62النهي عن متين املوت :
َع ْن أَِّيب حهَريْـَرَة هنع هللا يضر عن رسول هللا ﷺ قال « :الَ يَ َتمَنَى أَحَدُكُمُ المَوْتَ إِمَا
سنًا فَلَعَلَ ُه يَزْدَادُ ،وَإِمَا ُمسِيئًا فَلَعَلَ ُه َيسْتَعْتِبُ » .رواه البخاري
ُمحْ ِ

س ب ِّن مالِّ ٍ
ك هنع هللا يضرَّ ،
َنيَنَ أَحَدُكُمُ المَوْتَ مِ ْ
ن
ال « :الَ يَ َتم َ
َّيب ﷺ قَ َ
أن النِّ َّ
َ
وع ْن أَنَ ِّ ْ َ
حيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ
عالً ،فَ ْليَقُلْ :اللَهُمَ أَ ْ
ن الَ بُدَ فَا ِ
ضُرٍ أَصَا َبهُ ،فَإِنْ كَا َ
خيْرًا لِي » .رواه البخاري ومسلم
ت الوَفَا ُة َ
خيْرًا لِي ،وَتَوَفَنِي إِذَا كَانَ ِ
َ
أبدا.
ننس أن هذا الدعاء ليس هو األصل؛ بل األصل أالَّ َّ
نتمىن املوت ً
وال َ
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( °•| )63البكور:
ص ْخ ٍر الغَ ِّام ِّد ِّي هنع هللا يضر عن النيب ﷺ قال " :اللهمَ بارك ألُمتي في ُبكُورها "،
عن َ
وكان إذا بعث سَرِيَةً أو جيشًا؛ بعثهم من أول النهار.

أثرى وَكثحـَر ماله .قال األلباين:
وكان صخر ً
اتجرا ،فكان يبعث جتارته من أول النهار ،فَ َ
رجال ً
حديث صحيح
يف بكورها :أول النهار.

( °•| )64الشكر لصاحب املعروف :
شكُرُ اهللَ
شكُرُ النَاسَ ال َي ْ
ول هللاِّ ﷺ  " :مَنْ ال يَ ْ
َع ْن أَِّيب حهَريْـَرَة هنع هللا يضر قَ َال :قَ َال َر حس ح

" .صححه األلباين

صنِعَ إِ َليْهِ
ال رسول هللا ﷺ  " :مَنْ ُ
وعن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما قال  :قَ َ

خيْرًا  .فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَنَاءِ "  .صححه
مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ  :جَزَاكَ اللَهُ َ
األلباين
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( °•| )65التقليل من املدح :
خيْرًا ،
عنْدَ النَبِيِ ﷺ َف َأثْنَى عَ َليْهِ رَجُلٌ َ
ْرَة هنع هللا يضر أَنَ رَجُلًا ذُكِرَ ِ
َع ْن أَِّيب بَكَ

عنُقَ صَاحِ ِبكَ  -يَقُولُهُ مِرَارًا  -إِنْ كَا َ
ن
حكَ قَطَعْتَ ُ
فَقَالَ النَبِيُ ﷺ " :وَ ْي َ
حسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يُرَى أَنَهُ
أَحَدُكُمْ مَادِحًا لَا َمحَالَةَ فَ ْليَقُلْ  :أَ ْ

ك وَحَسِيبُهُ اللَهُ َ ،ولَا يُزَكِي عَلَى اللَهِ أَحَدًا " .رواه البخاري ومسلم
كَ َذ ِل َ
وع ْن أَِّيب َم ْع َم ٍر ،قَ َال (( :قَ َام َر حج ٌل يـحثِّْين َعلَى أ َِّم ٍري ِّم َن ْاأل َحمَر ِّاء ،فَ َج َع َل الْ ِّم ْق َد حاد هنع هللا يضر َُْيثِّي َعلَْي ِّه
َ

الَ « :أمَرَنَا رَسُولُ اهللِ ﷺ  ،أَنْ َنحْثِيَ فِي وُجُوهِ ا ْلمَدَاحِينَ
ابَ ،وقَ َ
التـَُّر َ
التُرَابَ » )) .رواه مسلم
سمِعَ النَبِيُ ﷺ رَجُلًا يُ ْثنِي عَلَى رَجُلٍ
الَ (( :
وسى هنع هللا يضر ،قَ َ
وروى البخاري َع ْن أَِّيب حم َ
ر الرَجُلِ»)).
و قَطَعْتُمْ -ظَهَ َ
وَيُطْرِيهِ فِي مَدْحِهِ ،فَقَالَ« :أَهْ َلكْتُمْ -أَ ْ

( °•| )66صيام شهر هللا احملرم :
الصيَامِ بَعْدَ
ِ
ول هللاِّ ﷺ َ « :أ ْفضَلُ
روى مسلم َع ْن أيب هريرة هنع هللا يضر ،قَ َال :قَ َال َر حس ح
الةُ اللَيْلِ ».
ص َ
َرمُ ،وَأَ ْفضَلُ الصَال ِة بَعْدَ الْفَرِيضَةِ َ
ر اهللِ ا ْلمُح َ
ن شَهْ ُ
َر َمضَا َ

( °•| )67كثرة االستعاذة من صور الضعف املختلفة :
ُم إِنِي
ن يَقُولَ « :اللَه َ
ر أَ ْ
ت أسمعه ﷺ ُيكْثِ ُ
عن أنس بن مالك هنع هللا يضر قالَ :ف ُكنْ ُ
ل وَالجُبْنِ ،وَضَلَ ِع
ز وَالكَسَلِ ،وَال ُبخْ ِ
َم وَالحَزَنِ ،وَالعَجْ ِ
ن اله ِ
َأعُو ُذ بِكَ مِ َ

الدَيْنَِ ،وغَلَبَ ِة الرِجَالِ » .رواه البخاري
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( °•| )68محد هللا تعاىل والثناء عليه ،مث الصالة على رسوله ﷺ؛ قبل الدعاء :
ِّ
صلَّى فَـ َق َال ((:
ضالَةَ بْ ِّن عحبَـْي ٍد هنع هللا يضر قَ َال :بَـْيـنَا َر حس ح
َع ْن فَ َ
ول ﷺ قَاع ٌد إِّ ْذ َد َخ َل َر حج ٌل فَ َ
اّللِّ ﷺ " :عَجِلْتَ أَيُهَا ا ْلمُصَلِي ،إِذَا
اللَّ حه َّم ا ْغ ِّف ْر ِِّل َو ْار َمحْ ِّين )) ،فَـ َق َال َر حس ح
ول َّ
ُم ا ْدعُهُ ".
ه َو أَهْلُهُ ،وَصَلِ عَلَيَ ،ث َ
حمَدْ اللَ َه ِبمَا ُ
ص ََليْتَ فَقَعَدْتَ فَا ْ
َالثنَاءِ عَ َليْهِ ثُمَ ْليُصَلِ عَلَى
حمِيدِ اللَهِ و َ
ويف رواية " :إِذَا صَلَى أَحَدُكُمْ فَ ْليَبْدَأْ بِ َت ْ

ِّ
ك فَ َح ِّم َد َّ
آخ حر بَـ ْع َد َذل َ
صلَّى َر حج ٌل َ
النَبِيِ ﷺ ثُمَ ْليَدْعُ بَعْدُ ِبمَا شَاءَ" .قَ َال :حمثَّ َ
اّللَ
َّيب ﷺ " :أَيُهَا ا ْلمُصَلِي ،ادْعُ تُجَبْ " .صححه
صلَّى َعلَى النِّ ِّ
َّيب ﷺ ،فَـ َق َال النِّ ُّ
َو َ
األلباين يف "صحيح الرتمذي
( °•| )69قضاء حوائج املسلمني ونصرهتم :
اّللح َعْنـ حه َما ،أ َّ
ال " :ا ْل ُمسْلِمُ أَخُو
اّللِّ ﷺ قَ َ
َن َر حس َ
ول َّ
اّللِّ بْ ِّن عح َمَر َر ِّض َي َّ
َع ْن َعْب ِّد َّ
ومَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ ،كَانَ اللَهُ فِي
ولَا ُيسْ ِلمُهَُ ،
ا ْل ُمسْلِمِ ،لَا يَظْ ِلمُهَُ ،
عنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَ ْومِ
ومَنْ فَرَجَ عَنْ ُمسْلِمٍ كُرْبَةً ،فَرَجَ اللَهُ َ
حَاجَتِهَِ ،
الْ ِقيَامَةَِ ،ومَ ْن سَتَرَ مُسْ ِلمًا سَتَرَهُ اللَ ُه َيوْمَ الْ ِقيَامَةِ " .أخرجه البخاري ومسلم
( °•| )71انفلة صالة اجلمعة:
ول هللاِّ ﷺ « :مَنْ كَانَ ِم ْنكُمْ مُص َِليًا
روى مسلم َع ْن أَِّيب حهَريْـَرةَ هنع هللا يضر ،قَ َال :قَ َال َر حس ح
َل أَرْبَعًا ».
بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُص ِ
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( °•| )71محد هللا عزوجل عند النوم :
َع ْن أَنَ ٍ
س هنع هللا يضر ،أ َّ
حمْدُ هللِ الَذِي
ال « :ا ْل َ
ول هللاِّ ﷺَ ،كا َن إِّ َذا أ ََوى إِّ َىل فَِّر ِّاش ِّه ،قَ َ
َن َر حس َ
أَطْ َعمَنَا وَسَقَانَا ،وَكَفَانَا وَآوَانَاَ ،فكَمْ مِمَنْ ال كَافِيَ لَهُ وَال ُمؤْوِيَ » .رواه
مسلم

( °•| )72سؤال هللا اإلعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته ،قبل السالم من كل
صالة :
ول َِّّ
َع ْن حم َع ِّاذ بْ ِّن َجبَ ٍل هنع هللا يضر أ َّ
ال " :يَا مُعَاذُ ،وَاللَهِ إِنِي
َخ َذ بِّيَ ِّدهَِّ ،وقَ َ
َن َر حس َ
اّلل ﷺ أ َ
ِبكَ ،فَقَالَ :أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَ فِي دُبُرِ كُلِ
ِبكَ ،وَاللَهِ إِنِي لَأُح ُ
َلأُح ُ
حسْنِ عِبَادَتِكَ " .صححه
صَلَا ٍة تَقُولُ :اللَهُمَ أَعِنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَ ُ
األلباين
( °•| )73النهي عن الدعاء على األوالد:
سكُمْ ،وَال تَ ْدعُوا
عن جابر هنع هللا يضر قال :قال رسول هللا ﷺ  " :ال تَ ْدعُوا عَلَى أَنْ ُف ِ
سأَلُ فِيهَا
عَلَى أَوْالدِكُمْ ،وَال تَ ْدعُوا عَلَى َأ ْموَا ِلكُمْ ،ال ُتوَافِقُوا مِنْ اللَهِ سَاعَةً ُي ْ

ب َلكُمْ " .رواه مسلم
عَطَا ٌء َف َيسْتَجِي ُ
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( °•| )74احملافظة على الصف األول:
َع ْن أَِّيب حهَريْـَرَة هنع هللا يضر ،أ َّ
ال « :لَوْ يَعْلَمُ النَاسُ مَا فِي النِدَا ِء
اّللِّ ﷺ قَ َ
َن َر حس َ
ول َّ
وَالصَفِ األَوَلِ ،ثُمَ لَمْ يَجِدُوا إِالَ أَنْ َيسْتَهِمُوا عَ َليْهِ الَسْتَ َهمُوا ،وَ َلوْ يَعْلَمُونَ
مَا فِي التَهْجِيرِ الَسْتَبَقُوا ِإ َليْهِ ،وَ َلوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَ َتمَةِ وَالصُبْحِ ،ألَ َتوْهُمَا
َو َلوْ حَ ْبوًا » .رواه البخاري ومسلم
از ٍ
وعن الْبَـر ِّاء بْ ِّن َع ِّ
ب هنع هللا يضر ،أ َّ
و َمالَ ِئكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى
اّللِّ ﷺ قَال « :إِنَ اهللَ َ
َن َر حس َ
ول َّ
َ
الصَفِ األَوَلِ » .صححه األلباين
☆ النداء :اآلذان ☆ .استهموا :أي اقرتعوا ☆ .التهجري :التبكري إىل الصالة.

( °•| )75حترمي إحداد املرأة فوق ثالث ٍ
ليال إال على الزوج :
ِّ
َّيب
ت َعلَى أِّحم َحبِّيبَةَ اهنع هللا يضرَ ،ز ِّ
وج النِّ ِّ
عن زينب بنت أيب سلمة رضي هللا عنهما قالتَ (( :د َخ ْل ح
يب فِّ ِّيه ص ْفرةح خلح ٍ
ت بِّ ِّط ٍ
ﷺِّ ،ح َ ِّ
وق ْأو َغ ِّريهِّ،
وها أبحو حس ْفيَا َن بن حرب هنع هللا يضر ،فَ َد َع ْ
يف أبح َ
حَ َ
ني تحـ حو َ
ت بِّ َع ِّ
ت ِّمنهح َج ِّ
ت(( :واهللِ مَا لِي بِالطِيبِ مِنْ حَاجَةٍ،
ضْيـ َها ،حمثَّ قَالَ ْ
اريَةً ،حمثَّ َم َّس ْ
فَ َد َهنَ ْ
ار َ
ر أنِي سَمِعْتُ رسولَ اهللِ ﷺ يقُولُ عَلَى ال ِمنْبَرِ ":ال َيحِلُ المْرَ َأ ٍة تُؤْمِ ُ
ن
غيْ َ
َ
بِاهللِ وَال َي ْومِ اآلخِرِ أنْ ُتحِدَ على مَيِتٍ فَوقَ َثالَثِ لَيَالٍ  ،إالَ علَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ

ت َزيـنَب  :حمثَّ دخ ْلت علَى َزيـنَب بْن ِّ
ش اهنع هللا يضر َ ِّ
ت َج ْح ٍ
يف
ََ ح َ ْ َ
أشْهُرٍ وَ َعشْراً ")) ،.قالَ ْ ْ ح
حني تحـ حو َ
يب فَم َّس ِّ
أَخوها ،فَ َدع ِّ
ت (( :أمَا وَاهللِ مَا لِي بِالطِيبِ مِنْ حَاجَةٍ،
ت مْنهح حمثَّ قَالَ ْ
ت بِّط ٍ َ ْ
َْ
ح َ
غَيرَ أنِي سَمِعْتُ رسُولَ اهللِ ﷺ يقُولُ عَلَى ال ِمنْبَرِ " :ال يَحِلُ المْرَ َأ ٍة تُ ْؤمِ ُ
ن
بِاهللِ وَاليَ ْومِ اآلخِرِ أنْ ُتحِدَ على مَيِتٍ فَوقَ َثالَثٍ ،إالَ علَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ

َو َعشْراً ")) .متفق عليه
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( °•| )76إيقاظ األهل لصالة قيام الليل:
الليْ ِ
ل
جالً قَامَ مِنَ َ
اّللِّ ﷺ « :رَحِمَ اللَهُ رَ ُ
َع ْن أَِّيب حهَريْـَرَة هنع هللا يضر ،قَ َال :قَ َال َر حس ح
ول َّ
فَصَلَى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ ،فَإِنْ أَبَتَْ ،نضَحَ فِي وَجْهِهَا ا ْلمَاءَ ،رَحِمَ اللَهُ امْرَأَ ًة

ضحَتْ فِي وَجْهِهِ ا ْلمَاءَ ».
الليْلِ فَصَلَتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا ،فَإِنْ أَبَىَ ،ن َ
قَامَتْ مِنَ َ
صححه األلباين يف صحيح أيب داود
وعن أَِّيب سعِّ ٍ
اّللِّ ﷺ « :إِذَا أَيْقَ َ
ظ
يد وأَِّيب حهَريْـَرَة رضي هللا عنهما ،قَاالَ :قَ َال َر حس ح
ول َّ
َ
ن
الليْلِ فَص ََليَا ،أَوْ صَلَى رَكْعَ َتيْنِ جَمِيعًا ،كُتِبَا فِي الذَاكِرِي َ
ل أَهْلَهُ مِنَ َ
الرَجُ ُ
وَالذَاكِرَاتِ » .صححه األلباين

( °•| )77إسباغ الوضوء على املكاره :
َع ْن أَِّيب حهَريْـَرةَ ،أ َّ
الَ « :ألَا أَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَ ْمحُو اهللُ بِهِ
ول هللاِّ ﷺ قَ َ
َن َر حس َ
ال « :إِسْبَاغُ ا ْلوُضُوءِ
ول هللاِّ قَ َ
ا ْلخَطَايَا ،وَيَ ْرفَعُ بِهِ الدَرَجَاتِ؟ » قَالحوا بَـلَى َاي َر حس َ
رةُ ا ْلخُطَا إِلَى ا ْلمَسَاجِدِ ،وَانْتِظَارُ الصَلَاةِ بَعْدَ الصَلَاةِ،
عَلَى الْ َمكَارِهِ ،وَكَثْ َ
فَ َذ ِلكُ ُم الرِبَاطُ » .رواه مسلم
☆ قال القاضي عياض ِّ -
رمحه هللا  " :-إسباغ الوضوءَ :متامه ،واملكاره تكون بشدَّة الربد ،وأ َمل اجلسم
وحنوه".
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( °•| )78التكبري والتسبيح عند النوم :
خادما ـ  " :أال
عن علي هنع هللا يضر ،أن رسول هللا ﷺ قال ـ حني طلبت منه فاطمة اهنع هللا يضر؛ ً

أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما ،أو أخذتما

مضاجعكما ،فكبرا أربعًا وثالثين ،وسبحا ثالثًا وثالثين ،و احمدا ثالثًا

وثالثين .فهذا خير لكما من خادم " .متفق عليه

( °•| )79الصوم يف الشتاء:
قَ َال ﷺ « :الْ َغنِيمَ ُة الْبَارِدَ ُة الصَ ْومُ فِي الشِتَاءِ » .رواه الرتمذي وصححه األلباين.
( °•| )81االقتصاد يف املاء:
عن أنس هنع هللا يضر قال " :كان النبي ﷺ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد،

ويتوضأ بالـمُد " .متفق عليه

( °•| )81املسح على اخلفني :
عن عروة بن املغرية عن أبيه قال " :كُنتُ مَعَ النَبِيِ ﷺ فِي سَفَرٍَ ،فأَهوَيتُ

ِلأَنزِعَ خُفَيهِ ،فَقَالََ « :دعْهُمَا ،فَإِنَي أَدخَلْتُ ُهمَا طَاهِرَتَينِ»َ ،ف َمسَحَ عَ َليْ ِهمَا" .رواه
البخاري ومسلم
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( °•| )82إطفاء النار قبل النوم :
عن ابن عمر رضي هللا عنهما عن النيب ﷺ قال « :الَ تَتْرُكُوا النَارَ فِي بُيُو ِتكُمْ

حِي َن تَنَامُونَ » .متفق عليه.
ِّ
ث
حتَرَقَ َبيْ ٌ
ال  (( :ا ْ
وسى هنع هللا يضر قَ َ
ت بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَ ْهلِهِ مِ ْن ال َليْلِ فَ ححد َ
َ
وع ْن أَِّيب حم َ
ِِّّ
ال " :إِنَ هَذِهِ النَارَ إِنَمَا هِيَ عَدُوٌ َلكُمْ فَإِذَا ِنمْتُمْ َفأَطْفِئُوهَا
َّيب ﷺ قَ َ
بِّ َشأْهن ْم النِّ ُّ
َع ْنكُمْ ")) .رواه البخاري ومسلم
( °•| )83اإلحسان إىل البنات واألخوات:
س ب ِّن مالِّ ٍ
ل جَارِيَ َتيْنِ حَتَى تَبْلُغَا
اّلل ﷺ " :مَنْ عَا َ
ك هنع هللا يضر ،قَ َال  :قَ َال َر حس ح
ول َّ
َع ْن أَنَ ِّ ْ َ
َم أَصَابِعَهُ " .رواه مسلم
ه َو وَض َ
جَا َء يَ ْومَ الْقِيَامَ ِة أَنَا وَ ُ

عن عائشة اهنع هللا يضر قالت :قال رسول هللا ﷺ  ":ليس أحد من أمتي يعول ثالث

بنات أو ثالث أخوات فيحسن إليهن إال كن له سترًا من النار " .صححه
األلباين

عن أَِّيب سعِّ ٍ
اّللِّ ﷺ  ":مَنْ كَانَ لَهُ ثَالثُ َبنَا ٍ
ت
يد ْ
اخلح ْد ِّر ِّي هنع هللا يضر ،قَ َال  :قَ َال َر حس ح
ول َّ
َْ
َ
صحْبَتَهُنَ وَاتَقَى اللَهَ فِيهِنَ فَلَهُ
حسَنَ ُ
ن أَوْ أُخْتَانِ َفأَ ْ
خوَاتٍ أَوْ ابْنَتَا ِ
أَوْ ثَالثُ أَ َ
الْجَنَةُ " .صححه األلباين
اّللِّ ﷺ  " :مَنْ كُنَ لَهُ ثَالثُ بَنَا ٍ
ت
اّللِّ هنع هللا يضر ،قَ َال  :قَ َال َر حس ح
ول َّ
عن جابر بْ َن َعْب ِّد َّ
حمُهُنَ وَ َيكْفُلُهُنَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَةُ الْبَتَةَ  ،قَالَ قِيلَ  :يَا رَسُولَ
ُيؤْوِيهِنَ وَيَرْ َ
اللَهِ فَإِنْ كَانَتْ ا ْثنَ َتيْنِ ؟ قَالَ  :وَإِنْ كَانَتْ ا ْثنَ َتيْنِ  ،قَالَ  :فَرَأَى بَ ْعضُ الْ َق ْومِ

أَ ْن َلوْ قَالُوا لَ ُه وَاحِ َدةً لَقَا َل وَاحِ َدةً " .صححه األلباين
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( °•| )84مساعدة األعمى وضعيف البصر:
عن أيب ذر هنع هللا يضر ،قال :قال رسول هللا ﷺ  " :وبصرك للرَجل الرَديء البصر

لك صدقة " .صححه األلباين
السالم:
( °•| )85تبليغ َّ

عن عائشة اهنع هللا يضر أ َّ
المَ » قَالَتْ:
َّيب ﷺ قال هلا « :إِنَ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَ َل ْيكِ السَ َ
َن الن َّ
حمَةُ اللهِ )) .رواه البخاري ومسلم
ال ُم وَرَ ْ
وعَلَيْ ِه السَ َ
فَقُلْتَُ (( :

( °•| )86أداء النوافل يف البيت :
عن ابن عمر رضي هللا عنهما ،عن النيب ﷺ قال  " :اجعلوا في بيوتكم من

صالتكم وال تتخذوها قبوراً " .رواه البخاري ومسلم

وعن زيد بن ثبت هنع هللا يضر ،أن رسول اهلل ﷺ اتخذ حجرة - ،قال :حسبت أنه
قال :من حصير  -في رمضان فصلى فيها ليالي ،فصلَى بصالته ناسٌ من
أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم ،فقال " :قد عرفت الذي
رأيت من صنيعكم فصلُوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصالة صالة

المرء في بيته إال المكتوبة " .رواه البخاري ومسلم.
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( °•| )87السالم على ِّ
الصبيان :
عن أنس بن مالك هنع هللا يضر « :أَنَهُ كَانَ َيمْشـي مَعَ َرسُولِ اللهِ ﷺ فَمَرَ بِصِ ْبيَانٍ

َفسَلَمَ عَ َليْهِمْ » .رواه البخاري ومسلم

س أيضا " :أَتَى رَسُولُ اهلل ﷺ عَلَى غِ ْلمَانٍ يَلْعَبُونَ َفسَلَمَ عَ َليْهِمْ ".
وقَ َال أَنَ ٌ
صححه األلباين
ويف رواية عنه قال (( :انْتَهَى ِإلَ ْينَا رَسُولُ اللَهِ ﷺ وَأَنَا غُالمٌ فِي الْغِ ْلمَانِ َفسَلَ َم
عَ َل ْينَا ،ثُمَ أَخَذَ ِبيَدِي َفأَرْسَلَنِي بِرِسَالَةٍ وَقَعَدَ فِي ظِلِ جِدَار -أَوْ قَالَ ِإلَى

ت إِ َليْ ِه )) .رواه أبو داود وصححه األلباين
جِدَار  -حَتَى رَجَعْ ُ
( °•| )88صلة أهل ود الوالدين( ،كاألصدقاء) :
يقول النيب ﷺ كما يف حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما  " :إن أبر البر

صلة الولد أهل ود أبيه" .أخرجه مسلم

وعنه أيضا أن النيب ﷺ قال " :إِن مِنْ أَبَرِ البِرِ أَنْ يَصِلَ الرَجُلُ أَهْلَ وُدِ أَبِيهِ

بَعْد أَ ْن يُولِي " .رواه مسلم

☆ (( يح ِّ
وِل  :أي بعد أن ميوت ،فهذا من الرب الذي يبقى ،وهذا ال يعين أن اإلنسان يف حياة
أبيه ال يرب أصحابه ،ال ،وإمنا يكون ذلك أيضاً من الرب ،فإنه إذا وصلهم وأحسن إليهم يف
حياة أبيه فإن هذا من بر أبيه ،وهو أطيب لقلبه)) د.خالد السبت.
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( °•| )89تفتيش التمر لتنقيته :
َع ْن أَنَ ٍ
ال " :أُتِيَ رَسُولُ اللَهِ ﷺ بِ َتمْرٍ عَتِيقٍ ،فَجَعَلَ يُفَتِشُهُ ُيخْرِجُ
س هنع هللا يضر قَ َ
س ِمنْهُ " .صححه األلباين
السُو َ
☆عتيق :أي قدمي.

( °•| )91ترك السنة الراتبة يف السفر ما عدا سنة الفجر:
أنكر ابن عمر رضي هللا عنهما على من صلى الراتبة يف السفر ،روى البخاري ومسلم :عن
ص ب ِّن ع ِّ
اخلَطَّ ِّ
عمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَةَ،
صحِبْتُ ابْنَ ُ
ال َ (( :
اص ِّم بْ ِّن عح َمَر بْ ِّن ْ
اب قَ َ
َح ْف ِّ ْ َ
س
فَصَلَى لَنَا الظُهْرَ رَكْعَ َتيْنِ ،ثُمَ أَقْبَلَ وَأَقْبَ ْلنَا مَعَ ُه حَتَى جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَ َ
حوَ حَيْثُ صَلَى ،فَرَأَى نَاسًا ِقيَامًا ،فَقَالَ:
سنَا مَعَهُ ،فَحَانَتْ ِمنْهُ الْتِفَاتَةٌ نَ ْ
وَجَ َل ْ

َبحُونَ (أي يصلون النافلة) قَالَ َ :لوْ كُنْتُ ُمسَبِحًا
هؤُالءِ؟ قُلْتُُ :يس ِ
صنَعُ َ
مَا يَ ْ
صحِبْتُ رَسُولَ اللَهِ ﷺ فِي السَفَرِ فَلَ ْم
ألَ ْت َممْتُ صَالتِي ،يَا ابْنَ أَخِي ،إِنِي َ
زدْ عَلَى
صحِبْتُ أَبَا َبكْرٍ فَلَمْ يَ ِ
يَزِدْ عَلَى رَكْعَ َتيْنِ حَتَى قَ َبضَهُ اللَهُ ،وَ َ
عمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَ َتيْنِ حَتَى
صحِبْتُ ُ
رَكْعَ َتيْنِ حَتَى قَبَضَهُ اللَهُ ،وَ َ
صحِبْتُ عُ ْثمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَ َتيْنِ حَتَى قَ َبضَهُ اللَهُ ،وَقَدْ
قَ َبضَهُ اللَهُ ،ثُمَ َ

ول َِّّ
قَالَ اللَهُ { :لََق ْد َكا َن لَ حك ْم ِّيف ر حس ِّ
سنَةٌ } )).
اَّلل أ ْ
َ
حس َوةٌ َح َ

☆يستثىن مما سبق راتبة الفجر فإهنا تؤدى يف حال السفر كما تؤدى يف حال احلضر
فقد روى مسلم من حديث أيب قتادة أن النيب ﷺ صلى راتبة الفجر يف السفر .
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( °•| )91النوم على وضوء :
قال النيب ﷺ للرباء بن عازب هنع هللا يضر  " :إذا أتيت مضجعك  ،فتوضأ وضوءك

للصالة  ،ثم اضطجع على شقك األيمن ...احلديث " ..متفق عليه

وقال رسول هللا ﷺ  " :من بات طاهرًا بات في شعاره ملك ،فال يستيقظ

إال قال الملك :اللهم اغفر لعبدك فالن ،فإنه بات طاهرًا " .قال الشيخ األلباين
يف صحيح الرتغيب والرتهيب :حسن لغريه.

( °•| )92بيان الكالم وإيضاحه للمخاطب :
قالت عائشة اهنع هللا يضر ىف صفة كالم نبينا ﷺ  " :كان كالم رسول اهلل ﷺ
ال يفهمه كل من يسمعه " .صححه األلباين
كالماً فص ً
وعن أنس هنع هللا يضر أن النبي ﷺ كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثاً حتى تفهم

عنه ،وإذا أتى على قو ٍم فسلم عليهم سلم عليهم ثالثاً .رواه البخاري
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(( °•| )93التلبينة) للمريض واحملزون :
ِّ ِّ
َّيب ﷺ أَنـَّها َكانَت إِّ َذا مات الْميِّ ِّ ِّ
َع ْن َعائِّ َشةَ َزْو ِّج النِّ ِّ
ك النِّ َساءح ،حمثَّ
اجتَ َم َع ل َذل َ
ْ َ َ َ ح
ت م ْن أ َْهل َها فَ ْ
َ
ت بِّبـرم ٍة ِّمن تَـ ْلبِّينَ ٍة فَطحبِّخت ،حمثَّ ِّ
تَـ َفَّرقْ َن إِّال أ َْهلَ َها َو َخ َّ
ت التَّـ ْلبِّينَةح
صبَّ ْ
َ ْ
صن َع ثَِّري ٌد فَ ح
ح
اصتَـ َها ،أ ََمَر ْ ح ْ َ ْ
َعلَْيـ َها ،ثُمَ قَالَتْ :كُلْنَ ِمنْهَا ،فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَهِ يَقُول " :التَلْبِينَةُ
ب بِبَ ْعضِ ا ْلحُزْنِ " .رواه البخاري ومسلم
مُجِمَ ٌة لِ ُفؤَادِ ا ْلمَرِيضِ ،تَذْهَ ُ
وعنها اهنع هللا يضر أَنـَّها َكانَت َِبْمر ِّابلتَّـ ْلبِّ ِّ ِّ
يض ولِّْلمحز ِّ
ون َعلَى ا ْهلالِّ ِّ
ك ،وَكَانَتْ تَقُولُ :إِنِي
َ
ني ل ْل َم ِّر ِّ َ َ ْ ح
َ
ْ حح
ب
سمِعْتُ رَسُولَ اللَهِ ﷺ يَقُول " ُ:إِنَ التَلْبِينَةَ تُجِمُ ُفؤَادَ ا ْلمَرِيضِ ،وَتَذْهَ ُ
َ

بِبَعْضِ ا ْلحُزْنِ " .رواه البخاري ومسلم
( °•| )94األكل بثالثة أصابع :
عن كعب بن مالك هنع هللا يضر قال " :كان رسول اهلل ﷺ يأكل بثالث أصابع،

ويلعق يده قبل أن يمسحها " .رواه مسلم

( °•| )95احملافظة على انفلة الفجر:
عن عائشةَ اهنع هللا يضر ،قالت " :لم يكُنِ النبيُ ﷺ على شيءٍ مِن النوافلِ أَشدَ تعاهُدًا

منْه على رَكعتَي الفج ِر "  .رواه البخاري ومسلم

وعنها اهنع هللا يضرَّ ،
النيب ﷺ قال " :ركعتَا الفجرِ خيرٌ من الدُنيا وما فيها " رواه
أن َّ
أحب إليَ من الدُنيا جميعًا " .رواه مسلم
ُ
أيضا  " :لهُما
مسلم ،وقال ً
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( °•| )96االستنثار ثالث مرات عند االستيقاظ من النوم :
روى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة هنع هللا يضر أن النـيب ﷺ قـال " :إذا استيقظ أحدكم

من منامه فليستنثر ثالث مرات ،فإن الشيطان يبيت على خياشيمه ".

( °•| )97النهي عن اللعن :
َّح ِّ
عن َثبِّ ِّ
اك هنع هللا يضر أ َّ
َّيب ﷺ قَ َال " :لَعْ ُن ا ْلمُ ْؤمِ ِن كَقَتْلِه" .رواه البخاري
ت بْ ِّن الض َّ
َن النِّ َّ
َْ
ومسلم
ِن
ل " :إ َ
سمِعْتُ رَسُولَ اللَهِ ﷺ يَقُو ُ
َّرَد ِّاء هنع هللا يضر قالَ :
وروى مسلم َع ْن أَِّيب الد ْ
اللَعَانِي َن ال َيكُونُو َن شُهَدَا َء وَال شُفَعَا َء يَ ْو َم الْ ِقيَامَةِ " .
وعن عمران بن حصني هنع هللا يضر ،قال (( :بينما رسول اهلل ﷺ في بعض أسفاره،
وامرأة من األنصار على ناقة فضجرت فلعنتها ،فسمع ذلك رسول اهلل

ﷺ  ،فقال" :خذوا ما عليها ،ودعوها ،فإنها ملعونة" .رواه مسلم
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( °•| )97النهي عن املن :
الثَةٌ الَ ُيك َِلمُهُمُ اللَهُ وَالَ َينْظُرُ ِإ َليْهِمْ
الَ « :ث َ
َع ْن أَِِّب َذ ٍر هنع هللا يضر َع ِّن النِّ ِّ
َّيب ﷺ أَنَّهح قَ َ
اّللِّ قَ ْد َخابحوا
ت َم ْن حه ْم َاي َر حس َ
ول َّ
َي ْومَ الْ ِقيَامَةِ وَالَ يُزَكِيهِمْ َولَهُمْ عَذَابٌ َألِيمٌ » .قحـ ْل ح

ِّ
ال « ا ْل ُمسْبِلُ وَا ْلمَنَانُ
اّللِّ َخابحوا َو َخ ِّس حروا فَـ َق َ
ت َم ْن حه ْم َاي َر حس َ
ول َّ
َو َخس حروا أ َ
َع َاد َها ثَالَ ًث .قحـ ْل ح
وَا ْل ُمنْفِ ُق سِلْعَتَ ُه بِا ْلحَلِفِ الْكَاذِبِ » .رواه مسلم

☆املنان :كثري املن وتعديد النعمة والفضل على من أحسن إليه .
َ

( °•| )98تعليم األبناء القرآن :
قال رسول هللا ﷺ عن صاحب القرآن يوم القيامة  … " :ويكسى والداه حلتين ال
تقوم لهم الدنيا وما فيها ،فيقوالن :يا رب ! أنى لنا هذا ؟ فيقال :بتعليم

ولدكما القرآن " .السلسلة الصحيحة ،األلباين 9/7176
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( °•| )99احللم ،وعدم اإلنتصار للنفس :
ِّ
ومَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَهِ ﷺ ِلنَ ْفسِهِ إِلَا أَنْ ُتنْتَ َهكَ
ت َ (( :
َع ْن َعائ َشةَ اهنع هللا يضر أَنـ ََّها قَالَ ْ
حُ ْرمَةُ اللَهِ فَ َينْتَقِ َم لِلَ ِه بِهَا )) .رواه البخاري ومسلم
س ب ِّن مالِّ ٍ
اللهِ ﷺ
ل َ
كنْتُ َأمْشِي مَ َع رَسُو ِ
الُ (( :
ك هنع هللا يضر ،قَ َ
وروى البخاري َع ْن أَنَ ِّ ْ َ

شيَةِ ،فَأَدْرَكَهُ َأعْرَابِيٌ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْ َذةً
وعَ َليْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌ غَلِيظُ الحَا ِ
َ

شيَ ُة
ت بِهَا حَا ِ
ت إِلَى صَ ْفحَ ِة عَا ِتقِ رَسُولِ اللَ ِه ﷺ قَ ْد أَثَرَ ْ
شَدِي َدةً ،حَتَى نَظَرْ ُ
عنْدَكَ،
ل :يَا مُحَمَدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللَهِ الَذِي ِ
البُرْدِ مِنْ شِدَةِ جَبْذَتِهِ ،ثُمَ قَا َ

ُم َأمَ َر لَ ُه بِعَطَاءٍ )).
حكَ ،ث َ
ت إِ َليْ ِه رَسُولُ اللَ ِه ﷺ ثُمَ ضَ ِ
فَالْتَفَ َ
ط ِّمن اليـه ِّ
ِّ
ود َعلَى رس ِّ
الس حام
ول َّ
اّللِّ ﷺ ،فَـ َقالحواَّ :
وعن َعائ َشةَ اهنع هللا يضر قَالَ ْ
تَ (( :د َخ َل َرْه ٌ َ َ ح
َح
اّللِّ
ِّ
ت :فَـ َق َال َر حس ح
ول َّ
تَ :و َعلَْي حك حم َّ
الس حام َواللَّ ْعنَةح ،قَالَ ْ
َعلَْي حك ْم ،قَالَ ْ
ت َعائ َشةح :فَـ َف ِّه ْمتحـ َها فَـ حق ْل ح
ول
الر ْفقَ فِي ا َ
ﷺ« :مَهْلًا يَا عَائِشَةُ ،إِنَ اللَهَ ُيحِبُ ِ
تَ :اي َر حس َ
ألمْرِ كُلِهِ» فَـ حق ْل ح
اّللِّ ،أ ََوَملْ تَ ْس َم ْع َما قَالحوا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَ ِه ﷺ« :قَ ْد قُلْتَُ :وعَ َل ْيكُمْ» .رواه البخاري
َّ
( °•| )111التكبري عند الفرح :
☆ التكبري عند الفرح والسرور أمر مستفيض يف السنة ،مشهور عند السلف.

َع ِّن ابْ ِّن َعبَّ ٍ
اّللِّ،
اس رضي هللا عنهما ،قَ َالَ (( :جاءَ َر حج ٌل إِّ َىل النِّ ِّ
َّيب ﷺ ،فَـ َق َالَ :اي َر حس َ
ول َّ
إِّ َّن أَحدان َِّجيد ِّيف نَـ ْف ِّس ِّه ،يـع ِّرض ِّابلش ِّ
ب إِّلَْي ِّه ِّم ْن أَ ْن يَـتَ َكلَّ َم بِِّّه،
َح ُّ
َََ ح
حَ ح
َّيءَ ،ألَ ْن يَ حكو َن حمحَ َمةً أ َ
ْ
كيْدَهُ ِإلَى
حمْدُ لِلَهِ الَذِي رَدَ َ
ال «:اللَهُ أَكْبَرُ ،اللَهُ أَكْبَرُ ،اللَهُ أَكْبَرُ ،ا ْل َ
فَـ َق َ
سوَسَةِ » .صححه األلباين
ا ْلوَ ْ
وروى مسلم :أن النبي ﷺ لما أخبر أصحابه أنهم ربع أهل الجنة ،ثم ثلث

أهل الجنة ،ثم شطر أهل الجنة ،كانوا يكبرون في كل مرة.
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( °•| )111طيب الكالم:
عن عدي بن حامت هنع هللا يضر ،قال :قال رسول هللا ﷺ " :اتقوا النار ولو بشق تمرة،

فمن لم يجد فبكلمة طيبة " .رواه البخاري ومسلم

وقال ﷺ ..." :والكلمة الطيبة صدقة " .متفق عليه
( °•| )112صالة ركعتني بعد الوضوء:
حسِنُ ا ْلوُضُوءَ وَيُصَلِي رَكْعَ َتيْنِ يُقْبِل
َضأُ َفيُ ْ
قال ﷺ  " :مَا مِنْ أَحَدٍ يَ َتو َ
بِقَلْبِهِ

وَوَجْهِهِ

عَ َليْ ِهمَا

إِالَ

وَجَبَتْ

لَهُ

الْجَنَةُ

".

رواه

مسلم

اّللح َعْنهح قَ َال :قال رسول هللا ﷺ " :
وروى البخاري ومسلم عن عحثْ َما َن بْن َعفَّا َن َر ِّض َي َّ

حوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَ َتيْنِ لَا ُيحَدِثُ فِي ِهمَا نَفْسَهُ
َضأَ نَ ْ
مَنْ َتو َ

َدمَ مِ ْن ذَنْبِهِ" .
ر لَهُ مَا تَق َ
غُفِ َ
( °•| )113التَّنفس عند ُّ
الشرب خارج اإلانء ثالثً:
عن ٍ
الشراب ثالثً ويقول":إنَه أروى،
أنس هنع هللا يضر قال :كان رسول هللا ﷺ يتنفَّس يف َّ
وأبرأ ،وأمْرأ" .متفق عليه
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( °•| )114االصالح بني املتخاصمني:
عن أيب الدرداء هنع هللا يضر قال :قال رسول هللا ﷺ  " :أال أخبركم بأفضل من درجة
الصيام والصالة والصدقة ؟ قالوا :بلى ،قال :إصالح ذات البين ،وفساد ذات

البين الحالقة " .صححه األلباين
واإلصالح بني الناس معدود يف الصدقات بقول النيب ﷺ " :كل سالمى من

الناس عليه صدقة ،كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين االثنين صدقة".
رواه الشيخان .قال النووي رمحه هللا تعاىل( :ومعىن تعدل بينهما تصلح بينهما ابلعدل).
وروى البخاري رمحه هللا تعاىل يف صحيحه ( :أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا

بالحجارة ،فأخبر رسول اهلل ﷺ ذلك ،فقال " :اذهبوا بنا نصلح بينهم ").
( °•| )115توديع املسافر بـ:

ن
ال  ( :كَا َ
اّللِّ ْ
اخلَطْ ِّم ِّي قَ َ
ثبت عنه ﷺ كما يف " سنن أيب داود " وغريه َ ،ع ْن َعْب ِّد َّ
جيْشَ قَالَ  " :أَسْ َتوْدِعُ اللَهَ دِينَكُمْ وَ َأمَانَ َتكُمْ
النَبِيُ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ َيسْ َتوْدِعَ الْ َ

خوَاتِي َم أَ ْعمَا ِلكُ ْم " ) .صححه األلباين
وَ َ
عكَ اللَهَ الَذِي لَا
ال  " :أَسْ َتوْ ِد ُ
اّللِّ ﷺ فَـ َق َ
وع ْن أَِّيب حهَريْـَرَة هنع هللا يضر قَ َال َ ( :وَّد َع ِّين َر حس ح
ول َّ
َ

َتضِي ُع وَدَائِعُ ُه ") .صححه األلباين

َن ابن عمر َ كا َن يـ حق ح ِّ
َ ٍِّ
عكَ كَمَا
َد ْ
ج ِّل إِّ َذا أ ََر َاد َس َفًرا  " :ادْنُ مِنِي أُو ِ
ول ل َّلر ح
َ
وع ْن َسامل أ َّ ْ َ ح َ َ
َدعُنَاَ ،فيَقُولُ  (:أَسْتَوْ ِدعُ اللَهَ دِينَكَ وَأَمَانَ َتكَ
ل اللَهِ ﷺ ُيو ِ
كَانَ رَسُو ُ
ك ) " .صححه األلباين
عمَ ِل َ
خوَاتِي َم َ
وَ َ
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( °•| )116صلة القاطع:
روى البخاري عن عبد هللا بن َع ْم ٍرو رضي هللا عنهما أن النيب ﷺ قالَ « :ليْسَ
حمُهُ وَصَلَهَا ».
و َلكِنِ الوَاصِلُ الَذِي إِذَا قُطِعَتْ رَ ِ
الوَاصِلُ بِالْ ُمكَا ِفئَِ ،

وروى مسلم عن أيب هريرة هنع هللا يضر ،أ َّ
ال" :يَا رَسُولَ اهللِ إِنَ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُ ْم
َن َر حج ًال قَ َ
حسِنُ ِإ َليْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَ ،وَأَحْلُمُ َعنْهُمْ وَيَجْهَلُو َن عَلَيَ.
وَيَقْطَعُونِي ،وَأُ ْ

َنمَا ُتسِفُهُمُ ا ْلمَل ،وَلَا يَزَالُ مَ َعكَ مِنَ اهللِ
كمَا قُلْتََ ،ف َكأ َ
كنْتَ َ
ال« :لَئِنْ ُ
فَـ َق َ
ظَهِيرٌ عَ َليْهِ ْم مَا ُدمْتَ عَلَى َذ ِلكَ»" ،ال َْم َّل هو :الرماد احلار.

( °•| )117صالة ركعتني عند التَّوبة من َّ
الذنب:
عن أيب بكر ِّ
الصديق هنع هللا يضر َّ
َّيب ﷺ قال ":ما من رجلٍ يذنب ذنباً ،ثمَ يقوم
أن الن َّ
فيتطهر ،ثمَ يصلِي  -وفي رواية :ركعتين  -ثمَ يستغفر اهلل؛ إال غفر اهلل
وصححه األلباين.
له" .رواه أبو داود والرتمذيَّ ،
( °•| )118صيام ثالثة أايم من كل شهر:
عن أيب هريرة هنع هللا يضر قال (:أوصاني خليلي بثالث ال أدعهن حتى أموت صوم ثالثة

أيام من كل شهر وصالة الضحى ونوم على وتر ) .رواه البخاري ومسلم
وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال يل رسول هللا ﷺ  " :وإن
بحسبك أن تصوم كل شهر ثالثة أيام ؛ فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها

فإن ذلك صيام الدهر كله "  .رواه البخاري ومسلم
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( °•| )119قراءة سورة السجدة واإلنسان يف صالة فجر اجلمعة:
عن أيب حهَر َيرة هنع هللا يضر ،قال (( :كان النبيُ ﷺ يقرأُ في صالةِ الفجرِ يومَ
جمُعة :الم َتنْزِيلُ ،وهَ ْل أَتَى عَلَى الْإِ ْنسَانِ )) .رواه البخاري ومسلم
ال ُ

ابن عبَّ ٍ
عن ِّ
ِّ
اس رضي هللا عنهما (( :أنَ النبيَ ﷺ كان يقرأُ في صالةِ الفجرِ
يو َم الجُمُع ِة الم َتنْزِيلُ ،وهَ ْل أَتَى عَلَى الْإِ ْنسَا ِن حِينٌ مِنَ الدَهْرِ ))  .رواه مسلم

( °•| )111الصدق يف وعد األطفال ،والوفاء به:
عن عبد هللا بن عامر – هنع هللا يضر – أنه قال  (( :دعتْني أُمي يومًا ورسولُ اهللِ ﷺ
فقالت( :ها تعالَ أُعطيكَ) فقال هلا رسول هللا ﷺ " :وما
قاعدٌ في بيتِنا
ْ

رسول هللاِّ ﷺ " :أما
قالت  ( :أُعطيهِ تمرًا)  ،فقال هلا ح
أردتِ أنْ تعطيهِ؟ "ْ .
ك كَذِب ٌة " )) .حسنه األلباين
إنك لو ل ْم تُعطيهِ شيئًا كُتبتْ علي ِ

( °•| )111تعلم القرآن وتعليمه:
ن
خيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَمَ القُرْآ َ
الَ «:
روى البخاري َع ْن عثمان هنع هللا يضرَ ،ع ِّن النِّ ِّ
َّيب ﷺ قَ َ
َوع ََلمَهُ».

اّللِّ ﷺ « :إِنَ لِلَهِ أَهْلِينَ مِنَ النَاسِ»
وع ْن أنس بن مالك هنع هللا يضر ،قَ َال" :قَ َال َر حس ح
ول َّ
َ

قَالُوا :يَا رَسُولَ اللَهِ ،مَنْ هُمْ؟ قَالَ« :هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ ،أَهْلُ اللَهِ وَخَاصَتُهُ»

" .صححه األلباين
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( °•| )112إفشاء السالم وإطعام الطعام:
عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما أن رجال سأل رسول هللا ﷺ  :أي

اإلسالم خير؟ قال «:تطعم الطعام ،وتقرأ السالم على من عرفت ومن لم

تعرف» .رواه البخاري ومسلم
وقال رسول هللا ﷺ " :أَيُهَا الناس َأ ْفشُوا السَلَامَ ،وَأَطْعِمُوا الطَعَامَ ،وَصَلُوا

وَالنَاسُ نِيَامٌ ،تدخلون الْجَنَ َة ِبسَلَامٍ " .صححه األلباين

( °•| )113الصالة على النيب ﷺ يوم اجلمعة وليلتها:
َع ْن أَنَ ٍ
جمُعَةِ وَ َليْلَةَ
ول هللاِّ ﷺ  " :أَكْثِرُوا الصَلَاةَ عَلَيَ َي ْومَ الْ ُ
س قَ َال  :قَ َال َر حس ح
جمُعَةِ ؛ َفمَنْ صَلَى عَلَيَ صَلَاةً صَلَى اهلل عَ َليْهِ َعشْرًا "  .حسنه األلباين يف "
الْ ُ
الصحيحة " .0312
جمُعَ ِة ،
ِن مِنْ َأ ْفضَلِ أَيَا ِمكُمْ يَوْمَ الْ ُ
وعن أوس بن أوس  :عن النيب ﷺ قال  " :إ َ
وفِيهِ الصَعْقَةُ ،
وفِيهِ النَ ْفخَةُ َ ،
ض َ ،
وفِيهِ قُ ِب َ
فِيهِ خُ ِلقَ آ َدمُ عَ َليْهِ السَلَام َ ،

َفأَكْثِرُوا عَلَيَ مِنْ الصَلَاةِ فَإِنَ صَلَا َتكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَ ."...صححه األلباين
* ليلة اجلمعة هي الليلة اليت تسبق صباح اجلمعة وتبدأ بغروب الشمس يوم اخلميس.
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احلض على املكارمة يف األكل وتكثري األيدي على الطعام ،واإليثَار
(ُّ °•| )114
على النَّفس:
عن أيب هريرة هنع هللا يضر قال :قال رسول هللا ﷺ " :طعام االثنين كافي الثَالثة،

وطعام الثَالثة كافي األربع " .رواه البخاري ومسلم
ويف لفظ ملسلم " :طعام الواحد يكفي االثنين ،وطعام االثنين يكفي األربعة،

وطعام األربعة يكفي الثَمانية ".

( °•| )115النهي عن الفجور يف اخلصومة:
ال  " :إِنَ أَبْغَضَ الرِجَالِ ِإلَى اللَهِ ا ْل َألَدُ
اّللح َعْنـ َها َع ْن النِّ ِّ
َّيب ﷺ قَ َ
َع ْن َعائِّ َشةَ َر ِّضي َّ

َ
ا ْلخَصِ ُم " .رواه البخاري
وع ْن َعْب ِّد
َ

خَالِصًا ،
يَ َدعَهَا :

اّللِّ بْ ِّن َع ْم ٍرو أ َّ
ال  ":أَرْبَعٌ مَنْ كُنَ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا
َّيب ﷺ قَ َ
َّ
َن النِّ َّ
ومَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ ِمنْهُنَ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِفَاقِ حَتَى
َ
إِذَا اؤْ ُتمِنَ خَانَ  ،وَإِذَا حَدَثَ كَذَبَ  ،وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ  ،وَإِذَا خَاصَمَ

فَجَرَ " .رواه البخاري ومسلم
☆قال احلافظ ابن حجر الفجور هو :امليل عن احلق واالحتيال يف رده.
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( °•| )116حتسني الصوت بقراءة القرآن:
عن أيب هريرة هنع هللا يضر ،أنه مسع رسول هللا ﷺ يقول " :ما أَذِنَ اهلل لشيء ما أَذِنَ لنبي

حسن الصوت ،يتغنى بالقرآن يجهر به " .متفق عليه

( °•| )117دفع اإلنسان (الغيبة ،وسوء الظن به) عن نفسه:
ول َِّّ
ت إِّ َىل رس ِّ
ورهح ِّيف ْاعتِّ َكافِّ ِّه ِّيف الْ َم ْس ِّج ِّد
ص ِّفيَّةَ َزْو َج النِّ ِّ
عن َ
َّيب ﷺ أَنـ ََّها َجاءَ ْ َ ح
اّلل ﷺ تَـ حز ح
ِّ
اخ ِّر ِّمن رمضا َن  ،فَـتَح َّدثَ ِّ
ِّيف الْع ْش ِّر ْاألَو ِّ
َّيب ﷺ
اعةً حمثَّ قَ َام ْ
َ ْ
ْ ََ َ
ب  ،فَـ َق َام النِّ ُّ
ت عْن َدهح َس َ
َ
َ
ت تَـْنـ َقل ح
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ص ِّ
ار
َم َع َها يَـ ْقلبحـ َها َ ،ح َّىت إِّ َذا بَـلَغَ ْ
ب الْ َم ْسجد عْن َد َابب أحم َسلَ َمةَ َمَّر َر حج َالن م ْن ْاألَنْ َ
ت َاب َ
ول َِّّ
فَسلَّما َعلَى رس ِّ
ِنمَا هِيَ
َّيب ﷺ  " :عَلَى رِسْ ِل ُكمَا  ،إ َ
اّلل ﷺ  ،فَـ َق َال َهلحَما النِّ ُّ
َح
ََ
حيَيٍ " .فَـ َق َاال  :سُ ْبحَانَ اللَهِ يَا رَسُولَ اللَهِ ؛ وَكَبُرَ عَ َليْ ِهمَا  ،فَـ َق َال
صَفِيَةُ ِبنْتُ ُ

خشِيتُ أَنْ
الدمِ  ،وَإِنِي َ
الشيْطَانَ يَبْلُغُ مِنْ الْإِ ْنسَانِ مَبْلَغَ َ
َّيب ﷺ  " :إِنَ َ
النِّ ُّ
ف فِي قُلُوبِ ُكمَا شَيْئًا "  .رواه البخاري ومسلم
يَقْذِ َ

( °•| )118النهي الشديد عن األكل والشرب ابلشمال:
يف صحيح مسلم وغريه أنه ﷺ قال " :إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ،وإذا

شرب فليشرب بيمينه ،فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله " .
ويف صحيح مسلم أيضا :أن رجال أكل عند النيب ﷺ بشماله فقال له " :كل

بيمنيك" ،قال :ال أستطيع .قال " :ال استطعت ،ما منعه إال الكبر" ،فما
رفعها إىل فيه.
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( °•| )119أداء السنن الرواتب:
عن أم حبيبة اهنع هللا يضر  ،أهنا مسعـت رسول هللا ﷺـ يقول " :ما من عبد مسلم يصلي هلل
كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير الفريضة  ،إال بنى اهلل له بيتًا في

الجنة " .رواه مسلم

* السنن الرواتب :عددها اثنتا عشرة ركعة ،يف اليوم والليلة  :أربع ركعات قبل الظهر ،

وركعتان بعدها  ،وركعتان بعد املغرب  ،وركعتان بعد العشاء  ،وركعتان قبل الفجر .
( °•| )121قيام الليل:
عن أيب هريرة هنع هللا يضر ،أن رسول هللا ﷺ حسئل  :أي الصالة أفضل بعد املكتوبة ،فقال" :
أفضل الصالة بعد الصالة المكتوبة  ،الصالة في جوف الليل " .رواه مسلم
( °•| )121النهي عن اجملاهرة ابملعصية وذمها:
عن أيب هريرة هنع هللا يضر قال  :مسعت رسول هللا ﷺ يقول  " :كل أمتي معافى إال
المجاهرين  ،وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عمالً ثم يصبح
وقد ستره اهلل عليه فيقول يا فالن عملت البارحة كذا وكذا وقد بات

يستره ربه ويصبح يكشف ستر اهلل عنه "  .رواه البخاري ومسلم.
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( °•| )122اإلكثار من الصيام يف شهر شعبان:
جاء يف الصحيحني وغريمها عن عائشة اهنع هللا يضر قالت (( :ما رأيت رسول اهلل ﷺ

استكمل صيام شهر قط إال شهر رمضان ،وما رأيته أكثر منه صياما في

شعبان )) .
ٍ
ول َِّّ
وم
ت َ :اي َر حس َ
حس َامة بْن َزيْد رضي هللا عنهما قَ َال  :قحـ ْل ح
صح
اّلل َملْ أ ََرَك تَ ح
وروى النسائي عن أ َ
ِّ
ُّه ِّ
عنْهُ
س َ
ر يَغْفُلُ النَا ُ
ك شَهْ ٌ
ال ﷺَ " :ذ ِل َ
وم ِّم ْن َش ْعبَا َن ؟!! قَ َ
صح
ور َما تَ ح
َش ْهًرا م ْن الش ح
ألعْمَالُ إِلَى رَبِ الْعَالَمِينَ َفأُحِبُ
هوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ ا َ
َبيْنَ رَجَبٍ وَ َرمَضَانَ  ،وَ ُ

أَ ْن يُ ْرفَ َع َعمَلِي وَأَنَا صَائِ ٌم " .حسنه األلباين يف صحيح اجلامع.

( °•| )123حتنيك املولود ،والدعاء له ابلربكة:
عن أيب موسى األشعري ـ هنع هللا يضر ـ قال (( :وُلد لي غالم  ،فأتيت به النبي ﷺ
فسماه إبراهيم  ،فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة  .)) ....متفق عليه
ويف صحيح البخاري عن أمساء اهنع هللا يضر (( :أنها ولدت عبد اهلل بن الزبير فأتت به
النبي ﷺ فوضعته في حجره فحنكه بتمرة ،ثم دعا له وبرَك عليه)).
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( °•| )124االسم احلسن:
َب
ِن أَح َ
ول هللاِّ ﷺ « :إ َ
روى مسلم َع ِّن ابْ ِّن عح َمَر رضي هللا عنهما ،قَ َال :قَ َال َر حس ح

حمَنِ».
وعَبْ ُد الرَ ْ
هلل َ
سمَا ِئكُ ْم ِإلَى اهللِ عَبْدُ ا ِ
أَ ْ
ِي ﷺ كَا َن يُغَيِ ُر الِاسْ َم القَبِيحَ» .صححه األلباين
َن النَب َ
شةَ اهنع هللا يضر« ،أ َ
وع ْن َعائِّ َ
َ
بَ ،ع ْن أَبِّ ِّيه -املـحسيِّ ِّ
وروى البخاري َع ِّن ابْ ِّن املسيِّ ِّ
ب ِّ
بن َح ْزٍن هنع هللا يضر :-أ َّ
َن أ ََابهح َ -ح ْزًان هنع هللا يضر-
َ
حَ
ال :الَ
ال« :أَنْ َ
ال« :مَا ا ْ
َجاءَ إِّ َىل النِّ ِّ
ت سَهْلٌ» .قَ َ
سمُكَ؟» قَ َالَ :ح ْز ٌن .قَ َ
َّيب ﷺ فَـ َق َ

ت الحُزُونَ ُة فِينَا بَعْدُ".
ل ابْنُ ال ُمسَيِبَِ " :فمَا زَالَ ِ
ر اسْمًا سَمَانِي ِه أَبِي .قَا َ
ُأغَيِ ُ

( °•| )125حلق شعر املولود الذكر ،والتصدق بوزنه فضة:
ال ":يَا
اّللِّ ﷺ َع ْن ْ
احلَ َس ِّن بِّ َشاةٍ َوقَ َ
عن علي بن أيب طالب هنع هللا يضر قالَ (( :ع َّق َر حس ح
ول َّ
طمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ ِفضَةً" قَ َال :فَـ َوَزنَـْتهح فَ َكا َن َوْزنحهح ِّد ْرَمهًا أ َْو
فَا ِ

ض ِّد ْرَه ٍم )) .رواه الرتمذي وحسنه األلباين
بَـ ْع َ

( °•| )126دعاء السفر:
ول اّللِّ ﷺ َكا َن إِّذَا استـوى علَى بعِّ ِّريهِّ
روى مسلم يف صحيحه عن ابْ َن عح َمَر هنع هللا يضر :أَن َر حس َ
ََْ َ َ َ َ
ِّ ِّ
ومَا كُنا لَهُ
ال  " :سُ ْبحَانَ الذِي سَخرَ َلنَا هَذَا َ
ىل َس َف ٍرَ ،كبـَر ثَالَثً ،حمث قَ َ
َخارجاً إ ََ

س َألُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِر
مُقْرِنِينَ* وَإِنا إِ َلىَ رَبنَا لَ ُمنْقَلِبُونَ .اللهُم إِنا نَ ْ
طوِ عَنا
ومِنَ الْ َعمَلِ مَا تَرْضَىَ .اللهُم هَونْ عَ َل ْينَا سَفَرَنَا هَذَا .وَا ْ
وَالت ْق َوىََ .
بُعْدَهُ .اللهُم أَنْتَ الصاحِبُ فِي السفَرِ .وَالْخَلِيفَةُ فِي األَهْلِ .اللهُم إِني َأعُوذُ

بِكَ مِنْ َوعْثَاءِ السفَرِ ،وَكَآبَةِ ا ْلمَنْظَرِ ،وَسُوءِ ا ْل ُمنْقَلَبِ ،فِي الْمَا ِل وَاألَهْلِ".
َوإِّذَا َر َج َع قَا َهلحنَ .وَز َاد فِّ ِّيهن" :آيِبُونَ ،تَائِبُونَ ،عَابِدُونَ ،لِرَبنَا حَامِدُونَ " .
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( °•| )127اخلروج للسفر يوم اخلميس:
فقد روى البخاري وغريه عن كعب بن مالك هنع هللا يضر قال (( :لقل ما كان رسول اهلل

ﷺ يخرج إذا خرج في سفر إال يوم الخميس )) .
ج يوم
ن َيخْرُ َ
ِب أَ ْ
ك وكان ُيح ُ
و ِة تَبُو َ
س في غَزْ َ
خمِي ِ
ج يوم ا ْل َ
ويف رواية (( :خَرَ َ
خمِيسِ (( .
ا ْل َ
( °•| )128كراهة سري املسافر وحده ابلليل:
ال َ " :لوْ يَعْلَمُ النَاسُ مَا فِي ا ْلوَحْ َدةِ
َع ْن ابْ ِّن عح َمَر رضي هللا عنهما َع ْن النِّ ِّ
َّيب ﷺ قَ َ

ب بِ َليْ ٍل وَحْدَ ُه " .رواه البخاري
مَا َأعْلَ ُم  ،مَا سَا َر رَاكِ ٌ

( °•| )129النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومني:
َدمُوا
اّلل ﷺ  " :ال تَق َ
روى البخاري ومسلم َع ْن أَِّيب حهَريْـَرةَ  قَ َال :قَ َال َر حس ح
ول َّ
صمْهُ ".
صوْمًا فَ ْليَ ُ
ن يَصُومُ َ
ل كَا َ
ن إِال رَجُ ٌ
ن بِصَ ْو ِم يَ ْو ٍم وَال َي ْو َميْ ِ
َر َمضَا َ

( °•| )131استقبال رمضان ،واالحتفاء به ،والتذكري بفضيلته:
عن أنس بن ٍ
ر
مالك هنع هللا يضر ،قال :دخل رمضان ،فقال رسول هللا ﷺ " :إِنَ هَذَا الشَهْ َ
خيْرَ
رمَ ال َ
رمَهَا فَقَدْ حُ ِ
ن حُ ِ
خيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ،مَ ْ
حضَرَكُمْ ،وَفِيهِ َليْلَ ٌة َ
قَدْ َ
خيْرَهَا إِلَا َمحْرُومٌ" .رواه ابن ماجه ،وقال األلباين :حسن صحيح
رمُ َ
ولَا ُيحْ َ
كُلَهَُ ،
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( °•| )131الدعاء جبوامع الكلم ومجله:
عن عائِّشةَ اهنع هللا يضر  ،قَالَت  " :دخل علَي النَِّّيب ﷺ وأ ََان أ ِّ
ت
َْ َ َ
ْ
َ َ َ َ َّ ُّ
اجةٌ  ،فَأَبْطَأْ ح
َ َ
حصلي َ ،ولَهح َح َ
ت َ :اي
الدعَاءِ وَ َ
جمَلِ ُ
ال  :يَا عَا ِئشَةُ ،عَ َليْكِ بِ ُ
َعلَْي ِّه ،قَ َ
ت ،قحـ ْل ح
صَرفْ ح
جوَامِعِهِ ،فَـلَ َّما انْ َ
ول َِّّ
خيْرِ
سأَ ُلكَ مِنَ الْ َ
ال :قُولِي :اللَهُمَ إِنِي أَ ْ
ُّع ِّاء َو َج َو ِّامعحهح؟ قَ َ
َر حس َ
اّللَ ،وَما حمجَ حل الد َ
كُلِهِ ،عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ،مَا عَلِمْتُ ِمنْهُ وَمَا لَمْ َأعْلَمْ ،وَ َأعُوذُ ِبكَ مِنَ الشَرِ كُلِ ِه
ومَا قَرَبَ إِ َليْهَا
سأَ ُلكَ الْجَنَةَ َ
ومَا لَمْ َأعْلَمُ ،وَأَ ْ
عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ،مَا عَلِمْتُ ِمنْهُ َ
عمَلٍ،
ومَا قَرَبَ إِ َليْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ َ
عمَلٍ ،وَ َأعُوذُ ِبكَ مِنَ النَارِ َ
مِنْ َقوْلٍ أَوْ َ
َمدٌ ،وَمَا
ك بِهِ مُحَمَدٌ ،وَأَعُوذُ ِبكَ مِمَا تَعَوَذَ ِمنْهُ ُمح َ
س َألَ َ
سأَ ُلكَ مِمَا َ
وَأَ ْ

ضيْتَ لِي مِنْ َقضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا "  .رواه البخاري يف األدب املفرد
َق َ
وصححه األلباين
( °•| )132التسبيح إذا مر آبية تسبيح ،والتعوذ عند آية الوعيد ،وسؤال هللا إذا مر
آبية دعاء:
يف صحيح مسلم يف صفة صالة النيب ﷺ يف قيام الليل " :يَقْرَأُ مُتَرَسِلًا إِذَا مَرَ
َر بِتَعَوُ ٍذ تَعَوَذَ ".
ل وَإِذَا م َ
سأَ َ
ل َ
سؤَا ٍ
َر ِب ُ
ح سَبَحَ وَإِذَا م َ
بِآيَةٍ فِيهَا َتسْبِي ٌ
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( °•| )133ما يقوله الصائم إن سابَّه أحد:
عن أيب هريرة هنع هللا يضر أن النيب ﷺ قال" :وإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث،

وال يصخب فإن سابه أحد ،أو قاتله فليقل :إني امرؤ صائم" .رواه البخاري
ومسلم
ويف رواية أخرى عن أيب هريرة هنع هللا يضر أن النيب ﷺ قال " :إذا أصبح أحدكم يومًا
صائماً فال يرفث وال يجهل ،فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل :إني صائم،

إني صائم " .رواه البخاري ومسلم

( °•| )134إلقاء نوى التمر بني إصبعـيه السبابة والوسطى:
ال (( :نَزَلَ رَسُولُ اهللِ ﷺ عَلَى أَبِي ،قَالَ :
روى مسلمَ ،ع ْن َعْب ِّد هللاِّ بْ ِّن بح ْس ٍر ،قَ َ
فَقَرَ ْبنَا ِإ َليْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةًَ ،فأَكَلَ ِمنْهَا ،ثُمَ أُتِيَ بِ َتمْرٍ َفكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي
النوَى َبيْنَ إِصْبَ َعيْهِ ،وَيَجْمَعُ السَبَابَةَ وَا ْلوُسْطَى ،ثُمَ أُتِيَ ِبشَرَابٍ َفشَرِبَهُ ،ثُمَ
َ

نَا َولَهُ الَذِي عَنْ يَمِينِهِ ،قَ َال :فَـ َق َال أَِّيب :وأ ِّ ِّ ِّ ِّ
الله َّم،
َ َ
َخ َذ بِّل َجام َدابَّتهْ ،ادعح هللاَ لَنَا ،فَـ َق َال ":ح
َاب ِّرْك َهلحْم ِّيف َما َرَزقْـتَـ حه ْمَ ،وا ْغ ِّف ْر َهلحْم َو ْارمحَْ حه ْم ".

( °•| )135االعتكاف:
َّيب ﷺ" :أ َّ
َّيب ﷺ «كَانَ يَعْ َتكِفُ
فقد روى البخاري َع ْن َعائِّ َشةَ اهنع هللا يضر َزْو ِّج النِّ ِّ
َن النِّ َّ
اجهح ِّم ْن بَـ ْع ِّدهِّ" .
ال َعشْرَ األَوَاخِرَ مِ ْن رَ َمضَانَ حَتَى تَوَفَاهُ اللَهُ» ،حمثَّ ْاعتَ َك َ
ف أ َْزَو ح
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( °•| )136اجلود يف رمضان:
َع ِّن ابْ ِّن َعبَّ ٍ
ال  " :كَانَ رَسُولُ اللَهِ ﷺ أَجْوَدَ النَاسِ ،
اس _رضي هللا عنهما_  ،قَ َ
وَكَانَ أَجْوَدَ مَا َيكُونُ فِي َرمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ  ،وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ
فِي كُلِ َليْلَةٍ مِنْ رَ َمضَانَ َ ،فيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ  ،قَالَ  :فَلَرَسُولُ اللَهِ ﷺ

خيْرِ مِ َن الرِيحِ ا ْلمُرْسَلَةِ " .رواه البخاري ومسلم
جوَ ُد بِالْ َ
أَ ْ
☆قال ابن القيم:

وكان النيب ﷺ أجود الناس  ،وأجود ما يكون يف رمضان  ،يحكثر فيه ِّمن الصدقة واإلحسان
وتالوة القرآن والصالة والذكر واالعتكاف.

( °•| )137االستغفار وقت األسحار:
ثبت يف الصحيحني أن رسول هللا ﷺ قال " :ينزل اهلل تبارك وتعالى في كل
ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول :هل من سائل

فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ " .

( °•| )138أكل مترات ِّوترا قبل اخلروج إىل صالة العيد:
س ب ِّن مالِّ ٍ
ال (( :كَانَ رَسُولُ اللَهِ ﷺ لَا يَغْدُو َيوْمَ
اّللح َعْنهح_ قَ َ
ك _ َر ِّض َي َّ
َع ْن أَنَ ِّ ْ َ
الْفِطْرِ حَتَى َيأْكُ َل تَمَرَاتٍ وَ َيأْكُلُهُنَ وِتْرًا )) .رواه البخاري
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( °•| )139احلث على حضور العيد لكل أحد:
ِّ
ت (( :أَمَ َرنَا َرسُولُ اللَهِ ﷺ أَنْ ُنخْرِجَه َ
ُن
روى البخاري ومسلم َع ْن أِّحم َعطيَّةَ اهنع هللا يضر قَالَ ْ
ألضْحَى الْ َعوَا ِتقَ وَا ْلحُيَضَ وَذَوَاتِ ا ْلخُدُورِ ،فَأَمَا الْحُيَضُ
فِي الْفِطْرِ وَا َ

اّللِّ ،إِّ ْح َد َاان
زلْنَ الصَالةَ وَيَشْهَدْنَ ا ْل َ
فَيَعْتَ ِ
تَ :اي َر حس َ
ول َّ
خيْرَ وَ َدعْوَةَ ا ْل ُمسْلِمِينَ .قحـ ْل ح
ِّ
اب .قَ َالِ :لتُلْبِسْهَا أُ ْخ ُتهَا ِم ْن جِلْبَابِهَا )).
ال يَ حكو حن َهلَا ج ْلبَ ٌ
( °•| )141الثبات على الطاعة:

ِّ
عمَلًا َأثْبَتَهُ ،
عمِلَ َ
ت (( :كَانَ رَسُولُ اللَهِ ﷺ إِذَا َ
روى مسلم َع ْن َعائ َشةَ اهنع هللا يضر قَالَ ْ
وَكَا َن إِذَا نَامَ مِنْ اللَيْ ِل أَوْ مَ ِرضَ صَلَى مِنْ النَهَارِ ِثنْتَيْ َعشْ َر َة رَكْعَ ًة )).
( °•| )141النهي عن ادعاء اإلنسان مبا ليس فيه ،ومبا ال ميلك:
َع ْن َعائِّ َشةَ أ َّ
ول إِّ َّن َزْوِّجي أ َْعطَ ِّاين َ ،ما َملْ يـح ْع ِّط ِّين ؟
اّللِّ  ،أَقح ح
ت َ :اي َر حس َ
ول َّ
َن ْامَرأًَة قَالَ ْ
ط كَلَابِسِ َثوْبَ ْي زُورٍ "  .رواه مسلم
اّللِّ ﷺ  " :ا ْلمُ َتشَبِ ُع بِمَا لَ ْم يُعْ َ
فَـ َق َال َر حس ح
ول َّ
ال الْعلَماء  :معنَاه الْمتَ َكثِّر ِّمبَا لَيس ِّعْنده ِّ ،أبَ ْن يظْهر أ َّ ِّ
س ِّعْنده  ،يَـتَ َكثَّر
َ َ
☆قَ َ ح َ َ ْ ح ح
َن عْنده َما لَْي َ
ْ َ
بِّ َذلِّ
ك ِّعْند النَّاس  ،ويـتَـزيَّن ِّابلْب ِّ
اط ِّل  ،فَـ حهو َم ْذ حموم َكما يح َذم َم ْن لَبِّ
س ثـَ ْوَ ْيب حزور ( .شرح مسلم
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
للنووي) 03/001
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( °•| )142االبتداء بركعتني يف املسجد إذا قدم من السفر:
عن كعب بن مالك هنع هللا يضر (( :أن رسول اهلل كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد

فركع فيه ركعتين ))  .متفق عليه
(ُّ °•| )143
الدعاء بعد شرب اللَّنب:

َرَوى ابْ حن َعبَّ ٍ
اس رضي هللا عنهما أ َّ
اّللِّ ﷺ قَ َالَ " :منْ أَطْ َعمَهُ اللَهُ طَعَامًا
َن َر حس َ
ول َّ
سقَاهُ اللَهُ
وأَطْ ِعمْنَا خَيْرًا مِنْهُ  ،وَ َمنْ َ
فَلْ َيقُلْ :اللَهُمَ بَارِكْ لَنَا فِيهِ َ
َلبَنًا فَلْ َيقُلْ :اللَهُمَ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِ ْدنَا مِنْهُ " رواه الرتمذي وحسنه األلباين
( °•| )144بر الوالدين ،وتقدمي األم يف الرب:
ال (( :جَاءَ رَجُلٌ ِإلَى رَسُولِ اللَهِ ﷺ
روى البخاري ومسلم َع ْن أَِّيب حهَريْـَرَة  قَ َ
ُمكَ .قَالَ
صحَابَتِي ؟ قَالَ :أ ُ
حسْنِ َ
فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللَهِ  ،مَنْ أَحَقُ النَاسِ بِ ُ
ُم مَنْ؟ قَالَ :ثُمَ أُمُكَ .قَالَ :ثُمَ مَنْ؟ قَالَ:
ُمكَ .قَالَ :ث َ
ثُمَ مَنْ؟ قَالَ :ثُمَ أ ُ

ُم أَبُوكَ )) .
ثَ
☆قال الصنعاين يف سبل السالم تعليقاً على هذا احلديث :يقتضي تقدمي األم ابلرب،
وأحقيتها به على األب .ا.هـ
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( °•| )145الدعاء ملن أحسن إليك بـ ( جزاك هللا خريا ):
صنِعَ ِإ َليْهِ
اّللِّ ﷺ  " :مَنْ ُ
عن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما قال  :قَ َال َر حس ح
ول َّ
خيْرًا  .فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَنَاءِ "  .صححه
مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ  :جَزَاكَ اللَهُ َ

األلباين

( °•| )146قول  ( :أحسنت ) للمحسن:
ملا جاء عند البخاري من حديث ابن مسعود قال (( :قرأت على رسول اهلل ﷺ

سورة يوسف ،فقال ":أحسنت" )).
( °•| )147صالة االستخارة:

ول هللاِّ ﷺ يحـ َعلِّ حمنَا
اّللِّ َر ِّض َي هللاح َعْنـ حه َما ،قَ َالَ " :كا َن َر حس ح
روى البخاري َع ْن َجابِّ ِّر بْ ِّن َعْب ِّد َّ
ِّ
االستِّ َخارَة ِّيف األحم ِّ ِّ
السورَة ِّمن ال حقر ِّ
ول « :إِذَا هَمَ أَحَدُكُمْ
آن ،يَـ حق ح
ح
ْ َ
ور حكل َهاَ ،ك َما يـح َعل حمنَا ُّ َ َ ْ

غيْرِ الفَرِيضَةِ ،ثُمَ ِليَقُلْ :اللَهُمَ إِنِي
ألمْرِ ،فَ ْليَرْكَعْ رَكْعَ َتيْنِ مِنْ َ
بِا َ
سأَ ُلكَ مِنْ َفضْلِكَ العَظِيمِ،
أَسْ َتخِيرُكَ بِعِ ْلمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَ ِتكَ ،وَأَ ْ
كنْتَ
َالمُ الغُيُوبِ ،اللَهُمَ إِنْ ُ
ِنكَ تَقْدِرُ وَالَ أَقْدِرُ ،وَتَعْلَمُ وَالَ َأعْلَمُ ،وَأَنْتَ ع َ
فَإ َ
و قَالَ :عَاجِلِ
وعَاقِبَ ِة َأمْرِي -أَ ْ
ر لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي َ
ألمْرَ خَيْ ٌ
تَعْلَ ُم أَنَ هَذَا ا َ
َأمْرِي وَآجِلِهِ -فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِرْهُ لِي ،ثُمَ بَارِكْ لِي فِيهِ ،وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَ
وعَاقِبَةِ َأمْرِي -أَوْ قَالَ :فِي عَاجِلِ
ألمْرَ شَرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي َ
هَذَا ا َ
حيْثُ كَانَ،
خيْرَ َ
عنْهُ ،وَاقْدُرْ لِي ال َ
َأمْرِي وَآجِلِهِ -فَاصْرِفْهُ عَنِي وَاصْرِفْنِي َ
ُم أَرْضِنِي» ،قَالَ« :وَ ُيسَمِي حَاجَتَهُ».
ثَ
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( °•| )148الرتديد مع املؤذن ،والدعاء بعد األذان:
يف الصحيحني من حديث أيب سعيد اخلدري هنع هللا يضر ،عن النيب ﷺ أنه قال " :إِذَا سَمِعْتُمْ
ا ْل ُمؤَذِنَ ،فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ" .

اّللِّ بْ ِّن َع ْم ٍرو ،أ َّ
ال :يَا رَسُولَ اللَهِ إِنَ ا ْل ُمؤَذِنِينَ
َن َر حج ًال ،قَ َ
وروى أبو داود َع ْن َعْب ِّد َّ

اّللِّ ﷺ " :قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَ َهيْتَ َفسَلْ تُعْطَهْ
يَ ْفضُلُو َننَا ،فَـ َق َالَ :ر حس ح
ول َّ

" .صححه األلباين

( °•| )149الصالة على رسول هللا ﷺ بعد اآلذان:
عن عبد هللا بن عمرو بن العاص _رضي هللا عنهما_ عن النيب ﷺ أنه قال  " :إذا
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي

صالة صلى اهلل عليه بها عشرا  ." ...رواه مسلم
( °•| )151سؤال هللا منزلة الوسيلة لرسوله ﷺ ،بعد اآلذان:
عن عبد هللا بن عمرو بن العاص _رضي هللا عنهما_ عن النيب ﷺ أنه قال  " :إذا
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي
صالة صلى اهلل عليه بها عشرا ثم سلوا اهلل لي الوسيلة فإنها منزلة في
الجنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهلل  ،وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل

اهلل لي الوسيلة حلت له الشفاعة " .رواه مسلم
ويف صحيح البخاري  ،عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما عن النيب ﷺ أنه قال" :
من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة
آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له

شفاعتي يوم القيامة" .
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( °•| )151النطق بشهادة التوحيد ،وإعالن رضاان ابهلل عز وجل ،ورسوله ﷺ ،
ودين اإلسالم؛ بعد فراغ املؤذن من الشهادتني:

روى مسلم عن سعد بن أيب وقاص هنع هللا يضر َعن رس ِّ
ال « :مَنْ قَالَ حِي َ
ن
اّللِّ ﷺ أَنَّهح قَ َ
ول َّ
ْ َح
سمَعُ ا ْلمُؤَذِنَ :أَشْهَدُ أَنْ لَا ِإلَهَ إِلَا اللَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَ مُحَمَدًا
َي ْ
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ،رَضِيتُ بِاللَهِ رَبًا وَبِ ُمحَمَدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا .غُفِرَ لَهُ
ذَنْبُهُ» .ويف رواية " :من قال وأنا أشهد " .
( °•| )152الرتهيب من إفساد املرأة على زوجها:
ب امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا
عن أيب هريرة هنع هللا يضر قال رسول هللا ﷺ َ (( :ليْسَ مِنَا مَنْ خَبَ َ

أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِدِهِ ))  .رواه أبو داود وصححه األلباين
☆قال الشيخ عبد العظيم آابدي – رمحه هللا- :

) َمن خبَّب )  :بتشديد الباء األوىل  ،أي  :خدع وأفسد ) .امرأة على زوجها )  :أبن
يذكر مساوئ الزوج عند امرأته  ،أو حماسن أجنيب عندها " .عون املعبود " .056 / 9
( °•| )153أن يكون ساقي القوم آخرهم شـرابً:
يدل عليه حديث أيب قتادة هنع هللا يضر الطويل ،وفيه :قال ...« :فَجعل رس ح ِّ
ب
ص ُّ
ول اّلل ﷺ يَ ح
ََ َ َ ح
ِّ
وأ ِّ
ِّ ِّ
ول اّللِّ ﷺ فَـ َق َال ِّيل:
ب َر حس ح
ص َّ
َ ْ
َسق ِّيه ْمَ ،ح َّىت َما بَق َي َغ ِّْرييَ ،و َغْيـ حر َر حسول اّلل ﷺ  ،قَ َال حمثَّ َ
ال « :إِنَ سَاقِيَ الْقَ ْومِ
ول اّللِّ ،قَ َ
رب َاي َر حس َ
ـرب» ،فَـ حق ْل ح
«اش ْ
ـرب َح َّىت تَشـ َ
ت :الَ أَش ح
ول اّللِّ »...رواه مسلم.
ـرب َر حس ح
آخِرُهُ ْم شرباً» ،قَ َال :فَشـربْ ح
ت َوش َ
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( °•| )154النهي عن تتبع عورات املسلمني:
عن أيب برزة األسلمي هنع هللا يضر ،عن النيب ﷺ قال " :يا معشر من آمن بلسانه ولم
يدخل اإليمان قلبه ،ال تغتابوا المسلمين ،وال تتبعوا عوراتهم ،فأنه من تتبع
عورة أخيه المسلم ،تتبع اهلل عورته ،ومن تتبع اهلل عورته ،يفضحه ولو

في جوف بيته " .صححه األلباين
( °•| )155الصالة ،والدعاء ،االستغفار ،والتكبري ،والذكر ،والصدقة ،والتعوذ من
عذاب القرب؛ حال الكسوف :
خسَفَتْ الشَمْسُ فَقَامَ النَبِيُ ﷺ
عن أيب موسى األشعري هنع هللا يضر أن النيب ﷺ قالَ ":
طوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ
خشَى أَنْ َتكُونَ السَاعَةُ َفأَتَى ا ْلمَسْجِ َد فَصَلَى ِبأَ ْ
زعًا يَ ْ
فَ ِ
ن ِلمَوْتِ
وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُ يَفْعَلُهُ وَقَالَ هَذِهِ الْآيَاتُ الَتِي يُرْسِلُ اللَهُ لَا تَكُو ُ

ِّ
ف َّ
ن َذلِكَ
شيْئًا مِ ْ
ادهح} فَإِذَا رَأَيْتُمْ َ
ولَا لِ َ
أَحَدٍ َ
حيَاتِهِ وَلَكِنْ { حُيَ ِّو ح
اَّللح بِّ ِّه عبَ َ
فَافْ َزعُوا إِلَى ذِكْرِ ِه وَ ُدعَائِ ِه وَاسْتِغْفَارِ ِه " .رواه البخاري

ر آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَهِ لَا
ال ":إِنَ الشَمْسَ وَالْ َقمَ َ
وعن عائشة اهنع هللا يضر أن النيب ﷺ قَ َ
ولَا ِلحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَ ِلكَ فَا ْدعُوا اللَهَ وَكَبِرُوا
خسِفَانِ لِ َموْتِ أَحَدٍ َ
َي ْ

وَصَلُوا وَتَصَدَقُوا " .رواه البخاري
وروى البخاري أيضا عن عائشة اهنع هللا يضر قالت (( :ركب رسول اهلل ﷺ ذات غداة
مركبا ،فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر رَسُولُ اللَهِ ﷺ بين ظهراني
طوِيلًا [فذكرت الصالة
الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فَقَامَ ِقيَامًا َ
ثم قالت ]:فقال :ما شاء هلل أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب

القبر )).
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( °•| )156كثرة السجود:
عن معدان بن أيب طلحة قال  (( :لَِّقيت ثـَواب َن موَىل رس ِّ ِّ
َخِّ ْربِّين
ت :أ ْ
ول هللا ﷺ ،فَـ حق ْل ح
ح َْ َْ َ ح
ب ْاألَعم ِّال إِّ َىل َِّّ
َح ِّ
اّللح بِِّّه ْ
ت ،حمثَّ
بِّ َع َم ٍل أ َْع َملحهح يح ْد ِّخلحِّين َّ
اّلل -فَ َس َك َ
اجلَنَّةَ -أ َْو قَ َال قحـ ْل ح
تِّ :أب َ
َْ
س َألْتُ عَنْ َذلِكَ رَسُولَ اللَهِ ﷺ فَقَالَ" :
ت ،حمثَّ َسأَلْتحهح الثَّالِّثَةَ فَقَالََ :
َسأَلْتحهح فَ َس َك َ

رةِ السُجُودِ لِلَهِ ،فَإِنَكَ لَا َتسْجُدُ لِلَهِ سَجْدَةً ِإلَا َرفَ َعكَ اللَهُ بِهَا
عَ َليْكَ ِبكَثْ َ

ك بِهَا خَطِيئَ ًة " ))  .رواه مسلم
دَرَجَةً ،وَحَطَ عَ ْن َ
عن ربِّ َيعة بْن َك ْع ٍ
كنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اهللِ ﷺَ ،فأَتَيْتُ ُه
الُ " :
ب ْاألَ ْسلَ ِّم ُّي هنع هللا يضر قَ َ
َ
جنَةِ،
س َألُكَ مُرَافَقَ َتكَ فِي الْ َ
سلْ  ،فَقُلْتُ :أَ ْ
ِبوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ ،فَقَالَ لِيَ :
سكَ ِبكَثْرَةِ
عنِي عَلَى نَفْ ِ
هوَ ذَاكَ ،قَالََ :فأَ ِ
غيْرَ ذَ ِلكَ ،قُلْتُُ :
قَالَ :أَوْ َ
السُجُودِ" .رواه مسلم
☆يقول اإلمام النووي رمحه هللا:
"فيه احلث على كثرة السجود والرتغيب به  ،واملراد به السجود يف الصالة ".
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( °•| )157فضل الذكر املضاعف:
عن أَِّيب أحمامةَ الْب ِّ
ك شَفَ َتيْهِ ،فَقَالَ:
َر بِ ِه وَهُ َو ُيحَرِ ُ
َن رَسُولَ اللَهِ ﷺ م َ
اهلِّ ِّي " :أ َ
ََ َ
َْ
ك ِبأَكْثَرَ
ر رَبِي ،قَالََ ( :ألَا أُخْبِرُ َ
ل يَا أَبَا ُأمَامَةَ؟ )  ،قَالَ :أَذْكُ ُ
( مَاذَا تَقُو ُ
ن تَقُولَ :سُ ْبحَانَ
الليْلَ مَ َع النَهَا ِر وَالنَهَارَ مَعَ اللَيْلِ؟ أَ ْ
ك َ
ن ذِكْرِ َ
و َأفْضَلَ مِ ْ
أَ ْ
لءَ مَا خَلَقَ ،وَسُ ْبحَانَ اللَهِ عَدَدَ مَا فِي
اللَ ِه عَدَدَ مَا خَ َلقَ ،وَسُبْحَانَ اللَ ِه مِ ْ
َالسمَاءِ ،وَسُ ْبحَانَ اللَهِ
ضو َ
لءَ مَا فِي ا ْلأَرْ ِ
ض وَالسَمَاءِ ،وَسُ ْبحَانَ اللَ ِه مِ ْ
ا ْلأَ ْر ِ
ل َء كُلِ
يءٍ ،وَسُ ْبحَانَ اللَهِ مِ ْ
عَدَ َد مَا أَحْصَى كِتَابُهُ ،وَسُ ْبحَانَ اللَهِ عَدَ َد كُلِ شَ ْ
ك " .حسنه األلباين يف "الصحيحة" 7521
حمْدُ لِلَهِ مِثْلَ ذَ ِل َ
يءٍ ،وَتَقُولُ :ا ْل َ
شَ ْ

ونص على تصحيح احلديث [بلفظ قريب هلذا] يف "صحيح الرتغيب والرتهيب" رقم .0525

ِّ ِّ ِّ
ِّ
روى مسلم َع ِّن ابْ ِّن َعبَّ ٍ
اس َع ْن حج َويْ ِّريَةَ اهنع هللا يضر  " :أ َّ
ني
َن النِّ َّ
َّيب ﷺ َخَر َج م ْن عْند َها بحكَْرًة ح َ
ِّ ِّ
َضحى ،وِّهي جالِّسةٌ ،فَـ َق َال " :ما ِّزلْ ِّ
ِّ ِّ
ت
صلَّى ُّ
َ
َ
الصْب َحَ ،وه َي يف َم ْسجد َها ،حمثَّ َر َج َع بَـ ْع َد أَ ْن أ ْ َ َ َ َ َ
احل ِّال الَِّّيت فَارقْـتح ِّ
ك أَرْبَعَ
ت بَعْدَ ِ
َّيب ﷺ " :لَقَ ْد قُلْ ُ
ك َعلَْيـ َها؟ " قَالَ ْ
ت :نـَ َع ْم ،قَ َال النِّ ُّ
َعلَى َْ
َ
ن اهللِ
ت ِبمَا قُلْتِ ُمنْذُ ا ْل َيوْ ِم لَوَزَنَتْهُنَ :سُ ْبحَا َ
كَ ِلمَاتٍ ،ثَلَاثَ مَرَاتٍَ ،ل ْو وُزِنَ ْ
ومِدَا َد كَ ِلمَاتِهِ " .
حمْدِهِ ،عَدَدَ خَلْقِ ِه وَرِضَا نَ ْفسِ ِه وَزِنَةَ عَرْشِ ِه َ
وَ ِب َ

☆الذكر املضاعف  ،هو أعظم ثناء من الذكر املفرد  ،فلهذا كان أفضل منه  ،وهذا إمنا
يظهر يف معرفة هذا الذكر وفهمه .
قال ابن القيم رمحه هللا:
"تفضيل ( سبحان هللا وحبمده  ،عدد خلقه  ،ورضا نفسه  ،وزنة عرشه  ،ومداد كلماته ) على جمرد
الذكر بـ " سبحان هللا " أضعافا مضاعفة  ،فإن ما يقوم بقلب الذاكر حني يقول  ( :سبحان هللا وحبمده
عدد خلقه ) من معرفته وتنزيهه وتعظيمه  ،من هذا القدر املذكور من العدد  :أعظم مما يقوم بقلب

القائل ( سبحان هللا ) فقط ".
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( °•| )158إظهار الفرح والسرور يف العيد:
ِّ
اّللِّ ﷺ يَـ ْوَمئِّ ٍذ – يعين يوم أن لعب
ت  (( :قَ َال َر حس ح
ول َّ
روى أمحد عن َعائ َشةَ اهنع هللا يضر قَالَ ْ
حنِي ِفيَةٍ
سحَةً ؛ إِنِي أُرْسِلْتُ ِب َ
احلبشة يف املسجد  " :لَتَعْلَمُ يَهُودُ أَنَ فِي دِينِنَا فُ ْ
س ْمحَةٍ " )) صححه األلباين يف "صحيح اجلامع" 4706
َ
قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا :
ار ِّ
ِّ
ور ِّيف ْاألَ ْعيَ ِّاد ِّم ْن ِّش َع ِّ
السر ِّ
الد ِّ
ين " .ا.ه فتح الباري (.)334 /7
" إظْ َهار ُّ ح
( °•| )159ما يقوله املسافر إذا رجع من سفره:
ول َِّّ
ِّ
ثـَبت ِّيف ح ِّد ِّ
ٍ ِّ
يث ابْ ِّن عح َمَر أ َّ
َن َر حس َ
ََ َ
اّلل ﷺ َكا َن إذَا قَـ َف َل م ْن َغ ْزٍو أ َْو َح ٍج أ َْو عح ْمَرة يح َكربح
علَى حك ِّل َشر ٍ
الث تَ ْكبِّري ٍ
ف ِّم ْن األ َْر ِّ
ول  " :ال إلَهَ إال اللَهُ ،
ات  ،حمثَّ يَـ حق ح
َ
ض (مكان مرتفع) ثَ َ َ
َ
يءٍ قَدِيرٌ ،
هوَ عَلَى كُلِ شَ ْ
ولَهُ الْحَمْدُ  ،وَ ُ
وَحْدَ ُه ال شَرِيكَ لَهُ  ،لَهُ ا ْلمُ ْلكُ َ
وعْدَهُ  ،وَنَصَرَ
َبنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَهُ َ
آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِر ِ

عَبْدَ ُه وَهَزَمَ األَحْزَابَ وَحْدَهُ "َ .رواهح الْبح َخ ِّ
ي َوحم ْسلِّ ٌم
ار ُّ
َ

َو َع ْن أَنَ ٍ
ال  " :آيِبُونَ تَائِبُونَ
س قَ َال  :أَقْـبَـ ْلنَا َم َع النِّ ِّ
َّيب ﷺ َح َّىت إ َذا حكنَّا بِّظَ ْه ِّر الْ َم ِّدينَ ِّة قَ َ

عَابِدُونَ لِر َِبنَا حَامِدُونَ  ،فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ َذ ِلكَ حَتَى قَ ِد ْمنَا ا ْلمَدِينَ َة "َ .رَواهح
حم ْسلِّ ٌم
قال ابن حجر :عند اجلمهور يشرع قول ذلك يف كل سفر إذا كان سفر طاعة ،كصلة
الرحم ،وطلب العلم ،ملا يشمل اجلميع من اسم الطاعة  .وقيل :يتعدى أيضا إىل املباح( .فتح
الباري (00/016
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( °•| )161احلث على طلب العلم وتعليمه:
عن أيب هريرة هنع هللا يضر قال :قال رسول هللا ﷺ  " :من سلك طريقًا يلتمس فيه

علمًا سهل اهلل له به طريقًا إلى الجنة " .رواه مسلم

َع ْن أَِّيب حهَريْـَرَة  :أ َّ
عمَلُ ُه
عنْهُ َ
ال  " :إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ َ
اّللِّ ﷺ  ،قَ َ
َن َر حس َ
ول َّ
ولَدٍ صَالِحٍ
إِلَا مِنْ َثلَاثَةٍ  ،إِلَا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ  ،أَوْ عِلْمٍ ُينْتَفَعُ بِهِ  ،أَوْ َ
يَ ْدعُو لَهُ "  .رواه مسلم
( °•| )161فضل معلم الناس اخلري:
عن أيب أمامة الباهلي هنع هللا يضر قال (( :ذكر لرسول هللا ﷺ رجالن :أحدمها عابد ،واآلخر
عامل ،فقال رسول هللا ﷺ " :فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم .مث
قال رسول هللا ﷺ :إن اهلل ومالئكته وأهل السموات واألرضين حتى النملة

في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير ")) .صححه
األلباين
وعن أيب الدرداء هنع هللا يضر قال :مسعت رسول هللا ﷺ يقول " :من سلك طريقا يطلب
فيه علما؛ سلك اهلل به طريقاً من طرق الجنة ،والمالئكة تضع أجنحتها
رضا لطالب العلم ،وإن العالم يستغفر له من في السموات ،ومن في
األرض ،والحيتان في الماء ،وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة
البدر على سائر الكواكب ،إن العلماء ورثة األنبياء ،إن األنبياء لم يورثوا

دينارًا وال درهما ،وأورثوا العلم ،فمن أخذه؛ أخذ بحظ وافر " .صححه
األلباين
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( °•| )162احلفاوة والرتحيب وحسن االستقبال بطالب العلم:
هوَ َيخْطُبُ ،قَالَ :فَقُلْتُ :يَا
عن أيب رفاعة هنع هللا يضر قال " :انْتَ َهيْتُ ِإلَى النَبِيِ ﷺ وَ ُ
سأَلُ عَنْ دِينِهِ ،لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ ،قَالَ :فَأَقْبَلَ
رَسُولَ اهللِ رَجُلٌ غَرِيبٌ ،جَاءَ َي ْ
عَلَيَ رَسُولُ اهللِ ﷺ  ،وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَى انْتَهَى ِإلَيََ ،فأُتِيَ ِبكُرْسِيٍ،
حسِبْتُ َقوَا ِئمَهُ حَدِيدًا ،قَالَ :فَقَعَدَ عَ َليْهِ رَسُولُ اهللِ ﷺ  ،وَجَعَلَ يُع َِلمُنِي
َ

َم آخِرَهَا " .رواه مسلم
ُم أَتَى خُطْبَتَهَُ ،فأَت َ
مِمَا ع ََلمَ ُه اهللُ ،ث َ

وعن أَِّيب سعِّ ٍ
اخلح ْد ِّر ِّي هنع هللا يضر َعن رس ِّ
س َيأْتِيكُمْ أَ ْقوَامٌ يَطْلُبُونَ
الَ " :
يد ْ
اّللِّ ﷺ قَ َ
ول َّ
َْ
ْ َح
َ
الْعِلْمَ فَإِذَا رَأَيْ ُتمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا ِبوَصِيَ ِة رَسُولِ اللَ ِه ﷺ
ِّ
وَا ْقنُوهُ ْم " قحـ ْل ِّ
وه ْم " .حسنه األلباين
ح
وه ْم؟ قَ َالَ :عل حم ح
ت ل ْل َح َك ِّمَ :ما اقْـنح ح

اّللِّ ﷺ َوحه َو ِّيف الْ َم ْس ِّج ِّد
ت َر حس َ
ول َّ
ص ْف َوا حن بْ حن َع َّسا ٍل الْ حمَرا ِّد ُّ
وحد َ
ي هنع هللا يضر ،قَ َال  (( :أَتَـْي ح
َّث َ
َ
ِّ
ول َِّّ
ال " :مَرْحَبًا
ب الْعِّْل َم ،فَـ َق َ
ت لَهحَ :اي َر حس َ
حمتَّ ِّك ٌئ َعلَى بـحْرٍد لَهح أ ْ
اّلل ،إِِّّين جْئ ح
َمحََر ،فَـ حق ْل ح
ت أَطْلح ح

بِطَالِبِ الْعِلْمِ ،إِنَ طَالِبَ الْعِلْمِ تحفُه المالئكةُ [وتُظلُه] بأجنحَتِها ،ثم يركبُ

بعضُهم بعضًا حتى يبلغوا السماءَ الدُنيا من محبَتِهم لما يَطلبُ " ))  .حسنه
األلباين
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( °•| )163القنوت عند النوازل يف الصلوات اخلمس:
ثبت أن النيب ﷺ قنت أبصحابه شهراً على قبائل من العرب غدروا بسبعني من أصحابه
مهنع هللا يضر وقتلوهم .
اّللح َعْنهح  (( :أن النَبِي ﷺ َقنَتَ شَهْرًا بَعْدَ
فروى البخاري ومسلم عن أنس َر ِّض َي َّ
حيَاءٍ مِ ْن َبنِي سُ َليْمٍ )) .
ع يَ ْدعُو عَلَى أَ ْ
الرُكُو ِ
حمِدَ ُه
ن َ
سمِعَ اللَهُ ِلمَ ْ
وع ْن أَِّيب حهَريْـَرَة  -هنع هللا يضر  " :-أَنَ النَبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا قَالَ َ
َ
فِي الرَكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْ ِعشَاءِ َقنَتَ اللَهُمَ أَنْجِ عَيَاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ
ج
هشَامٍ اللَهُمَ أَنْ ِ
اللَهُمَ أَنْجِ ا ْل َولِيدَ بْنَ ا ْل َولِيدِ اللَهُمَ أَنْجِ سَ َلمَةَ بْنَ ِ
طأَ َتكَ عَلَى ُمضَرَ اللَهُمَ اجْعَلْهَا
ا ْل ُمسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْ ُم ْؤمِنِينَ اللَهُمَ اشْدُدْ وَ ْ

عَ َليْهِ ْم سِنِي َن كَسِنِي يُوسُفَ " .أخرجه البخاري
☆النوازل :املصائب والشدائد اليت تنزل ابألمة.
وقال شيخ اإلسالم (( :القنوت مشروع لكل مصل إماماً أو مأموماً أو منفرداً وهو أصح

األقوال )) .انظر اإلنصاف 049/3

وأما املرأة تقنت يف بيتها يف الفرائض وهو اختيار الشيخ ابن جربين.
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( °•| )164حتري احلالل يف املأكل واملشرب وامللبس :
ِال
ال َر حس ْو حل هللاِّ ﷺ  " :إِنَ اهللَ تَعَالَى طَيِبٌ الَ يَقْبَلُ إ َ
َيب حهَريْـَرَة  قَ َال :قَ َ
َع ْن أِّ ْ
الر حس حل
طَيِ َباً وَإِنَ اهللَ َأمَرَ ال ُمؤْ ِم ِنيْنَ ِبمَا َأمَرَ بِهِ المُرْسَ ِليْنَ فَقَالَ َ (( :اي أَيُّـ َها ُّ

َّ ِّ
ِّ
ات وا ْعملحوا ِّ
ِّ
ين َآمنحوا
حكلحوا م َن الطَّيِّبَ َ َ َ
صاحلاً )) [املؤمنون :اآلية ، ]50وَقَالََ (( :اي أَيـُّ َها الذ َ
حكلحوا ِّمن طَيِّب ِّ
طيْلُ السَفَرَ
ات َما َرَزقْـنَا حك ْم )) [البقرة :اآلية ]027ثُمَ ذَكَرَ الرَجُلَ يُ ِ
ْ َ
و َمشْرَبُهُ
ومَطْ َعمُهُ حَرَامٌ َ ،
السمَاء ِ،يَا رَبِ يَا رَبَِ ،
أَشْعَثَ َأغْبَرََ ،يمُدُ يَدَيْهِ ِإلَى َ

ب لذلك " .رواه مسلم
ي بِالحَرَامِ َفأَنَى ُيسْتَجَا ُ
وغُذِ َ
حَرَامٌَ ،

( °•| )165اختاذ الوسائل اليت تعني على االستيقاظ لصالة الفجر:
عن أيب هريرة هنع هللا يضر (( :أن رسول اهلل ﷺ حين قفل من غزوة خيبر سار ليله
حتى إذا أدركه الكرى [أي :النعاس أو النوم] عرس وقال لبالل " :اكأل لنا

الليل " )) .رواه مسلم

وعن جبري بن مطعم هنع هللا يضر :أن رسول هللا ﷺ قال يف سفر له " :من يكلؤنا الليلة ال

نرقد عن صالة الصبح؟ " قال بالل :أنا ...الحديث .قال األلباين :إسناده صحيح

وعن أيب قتادة هنع هللا يضر قال  :سرنا مع النبي ﷺ ليلة فقال بعض القوم  :لو

عَرَست بنا يا رسول اهلل ( أي  :نزلت بنا آخر الليل حىت نسرتيح )  ،قال  " :أخاف

أن تناموا عن الصالة "  ،قال بالل  :أنا أوقظكم ...رواه البخاري ومسلم
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( °•| )166صيام يوم عاشوراء ،وخمالفة اليهود:
اّلل عنه  ،أن النيب ﷺ قال " :صيام يوم عاشوراء ،أحتسب
عن أيب قتادة رضي َّ

على اللَه أن يكفر السنة التي قبله "  .أخرجه مسلم

اّللِّ بْ َن َعبَّ ٍ
اس -رضى هللا عنهما -قال " :ما رأيت النبي ﷺ يتحرى
عن َعْب َد َّ
صيام يوم فضله على غيره إال هذا اليوم :يوم عاشوراء " .أخرجه البخاري
ول َِّّ
وعنه أيضا يـ حق ح ِّ
اشوراء وأَمر بِّ ِّ
اّللِّ إِّنَّهح يَـ ْوٌم
صيَ ِّام ِّه قَالحوا َاي َر حس َ
ص َام َر حس ح
ول َّ
ول ح َ
ني َ
َ
اّلل يَـ ْوَم َع ح َ َ َ َ َ
ِّ
اّللِّ ﷺ " :فَإِذَا كَانَ الْعَامُ ا ْلمُقْبِلُ -إِنْ شَاءَ
َّص َارى .فَـ َق َال َر حس ح
ول َّ
تحـ َعظ حمهح الْيَـ حه ح
ود َوالن َ
اللَهُ -صُ ْمنَا ا ْليَ ْو َم التَاسِعَ " .أخرجه مسلم
( °•| )167حتري ساعة اإلستجابة يوم اجلمعة ،والدعاء فيها:
روى البخاري ومسلم َع ْن أَِّيب حهَريْـَرَة

سَاعَةٌ لَا ُيوَافِقُهَا عَبْدٌ ُمسْلِمٌ

هنع هللا يضر قَ َال  :قَ َال أَبو الْ َق ِّ
اس ِّم ﷺ  " :فِي الْجُمُعَةِ
ح
خيْرًا إِلَا َأعْطَاهُ ".
سأَلَ اللَهَ َ
قَائِمٌ يُصَلِي َف َ

وقد اختلف العلماء يف حتديد هذه الساعة  ،على أكثر من أربعني قوال  ،أصحها قوالن:
األول :أهنا من جلوس اإلمام إىل انقضاء الصالة.
والثاين :أهنا بعد العصر  ،إىل أن تغرب الشمس  ،ولكل واحدة من الساعتني أدلة من السنَّة  ،وقائل هبا
من أهل العلم.
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( °•| )168القرعة:
عن أيب هريرة هنع هللا يضر قال :قال رسول هللا ﷺ " :لو يعلم الناس ما في النداء

والصف األول ،ثم لم يجدوا إال أن يستهموا الستهموا عليه "  .متفق عليه
وعن عائشة اهنع هللا يضر  )) :أن النبي ﷺ كان إذا أراد سفرا أقرع بين أزواج،

فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه )) .رواه البخاري ومسلم

ويف صحيح مسلم عن عمران بن حصني هنع هللا يضر (( :أن رجال أعتق ستة مملوكين له
عند موته ،لم يكن له مال غيرهم ،فدعا بهم ﷺ وسلم فجزأهم أثالثا،

ثم أقرع بينهم :فأعتق اثنين ،وأرق أربعة ،وقال له قوال شديدا )).
ويف صحيح البخاري عن أيب هريرة هنع هللا يضر (( :أن رسول اهلل ﷺ عرض على قوم

اليمين ،فسارعوا إليه ،فأمر أن يسهم بينهم في اليمين  :أيهم يحلف )).
☆أن يستهموا  :أي يقرتعوا
( °•| )169إلقاء السالم عند اإلنصراف من اجمللس:
اّللِّ ﷺ " :إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى ا ْلمَجْلِسِ
َع ْن أَِّيب حهَريْـَرَة هنع هللا يضر قَ َال  :قَ َال َر حس ح
ول َّ
فَ ْل ُيسَلِمْ  ،فَإِذَا َأرَادَ أَنْ يَقُومَ فَ ْل ُيسَلِمْ ؛ فَلَ ْيسَتْ ا ْلأُولَى ِبأَحَقَ مِنْ الْآخِ َرةِ ".

صححه األلباين
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( °•| )171اجلزم يف الدعاء والعزم يف املسألة:
عن أيب هريرة  -هنع هللا يضر  -أن رسول هللا ﷺ قال " :ال يقل أحدكم :اللهم اغفر لي
إن شئتَ ،ارحمني إن شئت ،ارزقني إن شئت ،وليعزم مسألته ،إنه يفعل ما

يشاء ،ال مكره له " .متفق عليه.
( °•| )171الرتهيب من التهاون بصالة اجلمعة:
عن عب ِّد َِّّ
َّه َما َِّمس َعا
َْ
اّلل بْ ِّن عح َمَر َوأَيب حهَريْـَرَة  أَنـ ح

اّللِّ
َر حس َ
ول َّ

جمُعَاتِ أَوْ لَ َيخْ ِتمَنَ اللَهُ عَلَى
أَ ْقوَامٌ عَنْ وَ ْدعِهِمْ الْ ُ

ول َ " :ل َينْتَ ِهي َ
َن
ﷺ يَـ حق ح
قُلُوبِ ِهمْ ثُمَ لَ َيكُونُنَ مِنْ

الْغَافِلِي َن "  .رواه مسلم
وعن أيب ْ ِّ
َّم ِّر ِّ
جمَعٍ تَهَاوُنًا
ي هنع هللا يضر أن رسول هللا ﷺ قال  " :مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ ُ
اجلَ ْعد الض ْ
بِهَا طَبَعَ اللَهُ عَلَى قَلْبِهِ " .صححه األلباين

ويف حديث آخر قال ﷺ  ":من ترك الجمعة ثالث مرات متواليات من غير

ضرورة طبع اهلل على قلبه " .وصححه األلباين

( °•| )172التصبح بسبع مترات عجوة:
ن تَصَبَحَ
روى البخاري ومسلم ،عن سعد بن أيب وقاص هنع هللا يضر أن النيب ﷺ قال  " :مَ ْ

سحْرٌ ".
ج َوةً ،لَ ْم َيضُرَ ُه فِي َذ ِلكَ ال َيوْ ِم سُمٌ وَالَ ِ
كُلَ يَ ْومٍ سَبْ َع َتمَرَاتٍ عَ ْ
☆من أهل العلم من رأى أن هذه الفضيلة  ،وهذه الوقاية  :حتصل ابلتصبح أبي نوع من أنواع التمر

 ،وأن التنصيص على " العجوة " يف احلديث  ،ال يلزم منه اختصاصه ابحلكم [ .وهو قول ابن ابز
واختيار ابن عثيمني رمحهما هللا ].
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( °•| )173الدعاء ابلثبات على الدين:
عن أنس هنع هللا يضر قال (( :كان رسول اهلل ﷺ يكثر أن يقول " :يا مقلِب القلوب

ثبت قلبي على دينك" ،فقلت اي رسول هللا (( :آمنَّا وبك ومبا جئت به ،فهل ختاف
علينا؟)) قال " :نعم ،إن القلوب بين إصبعين من أصابع اهلل ،يقلبهما كما
يشاء" .صححه األلباين
( °•| )174ذكر هللا والدعاء يف جوف الليل:
روى البخاري ومسلم َع ْن أَِّيب حهَريْـَرَة هنع هللا يضر أ َّ
َبنَا تَبَارَ َ
ك
الَ " :ينْزِلُ ر ُ
اّللِّ ﷺ قَ َ
َن َر حس َ
ول َّ
الليْلِ الْآخِرُ يَقُولُ مَنْ
وَتَعَالَى كُلَ َليْلَةٍ إِلَى السَمَاءِ الدُ ْنيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ َ
طيَهُ مَ ْن َيسْتَغْفِرُنِي َف َأغْفِ َر لَهُ ".
سأَلُنِي َفأُعْ ِ
ب لَهُ مَنْ َي ْ
يَ ْدعُونِي َفأَسْتَجِي َ
الدعَاءِ أَسْمَعُ؟ )) قَ َال" :
ال (( :قِيلَ يَا رَسُولَ اللَهِ ﷺ :أَيُ ُ
وعن أَِّيب أ َحم َامةَ هنع هللا يضر قَ َ
جوْفَ اللَيْلِ الْآخِرِ ،وَدُبُ َر الصَ َلوَاتِ الْ َمكْتُوبَاتِ " .حسنه األلباين
َ
ِّ
ن الْعَبْ ِد
ب مِ ْ
ول  " :أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَ ُ
َّيب ﷺ يَـ حق ح
وعن َع ْم حرو بْن َعبَ َسةَ أَنَّهح َمس َع النِّ َّ
فِي جَوْفِ اللَيْلِ الْآخِرِ ،فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ َتكُونَ ِممَنْ يَذْكُرُ ال َلهَ فِي تِلْكَ
السَاعَةِ َفكُنْ " .صححه األلباين
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( °•| )175زايرة املسجد النبوي :
يف الصحيحني عن أيب هريرة هنع هللا يضر أن النيب ﷺ قال « :ال تشدوا الرحال إال إلى

ثالثة مساجد :المسجد الحرام ،ومسجدي هذا ،والمسجد األقصى ».

رسول هللا ﷺ يقول« :صال ٌة فيه ـ
وعن ميمونةَ ِّ
مسعت َ
زوج النيب ﷺ قالت :إين ح
يعني مسجد رسولِ اهلل ﷺ ـ أفضلُ من ألفِ صالةٍ فيما سواهُ من المساجدِ

إال مسجدَ الكعبة» رواه مسلم

وعن أيب حهريرة هنع هللا يضر أن النيب ﷺ قال « :ما بين بيتي ومنبري روضةٌ من
ض الجنة ،ومنبري على حَوضي » .رواه البخاري
ريا ِ

( °•| )176مسح رأس الصغري والدعاء له:
ِّ ِّ ِّ
ٍ
اّللِّ ب ِّن ِّه َش ٍام ،وَكا َن قَ ْد أ َْدرَك النَِّّيب ﷺ ،و َذهب ِّ
َ ََ ْ
َّ
َع ْن حزْهَرَة بْ ِّن َم ْعبَدَ ،ع ْن َجده َعْبد َّ ْ
ت بِّه أ ُّحمهح
َ
َ
ول َِّّ
ت حمحَي ٍد إِّ َىل رس ِّ
هوَ صَغِيرٌ
الُ " :
اّللِّ َابيِّ ْعهح ،فَـ َق َ
تَ :اي َر حس َ
ول َّ
اّلل ﷺ  ،فَـ َقالَ ْ
ب بِّْن ح ْ
َح
َزيْـنَ ح
َف َمسَ َح رَأْسَ ُه وَ َدعَا لَهُ " .رواه البخاري
وأن أم دمحم بن حاطب أتت به النيب ﷺ فقالت " :هذا محمد بن حاطب أول من

سُمي بك! فمسح على رأسه ،ودعا له بالبركة " .رواة مسلم

الدرر المئون من سنن خاتم المرسلنن 77
الجزء 2-1

( °•| )177قراءة العشر اآلايت األخرية من آل عمران عند القيام من النوم:
روى البخاري ومسلم عن ابْن َعبَّ ٍ
َّيب
ت لَْيـلَةً ِّعْن َد َمْي حمونَةَ َزْو ِّج النِّ ِّ
اس رضي هللا عنهما أَنَّهح َاب َ
الليْلُ أَوْ
ﷺ َوِّهي َخالَتحهح ،قالَ " :فنَامَ رَسُولُ اللَهِ ﷺ حَتَى إِذَا انْتَصَفَ َ
َ
الن ْومَ
قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اسْ َتيْقَظَ رَسُولُ اللَهِ ﷺ فَجَلَسَ يَ ْمسَحُ َ
عمْرَانَ  ،ثُمَ
خوَاتِمَ مِنْ سُو َرةِ آلِ ِ
عَنْ وَجْهِهِ ِبيَدِهِ ثُمَ قَرَأَ الْ َعشْرَ الْآيَاتِ الْ َ

حسَ َن وُضُوءَ ُه  ،ثُمَ قَا َم يُصَلِي" .
َضأَ َفأَ ْ
َتو َ
( °•| )178كراهية اجللوس بني الظل والشمس:
عن بن بريدة عن أبيه (( :أن النبي ﷺ نهى أن يقعد بين الظل والشمس )).
صححه األلباين
ويف احلديث عن رسول هللا ﷺ  " :إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه

فليقم فإنه مجلس الشيطان " .رواه أبو داود وصححه األلباين
( °•| )179حفظ اللسان ومحايته من كل ما يورث الندم:

جاء رجالً إىل النيب ﷺ فقال له (( :اي رسول هللا علمين وأوجز )) ،فقال ﷺ " :
إذا قمت في صالتك فصل صالة مودع ،وال تكلم بكالم تعتذر منه ،وأجمع

اليأس عما في أيدي الناس" .حسنه األلباين
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( °•| )181التحذير من املراءاة والتسميع:
عن جندب بن عبدهللا هنع هللا يضر قال :قال رسول هللا ﷺ  " :من سمَع سمَع اهلل به،

ومن يرائي يرائي اهلل به " .متفق عليه

☆التسميع يكون يف األقوال ،واملراءاة تكون يف األعمال.

( °•| )181الفصل بني صالة الفريضة والنافلة بكالم أو انتقال:
جمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ
روى مسلم يف صحيحه عن معاوية هنع هللا يضر قال  " :إِذَا ص ََليْتَ الْ ُ
حَتَى َتكَلَمَ أَوْ َتخْرُجَ  ،فَإِنَ رَسُولَ اللَهِ ﷺ َأمَرَنَا بِذَ ِلكَ  ،أَنْ لَا تُوصَلَ

صَلَا ٌة بِصَلَاةٍ حَتَى نَ َتكَلَ َم أَوْ َنخْرُجَ ".
و
َدمَ أَ ْ
عن أيب هريرة هنع هللا يضر عن النيب ﷺ قال  " :أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَى أَنْ يَتَق َ

شمَالِهِ  ،يَعْنِي  :السُ ْبحَةَ " .أي  :صالة النافلة بعد
يَ َتأَخَرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ ِ
الفريضة  .صححه األلباين
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( °•| )182رفع الصوت ابلذكر بعد الصلوات املكتوبة:
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال (( :كنت أعرف انقضاء صالة رسول اهلل

ﷺ بالتكبير )) .رواه البخاري ومسلم
وعن عبد هللا بن الزبري رضي هللا عنهما قال  (( :كان رسول اهلل ﷺ إذا سلم من

صالته يقول بصوته األعلى " :ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد
وهو على كل شيء قدير وال حول وال قوة إال ابهلل  ،ال إله إال هللا وال نعبد إال إايه له
النعمة وله الفضل وله الثناء احلسن  ،ال إله إال هللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون
" .رواه مسلم
وعن أيب معبد موىل ابن عباس رضي هللا عنهما أنه أخربه (( أن رفع الصوت بالذكر

حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي ﷺ  ،وأنه قال :
قال ابن عباس رضي هللا عنهما " :كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته ".
رواه البخاري.
( °•| )183إشاعة خلق الرفق يف البيت:
عن عائشة أم املؤمنني اهنع هللا يضر قالت :قال رسول هللا ﷺ " :يا عائشةَ! ا ْرفُقِى؛ فإنَ اهللَ
إذا أرادَ بأهلِ بيتٍ خيرًا أدخلَ عليهِمُ الرِفقُ " .صححه األلباين
ت أدخلَ عليهِ ُم الرِفقَ» .صححه األلباين
ل بي ٍ
هلل إذا أحبَ أه َ
إن ا َ
وجاء عنه ﷺَ « :
هلل عزَ وجلَ لَيُعطي على الرِفقِ ما ال يُعطي على الخرقِ،
وقال ﷺ « :إنَ ا َ
وإذا أحبَ اهللُ عبدًا أعطاه الرِفقَ ،ما من أهلِ بيتٍ يُحرَمون الرِفقَ إال
حُرِموا الخيرَ» .قال األلباين :حديث حسن لغريه
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( °•| )184ترهيب الناس من خمالفة سنة النيب ﷺ وتذكريهم بذلك:
ِّ
َصح ِّ
روى مسلم يف صحيحه عن أنس بن مالك هنع هللا يضر (( :أ َّ
َّيب ﷺ
اب النِّ ِّ
َن نـَ َفًرا م ْن أ ْ َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ض حه ْم
اج النِّ ِّ
ض حه ْم َ :ال أَتَـَزَّو حج الن َساءََ .وقَ َال بَـ ْع ح
َّيب ﷺ َع ْن َع َمله ِّيف الس ِّر فَـ َق َال بَـ ْع ح
َسأَلحوا أ َْزَو َ
ض حه ْم َال أ ََان حم َعلَى فَِّر ٍ
ال  " :مَا بَالُ
اّللَ َوأَثْـ َىن َعلَْي ِّه فَـ َق َ
اش .فَ َح ِّم َد َّ
َال آ حك حل اللَّ ْح َمَ .وقَ َال بَـ ْع ح
أَ ْقوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا ؟ لَكِنِي أُصَلِي وَأَنَامُ .وَأَصُومُ وَ ُأفْطِرُ .وَأَتَزَوَجُ

س مِنِي ".
ن سُنَتِي فَلَيْ َ
النسَاءََ .فمَنْ َرغِبَ عَ ْ
ِ
( °•| )185البشارة:
ملا أرسل النيب ﷺ أاب موسى األشعري ومعاذ بن جبل _رضي هللا عنهما_ إىل اليمن
داعيني لإلسالم قال هلما معلماً ومرشداً " :يسرا وال تعسرا وبشرا وال تنفرا،
وتطاوعا وال تختلفا " .رواه البخاري ومسلم
وقال ﷺ " :ابشري يا عائشة فقد أنزل اهلل براءتك " .صححه األلباين
اّللِّ ﷺ
عادين ح
رسول َّ
وعن أم العالء عمة حزام بن حكيم األنصاري _رضي هللا عنهما_ َ
فقال " :أبشري يا أم العالء فإن مرض المسلم يذهب اهلل به
وأَان َمريضةٌَ ،
خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة " .صححه األلباين
ويف حادثة توبة كعب هنع هللا يضر قال (( :فلما سلمت على رسول هللا ﷺ قال رسول هللا
ﷺ وهو يربق وجهه من السرور " :أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك

أمك " .رواه البخاري

الدرر المئون من سنن خاتم المرسلنن 81
الجزء 2-1

( °•| )186عدم اإلحلاح يف املسألة:
عن معاوية بن أيب سفيان -رضي هللا عنهما -قال :قال رسول هللا ﷺ  " :ال تُلحفوا
في المسألة ،فواهلل ال يسألني أحد منكم شيئًا فتُخرج له مسألتُه مني شيئاً

وأنا له كاره فيُبارَك له فيما أعطيته" .رواه مسلم
ال تلحفوا :اإلحلاف معناه اإلحلاح

( °•| )187رفع اليدين عند الدعاء:
قال ﷺ  " :إن اهلل تعالى طيب ال يقبل إال طيبا وإن اهلل أمر المؤمنين

الر حس حل حكلحوا ِّم َن
بما أمر به المرسلين فقال تعالىَ { :اي أَيُّـ َها ُّ
ِّ
احلا} ،وقال سبحانه { :اي أَيُّـ َها الَّ ِّذين آمنحوا حكلحوا ِّمن طَيِّب ِّ
ات َما
َ
ْ َ
َ َ
ص ً
َ
َِِّّّ
َّلل} .ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب
الطَّيِّب ِّ
ات َوا ْع َملحوا
َ
َرَزقـْنَا حك ْم َوا ْش حك حروا

يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغُذِي بالحرام فأنى

يستجاب لذلك؟ " .رواه مسلم يف صحيحه .
وعن سلـمان هنع هللا يضر؛ قال :قـال رسول هللا ﷺ  ..." :إنَ ربكم حيي كريم ،يستحي

أن يردهما صفرًا خائبتين " .صححه األلباين
من عبده إذا رفع إليه يديه َ
( °•| )188دعاء من استصعب عليه أمر:
عن أنس أيضاً هنع هللا يضر عن النيب ﷺ قال  " :اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال وأنت

تجعل الحزن إذا شئت سهالً " .صححه األلباين
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( °•| )189بر اخلالة واإلحسان إليها:
َع ْن ابْ ِّن عح َمَر ،أ َّ
ال (( :يَا رَسُولَ اللَهِ ،إِنِي أَصَبْتُ ذَنْبًا
َّيب ﷺ فَـ َق َ
َن َر حج ًال أَتَى النِّ َّ
ك مِنْ أُمٍ؟" قَالَ :لَا ،قَالَ " :هَلْ لَكَ مِنْ
عظِيمًا فَ َهلْ لِي َتوْبَةٌ؟ قَالَ" :هَلْ َل َ
َ
خَالَةٍ؟ " قَالَ :نَعَمْ ،قَالَ" :فَبِرَهَا" .صححه األلباين
ِّ ِّ
اّلل َعْنه عن رس ِّ
زلَةِ
ال  " :ا ْلخَالَةُ ِب َمنْ ِ
اّللِّ ﷺ أنه قَ َ
ول َّ
وروى أبو داود َع ْن َعل ٍي َرض َي َّح ح َ ح
ا ْلأُمِ " .صححه األلباين

( °•| )191دعائه ﷺ على من توىل أمور املسلمني اخلاصة والعامة؛ وشق عليهم،
ودعائه ﷺ ملن رفق هبم:
يف صحيح مسلم عن عائشة اهنع هللا يضر قالت :قال رسول هللا ﷺ " :اللهم من ولي من
أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ،ومن ولي من أمر أمتي شيئاً

فرفق بهم فارفق به" .

( °•| )191تعظيم َحق العم :
عمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَ عَمَ الرَجُلِ صِ ْنوُ أَبِيهِ " .رواه
اّللِّ ﷺ ..." :يَا ُ
قال َر حس ح
ول َّ
مسلم
وقال ﷺ  " :العم والد " .حسنه األلباين
ِّ
ص ْنـ حو أبيه أيِّ :مثل أبيه.
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( °•| )192الصدقة ملن أنعم هللا عليه بنعمة:
أقر النبي عليه الصالة والسالم تصدق كعب بن مالك وأبي لبابة رَضِيَ
عنْهما بماليهما شكرًا لربِهما تعالى على نعمة قبوله توبتهما.
اللَهُ َ

ِّ ٍ
ت (( :يَا رَسُولَ اللَهِ إِنَ مِنْ َتوْبَتِي أَنْ أَ ْنخَلِعَ مِنْ مَالِي
ب بْ َن َمالك هنع هللا يضر قحـ ْل ح
عن َك ْع َ
سكْ عَلَ ْيكَ بَ ْعضَ مَالِك فَهُوَ
صَدَقَةً ِإلَى اللَهِ وَ ِإلَى رَسُولِهِ ﷺ قَالَ َ ":أ ْم ِ

خيْبَرَ )) .رواه البخاري ومسلم
ك سَهْمِي الَذِي ِب َ
ت  :فَإِنِي أُ ْمسِ ُ
ك " ،قُلْ ُ
ر لَ َ
خيْ ٌ
َ
وقال أبو لبابة بن عبد املنذر هنع هللا يضر للنيب ﷺ (( :إِنَ مِنْ َتوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ َقوْمِي
الَتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَنْبَ وَأَنْ أَ ْنخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِهِ صَدَقَةً قَالَ " :يُجْزِئُ
ك الثُلُثُ" )) .صححه األلباين
عنْ َ
َ
قال النووي يف شرح صحيح مسلم  " :أنه يستحب ملن حصلت له نعمة ظاهرة ،أو اندفعت عنه كربة
ظاهرة أن يتصدق بشيء صاحل من ماله شكرا هلل تعاىل على إحسانه " .ص251
وقال ابن عثيمني يف شرح رايض الصاحلني " :إن من أنعم هللا عليه بنعمة فإن من السنة أن يتصدق

بشيء من ماله ،فإن النيب ﷺ أقر كعب بن مالك على أن يتصدق بشيء من ماله توبة إىل هللا عز وجل
ملا حصل له من األمر العظيم" .ص161

( °•| )193صالة االستسقاء ،وحتويل الرداء يف االستسقاء:
عن عبد هللا بن زيد هنع هللا يضر ،قال(( :خرج النبي ﷺ يستسقي ،فتوجه إلى القبلة

يدعو وحوَل رداءه ،ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة )) .رواه البخاري
ومسلم
وعن صفة خروج الرسول ﷺ هلا :
قال ابن عبَّاس رضي هللا عنهما (( :خرج النبيُ ﷺ مُتواضعاً مُتبذالً مُتخشِعاً،

ُترسالً مُتضرِعاً )) .صححه األلباين
م ِ
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( °•| )194الصالة يف مسجد قباء:
ال(( :كَانَ النَبِيُ ﷺ َيأْتِي
اّللح َعْنـ حه َما قَ َ
روى البخاري ومسلم َع ْن ابْ ِّن عح َمَر َر ِّض َي َّ
شيًا وَرَاكِبًا )).
ُل سَبْتٍ مَا ِ
َمسْجِ َد قُبَا ٍء ك َ
شيًا
ومَا ِ
ويف رواية ملسلم(( :كَانَ رَسُولُ اللَهِ ﷺ َيأْتِي َمسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا َ

َفيُصَلِي فِي ِه رَكْعَ َتيْنِ )).

وروى النسائي عن س ْه ِّل بْ ِّن حنَـْي ٍ
اّللِّ ﷺ " :مَنْ خَرَجَ حَتَى
ف هنع هللا يضر قَ َال :قَ َال َر حس ح
ول َّ
ح
َ
َيأْتِيَ هَذَا ا ْل َمسْجِدَ َمسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَى فِيهِ كَانَ لَهُ عَدْلَ ُعمْرَةٍ " .صححه

األلباين

ِّ
صيب اإلانء:
( °•| )195النهي عن الشرب من موض ِّع الكسر الذي يح ح
عن أيب سعيد اخلدري هنع هللا يضر أنه قال(( :نهى رسولُ اهللِ ﷺ ،عَنِ الشُرْبِ من ثُ ْلمَةِ

القَدَحِ  ،وأ ْن ُينْفَ َخ في الشَرَاب )) .صححه األلباين

☆ثلمة القدح :هي الكسر الذي يكون يف أحد جوانب اإلانء من أعاله الذي توضع عليه الشفاه
للشرب.

الدرر المئون من سنن خاتم المرسلنن 81
الجزء 2-1

( °•| )196الرفق والرمحة وحسن التأين يف التعليم:
عن أيب سليمان مالك بن احلويرث هنع هللا يضر قال (( :أتينا رسول اهلل ﷺ ونحن شبَبَة
متقاربون ،فأقمنا عنده عشرين ليلة ،وكان رسول اهلل ﷺ رحيماً رفيقاً،
فظن أنا قد اشتقنا أهلنا ،فسأ َلنَا عمن تركنا من أهلنا ،فأخبرناه ،فقال" :
ارجعوا إلى أهليكم ،فأقيموا فيهم ،وعلموهم ومروهم ،وصلوا صالة كذا
في حين كذا ،وصلوا كذا في حين كذا ،فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم

أحدكم ،وليؤمكم أكبركم " )) .متفق عليه
وروى مسلمَ ،ع ْن حم َع ِّ
الَ (( :ب ْينَا أَنَا أُصَلِي مَعَ رَسُولِ اللَهِ
اويَةَ بْ ِّن ْ
السلَ ِّم ِّي هنع هللا يضر قَ َ
احلَ َك ِّم ُّ

حمُكَ اللَهُ .فَرَمَانِي الْقَ ْو ُم
ﷺ ،إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنْ الْقَ ْومِ ،فَقُلْتُ :يَرْ َ
شأْ ُنكُمْ َتنْظُرُونَ إِلَيَ؟! فَجَعَلُوا َيضْرِبُونَ
ُميَاهْ؛ مَا َ
ِبأَبْصَارِهِمْ ،فَقُلْتُ :وَا ُثكْلَ أ ِ
سكَتُ ،فَلَمَا صَلَى
ِبأَيْدِيهِمْ عَلَى َأ ْفخَاذِهِمْ ،فَلَمَا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِتُو َننِيَ ،لكِنِي َ
حسَ َ
ن
ولَا بَعْدَهُ أَ ْ
هوَ وَأُمِي؛ مَا رَأَيْتُ مُع َِلمًا قَبْلَهُ َ
رَسُولُ اللَهِ ﷺ ،فَبِأَبِي ُ
ولَا شَ َتمَنِي ،قَالَ " :إِنَ هَذِهِ
تَعْلِيمًا ِمنْهُ؛ َفوَاللَهِ  :مَا كَهَرَنِي ،وَلَا ضَرَ َبنِيَ ،
َالتكْبِيرُ
التسْبِيحُ و َ
هوَ َ
يءٌ مِنْ كَلَامِ النَاسِ ،إِنَمَا ُ
الصَلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَ ْ
ل رَسُولُ اللَ ِه ﷺ  ))..احلديث.
كمَا قَا َ
و َ
وَقِرَا َءةُ الْقُرْآنِ" ، .أَ ْ

( °•| )197ذم اجلدال واملراء ،والنهي عنهما:
عن عائشة اهنع هللا يضر قالت :قال رسول هللا ﷺ " :إنَ أبغض الرجال إلى اهلل األلدُ

الخصم " .رواه البخاري ومسلم،

ُيج صاحبه.
قال الصنعاين :أي الشديد املراء ،أي الذي ُّ

اّللِّ ﷺ* " :أَنَا زَعِيمٌ بِ َبيْتٍ فِي رَ َبضِ الْجَنَةِ
وع ْن أَِّيب أ َحم َامةَ هنع هللا يضر قَ َال :قَ َال َر حس ح
ول َّ
َ
ِلمَ ْن تَرَكَ ا ْلمِرَا َء وَإِنْ كَانَ ُمحِقًا " .حسنه األلباين
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( °•| )198سالمة القلب :
سئل رس ِّ
َي الن ِّ
خمُومِ الْقَلْبِ صَدُو ِ
ق
ال " :كُلُ مَ ْ
ض حل؟ قَ َ
ول َّ
اّللِّ ﷺ :أ ُّ
َّاس أَفْ َ
َح
ه َو التَقِيُ
خمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَُ " :
رفُهُ * َفمَا َم ْ
اللِسَانِ" .قَالُوا صَدُوقُ اللِسَانِ نَعْ ِ
حسَدَ " .رواه ابن ماجة وصححه األلباين
ولَا َ
ولَا غِلَ َ
ي َ
النَقِيُ لَا ِإثْ َم فِي ِه وَلَا بَغْ َ
ص ْومُ ثَالثَةِ أَيَامٍ مِنْ كُلِ
وقال ﷺ " :أَال أُخْبِرُكُمْ ِبمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَدْرِ َ

شَهْر " .رواه النسائي وصححه األلباين
☆وحر الصدر  :غيظة وحقده وحسده.

( °•| )199احرتام الكبري وتوقريه:
شيخ يريد النيب ﷺ فأبطأ القوم عنه أن ي ِّ
وسعوا له
عن أنس بن مالك هنع هللا يضر قال :جاء ٌ
ح

فقال النيب ﷺ " :ليس مِنَا من لم يرحم صغيرنا ،ويوقِرُ كبيرنا ".
صححه األلباين
جالَلِ اللَ ِه
وعن أيب موسى األشعري هنع هللا يضر قال :قال رسول هللا ﷺ " :إِنَ مِنْ إِ ْ
عنْهُ،
غيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي َ
الشيْبَةِ الْ ُمسْلِمِ* ،وَحَامِلِ الْقُرْآنِ َ
إِكْرَامَ ذِي َ

وَإِكْرَا َم ذِي السُلْطَانِ ا ْلمُقْسِطِ " .حسنه األلباين
أمر؛ أيمر أبن يبدأ أكربمها ابحلديث ،ويقول ﷺ:
ونبينا ﷺ إذا حتدث عنده اثنان يف ٍ
" كبِر كبِر " .روه البخاري
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( °•| )211حفظ سنة الرسول ﷺ ونشرها:
عن زيد بن ثبت هنع هللا يضر أن رسول هللا ﷺ قال " :نضَرَ اللَهُ امرأً سمعَ منَا حديثًا
فحفظَهُ حتَى يبلِغَهُ فربَ حاملِ فقْهٍ إلى من هوَ أفقَهُ منْهُ وربَ حاملِ فقْهٍ

ليسَ بفقي ٍه " .صححه األلباين
وعن عبدهللا بن مسعود هنع هللا يضر قال :قال رسول هللا ﷺ  " :نضَرَ اللَهُ امرأً سَمعَ منَا

حَديثًا فبلَغَهُ ،فرُبَ مُبلَ ٍغ أَحفَظُ مِن سامِ ٍع " .صححه األلباين

هبذه الس نة العظمية نمت مئتا س نة من سنن النيب الكرمي ,وسننه عليه الصالة
والسالم ليست ابملئة وال املئتني وال ضعفها بل سننه مشلت مجيع حراكته وسكناته
وأقواهل وأفعاهل حفري ابملؤمن أن ينظم حياته عىل س نة الرسول ﷺ يف شأنه لكه.
أسأل هللا أن نكون واايمك ممن يعان عىل اتباع س نة املصطفى ﷺ وممن
ينال شفاعته ومرافقته يف الفردوس العىل من اجلنة.

