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سعادة العباد في إتباع هدي خير العباد
الحمد هلل الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون،
والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ُطع َ
رسوله».وم ْ
اهلل َو َر ُسولَ ُه
«أما بعد:فإنه ال سعادة للعباد ،وال نجاة في المعاد إال باتباع
َ
َن ي ِ ِ
َ
ات َت ْجري ِم ْن َت ْح ِت َها َ
ْ
*وم ْ
األ ْن َها ُر َخالِ ِد َ
ين ِف َ
ْص اهلل َو َر ُسولَ ُه
َظي ُم َ
يها َو َذلِ َك ْال َف ْو ُز ْالع ِ
َن َيع ِ
ُي ْد ِخل ُه َج َّن ٍ ِ
ُه ٌ
َو َي َتع َّ
َد ُح ُدو َد ُه ُي ْد ِخ ْل ُه َنا ًرا َخالِ ًدا ِف َ
ين» [النساء .]14 -13 :فطاعة اهلل ورسوله
يها َولَ ُه َع َذ ٌ
اب م ِ
قطب السعادة التي عليه ندور ،ومستقر النجاة الذي عنه ال تحور».
َ َ َْ ْ
ون»[الذاريات:
فإن اهلل خلق الخلق لعبادته كما قال اهلل
اإل ْن َ
س إِال لِ َي ْع ُب ُد ِ
تعالى»:ومَا خلق ُت ال ِج َّن َو ِ

 ،]56وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله ،فال عبادة إال ما هو واجب أو مستحب في دين
ً
عمال ليس
اهلل؛ وما سوى ذلك فضالل عن سبيله ،ولهذا قال صلى اهلل عليه وسلم« :من عمل
عليه أمرنا فهو رد» ،أخرجاه في الصحيحين ،وقال صلى اهلل عليه وسلم في حديث العرباض
ً
اختالفا
بن سارية الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي« :أنه من يعش منكم بعدي فسيرى
كثي ًرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها
بالنواجذ ،وإياكم ومحدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة» ،وفي الحديث الصحيح الذي رواه
مسلم وغيره أنه كان يقول في خطبته«:خير الكالم كالم اهلل وخير الهدي هدي محمد وشر
األمور محدثاتها وكل بدعة ضاللة».
القرآن»:ومَا أَ ْر َس ْل َنا ِم ْن
وقد ذكر اهلل طاعة الرسول 1واتباعه في نحو من أربعين موضعًا من
َ
َر ُسول إال لِي َ
ُط َ
هلل [ )1( »...النساء.]64 :
اع ِب ِإ ْذ ِن ا ِ
ٍِ
الس َّنن واندثارها ،وجهل الناس بها وعدم تطبيقها إال عالمة على ظهور البدع
وما موت ُ
1

وهو مجموع فتاوى ابن تيمية ()21/4
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وفشوها ،كما قال ابن عباس رضي اهلل عنهما« :ما يأتي على الناس من عام إال أحدثوا فيه
بدعة ،وأماتوا سنة ،حتى تحيا البدع وتموت السنن».
وفي هذا الكتيب الصغير الحجم العظيم الفائدة جمعت مع بعض األخوة الكرام ً
بعضا من سنن
الرسول صلى اهلل عليه وسلمالتي رأينا أنها مجهولة ،أو مهجورة ،أو قل العمل بها ؛ رغبة
ً
امتثاال ألمر
في إشاعة سنة المصطفى صلى اهلل عليه وسلم بين المسلمين والداللة عليها،
النبي صلى اهلل عليه وسلم« :من سن في اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من
بعده[ »...رواه مسلم].

والخير كل الخير في اتباع هديه صلى اهلل عليه وسلم والسير على طريقه ،جعلنا اهلل من اتباعه
القائمين بسنته وغفر لنا ولوالدينا.

وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
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حرص األئمة على التزام السنة
معنى السنة لغة :هي الطريقة واألسوة.
ً
إجماال :هي ما ورد عن النبي صلى اهلل عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
تعريف السنة

والسنة عند المحدثين  :كل ما ورد عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من قول أو فعل أو
تقرير أو صفة خلقية أو ُخلقية.

السنة عند الفقهاء :معناها المستحب الذي يحمد عامله وال يذم تاركه.
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حرص األئمة على التزام السنة
جاء رجل إلى اإلمام مالك رحمه اهلل فقال :من أين أُحرم؟
قال مالك :من الميقات الذي ّ
وقت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .
ُ
أحرمت من أبعد منه (أي قبل الوصول إليه).
قال الرجل  :فإن

قال مالك :ال أرى ذلك .

قال الرجل  :وما تكره من ذلك ؟

قال مالك  :أخشى عليك الفتنة .

قال الرجل :وأي فتنة في ازدياد الخير؟!
َ
ين ي َ
ُخالِ ُف َ
َح َذ ِر الَّ ِذ َ
ُصيب ُ
صيب ُ
َه ْم
قال مالك:إن اهلل تعالى
يقول»:ف ْلي ْ
َه ْم ِف ْت َن ٌة أَ ْو ي ِ
ون َع ْن أَ ْم ِر ِه أَ ْن ُت ِ
اب أَلِي ٌم» [النور.]63 :
َع َذ ٌ
قال أحمد بن حنبل :ما كتبت ً
حديثا إال وقد عملت به حتى مر بي أن النبي صلى اهلل عليه وسلم
احتجم وأعطى أبا طيبة دينا ًرا فأعطيت الحجام دينا ًرا حين احتجمت (.)2

2

تدريب الراوي ( ،)144/2السير  ،213/11مناقب اإلمام أحمد البن اجلوزي ص .232
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قال عبد الرحمن بن مهدي :سمعت سفيان يقول :ما بلغني عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
حديث قط إال عملت به ولو مرة (.)3

نعلي وخلعهما أهون علي وما أطلب بذلك إال السنة (.)4
عن مسلم بن يسار قال :إني ألصلي في َّ
قال ابن رجب رحمه اهلل  :من سار على طريق الرسول صلى اهلل عليه وسلم وإن اقتصد ،فإنه
يسبق من سار على غير طريقه وإن اجتهد (.)5

عن ابن مسعودرضي اهلل عنه قال :االقتصاد في السنة أحسن من االجتهاد في البدعة (.)6

قال ابن القيم رحمه اهلل  :ولو تركت السنن للعمل لتقطعت سنن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ودرست رسومها وعفت آثارها.

3
4
5
6

السير .242/7
كتاب الزهد لإلمام أحمد ص .355
لطائف املعارف ص .270
رواه احلاكم وصححه األلباني.
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البدء بالوضوء عند االغتسال
من السنن المجهولة
1.1البدء بالوضوء عند االغتسال:
الن ِب ِّي صلى اهلل عليه وسلم أَ َّن َّ
«ع ْن َعا ِئ َش َة رضي اهلل عنها َز ْوج َّ
َ
الن ِب َّي صلى اهلل عليه وسلم
ِ
ان إ َذا ْ
ضأُ َكمَا َي َت َو َّ
اغ َت َس َل ِم ْن ْال َج َنا َب ِة َب َدأَ َف َغ َس َل َي َد ْي ِه ُث َّم َي َت َو َّ
ص ِاب َع ُه ِفي
لصلاَ ِة ُث َّم ُي ْد ِخ ُل أَ َ
ضأُ لِ َّ
َك َ ِ
ْالم ِ َ
ُخلِّ ُل ب َها أُ ُ َ َ
َص ُّب َعلَى َر ْأ ِس ِه َثلاَ َث ُغ َر ٍف ِب َي َد ْي ِه ُث َّم ُي ِف ُ
َاء َعلَى ِج ْل ِد ِه
يض ْالم َ
َر ِه ُث َّم ي ُ
َاء في َ ِ
صول شع ِ
ُكلِّ ِه»(.)7

7
(.)613

أخرجه البخاري في صحيحه  -كتاب الغسل ( ،)843ومسلم في صحيحه  -كتاب الغسل
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لبس النعال في اليمنى والخلع في اليسرى
الصالة في النعلين إذا تحققت طهارتهما:
« -1سئل أنس بن مالك رضي اهلل عنه :أكان النبي صلى اهلل عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال:
نعم»(.)8
ال َبي َْنمَا َر ُس ُ
«ع ْن أَبي َس ِعي ٍد ْال ُخ ْدر ِّي رضي اهلل عنه َق َ
ُصلِّي
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم ي َ
ِ َ -2
ِ
ضى َر ُس ُ
ار ِه َفلَمَّا َرأَى َذلِ َك ْال َق ْو ُم أَ ْل َق ْوا ِنعَالَ ُه ْم َفلَمَّا َق َ
ِبأَ ْص َح ِاب ِه إِ ْذ َخلَ َع َنعْلَ ْي ِه َف َو َ
ضع ُ
ول
َهمَا َع ْن ي َ
َس ِ
ْت َنعْلَي َ
اء ِنعَالِ ُك ْم َقالُوا َرأَي َْن َ
صلاَ َت ُه َق َ
اك أَ ْل َقي َ
ْك َفأَ ْل َقي َْنا
اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم َ
ال مَا َحمَلَ ُك ْم َعلَى إِ ْل َق ِ
يل أَ َتا ِني َفأَ ْخ َب َر ِني أَ َّن ِفيهمَا َق َذ ًرا أَ ْو َق َ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم إ َّن جبْر َ
ال َر ُس ُ
ِنعَالَ َنا َف َق َ
ال
ِ ِ ِ
ِ
أَ ًذى َو َق َ
ُص ِّل
ال إِ َذا َج َ
َم َس ْح ُه َو ْلي َ
َس ِج ِد َف ْلي َْن ُظ ْر َف ِإ ْن َرأَى ِفي َنعْلَ ْي ِه َق َذ ًرا أَ ْو أَ ًذى َف ْلي ْ
اء أَ َح ُد ُك ْم إِلَى ْالم ْ
يهمَا».
ِف ِ

لبس النعال في اليمنى والخلع في اليسرى :
َ للهَّ
َ
َ َ -1
ال إ َذا ْان َتع َ
َ َ
َ
َل أَ َح ُد ُك ْم
«ع ْن أ ِبي ُه َر ْي َرة رضي اهلل عنه أ َّن َر ُسول ا ِ صلى اهلل عليه وسلم ق ِ
ُم َنى أَ َّولَ ُهمَا ُت ْنع ُ
ين َوإ َذا َن َز َع َف ْل َي ْب َد ْأ ب ِّ
َْ ْ ْ
آخ َر ُهمَا ُت ْن َزع»(.)9
َال لِ َي ُك ْن ْالي ْ
َل َو ِ
الشم ِ
ِ
فل َي ْب َدأ ِبال َي ِم ِ ِ

8
9

سنن النسائي  -كتاب القبلة (.)677
صحيح البخاري  -كتاب اللباس ( ،)6585صحيح مسلم  -كتاب اللباس (.)7902
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الجلوس عند الشرب:
َ َ -1
النب ِّي صلى اهلل عليه وسلم أَ َّن ُه َن َهى أَ ْن ي ْ
الر ُج ُل َقا ِئمًا
َش َر َب َّ
«ع ْن أ َن ٍ
س رضي اهلل عنه َع ْن َّ ِ
ال أنسَ :ذ َ
ال َق َتا َد ُة َف ُق ْل َنا َفالأَْ ْك ُل َف َق َ
َق َ
اك أَ َش ُّر أَ ْو أَ ْخب ُ
َث» (.)10
«ع ْن أَبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه ي ُ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم لاَ ي ْ
ال َر ُس ُ
َقولاُ َق َ
َش َرب َّ
َ -2
َن أَ َح ٌد
ِم ْن ُك ْم َقا ِئمًا َفم ْ
َس َت ِقئ»(.)11
َن َن ِس َي َف ْلي ْ
َ َ -3
النب ِّي صلى اهلل عليه وسلم أَ َّن ُه َرأَى َر ُجلاً ي ْ
ُ ُ
َش َر ُب
«ع ْن أبي ُه َر ْي َرة رضي اهلل عنه يَقول َع ْن َّ ِ
ال َفإ َّن ُه َق ْد َشر َب َمع َ
َ ْ َ َ َ َ
ال أَي ُ َ َ ْ
ال لِمَا َق َ
ال لَ ُه ِقه َق َ
َقا ِئمًا َف َق َ
َك م ْ
َن ُه َو
ِ
َس ُّرك أ ْن يَش َر َب َمعَك ال ِه ُّر قال لاَ ق ِ
الشي َ
َش ٌّر ِم ْن ُه َّ
ْطان»(.)12

 -4عن أنس رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم زجر عن الشرب قائمًا (.)13

دليل االباحة
الن َّز َ َ َ
الر َح َب ِة َف َشر َب َقا ِئمًا َف َق َ
َ
َ -1
اسا
َاب َّ
ال إِ َّن َن ً
«ع ْن َّ ِ
ال قال أ َتى َعلِ ٌّي رضي اهلل عنه َعلى ب ِ
ِ
النب َّي صلى اهلل عليه وسلم َفع َ
َي ْك َر ُه أَ َح ُد ُه ْم أَ ْن ي ْ
َش َر َب َو ُه َو َقا ِئ ٌم َوإِ ِّني َرأَي ُ
َل َكمَا َرأَ ْي ُتمُو ِني
ْت َّ ِ
َفع َْلت»(.)14

« -2عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهلل عنه قال :رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه
10
11
12
13
14

صحيح مسلم  -كتاب األشربة (.)4202
صحيح مسلم  -كتاب األشربة (.)6202
أخرجه أحمد في املسند ( ،)3497والدارمي في السنن  -كتاب األشربة (.)8212
صحيح مسلم  -كتاب األشربة (.)4202
صحيح البخاري  -كتاب األشربة (.)5165
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وسلم يشرب قائمًا وقاع ًدا»(.)15
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم ي ْ
ْت َر ُس َ
«ع ْن َعا ِئ َش َة رضي اهلل عنها َقالَ ْت َرأَي ُ
َ -3
َش َر ُب َقا ِئمًا
صر ُ
ُصلِّي َحا ِفيًا َوم ْ
ف َع ْن َي ِمي ِن ِه َو َع ْن ِشمَالِه»(.)16
اع ًدا َوي َ
َو َق ِ
ُن َت ِعلاً َوي َْن َ ِ

التنفس خارج اإلناء عند الشرب  ،والشرب ثالثا :
للهَّ
ال َر ُس ُ
ال َق َ
ْن أَبي َق َتا َد َة َع ْن أَبي ِه َق َ
َ -1
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم إِ َذا َش ِر َب أَ َح ُد ُك ْم
ِ
«ع ْن َع ْب ِد ا ِ ب ِ ِ
َس ْح ِب َي ِمي ِنه»(.)17
اء َوإِ َذا أَ َتى ْال َخلاَ َء َفلاَ َيم َّ
َفلاَ َي َت َن َّف ْ
َس َذ َك َر ُه ِب َي ِمي ِن ِه َولاَ َي َتم َّ
س ِفي الإْ ِ َن ِ
َ َ -2
َّ
ان َر ُس ُ
س رضي اهلل عنه َق َ
ال َك َ
اب َثلاَ ًثا
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم َي َت َن َّف ُ
«ع ْن أ َن ٍ
س ِفي الش َر ِ
َّ
ول إ َّن ُه أَ ْر َوى َوأَ ْب َرأُ َوأَ ْم َرأُ َق َ
ُ ُ
اب َثلاَ ًثا»(.)18
س َفأَ َنا أَ َت َن َّف ُ
ال أَ َن ٌ
س ِفي الش َر ِ
َويَق ِ

15
16
17
18

سنن الترمذي  -كتاب األشربة (.)3881
سنن النسائي  -كتاب السهو (.)1631
صحيح البخاري  -كتاب الوضوء ( ،)351صحيح مسلم  -كتاب الطهارة (.)762
صحيح مسلم  -كتاب األشربة ( ،)8202صحيح البخاري  -كتاب األشربة (.)1365
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صالة ركعتين في المسجد عند القدوم من
السفر:
ْن مَالِ ٍك رضي اهلل عنه قالَ :ك َ
َس ِج ِد
ان رسول اهلل صلى إِ َذا َق ِد َم ِم ْن َس َف ٍر َب َدأَ ِب ْالم ْ
ْب ب ِ
«عن َكع ِ
اس .)19(»...
َفي ْ
ْن ُث َّم َجلَ َ
س لِ َّلن ِ
َر َك ُع ِفي ِه َر ْك َع َتي ِ

زيارة القبور :
«ع ْن أَبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َزا َر َّ
الن ِب ّي صلى اهلل عليه وسلم َق ْب َر أُ ِّم ِه َف َب َكى َوأَ ْب َكى م ْ
َن
ِ َ -1
َح ْولَ ُه َف َق َ
اس َت ْأ َذ ْن ُت َربِّي ِفي أَ ْن أَ ْس َت ْغ ِف َر لَ َها َفلَ ْم ي ْ
اس َت ْأ َذ ْن ُت ُه ِفي أَ ْن أَ ُزو َر َق ْب َر َها َفأُ ِذ َن لِي
ُؤ َذ ْن لِي َو ْ
ال ْ
َوت»(.)20
َف ُزو ُروا ْال ُقبُو َر َفإِ َّن َها ُت َذ ِّك ُر ْالم ْ
ال َر ُس ُ
الَ :ق َ
«ع ْن ُب َر ْي َد َة بن الحصيب رضي اهلل عنه َق َ
َ -2
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم َن َه ْي ُت ُك ْم
ُْ
وها َو َن َه ْي ُت ُك ْم َع ْن لُ ُحوم الأَْ َ
ُور َف ُزو ُر َ
اح ِّي َف ْو َق َثلاَ ٍث َفأَ ْم ِس ُكوا مَا َب َدا لَ ُك ْم َو َن َه ْي ُت ُك ْم
ض ِ
َع ْن ِزيَا َر ِة القب ِ
ِ
اء َف ْ
َع ْن َّ
ُس ِك ًرا»(.)21
اش َربُوا ِفي الأَْ ْس ِق َي ِة ُكلِّ َها َولاَ َت ْش َربُوا م ْ
الن ِبي ِذ إِلاَّ ِفي ِس َق ٍ
وفي رواية قال« :نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة»(.)22

« -3عن أبي مرثد الغنوي رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :ال تجلسوا
على القبور ،وال تصلوا إليها»(.)23
صحيح البخاري  -كتاب املغازي ( ،)8144صحيح مسلم  -كتاب صالة املسافرين ( ،)617وكتاب
19
التوبة (.)9672
صحيح مسلم  -كتاب اجلنائز (.)679
20
صحيح مسلم  -كتاب األضاحي (.)7791
21
سنن أبي داود  -كتاب اجلنائز (.)5323
22
صحيح مسلم  -كتاب اجلنائز (.)279
23
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« -4عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لعن زوارات القبور»(.)24
ان َر ُس ُ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم ُكلَّمَا َك َ
«ع ْن َعا ِئ َش َة أَ َّن َها َقالَ ْت َك َ
َ -5
ول اللهَّ ِ
ان لَيْلَ ُت َها ِم ْن َر ُس ِ
ْل إلَى ْال َب ِقيع َفي ُ
َق ُ
َخ ُر ُج ِم ْن ِ َّ
صلى اهلل عليه وسلم ي ْ
السلاَ ُم َعلَ ْي ُك ْم َدا َر َق ْوم م ْ
ُؤ ِم ِن َ
ين
ول َّ
آخ ِر اللي ِ ِ
ِ
ٍ
اء اللهَُّ ب ُك ْم لاَ ِح ُق َ َّ ْ َ
َ
ون َغ ًدا م َ
ُؤ َّجلُ َ
وع ُد َ
َوأَ َتا ُك ْم مَا ُت َ
يع ْال َغ ْر َقد»(.)25
ون َوإِ َّنا إِ ْن ش َ ِ
ون الل ُه َّم اغ ِف ْر لأِ ْه ِل َب ِق ِ

سنن الترمذي  -كتاب اجلنائز ( ،)6501سنن ابن ماجه  -كتاب اجلنائز ( ،)6751وقال الترمذي عقب
24
احلديث « :هذا حديث حسن صحيح ،وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى
اهلل عليه وسلم في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء ،وقال بعضهم:إمنا كره
زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن».
صحيح مسلم  -كتاب اجلنائز ()479
25
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اإلكثار من الدعاء قبل التسليم في الصالة:
ََ
النب ِّي صلى اهلل عليه وسلم أَ ْخ َب َر ْت ُه أَ َّن َر ُس َ
َ -1
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم
«ع ْن َعا ِئشة َز ْو ِج َّ ِ
وذ ب َك ِم ْن َع َذاب ْال َقبْر َوأَ ُع ُ
َ ُ
َّ
َك َ
يح َّ
ال
ان َي ْد ُعو ِفي َّ
وذ ِب َك ِم ْن ِف ْت َن ِة ْالم ِ
الد َّج ِ
ِ
الصلاَ ِة الل ُه َّم إِ ِّني أ ُع ِ
ِ
َس ِ
َوأَ ُع ُ
َغ َرم َف َق َ
َحيَا َو ِف ْت َن ِة ْال َمم ِ َّ ِّ َ ُ َ
ْ َْ ْ ْ
ال لَ ُه َقا ِئ ٌل مَا
وذ ِب َك ِم ْن ِف ْت َن ِة ْالم ْ
َات الل ُه َّم إِني أ ُعوذ ِبك ِم ْن المَأث ِم َوالم ِ
َ َ ُ
ََْ
َغ َرم َف َق َ
ْ ْ
الر ُج َل إِ َذا َغ ِر َم َح َّد َث َف َك َذ َب َو َو َع َد َفأَ ْخلَف»(.)26
ال إِ َّن َّ
أكث َر مَا ت ْست ِعيذ ِم ْن الم ِ
«ع ْن َع ْب ِد اللهَِّ َق َ
َع َّ
َ -2
ال ُك َّنا إِ َذا ُك َّنا م َ
الن ِب ِّي صلى اهلل عليه وسلم ِفي َّ
الصلاَ ِة ُق ْل َنا َّ
السلاَ ُم َعلَى اللهَّ ِ
للهَّ
السلاَ ُم َعلَى ُفلاَ ٍن َو ُفلاَ ٍن َف َق َ
ال َّ
الن ِب ُّي صلى اهلل عليه وسلم لاَ َت ُقولُوا َّ
ِم ْن ِعبَا ِد ِه َّ
السلاَ ُم َعلَى ا ِ
النب ُّي َو َر ْحم ُ
ات َو َّ
السلاَ ُم َعلَي َ
السلاَ ُم َولَ ِك ْن ُقولُوا َّ
الط ِّيب ُ
الصلَ َو ُ
الت ِحي ُ
ْك أَي َ
َة
َّات للِهَِّ َو َّ
َات َّ
َف ِإ َّن اللهََّ ُه َو َّ
ُّها َّ ِ
الصالِ ِح َ
َاء أَ ْو
ين َف ِإ َّن ُك ْم إِ َذا ُق ْل ُت ْم أَ َ
السلاَ ُم َعلَي َْنا َو َعلَى ِعبَا ِد اللهَّ ِ َّ
ص َ
اب ُك َّل َع ْب ٍد ِفي َّ
اللهَّ ِ َو َب َر َكا ُت ُه َّ
السم ِ
السم ِ لأَْ
َبي َ
ُح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُسولُ ُه ُث َّم َي َت َخ َّي ُر ِم ْن ُّ
اء
ض أَ ْش َه ُد أَ ْن لاَ إِلَ َه إِلاَّ اللهَُّ َوأَ ْش َه ُد أَ َّن م َ
ْن َّ
الد َع ِ
َاء َوا ْر ِ
أَ ْع َج َب ُه إِلَ ْي ِه َف َي ْد ُعو»(.)27
ال َر ُس ُ
ال َق َ
«ع ْن أَبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم إِ َذا َت َش َّه َد أَ َح ُد ُك ْم
ِ َ -3
َ ُ
وذ ب َك ِم ْن َع َذاب َج َه َّن َم َو ِم ْن َع َذ ْ َ
َس َت ِع ْذ باللهَِّ ِم ْن أَ ْرب ُ ُ َّ
ْر َو ِم ْن ِف ْت َن ِة
َف ْلي ْ
ِ
ِ
َع يَقول الل ُه َّم إِ ِّني أ ُع ِ
ِ
اب القب ِ
ٍ
يح َّ
الد َّجال»(.)28
ْالم ْ
َات َو ِم ْن َش ِّر ِف ْت َن ِة ْالم ِ
َحيَا َو ْال َمم ِ
َس ِ
« -4عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان إذا جلس في الصالة
وضع يده اليمنى على ركبته ورفع إصبعه التي تلي اإلبهام اليمنى يدعو بها ،ويده اليسرى على
ركبته باسطها عليه»(.)29

26
27
28
29

صحيح البخاري  -كتاب األذان ( ،)338صحيح مسلم  -كتاب املساجد (.)985
صحيح البخاري  -كتاب األذان ( ،)538صحيح مسلم  -كتاب الصالة (.)204
صحيح مسلم  -كتاب املساجد ( ،)985صحيح البخاري  -كتاب اجلنائز (.)7731
صحيح مسلم  -كتاب املساجد (.)580
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« -5عن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َي ُك ُ
آخ ِر مَا
ون ِ
الت ْسلِيم :اللَّ ُه َّم ْ
يُ
َق ُ
الت َش ُّه ِد َو َّ
ْن َّ
ول َبي َ
اغ ِف ْر لِي مَا َق َّد ْم ُت َومَا أَ َّخ ْر ُت َومَا أَ ْس َر ْر ُت َومَا أَ ْعلَ ْن ُت َومَا أَ ْن َت
ِ
أَ ْعلَ ُم ب ِه ِم ِّني أَ ْن َت ْالم َ
ُق ِّد ُم َوأَ ْن َت ْالم َ
ُؤ ِّخ ُر لاَ إِلَ َه إِلاَّ أَ ْنت»(.)30
ِ
َ َ -6
الص ِّديق رضي اهلل عنه أَ َّن ُه َق َ
اء
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلمعَلِّ ْم ِني ُد َع ً
ال لِ َر ُس ِ
«ع ْن أ ِبي َب ْك ٍر ِّ ِ
ُّ
وب إلاَّ أَ ْن َت َف ْ
ْ
ُْ
ََ
أَ ْد ُعو ب ِه ِفي َ لاَ َ َ ُ ْ َّ
ْ
اغ ِف ْر
ِ
ص ِتي قال قل الل ُه َّم إِ ِّني ظل ْم ُت َنف ِسي ظلمًا َك ِثي ًرا َولاَ يَغ ِف ُر الذ ُن َ ِ
َ
ُ
ْ
َ
ً
َ
لِي م ْ
ْ
َّ
ْ
َ
الر ِحيم».
ار َح ْم ِني إِنك أنت الغفو ُر َّ
َغ ِف َرة ِم ْن ِعن ِدك َو ْ

30

صحيح مسلم  -كتاب صالة املسافرين ( ،)177سنن الترمذي كتاب الدعوات (.)1243
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السالم على من عرفت ومن لم تعرف:
للهَّ
َ
ض َي اللهَُّ َع ْن ُهمَا أَ َّن َر ُجلاً َسأَ َل
ْن َع ْم ٍرو َر ِ
«ع ْن َع ْب ِد ا ِ ب ِ
ال ُت ْط ِع ُم َّ
النب َّي صلى اهلل عليه وسلم أَ ُّي الإْ ْسلاَ م َخ ْي ٌر َق َ
َن َع َر ْف َت َوم ْ
السلاَ َم َعلَى م ْ
َن
الطعَا َم َو َت ْق َرأُ َّ
َّ ِ
ِ ِ
َ
ْرف»(.)31
ل ْم َتع ِ

31

صحيح البخاري  -كتاب اإلميان ( ،)21صحيح مسلم  -كتاب اإلميان (.)93
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المحتويات
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إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

الدعاء عند سماع صياح الديك ،والتعوذ عند
سماع نهيق الحمار:
َ
َ َ
النب َّي صلى اهلل عليه وسلم َق َ
َاح ِّ
الد َي َك ِة
صي َ
ال إِ َذا َس ِم ْع ُت ْم ِ
«ع ْن أ ِبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أ َّن َّ ِ
يق ْال ِحم َ
َو ُذوا باللهَِّ ِم ْن َّ َ
اسأَلُوا اللهََّ ِم ْن َف ْضلِ ِه َف ِإ َّن َها َرأَ ْت مَلَ ًكا َوإِ َذا َس ِم ْع ُت ْم َن ِه َ
ان َف ِإ َّن ُه
َف ْ
الشيْط ِ
َار ف َتع َّ ِ
ِ
َرأَى َشي َ
ْط ًانا»(.)32

32

صحيح البخاري  -كتاب بدء اخللق ( ،)3033صحيح مسلم  -كتاب الذكر والدعاء (.)9272
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إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

الصالة الى سترة
« -1عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان يركز له الحربة
فيصلي إليها»(.)33
ُ للهَّ
َ َ -2
ْ
َ
ََ َ َ
اج َر ِة َفأُ ِت َي ِب َو ُ
وء
ض ٍ
«ع ْن أ ِبي ُج َحيْفة قال َخ َر َج َعلي َْنا َر ُسول ا ِ صلى اهلل عليه وسلم ِبال َه ِ
َف َت َو َّ َ َ
صلَّى ب َنا ُّ
ُر َ
َص َر َو َبي َ
ون ِم ْن َو َرا ِئ َها»(.)34
الظ ْه َر َو ْالع ْ
َرأَ ُة َو ْال ِحمَا ُر َيم ُّ
ْن َي َد ْي ِه َع َن َز ٌة َو ْالم ْ
ضأ ف َ ِ
َّان َق َ
ال َرأَي ُ
السم ُ
َ -3
َس ُت ُر ُه
َو ِم ُج ُم َع ٍة ي َ
«ع ْن أَ ِبي َ
ْت أَبَا َس ِعي ٍد ْال ُخ ْد ِر َّي ِفي ي ْ
ُصلِّي إِلَى َش ْي ٍء ي ْ
صالِ ٍح َّ
ِم ْن َّ
َج َتا َز َبي َ
ص ْد ِر ِه َف َن َظ َر
ْن َي َد ْي ِه َف َد َف َع أَبُو َس ِعي ٍد ِفي َ
ْط أَ ْن ي ْ
اس َفأَ َرا َد َش ٌّ
اب ِم ْن َب ِني أَ ِبي ُم َعي ٍ
الن ِ
َس ً
َج َتا َز َف َد َف َع ُه أَبُو َس ِعي ٍد أَ َش َّد ِم ْن الأُْولَى َف َن َ
الش ُّ َ َ
َّ
اغا إِلاَّ َبي َ
ال ِم ْن أَ ِبي
ْن َي َد ْي ِه َفعَا َد لِي ْ
َج ْد م َ
اب فل ْم ي ِ
َر َو َ
َر َو َ
ان
ان َف َش َكا إِلَ ْي ِه مَا لَ ِق َي ِم ْن أَ ِبي َس ِعي ٍد َو َد َخ َل أَبُو َس ِعي ٍد َخ ْل َف ُه َعلَى م ْ
َس ِعي ٍد ُث َّم َد َخ َل َعلَى م ْ
النب َّي صلى اهلل عليه وسلم ي ُ
َق ُ
يك يَا أَبَا َس ِعي ٍد َق َ
ْن أَ ِخ َ
َف َق َ
ال َس ِمع ُ
صلَّى أَ َح ُد ُك ْم
ول إِ َذا َ
ال مَا لَ َك َولاِ ب ِ
ْت َّ ِ
ْن َي َد ْي ِه َف ْل َي ْد َف ْع ُه َفإ ْن أَبَى َف ْلي َ
َس ُت ُر ُه ِم ْن َّ
َج َتا َز َبي َ
ُقا ِت ْل ُه َفإِ َّنمَا ُه َو
اس َفأَ َرا َد أَ َح ٌد أَ ْن ي ْ
إِلَى َش ْي ٍء ي ْ
الن ِ
ِ
َشي َ
ْطان»(.)35

33
34
35

صحيح البخاري  -كتاب الصالة ( ،)894صحيح مسلم  -كتاب الصالة (.)105
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أداء صالة النافلة في البيت:
« -1عن ابن عمر رضي اهلل عنهما عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال :اجعلوا في بيوتكم من
صالتكم وال تتخذوها قبو ًرا»()36
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم ات َ
َّخذ ُح ْج َر ًة َق َ
ْن َثاب ٍت رضي اهلل عنه أَ َّن َر ُس َ
ال َح ِسب ُ
َ -2
ْت
«ع ْن َز ْي ِد ب ِ ِ
أَ َّن ُه َق َ
ير ِفي َرم َ
َض َ
صلَّى ِف َ
اس ِم ْن أَ ْص َح ِاب ِه َفلَمَّا َعلِ َم ِب ِه ْم
صلَّى ِب َ
يها لَيَالِ َي َف َ
ان َف َ
صلاَ ِت ِه َن ٌ
ال ِم ْن َح ِ
ص ٍ
َ ْ َ
َ
ْه ْم.
َجعَل يَق ُع ُد ف َخ َر َج إِلي ِ
َف َق َ
ُّها َّ
اس ِفي ُبيُو ِت ُك ْم َفإِ َّن أَ ْف َ
الَ :ق ْد َع َر ْف ُت الَّ ِذي َرأَي ُ
صلُّوا أَي َ
صلاَ ُة
الصلاَ ِة َ
ض َل َّ
ص ِني ِع ُك ْم َف َ
ْت ِم ْن َ
الن ُ
َر ِء ِفي َب ْي ِت ِه إِلاَّ ْال َم ْك ُتوبَة»(.)37
ْالم ْ

ال َر ُس ُ
ال َق َ
«ع ْن َجابر رضي اهلل عنه َق َ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم إِ َذا َق َ
َ -3
الصلاَ َة
ضى أَ َح ُد ُك ْم َّ
ٍِ
للهََّ
َجع ْ
صلاَ ِت ِه َخ ْي ًرا»(.)38
اع ٌل ِفي َب ْي ِت ِه ِم ْن َ
صيبًا ِم ْن َ
َس ِج ِد ِه َف ْلي ْ
صلاَ ِت ِه َف ِإ َّن ا َج ِ
َل لِ َب ْي ِت ِه َن ِ
ِفي م ْ

36
37
38

صحيح البخاري  -كتاب الصالة ( ،)234صحيح مسلم  -كتاب الصالة (.)777
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صالة الضحى:
«ع ْن أَبي ُه َر ْي َرة رضي اهلل عنه َق َ
صا ِني َخلِيلِي ِب َثلاَ ٍث لاَ أَ َد ُع ُه َّن َح َّتى أَم َ
ص ْو ِم َثلاَ َث ِة
ُوت َ
ال :أَ ْو َ
ِ َ -1
َ
صلاَ ِة ُّ
الض َحى َو َن ْو ٍم َعلَى ِو ْتر»(.)39
َّام ِم ْن ُك ِّل َش ْه ٍر َو َ
أي ٍ
َ َ َ -2
النب ِّي صلى اهلل عليه وسلم أَ َّن ُه َق َ
ُص ِب ُح َعلَى ُك ِّل
ال ي ْ
«ع ْن أ ِبي ذ ٍّر رضي اهلل عنه َع ْن َّ ِ
ص َد َق ٌة َو ُك ُّل َت ْك ِبي َر ٍة
ص َد َق ٌة َو ُك ُّل َت ْهلِيلَ ٍة َ
ص َد َق ٌة َو ُك ُّل َت ْح ِمي َد ٍة َ
يح ٍة َ
ُسلاَ مَى ِم ْن أَ َح ِد ُك ْم َ
ص َد َق ٌة َف ُك ُّل َت ْس ِب َ
َ
ص َد َق ٌة َو َن ْه ٌي َع ْن ْالم ْ
َر َكع ُ
ُهمَا ِم ْن
ُن َك ِر َ
وف َ
َ
ص َد َق ٌة َوي ْ
ان ي ْ
ص َد َق ٌة َوأَ ْم ٌر ِب ْال َم ْع ُر ِ
ُج ِز ُئ ِم ْن ذلِ َك َر ْك َع َت ِ
ُّ
الض َحى»(.)40

39
40
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قيام الليل
ان َّ
ض َي اللهَُّ َع ْن َها َك َ
َ -1
ْل إِ ْح َدى َع ْش َر َة
الن ِب ُّي صلى اهلل عليه وسلم ي َ
«ع ْن َعا ِئ َش َة َر ِ
ُصلِّي ِم ْن اللَّي ِ
ِّ لأَْ
َر ْكع ً
يف َتيْن ُث َّم ْ َ
َ
يء ْالم َ
ُؤ ِّذ ُن
َج َ
َة َف ِإ َذا َطلَ َع ْال َف ْج ُر َ
اضط َج َع َعلَى ِشق ِه ا ْيم ِ
ْن َخ ِف ِ
صلَّى َر ْك َع َتي ِ
َن َح َّتى ي ِ
َفي ْ
ُؤ ِذ َنه»(.)41
« -2عن ابن عمر رضي اهلل عنهما َق َ
الر ُج ُل ِفي َحيَا ِة َّ
الَ :ك َ
الن ِب ِّي صلى اهلل عليه وسلم إِ َذا
ان َّ
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم َف َتم َّ
َني ُ
ول
ْت أَ ْن أَ َرى ُر ْؤيَا َفأَ ُق َّ
َرأَى ُر ْؤيَا َق َّ
ص َها َعلَى َر ُس ِ
ص َها َعلَى َر ُس ِ
ول اللهَّ ِ صلى
اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم َو ُك ْن ُت ُغلاَ مًا َشابًّا َو ُك ْن ُت أَ َنا ُم ِفي ْالم ْ
َس ِج ِد َعلَى َع ْه ِد َر ُس ِ
َطوي ٌ
الن َ َ
الن ْوم َكأَ َّن مَلَ َكي َ َ َ َ
ْ
َ
َّ
َ َ ُ
َّة َك َط ِّي ْال ِب ْئ ِر
ِ
ار ف ِإذا ِه َي م ِ
ْن أ َخذا ِني فذ َهبَا ِبي إِلى َّ ِ
اهلل عليه وسلم ف َرأيْت ِفي ِ
ْ َ ْ َ ُ ُ َ ُ للهَّ
َ
يها أُ َن ٌ َ
َ
النار َق َ
ال َفلَ ِقي ََنا مَلَ ٌك َ
ان َوإِ َذا ِف َ
آخ ُر
َوإِذا لَ َها ق ْر َن ِ
اس ق ْد َع َرف ُت ُه ْم ف َجعَل ُت أقول أ ُعوذ ِبا ِ ِم ْن َّ ِ
ص ْت َها َح ْف َ ُ
َف َق َ
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم
ص َة َف َق َّ
ص ْص ُت َها َعلَى َح ْف َ
ال لِي لَ ْم ُت َر ْع َف َق َ
صة َعلَى َر ُس ِ
َف َق َ
ْل َف َك َ
الر ُج ُل َع ْب ُد اللهَِّ لَ ْو َك َ
ْل إِلاَّ َقلِيلاً »(.)42
ان ي َ
ال ِن ْع َم َّ
ان َب ْع ُد لاَ ي ََنا ُم ِم ْن اللَّي ِ
ُصلِّي ِم ْن اللَّي ِ
ض َي اللهَُّ َع ْن ُهمَا أَ َّن َر ُس َ
«ع ْن َع ْب ِد اللهَّ ٍ ب َ
َ -3
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم
َاص َر ِ
ْن ْالع ِ
ْن َع ْم ِرو ب ِ
َق َ
او َد َو َك َ
ان ي ََنا ُم
السلاَ م َوأَ َح ُّب ِّ
الصلاَ ِة إِلَى اللهَّ ِ َ
ال لَ ُه أَ َح ُّب َّ
صيَا ُم َد ُ
صلاَ ُة َد ُ
َام إِلَى اللهَِّ ِ
او َد َعلَ ْي ِه َّ
الصي ِ
ْل َوي ُ
َومًا»(.)43
َقو ُم ُثلُ َث ُه َوي ََنا ُم ُس ُد َس ُه َوي ُ
َومًا َوي ُْف ِط ُر ي ْ
َصو ُم ي ْ
ِن ْص َف اللَّي ِ
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم َق َ
«ع ْن أَبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أَ َّن َر ُس َ
ال ي َْن ِز ُل َرب َُّنا َتبَا َر َك
ِ َ -4
ُ
ْل آْال ِخ ُر ي ُ
َق ُ
يب لَ ُه م ْ
ول م ْ
الد ْنيَا ِح َ
َاء ُّ
َن
َن َي ْد ُعو ِني َفأَ ْس َت ِج َ
َو َتعَالَى ُك َّل لَيْلَ ٍة إِلَى َّ
السم ِ
ين َيب َْقى ثلُ ُث اللَّي ِ
َسأَلُ ِني َفأُ ْع ِط َي ُه م ْ
َس َت ْغ ِف ُر ِني َفأَ ْغ ِف َر َله»(.)44
َن ي ْ
يْ
النب َّي صلى اهلل عليه وسلم ي ُ
َق ُ
«ع ْن َجابر رضي اهلل عنه َق َ
الَ :س ِمع ُ
ْل لَ َس َ
َ -5
اع ًة
ول إِ َّن ِفي اللَّي ِ
ْت َّ ِ
ٍِ
41
42
43
44
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َسأَ ُل اللهََّ َخ ْي ًرا ِم ْن أَ ْم ِر ُّ
الد ْنيَا َو آْال ِخ َر ِة إِلاَّ أَ ْع َطا ُه إِيَّا ُه َو َذلِ َك ُك َّل لَيْلَة»(.)45
لاَ ي َ
ُسلِ ٌم ي ْ
ُوا ِف ُق َها َر ُج ٌل م ْ
َر َف ُع ُه َق َ
الصلاَ ِة أَ ْف َ
َ -6
َام
ض ُل َب ْع َد ْال َم ْك ُتو َب ِة َوأَ ُّي ِّ
ال ُس ِئ َل أَ ُّي َّ
«ع ْن أَ ِبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه ي ْ
الصي ِ
ان َف َق َ
ْل َوأَ ْف َ
ال أَ ْف َ
ض ُل َب ْع َد َش ْه ِر َرم َ
أَ ْف َ
َض َ
ض ُل
الصلاَ ِة ْال َم ْك ُتو َب ِة َّ
الصلاَ ِة َب ْع َد َّ
ض ُل َّ
الصلاَ ُة ِفي َج ْو ِف اللَّي ِ
الصيَام َب ْع َد َش ْه ِر َرم َ
َض َ
ُح َّرم»(.)46
صيَا ُم َش ْه ِر اللهَِّ ْالم َ
ان ِ
ِّ ِ
للهَّ
ال لَمَّا َق ِد َم َر ُس ُ
ْن َسلاَ م رضي اهلل عنه َق َ
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم ْال َم ِد َ
َ -7
ين َة
«ع ْن َع ْب ِد ا ِ ب ِ
ٍ
يل َق ِد َم َر ُس ُ
اس إلَ ْي ِه َو ِق َ
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم َف ِج ْئ ُت ِفي َّ
ْان َج َف َل َّ
اس لأِ َ ْن ُظ َر إَِل ْي ِه َف َلمَّا
الن ِ
الن ُ ِ
َّ
اس َت ْثب ُّ
اب َو َك َ
ان أَ َّو ُل
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم َع َر ْف ُت أَ َّن َو ْج َه ُه لَي َ
ْ
َت َو ْج َه َر ُس ِ
ْس ِب َو ْج ِه َكذ ٍ
َ
َ
َ
َ
اس ِنيَا ٌم َت ْد ُخلُوا ْال َج َّنةَ
ْ
َ
َّ
ْ
َش ْي ٍء َت َكلَّ َم ب ِه أ ْن ق َ
صلُّوا َو َّ
ُّها َّ
ال أي َ
السلاَ َم َوأط ِعمُوا الطعَا َم َو َ
الن ُ
الن ُ
اس أف ُشوا َّ
ِ
ِب َسلاَ م»(.)47
ال َر ُس ُ
ال َق َ
«ع ْن أَبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم َر ِح َم اللهَُّ َر ُجلاً َقا َم
ِ َ -8
َت َن َ
ام َرأَ ًة َقام ْ
ام َرأَ َت ُه َف ِإ ْن أَب ْ
ْل
ض َح ِفي َو ْج ِه َها ْالم َ
ْل َف َ
َاء َر ِح َم اللهَُّ ْ
صلَّى َوأَي َْق َظ ْ
َت ِم ْن اللَّي ِ
ِم ْن اللَّي ِ
صلَّ ْت َوأَي َْق َظ ْت َز ْو َج َها َف ِإ ْن أَبَى َن َ
ض َح ْت ِفي َو ْج ِه ِه ْالمَاء»(.)48
َف َ

45
46
47
48

صحيح مسلم  -كتاب صالة املسافرين (.)757
صحيح مسلم  -كتاب الصيام (.)3611
سنن الترمذي  -كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (.)5842
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الوتر:
«ع ْن أَبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
صا ِني َخلِيلِي ِب َثلاَ ٍث لاَ أَ َد ُع ُه َّن َح َّتى أَم َ
ص ْو ِم َثلاَ َث ِة
ُوت َ
ال أَ ْو َ
ِ َ -1
َ
صلاَ ِة ُّ
الض َحى َو َن ْو ٍم َعلَى ِو ْتر»(.)49
َّام ِم ْن ُك ِّل َش ْه ٍر َو َ
أي ٍ
«ع ْن َع ْب ِد اللهَّ ِ بْن ُع َم َر َر ِ للهَُّ
النب ِّي صلى اهلل عليه وسلم َق َ
َ -2
آخ َر
ال ْ
اجعَلُوا ِ
ِ
ض َي ا َع ْن ُهمَا َع ْن َّ ِ
ْل ِو ْت ًرا»(.)50
َ
صلاَ ِت ُك ْم ِباللَّي ِ
للهَّ
ْن ُع َم َر رضي اهلل عنهما َق َ
ال َسأَ َل َر ُج ٌل َّ
َ -3
الن ِب َّي صلى اهلل عليه وسلم َو ُه َو َعلَى
«ع ْن َع ْب ِد ا ِ ب ِ
َث َنى م ْ
ال م ْ
ْل َق َ
ْ
صلَّى
الصب َ
اح َد ًة َفأَ ْو َت َر ْت لَ ُه مَا َ
ْح َ
َث َنى َفإِ َذا َخ ِش َي ُّ
َر مَا َت َرى ِفي َ
صلَّى َو ِ
صلاَ ِة اللَّي ِ
ال ِم ْنب ِ
ان ي ُ
َق ُ
صلاَ ِت ُك ْم ِو ْت ًرا َفإِ َّن َّ
َوإِ َّن ُه َك َ
الن ِب َّي صلى اهلل عليه وسلم أَ َم َر ِب ِه»()51
آخ َر َ
ول ْ
اجعَلُوا ِ

49
50
51

صحيح البخاري  -كتاب اجلمعة ( ،)8711صحيح مسلم  -كتاب صالة املسافرين (.)127
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المحافظة على السنن الرواتب:
َع َر ُسول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم َقب َ ُّ
ْن ُع َم َر َق َ
صلَّي ُ
َ -1
ْن َو َب ْع َد َها
ْت م َ
ال َ
ِ
ْل الظ ْه ِر َس ْج َد َتي ِ
«ع ْن اب ِ
ْن َفأَمَّا ْالم ْ
ْن َو َب ْع َد ْالم ْ
َغ ِر ُب
ْن َو َب ْع َد ْال ِع َش ِ
ْن َو َب ْع َد ْال ُج ُم َع ِة َس ْج َد َتي ِ
اء َس ْج َد َتي ِ
َغ ِر ِب َس ْج َد َتي ِ
َس ْج َد َتي ِ
اء َو ْال ُج ُمع ُ
َع َّ
صلَّي ُ
الن ِب ِّي صلى اهلل عليه وسلم ِفي َب ْي ِته»(.)52
ْت م َ
َو ْال ِع َش ُ
َة َف َ
للهَّ
ْن َش ِقيق َق َ
َ -2
ول اللهَّ ِ صلى اهلل
ال َسأَ ْل ُت َعا ِئ َش َة رضي اهلل عنها َع ْن َ
صلاَ ِة َر ُس ِ
«ع ْن َع ْب ِد ا ِ ب ِ
ٍ
ْل ُّ
ُصلِّي ِفي َب ْي ِتي َقب َ
ُصلِّي ِب َّ
الظ ْه ِر أَ ْر َبعًا ُث َّم ي ْ
عليه وسلم َع ْن َت َط ُّو ِع ِه َف َقالَ ْت َك َ
اس
َخ ُر ُج َفي َ
ان ي َ
الن ِ
اس ْالم ْ
ُصلِّي ِب َّ
ُصلِّي ِب َّ
ْن َو َك َ
اس
ْن َوي َ
َغ ِر َب ُث َّم َي ْد ُخ ُل َفي َ
ان ي َ
ُث َّم َي ْد ُخ ُل َفي َ
الن ِ
ُصلِّي َر ْك َع َتي ِ
الن ِ
ُصلِّي َر ْك َع َتي ِ
يه َّن ْال ِو ْت ُر َو َك َ
ْن َو َك َ
ُصلِّي
ْال ِع َش َ
ان ي َ
ان ي َ
اء َو َي ْد ُخ ُل َب ْي ِتي َفي َ
ْل ِت ْس َع َر َكع ٍ
ُصلِّي ِم ْن اللَّي ِ
ُصلِّي َر ْك َع َتي ِ
َات ِف ِ
اع ًدا َو َك َ
اع ًدا
ان إِ َذا َق َرأَ َو ُه َو َقا ِئ ٌم َر َك َع َو َس َج َد َو ُه َو َقا ِئ ٌم َوإِ َذا َق َرأَ َق ِ
لَ ْيلاً َط ِويلاً َقا ِئمًا َولَ ْيلاً َط ِويلاً َق ِ
اع ٌد َو َك َ
صلَّى َر ْك َع َتيْن»(.)53
ان إِ َذا َطلَ َع ْال َف ْج ُر َ
َر َك َع َو َس َج َد َو ُه َو َق ِ
« -3عن أُ ِّم َحبيب َ
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم ي ُ
َق ُ
ْت َر ُس َ
َة قالتَ :س ِمع ُ
ول م ْ
صلَّى ْاث َن َت ْي َع ْش َر َة
َن َ
ِ
ْ ً
54
ُ ِّ
َوم َولَيْلَ ٍة ُب ِن َي لَ ُه ِب ِه َّن َبي ٌ
ْت ِفي ْال َج َّنة»( ).
َركعَة ِفي كل ي ْ ٍ
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم َي َد ُع ُهمَا ِس ًّرا َولاَ َعلاَ ِني ً
َ َ
ان لَ ْم َي ُك ْن َر ُس ُ
َ -4
َة
«ع ْن َعا ِئ َشة قالَ ْت َر ْك َع َت ِ
ان َقب َ
َصر»(.)55
ان َب ْع َد ْالع ْ
صلاَ ِة ُّ
ْل َ
ْح َو َر ْك َع َت ِ
َر ْك َع َت ِ
الصب ِ
الن ِب ُّي صلى اهلل عليه وسلم َعلَى َش ْي ٍء ِم ْن َّ
ض َي اللهَُّ َع ْن َها َقالَ ْت لَ ْم َي ُك ْن َّ
َ -5
الن َوا ِف ِل
«ع ْن َعا ِئ َش َة َر ِ
أَ َش َّد ِم ْن ُه َتع ُ
َاه ًدا َعلَى َر ْك َع َت ْي ْال َف ْجر»(.)56
52
53
54
55
56

صحيح مسلم  -كتاب صالة املسافرين ( ،)927صحيح البخاري  -كتاب اجلمعة (.)739
صحيح مسلم  -كتاب صالة املسافرين (.)037
صحيح مسلم  -كتاب صالة املسافرين (.)827
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ْل ُّ
ان لاَ َي َد ُع أَ ْر َبعًا َقب َ
ض َي اللهَُّ َع ْن َها أَ َّن َّ
الن ِب َّي صلى اهلل عليه وسلم َك َ
َ -6
الظ ْه ِر
«ع ْن َعا ِئ َش َة َر ِ
ْن َقب َ
ْل ْال َغ َداة»()57
َو َر ْك َع َتي ِ
ََ
النب ِّي صلى اهلل عليه وسلم َق َ
ال َر ْك َع َتا ْال َف ْج ِر َخ ْي ٌر ِم ْن ُّ
َ -7
الد ْنيَا َومَا ِف َ
يها»(.)58
«ع ْن َعا ِئشة َع ْن َّ ِ

57
58

صحيح البخاري  -كتاب اجلمعة (.)2811
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نفض الفراش عند النوم:
ال َق َ
«ع ْن أَبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ال َّ
اش ِه
الن ِب ُّي صلى اهلل عليه وسلم إِ َذا أَ َوى أَ َح ُد ُك ْم إِلَى ِف َر ِ
َ ِ
اخلَ ِة إ َزار ِه َفإ َّن ُه لاَ َي ْدري مَا َخلَ َف ُه َعلَ ْي ِه ُث َّم ي ُ
َق ُ
َ
اس ِم َك َر ِّب َو َ
َف ْلي َْن ُف ْ
ضع ُ
ْت َج ْن ِبي َو ِب َك
ول ِب ْ
ِ
ض ِف َراش ُه ِب َد ِ ِ ِ ِ
الصالِ ِحين»(.)59
اح َف ْظ َها ِبمَا َت ْح َف ُظ ِب ِه ِعبَا َد َك َّ
ار َح ْم َها َوإِ ْن أَ ْر َس ْل َت َها َف ْ
أَ ْر َف ُع ُه إِ ْن أَ ْم َس ْك َت َن ْف ِسي َف ْ

59

صحيح البخاري  -كتاب الدعوات ( ،)0236صحيح مسلم  -كتاب الذكر والدعاء (.)4172
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التكحل:
«عن ابن عباس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :إن من خير أكحالكم اإلثمد ،إنه يجلو
البصر وينبت الشعر»(.)60

60
(.)2048
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صيام ثالثة أيام من كل شهر:
«ع ْن أَبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
صا ِني َخلِيلِي ِب َثلاَ ٍث لاَ أَ َد ُع ُه َّن َح َّتى أَم َ
ص ْو ِم َثلاَ َث ِة
ُوت َ
ال أَ ْو َ
ِ َ -1
َ
صلاَ ِة ُّ
الض َحى َو َن ْو ٍم َعلَى ِو ْتر»(.)61
َّام ِم ْن ُك ِّل َش ْه ٍر َو َ
أي ٍ
ال أُ ْخب َر َر ُس ُ
ْن َع ْمرو رضي اهلل عنهما َق َ
«ع ْن َع ْب ِد اللهَّ ِ ب َ
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم أَ ِّني
ِ -2
ِ
ٍ
للهَّ
ْل مَا ِع ْش ُت َف ُق ْل ُت لَ ُه َق ْد ُق ْل ُت ُه بأَبي أَ ْن َت َوأُمِّي َق َ
َن اللَّي َ
أَ ُق ُ
ال َف ِإ َّن َك لاَ
َن َّ
الن َها َر َولأََ ُقوم َّ
صوم َّ
ول َوا ِ لأََ ُ
ِِ
الش ْهر َثلاَ َث َة أَيَّام َفإ َّن ْال َح َس َن َة بع ْ
ص ْم ِم ْن َّ
َش ِر أَ ْم َثالِ َها َو َذلِ َك
َت ْس َت ِط ُ
ص ْم َوأَ ْف ِط ْر َو ُق ْم َو َن ْم َو ُ
يع َذلِ َك َف ُ
ِ
ِ
ٍ ِ
ض َل ِم ْن َذلِ َك َق َ
يق أَ ْف َ
يق أَ ْف َ
ْن ُق ْل ُت إِ ِّني أُ ِط ُ
الد ْه ِر ُق ْل ُت إِ ِّني أُ ِط ُ
َام َّ
ض َل
ال َف ُ
َومًا َوأَ ْف ِط ْر ي ْ
ص ْم ي ْ
ِم ْث ُل ِ
َو َمي ِ
صي ِ
ِم ْن َذلِ َك َق َ
السلاَ م َو ُه َو أَ ْف َ
َام َف ُق ْل ُت إِ ِّني
ض ُل ِّ
ال َف ُ
صيَا ُم َد ُ
َومًا َوأَ ْف ِط ْر ي ْ
ص ْم ي ْ
َومًا َف َذلِ َك ِ
او َد َعلَ ْي ِه َّ
الصي ِ
ض َل ِم ْن َذلِ َك َف َق َ
ال َّ
الن ِب ُّي صلى اهلل عليه وسلم لاَ أَ ْف َ
يق أَ ْف َ
أُ ِط ُ
ض َل ِم ْن َذلِك»(.)62

61
62
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صالة االستخارة عند التردد في فعل أمر:
ان َر ُس ُ
ض َي اللهَُّ َع ْن ُهمَا َق َ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم ُيعَلِّم َ
ال َك َ
َ
ُنا
ْن َع ْب ِد اللهَّ ِ َر ِ
«ع ْن َج ِاب ِر ب ِ
لأُْ
السو َر َة ِم ْن ْال ُق ْرآن ي ُ
َق ُ
ُور ُكلِّ َها َكمَا ُيعَلِّم َ
َر َك ْع
ول إِ َذا َه َّم أَ َح ُد ُك ْم ِبالأَْ ْم ِر َف ْلي ْ
ُنا ُّ
ِ
الاِ ْس ِت َخا َر َة ِفي ا م ِ
َ
يض ِة ُث َّم لِي ُ
ْر ْال َف ِر َ
َق ْل اللَّ ُه َّم إِ ِّني أَ ْس َت ِخي ُر َك ِب ِع ْل ِم َك َوأَ ْس َت ْق ِد ُر َك ِب ُق ْد َر ِت َك َوأَ ْسأَلُ َك ِم ْن
َر ْك َع َتي ِ
ْن ِم ْن غي ِ
َ َ َ
َْ
َظ َ َ ْ
ْ
َ
َْ َ ْ
ُوب اللَّ ُه َّم إِ ْن ُك ْن َت َتعْلَ ُم أَ َّن َه َذا
يم ف ِإ َّنك َتق ِد ُر َولاَ أق ِد ُر َو َتعْل ُم َولاَ أ ْعل ُم َوأ ْن َت َعلاَّ ُم ال ُغي ِ
فضلِك الع ِ ِ
َ
َ
َ َ َ
َس ْر ُه
الأَْ ْم َر َخ ْي ٌر لِي ِفي ِدي ِني َو َمع ِ
آجلِ ِه َف ْاق ُد ْر ُه لِي َوي ِّ
اج ِل أ ْم ِري َو ِ
َاشي َو َعا ِق َب ِة أ ْم ِري أ ْو قال َع ِ
ُ
َاشي َو َعا ِق َب ِة أَ ْمري أَ ْو َق َ
ال
َار ْك لِي ِفي ِه َوإِ ْن ُك ْن َت َتعْلَ ُم أَ َّن َه َذا الأَْ ْم َر َش ٌّر لِي ِفي ِدي ِني َو َمع ِ
ِ
لِي ث َّم ب ِ
ِفي َع َ
ض ِني َق َ
اص ِر ْف ِني َع ْن ُه َو ْاق ُد ْر لِي ْال َخ ْي َر َحي ُ
ْث َك َ
ال
اص ِر ْف ُه َع ِّني َو ْ
آجلِ ِه َف ْ
ان ُث َّم أَ ْر ِ
اج ِل أ ْم ِري َو ِ
ِ
63
َ
اجته»( )
ُسمِّي َح َ
َوي َ

63
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الترديد مع المؤذن حين األذان
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم َق َ
«ع ْن أَبي َس ِعي ٍد ْال ُخ ْدر ِّي رضي اهلل عنه أَ َّن َر ُس َ
ال إِ َذا َس ِم ْع ُت ْم
ِ َ -1
ِ
اء َف ُقولُوا ِم ْث َل مَا ي ُ
َق ُ
ِّ
ول ْالم َ
ُؤ ِّذن»(.)64
الن َد َ
للهَّ
َ
النب َّي صلى اهلل عليه وسلم ي ُ
َق ُ
َ -2
ول إِ َذا َس ِم ْع ُت ْم
ْن ْالع ِ
ْن َع ْم ِرو ب ِ
«ع ْن َع ْب ِد ا ِ ب ِ
َاص أ َّن ُه َس ِم َع َّ ِ
للهَُّ
ُؤ ِّذ َن َف ُقولُوا ِم ْث َل مَا ي ُ
َق ُ
ْالم َ
صلُّوا َعلَ َّي َف ِإ َّن ُه م ْ
صلَّى ا َعلَ ْي ِه ِب َها َع ْش ًرا
صلاَ ًة َ
صلَّى َعلَ َّي َ
َن َ
ول ُث َّم َ
ُث َّم َسلُوا اللهََّ لِي ْال َو ِسيلَ َة َف ِإ َّن َها م ْ
َن ِزلَ ٌة ِفي ْال َج َّن ِة لاَ َت ْن َب ِغي إِلاَّ لِ َع ْب ٍد ِم ْن ِعبَا ِد اللهَّ ِ َوأَ ْر ُجو أَ ْن أَ ُك َ
ون أَ َنا
َن َسأَ َل لِي ْال َو ِسيلَ َة َحلَّ ْت لَ ُه َّ
ُه َو َفم ْ
الش َف َ
اعة»(.)65
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم إ َذا َق َ
ال َر ُس ُ
ال َق َ
ْن ْال َخ َّطاب رضي اهلل عنه َق َ
َ -3
ال
«ع ْن ُع َم َر ب ِ
ِ
ال أَ ْش َه ُد أَ ْن لاَ إلَ َه إلاَّ اللهَُّ َق َ
ال أَ َح ُد ُك ْم اللهَُّ أَ ْك َب ُر اللهَُّ أَ ْك َب ُر ُث َّم َق َ
ُؤ ِّذ ُن اللهَُّ أَ ْك َب ُر اللهَُّ أَ ْك َب ُر َف َق َ
ْالم َ
ال أَ ْش َه ُد
ِ ِ
ول اللهَّ ِ ُث َّم َق َ
ُح َّم ًدا َر ُس ُ
ول اللهَِّ َق َ
ُح َّم ًدا َر ُس ُ
أَ ْن لاَ إلَ َه إلاَّ اللهَُّ ُث َّم َق َ
ال َح َّي
ال أَ ْش َه ُد أَ َّن م َ
ال أَ ْش َه ُد أَ َّن م َ
ِ ِ
للهَّ
للهَّ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ال َح َّي َعلَى ْالفَلاَ ح ق َ
ال لاَ َح ْو َل َولاَ ق َّو َة إلاَّ با ِ ُث َّم ق َ
الصلاَ ِة ق َ
ال لاَ َح ْو َل َولاَ ق َّو َة إِلاَّ ِبا ِ ُث َّم
َعلَى َّ
ِ ِ
ِ
ال لاَ إلَ َه إلاَّ اللهَُّ َق َ
ال اللهَُّ أَ ْك َب ُر اللهَُّ أَ ْك َب ُر ُث َّم َق َ
ال اللهَُّ أَ ْك َب ُر اللهَُّ أَ ْك َب ُر َق َ
َق َ
ال لاَ إِلَ َه إِلاَّ اللهَُّ ِم ْن َق ْل ِب ِه َد َخ َل
ِ ِ
ْال َج َّنة»(.)66

64
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دعاء الركوب
«ع ْن َعلِ ِّي بْن َربيع َ
الر َكاب َق َ
َ
َة َق َ
َها َفلَمَّا َو َ
َ
َر َكب َ
ال ِب ْس ِم
ال َش ِه ْد ُت َعلِيًّا أُ ِت َي ِب َد َّاب ٍة لِي ْ
ض َع ِر ْجل ُه ِفي ِّ ِ
ِ ِ
ال ْال َح ْم ُد للِهَِّ ُث َّم َق َ
اس َت َوى َعلَى َظ ْهر َها َق َ
ْح َ
ان الَّ ِذي َس َّخ َر لَ َنا َه َذا َومَا ُك َّنا لَ ُه
»:سب َ
ال ُ
اللهَّ ِ َثلاَ ًثا َفلَمَّا ْ
ِ
مْ
ُون» ُث َّم َق َ
ين َوإِ َّنا إِلَى َرب َِّنا لَم ْ
ُن َقلِب َ
ُق ِر ِن َ
ْح َان َك إِ ِّني َق ْد َظلَ ْم ُت
ال ْال َح ْم ُد للِهَِّ َثلاَ ًثا َواللهَُّ أَ ْك َب ُر َثلاَ ًثا ُسب َ
َغ ِف ُر ُّ
َن ْف ِسي َف ْ
اغ ِف ْر لِي َفإ َّن ُه لاَ ي ْ
ض ِح َك ُق ْل ُت ِم ْن أَ ِّي َش ْي ٍء َ
وب إِلاَّ أَ ْن َت ُث َّم َ
ض ِح ْك َت يَا أَ ِمي َر
الذ ُن َ
ِ
ْت َر ُس َ
ين َق َ
ْت ُث َّم َ
ْالم ْ
ص َنع ُ
ال َرأَي ُ
ُؤ ِم ِن َ
ض ِح َك َف ُق ْل ُت ِم ْن أَ ِّي
ص َن َع َكمَا َ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم َ

ُ
ْ
َ َ َ
ال إ َّن َرب َ
َ للهَّ َ َ
َش ْي ٍء َ
وبي إِ َّن ُه لاَ ي َْغ ِف ُر
َّك لَ َيع َ
ْج ُب ِم ْن َع ْب ِد ِه إِذا قال َر ِّب اغ ِف ْر لِي ذ ُن ِ
ض ِح ْك َت يَا َر ُسول ا ِ ق ِ
ُّ
وب َغ ْي ُرك»(.)67
الذ ُن َ

67
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التزاور في اهلل
َ
يس ْال َع ْب ِد ِّي أَ ْو ْال َخ ْولاَ ِن ِّي َق َ
اب َّ
َجلِ ًسا ِفي ِه ِع ْش ُر َ
َ
الن ِب ِّي صلى
ال َجلَ ْس ُت م ْ
«ع ْن أَ ِبي إِ ْد ِر َ
ون ِم ْن أ ْص َح ِ
َ
الس ِّن َح َس ُن ْال َو ْج ِه أَ ْد َع ُج ْال َعي َْنيْن أَ َغ ُّر َّ
اب َح ِد ُ
الث َنايَا َف ِإ َذا ْ
اخ َتلَ ُفوا
يه ْم َش ٌّ
يث ِّ
ِ
اهلل عليه وسلم َوإِذا ِف ِ
ال َق ْولاً ْان َت َه ْوا إلَى َق ْولِ ِه َفإ َذا ُه َو ُمع ُ
ِفي َش ْي ٍء َف َق َ
َل َفلَمَّا َك َ
َاذ ب ُ
ان ِم ْن ْال َغ ِد ِج ْئ ُت َف ِإ َذا ُه َو
ْن َجب ٍ
ِ
ِ
ال َف ُق ْل ُت َواللهَّ ِ إ ِّني لأَُ ِحب َ
اح َتبَى َف َس َك َت َق َ
ُصلِّي إلَى َسار َي ٍة َق َ
ُّك ِم ْن َجلاَ ِل
ال َف َح َذ َف ِم ْن َ
صلاَ ِت ِه ُث َّم ْ
ِ
ِ
يَ ِ
ِّين ِفي اللهَِّ ِفيمَا أَ ْح َس ُب أَ َّن ُه َق َ
ال ُق ْل ُت أَاللهَّ ِ َق َ
ال اللهَّ ِ َق َ
اللهَّ ِ َق َ
َو َم لاَ
ال َف ِإ َّن ِم ْن ْال ُم َت َحاب َ
ال ِفي ِظ ِّل اللهَّ ِ ي ْ
يث ي َ
ور ي َْغ ِب ُط ُه ْم
ِظ َّل إِلاَّ ِظلُّ ُه ُث َّم لَي َ
ْس ِفي َب ِق َّي ِت ِه َش ٌّك َي ْع ِني ِفي َب ِق َّي ِة ْال َح ِد ِ
ُوض ُع لَ ُه ْم َك َر ٍ
اس ِم ْن ُن ٍ
الص ِّد ُ
الصا ِم ِت َف َق َ
اء َق َ
ون َو ُّ
الر ِّب َع َّز َو َج َّل َّ
ال َف َح َّد ْث ُت ُه ُعبَا َد َة ب َ
يق َ
الن ِبي َ
ال
الش َه َد ُ
ْن َّ
ُّون َو ِّ
ِبم ْ
َجلِ ِس ِه ْم ِم ْن َّ
لاَ أُ َح ِّد ُث َك إِلاَّ مَا َس ِمع ُ
َح َّب ِتي لِ ْل ُم َت َحاب َ
ِّين ِف َّي
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم َح َّق ْت م َ
ان َر ُس ِ
ْت َع ْن لِ َس ِ
ين َش َّك ُش ْعب ُ
اصلِ َ
اصلِ َ
صا ِد ِق َ
َو َح َّق ْت لِ ْل ُم َتبَا ِذلِ َ
ين
َح َّب ِتي لِ ْل ُم َت َ
ين ِف َّي َو َح َّق ْت م َ
َة ِفي ْال ُم َت َو ِ
ين ِف َّي َو ْال ُم َت َو ِ
َ ْ
او ِرين»(.)68
أ ْو ال ُم َت َز ِ

68
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التزام دعاء السفر عند السفر
َ
ْن ُع َم َر أَ َّن َر ُس َ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم َك َ
«ع ْن اب َ
َ
ار ًجا إِلَى َس َف ٍر
ان إِ َذا ْ
ير ِه َخ ِ
اس َت َوى َعلى َب ِع ِ
ان الَّ ِذي َس َّخ َر لَ َنا َه َذا َومَا ُك َّنا لَ ُه م ْ
َك َّب َر َثلاَ ًثا ُث َّم َق َ
ين َوإِ َّنا إِلَى َرب َِّنا لَم ْ
ُن َقلِب َ
ُق ِر ِن َ
ْح َ
ُون»
«سب َ
الُ :
َل مَا َت ْر َ
اللَّ ُه َّم إِ َّنا َن ْسأَلُ َك ِفي َس َف ِر َنا َه َذا ْال ِب َّر َو َّ
ضى اللَّ ُه َّم َه ِّو ْن َعلَي َْنا َس َف َر َنا َه َذا
الت ْق َوى َو ِم ْن ْال َعم ِ
يف ُة ِفي الأَْ ْهل اللَّ ُه َّم إ ِّني أَ ُع ُ
َو ْ
الس َفر َو ْال َخلِ َ
اء
اط ِو َع َّنا ُب ْع َد ُه اللَّ ُه َّم أَ ْن َت َّ
الص ِ
وذ ِب َك ِم ْن َو ْع َث ِ
ِ
اح ُب ِفي َّ ِ
ِ
لأَْ
َ
ََ
وء ْالم ْ
الس َف ِر َو َكآ َب ِة ْالم ْ
ُون َتا ِئب َ
يه َّن ِآيب َ
ُون
َّ
َن َظ ِر َو ُس ِ
ُن َقلَ ِب ِفي ْالم ِ
َال َوا ْه ِل َوإِذا َر َج َع قال ُه َّن َو َزا َد ِف ِ
ون لِ َرب َِّنا َحا ِم ُد َ
َع ِاب ُد َ
ون»(.)69

69
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المحتويات

سنن قل العمل بها

إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

مالزمة السواك
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم َق َ
«ع ْن أَبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أَ َّن َر ُس َ
ال لَ ْولاَ أَ ْن أَ ُش َّق َعلَى
َ ِ
أُ َّم ِتي أَ ْو َعلَى َّ
صلاَ ٍة» (.)70
اك م َ
َع ُك ِّل َ
اس لأََم ْ
الس َو ِ
َر ُت ُه ْم ِب ِّ
الن ِ
«عن حذيفة رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص
فاه بالسواك»(.)71

«عن عائشة رضي اهلل عنها أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك»(.)72
ال َر ُس ُ
«ع ْن َعا ِئ َش َة رضي اهلل عنها َقالَ ْت َق َ
َ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم َع ْش ٌر ِم ْن ْال ِف ْط َر ِة
ص الأَْ ْظ َفار َو َغ ْس ُل ْال َب َراجم َو َن ْت ُ
الس َو ُ
َق ُّ َّ
اس ِت ْن َش ُ
ف
ار ِب َوإِ ْع َف ُ
َاء َو َق ُّ
اك َو ْ
اء اللِّ ْح َي ِة َو ِّ
اق ْالم ِ
ِ
ص الش ِ
ِِ
َّاء َق َ
َاء َق َ
الإْ ِب ِط َو َح ْل ُق ْالع َ
َب َو َن ِس ُ
َاش َر َة إِلاَّ أَ ْن َت ُك َ
ون
ال َز َك ِري ُ
ال م ْ
َان ِة َو ْان ِت َق ُ
ُصع ٌ
يت ْالع ِ
اص ْالم ِ
ِ
َ
73
َضم َ
ْالم ْ
َضة»( ).
ََ
اك م ْ
الس َو ُ
النب ِّي صلى اهلل عليه وسلم َق َ
ضٌ
َر َ
َ
اة
َط َه َر ٌة لِ ْل َف ِم م ْ
ال ِّ
«ع ْن َعا ِئشة رضي اهلل عنها َع ْن َّ ِ
لر ِّب»(.)74
لِ َّ
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المحتويات

سنن قل العمل بها

إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

االقتصاد في المأكل والمشرب والنفقة
َ للهَّ
َع ْن ُمعَا ِذ بْن َجب َ
ال إي َ
َث ب ِه إلَى ْال َيم ِ َ َ
َ
َ
َّاك َو َّ
الت َن ُّع َم َف ِإ َّن
ِ ٍ
َن ق ِ
َل أ َّن َر ُسول ا ِ صلى اهلل عليه وسلم لمَّا َبع ِ ِ
75
ْ
َ
َ
ْسوا ِبال ُمتن ِّع ِم َ
ين»( ).
ِعبَا َد اللهَِّ لَي ُ
«عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :ما شبع آل محمد صلى اهلل عليه وسلم من طعام َ
ثالثة
ٍ

أيام حتى قبض»(.)76

«عن عائشة رضي اهلل عنها زوج النبي صلى اهلل عليه وسلم قالت :لقد مات رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين»(.)77
لر ُج ِل َو ِف َر ٌ
ال لَ ُه ِف َر ٌ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم َق َ
ْن َع ْب ِد اللهَّ ِ أَ َّن َر ُس َ
َ
اش لاِ ْم َرأَ ِت ِه
اش لِ َّ
«ع ْن َج ِاب ِر ب ِ
َو َّ
الراب ُع لِ َّ َ
الثالِ ُث لِ َّ
ان»(.)78
لضي ِ
لشيْط ِ
ْف َو َّ ِ
ال َر ُس ُ
ال َق َ
ْن ُش َعيْب َع ْن أَبي ِه َع ْن َج ِّد ِه َق َ
َ
ص َّد ُقوا
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم ُكلُوا َو َت َ
«ع ْن َع ْم ِرو ب ِ
ِ
ٍ
َ
َخيل»(.)79
اف َولاَ م ِ
َو ْالب ُ
ْر إِ ْس َر ٍ
َسوا ِفي غي ِ
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم ي ُ
«ع ْن ْال ِم ْق َدام بْن َم ْع ِد ي َكر َب رضي اهلل عنه ي ُ
َق ُ
ْت َر ُس َ
َق ُ
ول َس ِمع ُ
َ
ول
ِ
مَا م أََ
اء َش ًّرا ِم ْن ب ْ
ص ْل َب ُه َف ِإ ْن َغلَب ْ
َط ٍن َح ْس ُب آْال َد ِم ِّي لُ َق ْيم ٌ
َت آْال َد ِم َّي َن ْف ُس ُه َف ُثلُ ٌث
َل آ َد ِم ٌّي ِو َع ً
َات ُي ِق ْم َن ُ
ُ
َّ
َ
َّ
لطع ُ ُ
س»(.)80
اب َوثلُ ٌث لِ َّلنف ِ
َام َوثل ٌث لِلش َر ِ
لِ ِ
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المحتويات

سنن قل العمل بها

إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

ْن َع ْو ٍف رضي اهلل عنه أَ َّن َر ُس َ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم َبع َ
«ع ْن َع ْم َرو ب َ
َ
َث أَبَا ُع َب ْي َد َة
ان َر ُس ُ
بَ ْ
ْن ي َْأ ِتي ِب ِج ْز َي ِت َها َو َك َ
صالَ َح أَ ْه َل
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم ُه َو َ
اح إِلَى ْالب ْ
َح َري ِ
ْن ال َج َّر ِ
َ َ
َح َري َ
َ
ْن َف َس ِمع ْ
ْه ْم ْال َعلاَ َء ب َ
صا ُر
َت الأَْ ْن َ
َال ِم ْن ْالب ْ
ْن ْال َح ْض َر ِم ِّي ف َق ِد َم أبُو ُع َب ْي َد َة ِبم ٍ
َح َري ِ
ْالب ْ ِ
ْن َوأ َّم َر َعلي ِ
ُ
َع َّ
صلَّى ِب ِه ْم ْال َف ْج َر
صلاَ َة الفجر م َ
الن ِب ِّي صلى اهلل عليه وسلم َفلَمَّا َ
وم أَ ِبي ُع َب ْي َد َة َف َو َاف ْت َ
ِبق ُد ِ
آه ْم َو َق َ
َس َم َر ُس ُ
َر ُ
ين َر ُ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم ِح َ
ال أَ ُظ ُّن ُك ْم َق ْد َس ِم ْع ُت ْم أَ َّن
ْان َ
ص َر َف َف َتع َّ
ضوا لَ ُه َف َتب َّ
ول اللهَّ ِ َق َ
أَبَا ُع َب ْي َد َة قدم ب َش ْي ٍء َقالُوا أَ َج ْل يَا َر ُس َ
َس ُّر ُك ْم َف َواللهَّ ِ لاَ ْال َف ْق َر أَ ْخ َشى
ال َفأَب ِ
ْش ُروا َوأَمِّلُوا مَا ي ُ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ان قبْل ُك ْم ف َتناف ُس َ
َن َك َ
ُسط ْت َعلى م ْ
ْسط َعل ْي ُك ْم ُّ
وها َكمَا
الدنيَا َكمَا ب ِ
َعلَ ْي ُك ْم َولَ ِك ْن أَ َخشى َعل ْي ُك ْم أ ْن ُتب َ
َت َن َ
اف ُس َ
وها َو ُت ْهلِ َك ُك ْم َكمَا أَ ْهلَ َك ْت ُه ْم»(.)81
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المحتويات

سنن قل العمل بها

إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

مالزمة ذكر اهلل
َ َ
ال َس ْبع ٌ
النب ِّي صلى اهلل عليه وسلم َق َ
ُظلُّ ُه ْم اللهَُّ ِفي
َة ي ِ
«ع ْن أ ِبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َع ْن َّ ِ
اج ِد
َو َم لاَ ِظ َّل إِلاَّ ِظلُّ ُه الإْ ِمَا ُم ْالعَا ِد ُل َو َش ٌّ
ِظلِّ ِه ي ْ
اب َن َشأَ ِفي ِعبَا َد ِة َر ِّب ِه َو َر ُج ٌل َق ْل ُب ُه ُمعَلَّ ٌق ِفي ْالم َ
َس ِ
َال َف َق َ
ات م ْ
ام َرأَ ٌة َذ ُ
ال إِ ِّني
َو َر ُجلاَ ِن َت َحابَّا ِفي اللهَِّ ْ
اج َت َمعَا َعلَ ْي ِه َو َت َف َّر َقا َعلَ ْي ِه َو َر ُج ٌل َطلَ َب ْت ُه ْ
َن ِ
ص ٍب َو َجم ٍ
أَ َخ ُ
ص َّد َق أَ ْخ َفى َح َّتى لاَ َتعْلَ َم ِشمَالُ ُه مَا ُت ْن ِف ُق َي ِم ُ
ين ُه َو َر ُج ٌل َذ َك َر اللهََّ َخالِيًا َف َف َ
اض ْت
اف اللهََّ َو َر ُج ٌل َت َ

َعي َْناهُ»(.)82

النب ُّي صلى اهلل عليه وسلم م َ
َ َ َ َ
َ
َث ُل الَّ ِذي ي َْذ ُك ُر َر َّب ُه َوالَّ ِذي
«ع ْن أَ ِبي م َ
ُوسى رضي اهلل عنه قال قال َّ ِ
لاَ ي َْذ ُك ُر َر َّب ُه م َ
ِّت»(.)83
َث ُل ْال َح ِّي َو ْالمَي ِ
ال َر ُس ُ
ال َق َ
«ع ْن أَبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم إِ َّن للِهَّ ِ َملاَ ِئ َك ًة
َ ِ
َط ُ
ون أَ ْه َل ِّ
ون ِفي ُّ
يُ
الذ ْك ِر َفإِ َذا َو َج ُدوا َق ْومًا ي َْذ ُك ُر َ
الط ُر ِق ي َْل َت ِم ُس َ
وف َ
اج ِت ُك ْم
ون اللهََّ َت َنا َد ْوا َهلُمُّوا إِلَى َح َ
ُّه ْم َو ُه َو أَ ْعلَ ُم ِم ْن ُه ْم مَا ي ُ
َق ُ
الد ْنيَا َق َ
َق َ
َح ُّف َ
َاء ُّ
َسأَلُ ُه ْم َرب ُ
ول ِعبَا ِدي
ال َفي ُ
ال َفي ْ
ون ُه ْم ِبأَ ْج ِن َح ِت ِه ْم إِلَى َّ
السم ِ
ال َفي ُ
ال َفي ُ
َقالُوا ي ُ
ول َه ْل َرأَ ْو ِني َق َ
َق ُ
ون َك َق َ
َج ُد َ
َح َم ُد َ
ون َك َو ُي َك ِّب ُر َ
ِّح َ
َقولُ َ
َقولُ َ
ون
ون َك َو ُيم ِّ
ون َك َوي ْ
ُسب ُ
ون ي َ
ال ي ُ
ول َو َكي َ
ال َفي ُ
ْف لَ ْو َرأَ ْو ِني َق َ
َق ُ
لاَ َواللهَّ ِ مَا َرأَ ْو َك َق َ
َقولُ َ
ون لَ ْو َرأَ ْو َك َك ُانوا أَ َش َّد لَ َك ِعبَا َد ًة َوأَ َش َّد
ال ي ُ
ال ي ُ
َق ُ
ون َك ْال َج َّن َة َق َ
َسأَلُو ِني َق َ
َق ُ
يحا َق َ
َسأَلُ َ
ول َو َه ْل
لَ َك َت ْم ِجي ًدا َو َت ْح ِمي ًدا َوأَ ْك َث َر لَ َك َت ْس ِب ً
ال ي ْ
ول َفمَا ي ْ
ال ي ُ
ول َف َكي َ
ال ي ُ
ال ي ُ
ْف لَ ْو أَ َّن ُه ْم َرأَ ْو َها َق َ
َق ُ
ون لاَ َواللهَّ ِ يَا َر ِّب مَا َرأَ ْو َها َق َ
َرأَ ْو َها َق َ
َقولُ َ
َقولُ َ
ون لَ ْو أَ َّن ُه ْم
يها َر ْغب ً
ال ي ُ
ون َق َ
َة َق َ
َقولُ َ
َو ُذ َ
صا َوأَ َش َّد لَ َها َطلَبًا َوأَ ْع َظ َم ِف َ
َرأَ ْو َها َك ُانوا أَ َش َّد َعلَي َ
ون
ْها ِح ْر ً
ال َف ِم َّم َي َتع َّ
ول َف َكي َ
ال ي ُ
ال ي ُ
ال ي ُ
َق ُ
ون لاَ َواللهَّ ِ يَا َر ِّب مَا َرأَ ْو َها َق َ
ول َو َه ْل َرأَ ْو َها َق َ
َق ُ
النار َق َ
َقولُ َ
ْف لَ ْو َرأَ ْو َها
ِم ْن َّ ِ
َخ َ
ال َفي ُ
ال ي ُ
َق ُ
اف ًة َق َ
َق َ
ون لَ ْو َرأَ ْو َها َك ُانوا أَ َش َّد ِم ْن َها ِف َرا ًرا َوأَ َش َّد لَ َها م َ
َقولُ َ
ول َفأُ ْش ِه ُد ُك ْم أَ ِّني َق ْد َغ َف ْر ُت
اء لاَ ي ْ
اج ٍة َق َ
َ َ َ ُ ُ ٌَ
ْ لاَ
َش َقى
ال ُه ْم ْال ُجلَ َس ُ
ْس ِم ْن ُه ْم إِ َّنمَا َج َ
اء لِ َح َ
يه ْم ُفلاَ ٌن لَي َ
ل ُه ْم قال يَقول مَلك ِم ْن ال َم ِئ َك ِة ِف ِ
يس ُه ْم»(.)84
ِب ِه ْم َجلِ ُ

82
83
84

صحيح البخاري  -كتاب األذان ( ،)660صحيح مسلم  -كتاب الزكاة (.)1301
صحيح البخاري  -كتاب الدعوات ( ،)7046صحيح مسلم  -كتاب صالة املسافرين.
صحيح البخاري  -كتاب الدعوات ( ،)8046صحيح مسلم  -كتاب الذكر والدعاء (.)9862
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َ َ
النب ُّي صلى اهلل عليه وسلم ي ُ
َق ُ
َ ََ َ
ول اللهَُّ َتعَالَى أَ َنا ِع ْن َد َظ ِّن
«ع ْن أ ِبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه قال قال َّ ِ
َ
َْ َ
َ َ
َ َ
َْ
إَ
ََ
َل َذ َك ْر ُت ُه
َع ْب ِدي ِبي َوأنا َم َع ُه إِذا ذ َك َر ِني ف ِإ ْن ذ َك َر ِني ِفي نف ِس ِه ذ َك ْر ُت ُه ِفي نف ِسي َوإِ ْن ذ َك َر ِني ِفي م ٍ
َ
َ
إَ
اعا َت َق َّرب ُ
ْر َت َق َّرب ُ
ْت إِلَ ْي ِه ب ً
اعا َوإِ ْن َت َق َّر َب إِلَ َّي ِذ َر ً
ْت إِلَ ْي ِه ِذ َر ً
َاعا
ْر ِم ْن ُه ْم َوإِ ْن َتق َّر َب إِل َّي ِب ِشب ٍ
َل َخي ٍ
ِفي م ٍ
َم ِشي أَ َت ْي ُت ُه َه ْر َولَة»(.)85
َوإِ ْن أَ َتا ِني ي ْ
َ
ان َر ُس ُ
«ع ْن أَبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
يق م َّ
ال َك َ
َك َة
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم ي ِ
َ ِ
َسي ُر ِفي ط ِر ِ
ون َقالُوا َومَا ْالم َ
َق ْالم َ
َل ي َ
ان َف َق َ
ُق ُ
ان َسب َ
ُف ِّر ُد َ
ُف ِّر ُد َ
ال ِسي ُروا َه َذا ُج ْم َد ُ
ال لَ ُه ُج ْم َد ُ
ون يَا
َفم َّ
َر َعلَى َجب ٍ
ون اللهََّ َك ِثي ًرا َو َّ
ال َّ
ول اللهَِّ َق َ
َر ُس َ
الذا ِك َر ُ
الذا ِك ُر َ
ات»(.)86
للهَّ
ال يَا َر ُس َ
ُسر رضي اهلل عنه أَ َّن َر ُجلاً َق َ
َ
ول اللهَِّ إِ َّن َش َرا ِئ َع الإْ ِ ْسلاَ ِم َق ْد َك ُث َر ْت
«ع ْن َع ْب ِد ا ِ ب ِ
ْن ب ْ ٍ
َ ََ
ال لاَ َي َز ُ
َّث ب ِه َق َ
َ َ
َ
ال ِل َس ُان َك َر ْطبًا ِم ْن ِذ ْك ِر اللهَّ ِ»(.)87
َعل َّي فأ ْخ ِب ْر ِني ِبش ْي ٍء أ َتشب ُ ِ
َ ُ
ال َق َ
اء رضي اهلل عنه َق َ
ال َّ
«ع ْن أَ ِبي َّ
َ
ْر أَ ْعمَالِ ُك ْم
الد ْر َد ِ
الن ِب ُّي صلى اهلل عليه وسلم ألاَ أ َن ِّب ُئ ُك ْم ِب َخي ِ
اها ِع ْن َد َملِي ِك ُك ْم َوأَ ْر َف ِع َها ِفي َد َر َجا ِت ُك ْم َو َخ ْي ٌر لَ ُك ْم ِم ْن إ ْن َفاق َّ
َوأَ ْز َك َ
الذ َه ِب َو ْال َو ِر ِق َو َخ ْي ٌر لَ ُك ْم ِم ْن أَ ْن
ِ ِ
َ
َضربُوا أَ ْع َن َ
َ َ
َْ
اق ُك ْم َقالُوا بَلَى َق َ
ال ِذ ْك ُر اللهَِّ َتعَالَى»(.)88
َتلق ْوا َع ُد َّو ُك ْم ف َت ْض ِربُوا أ ْع َناق ُه ْم َوي ْ ِ

85
86
87
88
(.)59112

صحيح البخاري  -كتاب التوحيد ( ،)5047صحيح مسلم  -كتاب الذكر والدعاء (.)5762
صحيح مسلم  -كتاب الذكر والدعاء (.)6762
سنن الترمذي  -كتاب الدعوات ( ،)5733سنن ابن ماجه  -كتاب األدب (.)3973
سنن الترمذي  -كتاب الدعوات ( ،)7733سنن ابن ماجه  -كتاب األدب ( ،)9730مسند أحمد
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محاسبة النفس
«عن عمر بن الخطاب قال :حاسبوا أنفسكم قبل أن ُتحاسبوا ،وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا،
فإنه أهون عليكم في الحساب غ ًدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم ،وتزينوا للعرض األكبر»،يومئذ
تعرضون ال تخفى منكم خافية»»(.)89

«عن ميمون ابن مهران قال :ال يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه محاسبة شريكه ،وحتى
يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه»(.)90

89
90

أخرجه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس واإلزراء عليها (ص ،)22 :ورواته ثقات.
أخرجه وكيع في الزهد (.)105/2
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األذكار المشروعة بعد الصلوات المكتوبة
ان َر ُس ُ
َان رضي اهلل عنه َق َ
ال َك َ
«ع ْن َث ْوب َ
َ
صلاَ ِت ِه
ص َر َف ِم ْن َ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم إِ َذا ْان َ
السلاَ ُم َتبَا َر ْك َت َذا ْال َجلاَ ِل َوالإْ ْك َرام َق َ
اس َت ْغ َف َر َثلاَ ًثا َو َق َ
ال ْال َولِي ُد َف ُق ْل ُت
السلاَ ُم َو ِم ْن َك َّ
ال اللَّ ُه َّم أَ ْن َت َّ
ْ
ِ ِ
لِ أَْ
اع ِّي َكي َ
ال َت ُق ُ
ْف الاْ ْس ِت ْغ َفا ُر َق َ
ول أَ ْس َت ْغ ِف ُر اللهََّ أَ ْس َت ْغ ِف ُر اللهََّ»(.)91
ل ْو َز ِ
«ع ْن ْال ُم ِغي َر ُة ب ُ ُ َ َ
النب َّي صلى اهلل عليه وسلم َك َ ُ ُ
َ
صلاَ ٍة َم ْك ُتو َب ٍة لاَ إِلَ َه
ُر ُك ِّل َ
ْن ش ْعبَة أ َّن َّ ِ
ان يَقول ِفي ُدب ِ
للهَُّ
يك لَ ُه لَ ُه ْالم ْ
إلاَّ ا َو ْح َد ُه لاَ َشر َ
ُل ُك َولَ ُه ْال َح ْم ُد َو ُه َو َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء َق ِدي ٌر اللَّ ُه َّم لاَ مَا ِن َع لِمَا أَ ْع َطي َ
ْت
ِ
ِ
92
َ
َ
ْ
َ
ْ
لاَ
لاَ
ْ
ْ
َ
َ
ُّ
ِّ
ْط َي لِمَا مَنعْت َو يَنف ُع ذا ال َجد ِمنك ال َجد»( ).
َو ُمع ِ
َ َ
الز َبي ُ ُ
الز َبيْر رضي اهلل عنه َق َ
ُسلِّ ُم لاَ إِلَ َه إِلاَّ
صلاَ ٍة ِح َ
ان اب ُ
ال َك َ
ُر ُك ِّل َ
ين ي َ
ْر يَقول ِفي ُدب ِ
ْن ُّ ِ
«ع ْن أ ِبي ُّ ِ
يك لَ ُه لَ ُه ْالم ْ
اللهَُّ َو ْح َد ُه لاَ َشر َ
ُل ُك َولَ ُه ْال َح ْم ُد َو ُه َو َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء َق ِدي ٌر لاَ َح ْو َل َولاَ ُق َّو َة إِلاَّ ِباللهَِّ لاَ إِلَ َه
ِ
للهَُّ
ُ
الن ْعمَة َولَ ُه ْال َف ْض ُل َولَ ُه َّ
إِلاَّ اللهَُّ َولاَ َن ْع ُب ُد إِلاَّ إِيَّا ُه لَ ُه ِّ
اء ْال َح َس ُن لاَ إِلَ َه إِلاَّ ا م ْ
الد َ
ص َ
ين لَ ُه ِّ
ين
الث َن ُ
ُخلِ ِ
ان َر ُس ُ
ون َو َق َ
ال َك َ
َولَ ْو َك ِر َه ْال َكا ِف ُر َ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم ي َ
صلاَ ٍة»(.)93
ُهلِّ ُل ِب ِه َّن ُد ُب َر ُك ِّل َ
َن َسب َ للهََّ
َ َ
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم م ْ
ُر ُك ِّل
«ع ْن أ ِبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َع ْن َر ُس ِ
َّح ا ِفي ُدب ِ
ين َف ْتلِ َك ِت ْسع ٌ
ُون َو َق َ
َة َو ِت ْسع َ
ين َو َك َّب َر اللهََّ َثلاَ ًثا َو َثلاَ ِث َ
ين َو َح ِم َد اللهََّ َثلاَ ًثا َو َثلاَ ِث َ
صلاَ ٍة َثلاَ ًثا َو َثلاَ ِث َ
ال
َ
يك لَ ُه لَ ُه ْالم ْ
َتمَا َم ْال ِما َئ ِة لاَ إلَ َه إلاَّ اللهَُّ َو ْح َد ُه لاَ َشر َ
ُل ُك َولَ ُه ْال َح ْم ُد َو ُه َو َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء َق ِدي ٌر ُغ ِف َر ْت
ِ
ِ ِ
94
ْ
َح ِر»( ).
َخ َطايَا ُه َوإِ ْن َك َان ْت ِمث َل َز َب ِد ْالب ْ
«عن أبي أمامة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :من قرأ آية الكرسي
صحيح مسلم  -كتاب املساجد ومواضع الصالة ( ،)195سنن الترمذي  -كتاب الصالة (،)300
91
سنن أبي داود  -كتاب الصالة (.)2151
صحيح البخاري  -كتاب األذان ( ،)448صحيح مسلم  -كتاب املساجد ومواضع الصالة (.)395
92
صحيح مسلم  -كتاب املساجد ومواضع الصالة (.)795
93
أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص  94رقم .)100
94
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عقب كل صالة لم يمنعه من دخول الجنة إال أن يموت»(.)95

ال يَا ُمع ُ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم أَ َخ َذ ب َي ِد ِه َو َق َ
َل رضي اهلل عنه أَ َّن َر ُس َ
َ
َاذ
ْن َجب ٍ
«ع ْن ُمعَا ِذ ب ِ
ِ
ُ
صلاَ ٍة َت ُق ُ
ال أُ ِ َ
ُّك َف َق َ
ُّك َواللهَّ ِ إ ِّني لأَُ ِحب َ
َواللهَِّ إ ِّني لأَُ ِحب َ
ول اللَّ ُه َّم أَ ِع ِّني
ُر ُك ِّل َ
وصيك يَا ُمعَاذ لاَ َت َد َع َّن ِفي ُدب ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َعلَى ِذك ِرك َوشك ِرك َو ُح ْس ِن ِعبَا َد ِتك»([.)]6

95

سنن أبي داود  -كتاب الصالة ( ،)2251سنن النسائي  -كتاب السهو (.)3031
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الجلوس في مصاله بعد الفجر حتى تطلع
الشمس
«عن جابر بن سمرة رضي اهلل عنه قال :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لاَ ي ُ
َقو ُم ِم ْن
َت َّ
اة َح َّتى َت ْطلُ َع َّ
ْح أَ ْو ْال َغ َد َ
س َف ِإ َذا َطلَع ْ
س َقا َم َو َك ُانوا
الصب َ
ُصلِّي ِفي ِه ُّ
ُصلاَّ ُه الَّ ِذي ي َ
مَ
الش ْم ُ
الش ْم ُ
اهلِ َّي ِة َفي ْ
َض َح ُك َ
ون َفي َْأ ُخ ُذ َ
َي َت َح َّد ُث َ
َس ُم»(.)96
ون َو َي َتب َّ
ون ِفي أَ ْم ِر ْال َج ِ

96

صحيح مسلم  -كتاب املساجد ومواضع الصالة (.)760
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المحافظة على أذكار الصباح والمساء
«ع ْن َش َّدا ِد ب ُ َ
النب ِّي صلى اهلل عليه وسلم قالَ :س ِّي ُد الاِ ْس ِت ْغ َفار أَ ْن َت ُق َ
َ
ول اللَّ ُه َّم أَ ْن َت
ْن أ ْو ٍ
س َع ْن َّ ِ
ِ
ْت أَ ُع ُ
اس َت َطع ُ
وذ ِب َك ِم ْن َش ِّر مَا
َربِّي لاَ إِلَ َه إِلاَّ أَ ْن َت َخلَ ْق َت ِني َوأَ َنا َع ْب ُد َك َوأَ َنا َعلَى َع ْه ِد َك َو َو ْع ِد َك مَا ْ
َ
ُّ
ُوء لَ َك ب ِن ْع َم ِت َك َعلَ َّي َوأَب ُ َ َ َ
َ ْ
وب إلاَّ أَ ْن َت َق َ
ْ
ص َنع ُ
ال َوم ْ
َن
ْت أَب ُ
َ
ِ
ُوء لك ِبذ ْن ِبي فاغ ِف ْر لِي ف ِإ َّن ُه لاَ يَغ ِف ُر الذ ُن َ ِ
ُم ِس َي َف ُه َو ِم ْن أَ ْهل ْال َج َّن ِة َوم ْ َ
َو ِم ِه َقب َ
َقالَ َها ِم ْن َّ
ار مُو ِق ًنا ِب َها َفم َ
ْل
َات ِم ْن ي ْ
ْل أَ ْن ي ْ
َن قالَ َها ِم ْن اللَّي ِ
ِ
الن َه ِ
َات َقب َ
َو ُه َو مُو ِق ٌن ِب َها َفم َ
ُص ِب َح َف ُه َو ِم ْن أَ ْه ِل ْال َج َّن ِة»(.)97
ْل أَ ْن ي ْ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم مَا ِم ْن َع ْب ٍد ي ُ
ان ي ُ
َق ُ
ال َر ُس ُ
ول َق َ
َق ُ
ْن َع َّف َ
َان ب َ
«ع ْن ُع ْثم َ
َ
َاح
ول ِفي َ
صب ِ
للهَّ
لأَْ
اء ُك ِّل لَيْلَ ٍة ِب ْسم ا ِ الَّ ِذي لاَ ي ُ
َاء َو ُه َو
َض ُّر م َ
ُك ِّل ي ْ
ض َولاَ ِفي َّ
َع ْ
َو ٍم َوم َ
السم ِ
َس ِ
اس ِم ِه َش ْي ٌء ِفي ا ْر ِ
ِ
ات لَ ْم ي ُ
َض َّر ُه َش ْيءٌ»(.)98
الس ِم ُ
يع ْال َعلِي ُم َثلاَ َث م َّ
َر ٍ
َّ
َن َق َ
ال َر ُس ُ
ال َق َ
«ع ْن أَبي ُه َر ْي َر َة َق َ
ُص ِب ُح َو ِح َ
ال ِح َ
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم م ْ
ُم ِسي
ين ي ْ
ين ي ْ
َ ِ
ال ِم ْث َل مَا َق َ
اء ب ِه إلاَّ أَ َح ٌد َق َ
َو َم ْال ِقيَا َم ِة بأَ ْف َ َ
ْح َ
ال
ُسب َ
َر ٍة ث ْم ي َْأ ِت أَ َح ٌد ي ْ
ان اللهَّ ِ َو ِب َح ْم ِد ِه ِما َئ َة م َّ
ِ
ضل ِممَّا َج َ ِ ِ
99
أَ ْو َزا َد َعلَ ْي ِه»( ).
للهَّ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم إ َذا أَ ْم َسى َق َ
ان َر ُس ُ
َسعُو ٍد َق َ
ال َك َ
َ
ال أَ ْم َسي َْنا
ْن م ْ
«ع ْن َع ْب ِد ا ِ ب ِ
ِ
يك لَ ُه ،لَ ُه ْالم ْ
ُل ُك للِهَّ ِ َو ْال َح ْم ُد للِهَّ ِ لاَ إلَ َه إلاَّ اللهَُّ َو ْح َد ُه لاَ َشر َ
َوأَ ْم َسى ْالم ْ
ُل ُك َولَ ُه ْال َح ْم ُد َو ُه َو َعلَى ُك ِّل
ِ
ِ ِ
َش ْي ٍء َق ِدي ٌر اللَّ ُه َّم أَ ْسأَلُ َك َخ ْي َر ما في َه ِذ ِه اللَّيْلَ ِة َوأَ ُع ُ
وذ ِب َك ِم ْن َش ِّر ما في َه ِذ ِه اللَّيْلَ ِة َو َش ِّر مَا َب ْع َد َها
َ
َ
َ ُ
َْ
َ ُ َ
وذ ب َك ِم ْن ْال َك َس ِل َو ُس ِ ْ
اب ِفي َّ
ْر» ،وإذا
ار َو َعذ ٍ
َر رب أ ُعوذ ِبك ِم ْن َعذ ٍ
رب أ ُع ِ
اب ِفي القب ِ
الن ِ
وء ال ِكب ِ
أصبح قال ذلك ً
أيضا :أصبحنا وأصبح الملك هلل .)100(...
للهَّ
َطي َر ٍة َو ُظ ْل َم ٍة َش ِدي َد ٍة َن ْطلُ ُب َر ُس َ
ْن ُخ َبيْب َق َ
َ
ُصلِّي لَ َنا
ول اللهَّ ِ  rي َ
ال َخ َر ْج َنا ِفي لَيْلَ ٍة م ِ
«ع ْن َع ْب ِد ا ِ ب ِ
ٍ
97
98
99
100
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ال ُق ْل ُق ْل ُه َو اللهَُّ
ول َق َ
ال ُق ْل َف ُق ْل ُت مَا أَ ُق ُ
ال ُق ْل َفلَ ْم أَ ُق ْل َش ْي ًئا َق َ
ال ُق ْل َفلَ ْم أَ ُق ْل َش ْي ًئا ُث َّم َق َ
ال َفأَ ْد َر ْك ُت ُه َف َق َ
َق َ
أَ َح ٌد َو ْال ُمع ِّ َ
ات َت ْك ِف َ
ْن ِح َ
يك ِم ْن ُك ِّل َش ْي ٍء»(.)101
ين ُت ْم ِسي َو ُت ْص ِب ُح َثلاَ َث م َّ
َر ٍ
َوذ َتي ِ

ال أَبُو َب ْكر يَا َر ُس َ
ال َق َ
«ع ْن أَبي ُه َر ْي َر َة َق َ
َح ُت َوإِ َذا أَ ْم َسي ُ
ْت
ُر ِني ِب َش ْي ٍء أَ ُقولُ ُه إِ َذا أَ ْصب ْ
ول اللهَِّ م ْ
َ ِ
ٍ
َو ِ لأَْ
ال ُق ْل اللَّ ُه َّم َعالِ َم ْال َغيْب َو َّ
َق َ
ض َر َّب ُك ِّل َش ْي ٍء َو َملِي َك ُه أَ ْش َه ُد أَ ْن لاَ
السم َ
الش َها َد ِة َف ِ
اط َر َّ
ات َوا ْر ِ
ِ
َ َ ُ
وذ ب َك ِم ْن َش ِّر َن ْف ِسي َو ِم ْن َش ِّر َّ َ
ان َو ِش ْر ِك ِه َق َ
َ
َح َت َوإِ َذا أَ ْم َسي َ
ْت
ال ُق ْل ُه إِ َذا أَ ْصب ْ
الشيْط ِ
إِل َه إِلاَّ أ ْن َت أ ُع ِ
َض َجع َ
َوإِ َذا أَ َخ ْذ َت م ْ
َك»(.)102
َق َ
يسىَ :ه َذا َح ِد ٌ
يح.
ص ِح ٌ
يث َح َس ٌن َ
ال أَبُو ِع َ
َر ِب ِه َر ُج ٌل َف َقالُوا َه َذا َخ َد َم َّ
«ع ْن أَ ِبي َسلاَّ ٍم أَ َّن ُه َك َ
َ
الن ِب َّي صلى اهلل عليه
َس ِج ِد ِح ْم َ
ص َفم َّ
ان ِفي م ْ
وسلم َف َقا َم إلَ ْي ِه َف َق َ
او ْل ُه َبي َْن َك
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم لَ ْم َي َت َد َ
ال َح ِّد ْث ِني ِب َح ِد ٍ
يث َس ِم ْع َت ُه ِم ْن َر ُس ِ
ِ
للهَّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
الر َجال قال َس ِمع ُ
ْت َر ُسول ا ِ صلى اهلل عليه وسلم يَقول م ْ
َح َوإِذا أ ْم َسى
َن قال إِذا أ ْصب َ
َو َبي َْن ُه ِّ
ينا ِباللهَّ ِ َربًّا َو ِبالإْ ْسلاَ م ِد ً
ضَ
ُح َّم ٍد َر ُسولاً إِلاَّ َك َ
ض َي ُه»(.)103
ينا َو ِبم َ
ان َح ًّقا َعلَى اللهَِّ أَ ْن ي ْ
ُر ِ
َر ِ
ِ ِ
ْن ُع َم َر رضي اهلل عنهما ي ُ
ول لَ ْم َي ُك ْن َر ُس ُ
َق ُ
«ع ْن اب َ
َ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم َي َد ُع َه ُؤلاَ ِء
ُصب ُح اللَّ ُه َّم إ ِّني أَ ْسأَلُ َك ْالعَا ِفي َ
ُم ِسي َو ِح َ
ات ِح َ
َة ِفي ُّ
َّ
الد ْنيَا َو آْال ِخ َر ِة اللَّ ُه َّم إِ ِّني أَ ْسأَلُ َك
ين ي ْ
الد َع َو ِ
ين ي ْ ِ
ِ
َف َو َو ْالعَا ِفي َ
ْالع ْ
اس ُت ْر َع ْو َر ِتي ،وفي روايةَ :ع ْو َرا ِتي َوآ ِم ْن
َة ِفي ِدي ِني َو ُد ْني َ
َاي َوأَ ْهلِي َومَالِي اللَّ ُه َّم ْ
اح َف ْظ ِني ِم ْن َبيْن َي َد َّي َو ِم ْن َخ ْل ِفي َو َع ْن َي ِمي ِني َو َع ْن ِشمَالِي َو ِم ْن َف ْو ِقي َوأَ ُع ُ
وذ
َر ْو َعا ِتي اللَّ ُه َّم ْ
ِ
بع َ
َظ َم ِت َك أَ ْن أُ ْغ َت َ
ال ِم ْن َت ْح ِتي»(.)104
ِ
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أذكار النوم
َ ََ
َان رضي اهلل عنه َق َ
ان َّ
ال َك َ
َ
اش ِه
الن ِب ُّي صلى اهلل عليه وسلم إِ َذا أَ َوى إِلَى ِف َر ِ
ْن ْال َيم ِ
«ع ْن ُحذيْفة ب ِ
ُوت َوأَ ْحيَا َوإ َذا اس َتي َْق َظ َق َ
َق َ
َانا َب ْع َد مَا أَمَا َت َنا َوإِلَ ْي ِه ُّ
ال ْال َح ْم ُد للِهَِّ الَّ ِذي أَ ْحي َ
اس ِم َك أَم ُ
الن ُشو ُر»(.)105
ال ِب ْ
ِ
ال َو َّكلَ ِني َر ُس ُ
«ع ْن أَبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم ِب ِح ْف ِظ َز َكا ِة َرم َ
َض َ
ان
َ ِ
للهَّ
َح ُثو ِم ْن َّ
آت َف َجع َ
الطعَام َفأَ َخ ْذ ُت ُه َف ُق ْل ُت لأََ ْر َفع َّ
ول ا ِ صلى اهلل عليه وسلم
َل ي ْ
َفأَ َتا ِني ٍ
َن َك إِلَى َر ُس ِ
ِ
اش َك َف ْاق َر ْأ آي َ
َك ِم ْن اللهَِّ َحا ِف ٌظ َولاَ ي َْق َرب َ
ال َمع َ
َة ْال ُك ْر ِس ِّي لَ ْن َي َز َ
يث َف َق َ
ص ْال َح ِد َ
ال إِ َذا أَ َوي َ
ُك
َف َق َّ
ْت إِلَى ِف َر ِ
اك َشي َ
َشي َ
وب َذ َ
ان َح َّتى ُت ْصب َح َو َق َ
ال َّ
ْط ٌ
ْط ٌ
ان»(.)106
الن ِب ُّي صلى اهلل عليه وسلم َ
ص َد َق َك َو ُه َو َك ُذ ٌ
ِ
«ع ْن َعا ِئ َش َة رضي اهلل عنها أَ َّن َّ
الن ِب َّي صلى اهلل عليه وسلم َك َ
َ
َع
اش ِه ُك َّل لَيْلَ ٍة َجم َ
ان إِ َذا أَ َوى إِلَى ِف َر ِ
للهَُّ َ
ََ َ
وذ ب َر ِّب ْال َفلَق َو ُق ْل أَ ُع ُ
ُْ َ ُ
ُْ
َّ ُ َ َ
وذ ِب َر ِّب َّ
اس ُث َّم
الن ِ
يهمَا قل ُه َو ا أ َح ٌد َو قل أ ُع ِ
يهمَا فق َرأ ِف ِ
َكف ْي ِه ث َّم َنفث ِف ِ
ِ
َل ِم ْن َج َس ِد ِه ي َْفع ُ
اع ِم ْن َج َس ِد ِه َي ْب َدأُ بهمَا َعلَى َر ْأ ِس ِه َو َو ْجه ِه َومَا أَ ْقب َ
اس َت َط َ
َل َذلِ َك
يْ
َم َس ُح ِب ِهمَا مَا ْ
ِ
ِِ
107
ات»( ).
َثلاَ َث م َّ
َر ٍ
ال َر ُس ُ
ال َق َ
َسعُو ٍد ْال َب ْدر ِّي رضي اهلل عنه َق َ
َ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم من قرأ
«ع ْن أَ ِبي م ْ
ِ
آخ ِر ُسو َر ِة ْالب ََق َر ِة ِفي لَيْلَ ٍة َك َف َتاهُ»(.)108
باآليتين ِم ْن ِ
اطم َ
الر َحا َفأَ َتى َّ
َ
الن ِب َّي
َة رضي اهلل عنها َش َك ْت مَا َت ْل َقى ِم ْن أَ َث ِر َّ
«ع ْن َعلِ ٍّي رضي اهلل عنه أَ َّن َف ِ
اء َّ
الن ِب ُّي صلى
ْي َف ْان َطلَ َق ْت َفلَ ْم َت ِج ْد ُه َف َو َج َد ْت َعا ِئ َش َة َفأَ ْخ َب َر ْت َها َفلَمَّا َج َ
صلى اهلل عليه وسلم َسب ٌ
َ
اطم َ
َُ
اء َّ
الن ِب ُّي صلى اهلل عليه وسلم إِلَي َْنا َو َق ْد أَ َخ ْذ َنا
َة َف َج َ
يء َف ِ
َج ِ
اهلل عليه وسلم أ ْخ َب َر ْت ُه َعا ِئشة ِبم ِ
ال َعلَى َم َكا ِن ُكمَا َف َق َع َد َبي َْن َنا َح َّتى َو َج ْد ُت ب ْ َ
ص ْدري َو َق َ
َ
ْت لأِ َ ُقو َم َف َق َ
اجع َ
مَ
َنا َف َذ َهب ُ
ال
َر َد ق َد َم ْي ِه َعلى َ ِ
َض ِ
أَلاَ أُ َعلِّ ُم ُكمَا َخ ْي ًرا ِممَّا َسأَ ْل ُتمَا ِني إِ َذا أَ َخ ْذ ُتمَا م َ
ِّحا َثلاَ ًثا َو َثلاَ ِث َ
اج َع ُكمَا ُت َك ِّب َرا أَ ْر َبعًا َو َثلاَ ِث َ
ين
ين َو ُت َسب َ
َض ِ
105
106
107
108
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َو َت ْح َم َدا َثلاَ ًثا َو َثلاَ ِث َ
ين َف ُه َو َخ ْي ٌر لَ ُكمَا ِم ْن َخا ِد ٍم»(.)109
«ع ْن َح ْف َ َ
النب ِّي صلى اهلل عليه وسلم أَ َّن َر ُس َ
َ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه
صة رضي اهلل عنها َز ْو ِج َّ ِ
ُم َنى َت ْح َت َخ ِّد ِه ُث َّم ي ُ
ول اللَّ ُه َّم ِق ِني َع َذاب َ
َق ُ
َو َم َت ْبع ُ
َر ُق َد َو َ
وسلم َك َ
َث
َك ي ْ
ض َع َي َد ُه ْالي ْ
ان إِ َذا أَ َرا َد أَ ْن ي ْ
ِعبَا َد َك َثلاَ َث ِم َرات»(.)110
َ َ
اش ِه َق َ
س أَ َّن َر ُس َ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم َك َ
ال ْال َح ْم ُد للِهَِّ الَّ ِذي
ان إِ َذا أَ َوى إِلَى ِف َر ِ
«ع ْن أ َن ٍ
أَ ْط َعم َ
َّن لاَ َكا ِف َي لَ ُه َولاَ م ْ
آو َانا َف َك ْم ِمم ْ
ُؤ ِو َي»(.)111
َنا َو َس َق َانا َو َك َف َانا َو َ
للهَّ
َض َج َع ُه َق َ
ْن ُع َم َر رضي اهلل عنهما أَ َّن ُه أَ َم َر َر ُجلاً إِ َذا أَ َخ َذ م ْ
َ
ال اللَّ ُه َّم َخلَ ْق َت َن ْف ِسي
«ع ْن َع ْب ِد ا ِ ب ِ
َت َها َف ْ
اح َف ْظ َها َوإِ ْن أَم َّ
َحي َ
َوأَ ْن َت َت َو َّف َ
اغ ِف ْر لَ َها اللَّ ُه َّم إِ ِّني أَ ْسأَلُ َك
َاها إِ ْن أَ ْح َي ْي َت َها َف ْ
اها لَ َك َممَا ُت َها َوم ْ
ْالعَا ِفي َ
ال لَ ُه َر ُج ٌل أَ َس ِمع َ َ
ََ َ
َة َف َق َ
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه
ْر ِم ْن ُع َم َر ِم ْن َر ُس ِ
ْت َهذا ِم ْن ُع َم َر فقال ِم ْن َخي ٍ
وسلم »(.)112
ان َر ُس ُ
«ع ْن أَبي ُهر ْي َر َة رضي اهلل عنه َ ،ق َ
هلل صلى اهلل عليه وسلم ي َْأم َ
الَ :ك َ
َ
ُرنا إِ َذا أَ َخ ْذ َنا
ول ا ِ
لأَْ
َض َجع َ
مْ
يم َرب ََّنا َو َر َّب ُك ِّل َش ْي ٍء
السم َ
ض َو َر َّب ْالع ْ
ش ْالع ِ
َاو ِ
َنا أَ ْن َن ُقول:اللَّ ُه َّم َر َّب َّ
َر ِ
ات َو َر َّب ا ْر ِ
َظ ِ
الت ْو َرا ِة َوالإْ ْنجيل َو ْال ُف ْر َقان أَ ُع ُ
الن َوى َوم ْ
َفالِ َق ْال َح ِّب َو َّ
ُن ِز َل َّ
آخ ٌذ
وذ ِب َك ِم ْن َش ِّر ُك ِّل َش ْي ٍء أَ ْن َت ِ
ِ ِ ِ
ِ
ْس َب ْع َد َك َش ْي ٌء َوأَ ْن َت َّ
ْس
اه ُر َفلَي َ
ْس َقبْلَ َك َش ْي ٌء َوأَ ْن َت آْال ِخ ُر َفلَي َ
اص َي ِت ِه اللَّ ُه َّم أَ ْن َت الأَْ َّو ُل َفلَي َ
ِب َن ِ
الظ ِ
ْ
ْس ُد َ
الدي َ
ض َع َّنا َّ
ْن َوأَ ْغ ِن َنا ِم ْن ْال َف ْق ِر»(.)113
َاط ُن َفلَي َ
َف ْو َق َك َش ْي ٌء َوأَ ْن َت ْالب ِ
ون َك َش ْي ٌء اق ِ
َض َجع َ
ال َق َ
ْن َعازب رضي اهلل عنه َق َ
ال َّ
ْت م ْ
الن ِب ُّي صلى اهلل عليه وسلم إِ َذا أَ َتي َ
َ
َك
«ع ْن ْال َب َر ِ
اء ب ِ ِ ٍ
ِّ لأَْ
لصلاَ ِة ُث َّم ْ َ
َن ُث َّم ُق ْل اللَّ ُه َّم أَ ْسلَ ْم ُت َو ْجهي إلَي َ
ض ْأ ُو ُ
َف َت َو َّ
ْك َو َف َّو ْض ُت
ض َ
وء َك لِ َّ
اضط ِج ْع َعلَى ِشق َك ا ْيم ِ
ِ ِ
109
110
111
112
113

صحيح البخاري  -كتاب املناقب ( ،)5073صحيح مسلم  -كتاب الذكر والدعاء (.)7272
سنن أبي داود  -كتاب األدب (.)5405
صحيح مسلم  -كتاب الذكر والدعاء (.)5172
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سنن قل العمل بها

إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

َ
ً
َ َ ْ ً
َ َ َْ ْ َ
َن َجا ِم ْن َك إلاَّ إلَي َ
ْك لاَ م ْ
َة إلَي َ
ْك اللَّ ُه َّم آم ْ
َل َجأَ َولاَ م ْ
َن ُت
ِ ِ
أ ْم ِري إِليْك َوأل َجأ ُت ظ ْه ِري إِليْك َرغبَة َو َر ْهب ِ
ب ِك َتاب َك الَّ ِذي أَ ْن َز ْل َت َوب َنبي َ
ِّك الَّ ِذي أَ ْر َس ْل َت َف ِإ ْن م َّ
آخ َر مَا
ُت ِم ْن لَيْلَ ِت َك َفأَ ْن َت َعلَى ْال ِف ْط َر ِة َو ْ
اجع َْل ُه َّن ِ
ِِ
ِ ِ
114
َت َت َكلَّ ُم ِب ِه ( ).

114

صحيح البخاري  -كتاب الوضوء ( ،)742صحيح مسلم  -كتاب الذكر والدعاء (.)0172
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المحتويات

سنن قل العمل بها

إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

التطيب
ال أَ ْش َه ُد َعلَى أَبي َس ِعي ٍد َق َ َ
«ع ْن َع ْم ُرو ب ُ َ لأَْ
صار ُّي َق َ
َ
ول اللهَِّ صلى اهلل
ال أ ْش َه ُد َعلَى َر ُس ِ
ِ
ْن ُسلي ٍْم ا ْن َ ِ
ال ْال ُغ ْس ُل ي ْ ْ
عليه وسلم َق َ
َس ِطيبًا إِ ْن َو َج َد
اج ٌب َعلَى ُك ِّل م ْ
َس َت َّن َوأَ ْن َيم َّ
ُح َتلِ ٍم َوأَ ْن ي ْ
َو َم ال ُج ُم َع ِة َو ِ
الط ُ َ للهَُّ َ َ َ
َ ْ ُ ََ ْ َ
ان َو ِّ
َ َ
اج ٌب َوأَمَّا الاِ ْس ِت َن ُ
اج ٌب ُه َو أَ ْم لاَ َولَ ِك ْن
يب فا أ ْعل ُم أ َو ِ
قال َع ْم ٌرو أمَّا ال ُغ ْسل فأش َه ُد أ َّن ُه َو ِ
يث»(.)115
َه َك َذا ِفي ْال َح ِد ِ
ان َر ْبع ً
َة ِم ْن ْال َق ْوم لَي َ َّ
ْن مَالِ ٍك ي ِ ُ
النب َّي صلى اهلل عليه وسلم َق َ
ال َك َ
سبَ
َ
يل
«ع ْن أَ َن َ
ْس ِبالط ِو ِ
َصف َّ ِ
ِ
ْس ِبأَ ْبي َ
ْط َر ِج ٍل أُ ْن ِز َل َعلَ ْي ِه
َض أَ ْم َه َق َولاَ آ َد َم لَي َ
ير أَ ْز َه َر اللَّ ْو ِن لَي َ
ْس ِب َج ْع ٍد َق َط ٍط َولاَ َسب ٍ
َولاَ ِب ْال َق ِ
ص ِ
ين ي ُْن َز ُل َعلَ ْي ِه َو ِب ْال َم ِد َ
ين َو ُق ِب َ
ين َفلَ ِب َث ِبم َّ
ين ِة َع ْش َر ِس ِن َ
َك َة َع ْش َر ِس ِن َ
ْن أَ ْر َب ِع َ
َو ُه َو اب ُ
ْس ِفي
ض َولَي َ
ال َربيع ُ
َ
َة َف َرأَي ُ َ
ْض َ َ َ
ون َش َع َر ًة َبي َ
َر ْأ ِس ِه َولِ ْح َي ِت ِه ِع ْش ُر َ
َر ِه َف ِإ َذا ُه َو أَ ْح َم ُر َف َسأَ ْل ُت
اء ق ِ
ْت ش َع ًرا ِم ْن شع ِ
ِّ
َف ِق َ
يب» (.)116
يل ْ
احم َّ
َر ِم ْن الط ِ
«عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :كنت أطيب النبي صلى اهلل عليه وسلم بأطيب ما يجد،
حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته»(.)117
َ َ
اء َو ِّ
ال َر ُس ُ
ال َق َ
س َق َ
الد ْنيَا ِّ
ِّب إِلَ َّي ِم ْن ُّ
يب َو ُج ِع َل
الن َس ُ
الط ُ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم ُحب َ
«ع ْن أ َن ٍ
الصلاَ ِة»(.)118
ُق َّر ُة َع ْي ِني ِفي َّ

«عن عائشة رضي اهلل عنها زوج النبي صلى اهلل عليه وسلم قالت :كنت أطيب رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم إلحرامه حين يحرم ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت»(.)119
115
116
117
118
119

صحيح البخاري  -كتاب اجلمعة (.)088
صحيح البخاري  -كتاب املناقب (.)7453
صحيح البخاري  -كتاب اللباس (.)3295
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المحتويات

سنن قل العمل بها

إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

دعاء لبس الثوب الجديد
ان َر ُس ُ
«ع ْن أَبي َس ِعي ٍد ْال ُخ ْدر ِّي رضي اهلل عنه َق َ
ال َك َ
اس َت َج َّد
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم إِ َذا ْ
َ ِ
ِ
يصا أَ ْو ِعمَام ً
َة أو رداء ُث َّم ي ُ
َق ُ
ول اللَّ ُه َّم لَ َك ْال َح ْم ُد أَ ْن َت َك َس ْو َت ِني ِه أَ ْسأَلُ َك ِم ْن
اس ِم ِه إِمَّا َق ِم ً
َث ْوبًا َسمَّا ُه ِب ْ
ص ِن َع لَ ُه َوأَ ُع ُ
ص ِن َع لَ ُه»(.)120
وذ ِب َك ِم ْن َش ِّر ِه َو َش ِّر مَا ُ
ْر مَا ُ
ْر ِه َو َخي ِ
َخي ِ

120

سنن أبي داود  -كتاب اللباس ( ،)0204سنن الترمذي (.)7671
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المحتويات

سنن قل العمل بها

إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

ما يقال عند رؤية الهالل
للهَّ
َ
َ َ
َ َ َ
ْن ُع َب ْي ِد اللهَِّ أَ َّن َّ
الن ِب َّي صلى اهلل
ْن ُع َب ْي ِد ا ِ رضي اهلل عنه َع ْن أ ِبي ِه َع ْن َج ِّد ِه ط ْل َحة ب ِ
«ع ْن ط ْل َحة ب ِ
ان إ َذا َرأَى ْالهلاَ َل َق َ
السلاَ َم ِة َوالإْ ِ ْسلاَ ِم َربِّي
ال اللَّ ُه َّم أَ ْهلِ ْل ُه َعلَي َْنا ِب ْالي ْ
َان َو َّ
ُم ِن َوالإْ ِيم ِ
عليه وسلم َك َ ِ
ِ
َو َرب َ
ُّك اللهَُّ»(.)121

121
(.)0041

سنن الترمذي  -كتاب الدعوات ( ،)1543سنن الدارمي  -كتاب الصوم ( ،)8861مسند أحمد
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إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

معاونة األهل والزوجة في أعمال المنزل
والمطبخ
عن األسود قال :سألت عائشة رضي اهلل عنها  :ما كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يصنع في
بيته؟ قالت :كان يكون في مهنة أهله  -تعني خدمة أهله -فإذا حضرت الصالة خرج إلى الصالة
(.)122

122

صحيح البخاري  -كتاب األذان (.)676
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المحتويات

سنن قل العمل بها

إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

خلع النعال عند المشي بين القبور
اهلِ َّي ِة َز ْح ُم ب ُ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم َو َك َ
َ
اج َر
ْن َم ْع َب ٍد َف َه َ
ير م ْ
«ع ْن ب ِ
ان ْ
اس ُم ُه ِفي ْال َج ِ
َولَى َر ُس ِ
َش ٍ
َشي ٌر َق َ
ال ب ْ
ال َز ْح ٌم َق َ
ُك َق َ
اسم َ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم َف َق َ
َاشي
ال َبي َْنمَا أَ َنا أُم ِ
َل أَ ْن َت ب ِ
ال مَا ْ
إِلَى َر ُس ِ
َ للهَّ
ين َف َق َ
َر ب ُقبُور ْالم ْ
ال لَ َق ْد َسب َ
ُش ِر ِك َ
َق َه ُؤلاَ ِء َخ ْي ًرا َك ِثي ًرا َثلاَ ًثا ُث َّم
َر ُسول ا ِ صلى اهلل عليه وسلم م َّ ِ ِ
ين َف َق َ َ
م َّ ُ
ُسلِ ِم َ
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم
ُور ْالم ْ
ال لَ َق ْد أ ْد َر َك َه ُؤلاَ ِء َخ ْي ًرا َك ِثي ًرا َو َح َان ْت ِم ْن َر ُس ِ
َر ِبقب ِ
ْح َك أَ ْلق ِس ْب ِت َّي َتي َ
َم ِشي ِفي ْال ُقبُور َعلَ ْي ِه َن ْعلاَ ِن َف َق َ
ْك َف َن َظ َر
ال يَا َ
ْن َوي َ
َن ْظ َر ٌة َف ِإ َذا َر ُج ٌل ي ْ
ص ِ
اح َب ِّ
الس ْب ِت َّي َتي ِ
ِ
ِ
الر ُج ُل َفلَمَّا َع َر َف َر ُس َ
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم َخلَع ُ
َهمَا َف َرمَى ِب ِهمَا»(.)123
َّ

سنن أبي داود  -كتاب اجلنائز ( ،)0323سنن النسائي  -كتاب اجلنائز ( ،)8402سنن ابن ماجه  -ما
123
جاء في اجلنائز (.)6651
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إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

الخوف والدعاء عند ظهور الغيم أو الريح،
والدعاء عند الغيث والمطر
ْت َر ُس َ
ض َي اللهَُّ َع ْن َها َز ْوج َّ
الن ِب ِّي صلى اهلل عليه وسلم َقالَ ْت مَا َرأَي ُ
َ
ول اللهَّ ِ صلى
«ع ْن َعا ِئ َش َة َر ِ
ِ
اهلل عليه وسلم َ
َس ُم َقالَ ْت َو َك َ
اح ًكا َح َّتى أَ َرى ِم ْن ُه لَ َه َوا ِت ِه إِ َّنمَا َك َ
يحا
ان إِ َذا َرأَى َغ ْيمًا أَ ْو ِر ً
ض ِ
ان َي َتب َّ
ون ِفي ِه ْالم َ
ُعر َف ِفي َو ْجه ِه َقالَ ْت يَا َر ُس َ
ول اللهَِّ إِ َّن َّ
اء أَ ْن َي ُك َ
َط ُر
اس إِ َذا َرأَ ْوا ْال َغ ْي َم َف ِر ُحوا َر َج َ
الن َ
ِ
ِ
اهي ُ
َة َف َق َ
َوأَ َر َ
ال يَا َعا ِئ َش ُة مَا ي ْ
ُؤ ِم ِّني أَ ْن َي ُك َ
اب ُع ِّذ َب
ون ِفي ِه َع َذ ٌ
اك إِ َذا َرأَ ْي َت ُه ُع ِر َف ِفي َو ْج ِه َك ْال َك َر ِ
اب َف َقالُ َ َ
الريح َو َق ْد َرأَى َق ْو ٌم ْالع َ
َ
ار ٌ
ُم ِط ُر َنا» [األحقاف] 24 :
َذ َ
ض مْ
وا:هذا َع ِ
ق ْو ٌم ِب ِّ ِ
يح َق َ
ان َّ
وفي رواية مسلم َ :قالَ ْت َك َ
ال اللَّ ُه َّم إِ ِّني
الر ُ
الن ِب ُّي صلى اهلل عليه وسلم إِ َذا َع َ
ص َف ْت ِّ
يها َو َخ ْي َر مَا أُ ْر ِسلَ ْت ب ِه َوأَ ُع ُ
وذ ِب َك ِم ْن َش ِّر َها َو َش ِّر مَا ِف َ
أَ ْسأَلُ َك َخ ْي َر َها َو َخ ْي َر مَا ِف َ
يها
ِ
َاء َت َغ َّي َر لَ ْو ُن ُه َو َخ َر َج َو َد َخ َل َوأَ ْقب َ
َل َوأَ ْد َب َر َف ِإ َذا
السم ُ
َو َش ِّر مَا أُ ْر ِسلَ ْت ِب ِه َقالَ ْت َوإِ َذا َت َخيَّلَ ْت َّ
مَ
َط َر ْت ُس ِّر َي َع ْن ُه َف َع َر ْف ُت َذ ِل َك ِفي َو ْجه ِه َقالَ ْت َعا ِئ َش ُة َف َسأَ ْل ُت ُه َف َق َ
ال لَعَلَّ ُه يَا َعا ِئ َش ُة َكمَا
ِ
ضا م ْ ْ َ َ
َ
َ
َ َ َ
َُ
ََ
ار ٌ
ار ً
ُم ِط ُر َنا»»(.)124
ض مْ
ُس َتق ِبل أ ْو ِد َي ِت ِه ْم قالوا َهذا َع ِ
قال ق ْو ُم َعا ٍد «فلمَّا َرأ ْو ُه َع ِ

ض َي اللهَُّ َع ْن َها أَ َّن َّ
الن ِب َّي صلى اهلل عليه وسلم َك َ
َ
َاء
ان إِ َذا َرأَى َن ِ
«ع ْن َعا ِئ َش َة َر ِ
اش ًئا ِفي أُ ُف ِق َّ
السم ِ
ول اللَّ ُه َّم إ ِّني أَ ُع ُ
صلاَ ٍة ُث َّم ي ُ
ُط َر َق َ
َق ُ
َت َر َك ْال َعم َ
َل َوإِ ْن َك َ
ص ِّيبًا
ال اللَّ ُه َّم َ
ان ِفي َ
وذ ِب َك ِم ْن َش ِّر َها َف ِإ ْن م ِ
ِ
َه ِني ًئا»(.)125

124
125

صحيح البخاري  -كتاب تفسير القرآن ( ،)9284صحيح مسلم  -كتاب االستسقاء (.)998
سنن أبي داود  -كتاب األدب ( ،)9905سنن ابن ماجه  -كتاب الدعاء (.)9883
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المحتويات

سنن قل العمل بها

إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

االضطجاع بعد سنة الفجر على الجنب األيمن
ان َر ُس ُ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم إِ َذا َس َك َت ْالم َ
«ع ْن َعا ِئ َش َة َقالَ ْت َك َ
َ
صلاَ ِة
ُؤ ِّذ ُن ِبالأُْولَى ِم ْن َ
َ َ َ
َ
ْن َقب َ
ين ْال َف ْج ُر ُث َّم ْ
َس َت ِب َ
اض َط َج َع َعلَى ِش ِّق ِه
ْل َ
صلاَ ِة ْال َف ْج ِر َب ْع َد أَ ْن ي ْ
ْن َخ ِفيف َتي ِ
ْالف ْج ِر قا َم ف َر َك َع َر ْك َع َتي ِ
لأَْ
َن َح َّتى ي َْأ ِت َي ُه ْالم َ ِّ إْ
ل َقا َم ِة»(.)126
ا ْيم ِ
ُؤذ ُن لِ ِ

126

صحيح البخاري  -كتاب األذان ( ،)626صحيح مسلم  -كتاب صالة املسافرين (.)427
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المحتويات

سنن قل العمل بها

إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

الصيام ،واتباع جنازة ،وزيارة مريض ،والصدقة
في يوم واحد
ال َر ُس ُ
ال َق َ
«ع ْن أَبي ُه َر ْي َر َةرضي اهلل عنه َق َ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم م ْ
َو َم
َن أَ ْصب َ
َح ِم ْن ُك ْم ْالي ْ
َ ِ
َو َم َج َنا َز ًة َق َ
ال أَبُو َب ْكر رضي اهلل عنه أَ َنا َق َ
صا ِئمًا َق َ
ال َفم ْ
ال أَبُو َب ْك ٍر رضي اهلل عنه
َ
َن َت ِب َع ِم ْن ُك ْم ْالي ْ
ٍ
ال أَبُو َب ْكر رضي اهلل عنه أَ َنا َق َ
ينا َق َ
أَ َنا َق َ
َو َم ِم ْس ِك ً
ال َفم ْ
ال َفم ْ
َو َم
َن َعا َد ِم ْن ُك ْم ْالي ْ
َن أَ ْط َع َم ِم ْن ُك ْم ْالي ْ
ٍ
ال َر ُس ُ
ال أَبُو َب ْكر رضي اهلل عنه أَ َنا َف َق َ
يضا َق َ
َر ً
اج َت َمع َ
ام ِر ٍئ
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم مَا ْ
ْن ِفي ْ
ٍ
مِ
إِلاَّ َد َخ َل ْال َج َّنة»(.)127

127

صحيح مسلم  -كتاب الزكاة (.)8201
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المحتويات

سنن قل العمل بها

إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

الصيام ،واتباع جنازة ،وزيارة مريض ،والصدقة
في يوم واحد
ال َر ُس ُ
ال َق َ
«ع ْن أَبي ُه َر ْي َر َةرضي اهلل عنه َق َ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم م ْ
َو َم
َن أَ ْصب َ
َح ِم ْن ُك ْم ْالي ْ
َ ِ
َو َم َج َنا َز ًة َق َ
ال أَبُو َب ْكر رضي اهلل عنه أَ َنا َق َ
صا ِئمًا َق َ
ال َفم ْ
ال أَبُو َب ْك ٍر رضي اهلل عنه
َ
َن َت ِب َع ِم ْن ُك ْم ْالي ْ
ٍ
ال أَبُو َب ْكر رضي اهلل عنه أَ َنا َق َ
ينا َق َ
أَ َنا َق َ
َو َم ِم ْس ِك ً
ال َفم ْ
ال َفم ْ
َو َم
َن َعا َد ِم ْن ُك ْم ْالي ْ
َن أَ ْط َع َم ِم ْن ُك ْم ْالي ْ
ٍ
ال َر ُس ُ
ال أَبُو َب ْكر رضي اهلل عنه أَ َنا َف َق َ
يضا َق َ
َر ً
اج َت َمع َ
ام ِر ٍئ
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم مَا ْ
ْن ِفي ْ
ٍ
مِ
إِلاَّ َد َخ َل ْال َج َّنة»(.)128

128

صحيح مسلم  -كتاب الزكاة (.)8201
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المحتويات

سنن قل العمل بها

إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

صوم يوم عاشوراء يومًا قبله أو بعده
الن ِب َّي صلى اهلل عليه وسلم لَمَّا َق ِد َم ْال َم ِد َ
ض َي اللهَُّ َع ْن ُهمَا أَ َّن َّ
َ
ين َة َو َج َد ُه ْم
َّاس َر ِ
ْن َعب ٍ
«ع ْن اب ِ
ُوسى َوأَ ْغ َر َق َ
َومًا َي ْع ِني َع ُ
َصوم َ
آل
اشو َر َ
يُ
َو ٌم َع ِظي ٌم َو ُه َو ي ْ
اء َف َقالُوا َه َذا ي ْ
ُون ي ْ
َو ٌم َن َّجى اللهَُّ ِفي ِه م َ
ُوسى ُش ْك ًرا للِهَّ ِ َف َق َ
صيَا ِم ِه»(.)129
ُوسى ِم ْن ُه ْم َف َ
ِف ْر َع ْو َن َف َ
صا َم ُه َوأَ َم َر ِب ِ
ال أَ َنا أَ ْولَى ِبم َ
صا َم م َ
َوم َع ُ
ال َر ُس ُ
ال َق َ
«ع ْن أَبي َق َتا َد َة َق َ
اء إِ ِّني أَ ْح َت ِس ُب َعلَى
اشو َر َ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم ِ
َ ِ
صيَا ُم ي ْ ِ
الس َن َة الَّ ِتي َقبْلَ ُه»(.)130
اللهَِّ أَ ْن ُي َك ِّف َر َّ
للهَّ
ال َر ُس ُ
ال َق َ
ض َي اللهَُّ َع ْن ُهمَا َق َ
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم لَ ِئ ْن َب ِق ُ
َ
يت
َّاس َر ِ
ْن َعب ٍ
«ع ْن َع ْب ِد ا ِ ب ِ
َن َّ
صوم َّ
اس َع» يعني يوم عاشوراء(.)131
إِلَى َق ِاب ٍل لأََ ُ
الت ِ

صحيح البخاري  -كتاب أحاديث األنبياء (.)7933
129
سنن ابن ماجه  -كتاب الصيام ( ،)8371سنن أبي داود  -كتاب الصوم ( ،)5242سنن الترمذي -
130
كتاب الصوم (.)257
صحيح مسلم  -كتاب الصيام ( .)4311صحيح مسلم  -كتاب الصيام (.)4311
131
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المحتويات

سنن قل العمل بها

إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

الصالة في أي مكان أو بقعة طاهرة من
األرض وال يشترط على سجاد
للهَّ َ
يت َخ ْم ًسا لَ ْم ُيع َ
النب َّي صلى اهلل عليه وسلم َق َ
ال أُ ْع ِط ُ
«ع ْن َج ِاب ُر ب ُ
َ
ْط ُه َّن أَ َح ٌد َق ْبلِي
ْن َع ْب ِد ا ِ أ َّن َّ ِ
َسي َر َة َش ْه ٍر َو ُج ِعلَ ْت لِي الأَْ ْر ُ
َس ِج ًدا َو َط ُهو ًرا َفأَ ُّيمَا َر ُج ٍل ِم ْن أُ َّم ِتي أَ ْد َر َك ْت ُه
ص ْر ُت ِب ُّ
الر ْع ِب م ِ
ُن ِ
ضمْ
يت َّ
الن ِب ُّي ُي ْبع ُ
ُص ِّل َوأُ ِحلَّ ْت لِي ْالم َ
ان َّ
َغا ِن ُم َولَ ْم َت ِح َّل لأِ َ َح ٍد َق ْبلِي َوأُ ْع ِط ُ
اع َة َو َك َ
الش َف َ
َث إِلَى
الصلاَ ُة َف ْلي َ
َّ
الناس َعام ً
َق ْو ِم ِه َخ َّ ً ْ
َّة»(.)132
اصة َو ُب ِعث ُت إِلَى َّ ِ

132
(.)125

صحيح البخاري  -كتاب التيمم ( ،)533صحيح مسلم  -كتاب املساجد ومواضع الصالة
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المحتويات

سنن قل العمل بها

إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

الدعاء بعد شرب اللبن والمضمضة بعده
 «عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شرب ًلبنا فمضمض
وقال :إن له دسمًا»(.)133
َن أَ ْط َع َم ُه اللهَُّ َطعَامًا َف ْلي ُ
ال َر ُس ُ
ال َق َ
َّاس َق َ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم م ْ
َ -2
َق ْل اللَّ ُه َّم
ْن َعب ٍ
«ع ْن اب ِ
للهَُّ
ار ُز ْق َنا َخ ْي ًرا ِم ْن ُه َوم ْ َ
َ َ ْ ُ ْ َّ
َار ْك لَ َنا ِفي ِه َو ِز ْد َنا ِم ْن ُه َف ِإ ِّني لاَ
َار ْك لَ َنا ِفي ِه َو ْ
َن َسقا ُه ا لب ًَنا فليَقل الل ُه َّم ب ِ
بِ
َّ
َّ
اب إِلاَّ اللَّب ُ
َن»(.)134
أَ ْعلَ ُم مَا ي ْ
َام َوالش َر ِ
ُج ِز ُئ ِم ْن الطع ِ

133
134

صحيح البخاري  -كتاب الوضوء ( ،)112صحيح مسلم  -كتاب احليض (.)853
سنن ابن ماجه  -كتاب األطعمة ( ،)2233سنن الترمذي  -كتاب الدعوات (.)5543
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المحتويات

سنن قل العمل بها

إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

التكبير عند صعود المرتفعات والتسبيح عند
نزول األودية والشعاب وذلك في السفر
«عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قال :كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا»(.)135
َ
ْن ُع َم َر أَ َّن َر ُس َ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم َك َ
َ
ار ًجا إِلَى َس َف ٍر
ان إِ َذا ْ
«ع ْن اب ِ
ير ِه َخ ِ
اس َت َوى َعلى ِب ِع ِ
ان الَّ ِذي َس َّخ َر لَ َنا َه َذا َومَا ُك َّنا لَ ُه م ْ
َك َّب َر َثلاَ ًثا ُث َّم َق َ
ين َوإِ َّنا إِلَى َرب َِّنا لَم ْ
ُن َق ِلب َ
ُق ِر ِن َ
ْح َ
ُون « اللَّ ُه َّم
«سب َ
الُ :
َل مَا َت ْر َ
إِ ِّني أَ ْسأَلُ َك ِفي َس َف ِر َنا َه َذا ْال ِب َّر َو َّ
ضى اللَّ ُه َّم َه ِّو ْن َعلَي َْنا َس َف َر َنا َه َذا اللَّ ُه َّم
الت ْق َوى َو ِم ْن ْال َعم ِ
لأَْ
الس َفر َو ْال َخ ِل َ ُ
ْ
َال َوإِ َذا َر َج َع َقالَ ُه َّن َو َزا َد
اط ِو لَ َنا ْال ُب ْع َد اللَّ ُه َّم أَ ْن َت َّ
الص ِ
يفة ِفي ا ْه ِل َو ْالم ِ
اح ُب ِفي َّ ِ
النب ُّي صلى هلل عليه وسلم َو ُجي ُ
ون َو َك َ
ون ِل َرب َِّنا َحا ِم ُد َ
ُون َع ِاب ُد َ
ُون َتا ِئب َ
يه َّن ِآيب َ
ُوش ُه إِ َذا َعلَ ْوا
ان َّ ِ
ِف ِ
َّ
الث َنايَا َك َّب ُروا َوإ َذا َهب ُ
ضع ْ
الصلاَ ُة َعلَى َذ ِل َك»(.)136
َت َّ
َطوا َسب ُ
َّحوا َف ُو ِ
ِ

135
136

صحيح البخاري  -كتاب اجلهاد والسير (.)3992
سنن أبي داود  -كتاب اجلهاد (.)9952
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المحتويات

سنن قل العمل بها

إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

التكبير ليلة العيد إلى أن يدخل اإلمام لصالة
عيد الفطر
فيه قول اهلل عز وجل « :ولتكملوا العدة ولتكبروا اهلل على ما هداكم ولعلكم تشكرون» (.)137

وفيه جملة من اآلثار عن الصحابة والتابعين وغيرهم أنهم كانوا يكبِّرون يوم العيد إذا خرجوا
إلى المصلى حتى يخرج اإلمام (.)138

137
138

سورة البقرة  -اآلية (.)185
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المحتويات

سنن قل العمل بها

إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

المشي إلى صالة العيد ومخالفة الطريق في
الرجوع
«عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قال :كان النبي صلى اهلل عليه وسلم إذا كان يوم عيد
خالف الطريق»(.)139

«وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :كان النبي صلى اهلل عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في
طريق رجع في غيره» .قال الترمذي رحمه اهلل :وقد استحب بعض أهل العلم لإلمام إذا خرج
في طريق أن يرجع في غيره ً
اتباعا لهذا الحديث ،وهو قول الشافعي()140

139
140

صحيح البخاري  -كتاب اجلمعة (.)689
سنن الترمذي  -كتاب اجلمعة (.)145
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المحتويات

سنن قل العمل بها

إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

التفل عن اليسار في الصالة عن وسوسة
الشيطان
َ
َان ب َ َ
الشي َ
ول اللهَّ ِ إ َّن َّ
ال يَا َر ُس َ
النب َّي صلى اهلل عليه وسلم َف َق َ
ْط َ
«ع ْن ُع ْثم َ
َ
ان َق ْد
ْن أ ِبي ْالع ِ
َاص أ َتى َّ ِ
ِ
للهَّ
اك َشي َ
ول ا ِ صلى اهلل عليه وسلم َذ َ
ال َر ُس ُ
اء ِتي ي َْلب ُس َها َعلَ َّي َف َق َ
َح َ
ْط ٌ
ال َب ْي ِني َو َبي َ
ان
صلاَ ِتي َو ِق َر َ
ْن َ
ِ
ال َف َفع َْل ُت َذلِ َك َفأَ ْذ َه َب ُه اللهَُّ
ال لَ ُه َخ ْن َز ٌب َفإ َذا أَ ْح َس ْس َت ُه َف َتع َّ ْ للهَّ
يَ
َسار َك َثلاَ ًثا َق َ
ْ َ
ُق ُ
َوذ ِبا ِ ِم ْن ُه َوا ْت ِفل َعلى ي َ ِ
ِ
َع ِّني»(.)141
ُوسى رضي اهلل عنه َق َ
ْت ِب ِه َّ
ال ُو ِل َد ِلي ُغلاَ ٌم َفأَ َتي ُ
َ
الن ِب َّي صلى اهلل عليه وسلم َف َسمَّا ُه
«ع ْن أَ ِبي م َ
اهي َم َف َح َّن َك ُه ِب َت ْم َر ٍة َو َد َعا َل ُه ِب ْال َب َر َك ِة َو َد َف َع ُه إَِل َّي َو َك َ
ُوسى»([.)]1
ان أَ ْك َب َر َو َل ِد أَ ِبي م َ
إِ ْب َر ِ

141
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المحتويات

سنن قل العمل بها

إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

تحنيك المولود
ُوسى رضي اهلل عنه َق َ
ْت ِب ِه َّ
ال ُولِ َد لِي ُغلاَ ٌم َفأَ َتي ُ
َ
الن ِب َّي صلى اهلل عليه وسلم َف َسمَّا ُه
«ع ْن أَ ِبي م َ
اهي َم َف َح َّن َك ُه ِب َت ْم َر ٍة َو َد َعا لَ ُه ِب ْال َب َر َك ِة َو َد َف َع ُه إِلَ َّي َو َك َ
ُوسى»(.)142
ان أَ ْك َب َر َولَ ِد أَ ِبي م َ
إِ ْب َر ِ
َ َ
ْن لأِ َبي َط ْل َح َة ي ْ
ْن مَالِ ٍك رضي اهلل عنه َق َ
َش َت ِكي َف َخ َر َج أَبُو َط ْل َح َة َف ُق ِب َ
ال َك َ
ض
س بِ
«ع ْن أ َن ِ
ان اب ٌ ِ
َل ا ْب ِني َقالَ ْت أُ ُّم ُسلَيْم ُه َو أَ ْس َك ُن ِممَّا َك َ َ َ
َت إلَ ْي ِه ْالع َ
ال مَا َفع َ
الصب ُّي َفلَمَّا َر َج َع أَبُو َط ْل َح َة َق َ
اء
َش َ
َّ ِ
ان فق َّرب ْ ِ
ٍ
للهَّ
َح أَبُو َط ْل َح َة أَ َتى َر ُس َ
َف َتع َّ
ول ا ِ صلى
الص ِب َّي َفلَمَّا أَ ْصب َ
اب ِم ْن َها َفلَمَّا َف َر َغ َقالَ ْت َوا ُروا َّ
َشى ُث َّم أَ َ
ص َ
ال اللَّ ُه َّم بَار ْك لَ ُهمَا َف َولَ َد ْت ُغلاَ مًا َف َق َ
ال َن َع ْم َق َ
ال أَ ْع َر ْس ُت ْم اللَّيْلَ َة َق َ
اهلل عليه وسلم َفأَ ْخ َب َر ُه َف َق َ
ال لِي
ِ
الن ِب َّي صلى اهلل عليه وسلم َفأَ َتى ِب ِه َّ
اح ِم ْل ُه َح َّتى َت ْأ ِت َي ِب ِه َّ
الن ِب َّي صلى اهلل عليه وسلم
أَبُو َط ْل َح َة ْ
َث ْت َم َع ُه ب َت َم َر ٍ َ َ َ
َو َبع َ
النب ُّي صلى اهلل عليه وسلم َف َق َ
ال أَ َم َع ُه َش ْي ٌء َقالُوا َن َع ْم َت َم َر ٌ
ات َفأَ َخ َذ َها
ات فأ َخذ ُه َّ ِ
ِ
َّ
الن ِب ُّي صلى اهلل عليه وسلم َفم َ
الص ِب ِّي ُث َّم َح َّن َك ُه َو َسمَّا ُه
َض َغ َها ُث َّم أَ َخ َذ َها ِم ْن ِفي ِه َف َجعَلَ َها ِفي ِفي َّ
َع ْب َد اللهَِّ»(.)143

142
143
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المحتويات

سنن قل العمل بها

إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

العقيقة
ُ للهَّ
َ
ََ َ
ََ
ْ
 َار َي ِة
«ع ْن َعا ِئشة رضي اهلل عنها قال ْت أ َم َر َنا َر ُسول ا ِ صلى اهلل عليه وسلم أ ْن ُن ِع َّق َع ْن ال َج ِ
َش ً
ْن»(.)144
اة َو َع ْن ْالغُلاَ ِم َشا َتي ِ
النب َّي صلى اهلل عليه وسلم ي ُ
َق ُ
«ع ْن أُ ِّم ُك ْر ٍز رضي اهلل عنها َقالَ ْت َس ِمع ُ
َ -2
ان
ول َع ْن ْالغُلاَ ِم َشا َت ِ
ْت َّ ِ
ْ
ار َي ِة َش ٌ
اة»(.)145
ُم َت َكا ِف َئ َت ِ
ان َو َع ْن ال َج ِ
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم َق َ
َ -3
ال ُك ُّل ُغلاَ ٍم
ْن ُج ْن ُد ٍب رضي اهلل عنه َع ْن َر ُس ِ
«ع ْن َس ُم َر َة ب ِ
ين ب َع ِق َ
ُسمَّى»(.)146
يق ِت ِه ُت ْذب ُ
َو َم َس ِاب ِع ِه َوي ْ
َح َع ْن ُه ي ْ
ُحلَ ُق َر ْأ ُس ُه َوي َ
َر ِه ٌ ِ

مسند أحمد ( ،)22742سنن الترمذي  -كتاب األضاحي ( ،)3151سنن أبي داود  -كتاب الضحايا
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(.)3382
سنن ابن ماجه  -كتاب الذبائح ( ،)2613سنن الترمذي  -كتاب األضاحي ( ،)6151سنن النسائي
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 كتاب العقيقة (.)5124سنن النسائي  -كتاب العقيقة ( ،)0224سنن الترمذي  -كتاب األضاحي ( ،)2251سنن أبي داود
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المحتويات

سنن قل العمل بها

إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

األذان في أذن المولود
ْت َر ُس َ للهَّ
ُُ
َ َّ
«ع ْن أَبي َرا ِفع َع ْن أَبي ِه َق َ
ال َرأَي ُ
ْن َعلِ ٍّي
ول ا ِ صلى اهلل عليه وسلم أذ َن ِفي أذ ِن ْال َح َس ِن ب ِ
ِ
َ ِ
ٍ
اطم ُ
ِح َ
الصلاَ ِة»)147(.
َة ِب َّ
ين َولَ َد ْت ُه َف ِ
َق َ
يسى َه َذا َح ِد ٌ
يح.
ص ِح ٌ
يث َح َس ٌن َ
ال أَبُو ِع َ

ملحوظة :لم يصح في اإلقامة في أذن المولود شيء.

147
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المحتويات

سنن قل العمل بها

إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

حلق شعر المولود يوم السابع والتصدق بوزنه
فضة
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم َق َ
ال ُك ُّل ُغلاَ ٍم َر ِه ٌ
َ
ين
ْن ُج ْن ُد ٍب رضي اهلل عنه َع ْن َر ُس ِ
«ع ْن َس ُم َر َة ب ِ
ب َع ِق َ
ُسمَّى»(.)148
يق ِت ِه ُت ْذب ُ
َو َم َس ِاب ِع ِه َوي ْ
َح َع ْن ُه ي ْ
ُحلَ ُق َر ْأ ُس ُه َوي َ
ِ

اطم ُ
َ
َة َح َس ًنا َقالَ ْت أَلاَ أَ ُع ُّق َع ْن ا ْب ِني ب َدم َق َ
عنهق َ
ال لاَ
َ
«ع ْن أَ ِبي َرا ِف ٍع رضي اهلل
ال لَمَّا َولَ َد ْت َف ِ
ِ ٍ
لأَْ َ
َ
ان الأَْ ْو َف ُ
ْر ِه ِم ْن ِف َّ
اض َو َك َ
اض
احلِ ِقي َر ْأ َس ُه َو َت َ
َولَ ِك ْن ْ
ض ٍة َعلَى ْالم َ
ين َوا ْوف ِ
َسا ِك ِ
ص َّد ِقي ِب َو ْز ِن شع ِ
َ
الص َّف ِة َو َق َ
اج َ
ال أَبُو
َس ِج ِد أَ ْو ِفي ُّ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم م ْ
ين ِفي ْالم ْ
َن ً
اب َر ُس ِ
اسا ِم ْن أ ْص َح ِ
ُح َت ِ
لأَْ َ
َّ
ين َف َفع َْل ُت َذلِ َك َقالَ ْت َفلَمَّا َولَ ْد ُت
اض َي ْع ِني أَ ْه َل ُّ
الص َّف ِة أَ ْو َعلَى ْالم َ
َسا ِك ِ
الن ْض ِر ِم ْن ْال َو ِر ِق َعلَى ا ْوف ِ
ُح َسي ًْنا َفع َْل ُت ِم ْث َل َذلِ َك»(.)149

ال يفهم من الحديث النهي عن العقيقة للمولود فقد أجاب العلماء عن نهيه لفاطمة بأجوبة منها
ما قاله البيهقي « :كأنه أراد أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه كما رويناه فأمره بغيرها وهو
التصدق بوزن شعرهما من الورق» .السنن الكبرى ( ،)403/9وأجاب الحافظ ابن حجر في
الفتح بأجوبة أخرى (الفتح .)015/9
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المحتويات

سنن قل العمل بها

إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

تسمية المولود يوم السابع إن لم يسم في
اليوم األول
ُوسى رضي اهلل عنه َق َ
ْت ِب ِه َّ
ال ُولِ َد لِي ُغلاَ ٌم َفأَ َتي ُ
َ
الن ِب َّي صلى اهلل عليه وسلم َف َسمَّا ُه
«ع ْن أَ ِبي م َ
اهي َم َف َح َّن َك ُه ِب َت ْم َر ٍة َو َد َعا لَ ُه ِب ْال َب َر َك ِة َو َد َف َع ُه إِلَ َّي َو َك َ
ُوسى»(.)150
ان أَ ْك َب َر َولَ ِد أَ ِبي م َ
إِ ْب َر ِ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم َق َ
ال ُك ُّل ُغلاَ ٍم َر ِه ٌ
َ
ين
ْن ُج ْن ُد ٍب رضي اهلل عنه َع ْن َر ُس ِ
«ع ْن َس ُم َر َة ب ِ
ب َع ِق َ
ُسمَّى»(.)151
يق ِت ِه ُت ْذب ُ
َو َم َس ِاب ِع ِه َوي ْ
َح َع ْن ُه ي ْ
ُح َل ُق َر ْأ ُس ُه َوي َ
ِ

صحيح البخاري  -كتاب العقيقة (.)7645
150
سنن النسائي  -كتاب العقيقة ( ،)0224سنن الترمذي  -كتاب األضاحي ( ،)2251سنن أبي داود
151
 -كتاب الضحايا (.)7382

www.rasoulallah.net

66

المحتويات

سنن قل العمل بها

إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

الختان
َ
س
س أَ ْو َخ ْم ٌ
«ع ْن أَ ِبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قالْ :ال ِف ْط َر ُة َخ ْم ٌ
ان َوالاِ ْس ِت ْح َدا ُد َو َن ْت ُ
ْط َو َت ْقلِي ُم الأَْ ْظ َفار َو َق ُّ َّ
ِم ْن ْال ِف ْط َر ِة ْال ِخ َت ُ
ار ِب»(.)152
ف الإْ ِب ِ
ص الش ِ
ِ

152
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المحتويات

سنن قل العمل بها

إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

القيام عند رؤية الجنازة
ض َي اللهَُّ َع ْن ُهمَا َق َ
َر ِب َنا َج َنا َز ٌة َف َقا َم لَ َها َّ
َ
الن ِب ُّي صلى اهلل عليه وسلم
ال م َّ
ْن َع ْب ِد اللهَّ ِ َر ِ
«ع ْن َج ِاب ِر ب ِ
َهو ِد ٍّي َق َ
َو ُق ْم َنا ب ِه َف ُق ْل َنا يَا َر ُس َ
ول اللهَِّ إِ َّن َها ِج َنا َز ُة ي ُ
ال إِ َذا َرأَ ْي ُت ْم ْال ِج َنا َز َة َف ُقومُوا»(.)153
ِ

153
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المحتويات

سنن قل العمل بها

إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

اإلسراع بالجنازة
َ
النب ِّي صلى اهلل عليه وسلم َق َ
ال أَ ْس ِر ُعوا ِب ْال ِج َنا َز ِة َف ِإ ْن َت ُك
َع ْن أ ِبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َع ْن َّ ِ
َ ً َ
َ
ُون َها َوإ ْن ي ُ
ضع َ
َك ِس َوى َذلِ َك َف َش ٌّر َت َ
ُون ُه َع ْن ِر َق ِاب ُك ْم»(.)154
صالِ َحة ف َخ ْي ٌر ُتق ِّدم َ ِ

154
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المحتويات

سنن قل العمل بها

إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

ال يجلس إال بعد وضع الجنازة
َ َ
النب ِّي صلى اهلل عليه وسلم َق َ
ْ
ال إِ َذا َرأَ ْي ُت ْم ْال َج َنا َز َة
«ع ْن أ ِبي َس ِعي ٍد ال ُخ ْد ِر ِّي رضي اهلل عنه َع ْن َّ ِ
َها َفلاَ ي َْق ُع ْد َح َّتى ُت َ
َف ُقومُوا َفم ْ
َن َت ِبع َ
وض َع»(.)155

155
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المحتويات

سنن قل العمل بها

إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

استنشاق الماء والمضمضة
ال َر ُس ُ
«ع ْن َعا ِئ َش َة رضي اهلل عنها َقالَ ْت َق َ
َ
ص
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم َ :ع ْش ٌر ِم ْن ْال ِف ْط َر ِة َق ُّ
ص الأَْ ْظ َفار َو َغ ْس ُل ْال َب َراجم َو َن ْت ُ
الس َو ُ
َّ
اس ِت ْن َش ُ
ف الإْ ِ ِب ِط
ار ِب َوإِ ْع َف ُ
َاء َو َق ُّ
اك َو ْ
اء اللِّ ْح َي ِة َو ِّ
اق ْالم ِ
ِ
الش ِ
ِِ
َّاء َق َ
َاء َق َ
َو َح ْل ُق ْالع َ
َضم َ
ون ْالم ْ
َب َو َن ِس ُ
َاش َر َة إِلاَّ أَ ْن َت ُك َ
َض َة.
ال َز َك ِري ُ
ال م ْ
َان ِة َو ْان ِت َق ُ
ُصع ٌ
يت ْالع ِ
اص ْالم ِ
َزا َد ُق َت ْيب ُ
َة َق َ
اء»(.)156
َاء َي ْع ِني الاِ ْس ِت ْن َج َ
ال َو ِكيعٌْ :ان ِت َق ُ
اص ْالم ِ

156

) صحيح مسلم  -كتاب الطهارة (.)162
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الوصية قبل الموت
للهَّ
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم َق َ
ض َي اللهَُّ َع ْن ُهمَا أَ َّن َر ُس َ
َ
ام ِر ٍئ
ال :مَا َح ُّق ْ
ْن ُع َم َر َر ِ
«ع ْن َع ْب ِد ا ِ ب ِ
ص َّي ُت ُه َم ْك ُتوب ٌ
ُوصي ِفي ِه ي َِب ُ
َة ِع ْن َدهُ»(.)157
ْن إِلاَّ َو َو ِ
ُسلِ ٍم لَ ُه َش ْي ٌء ي ِ
مْ
يت لَيْلَ َتي ِ

157

صحيح البخاري  -كتاب الوصايا ( ،)8372صحيح مسلم  -كتاب الوصية (.)7261

www.rasoulallah.net

72

المحتويات
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سنن الفطرة
َ -1
س
س أَ ْو َخ ْم ٌ
«ع ْن أَ ِبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قالْ :ال ِف ْط َر ُة َخ ْم ٌ
ان َوالاِ ْس ِت ْح َدا ُد َو َن ْت ُ
ْط َو َت ْقلِي ُم الأَْ ْظ َفار َو َق ُّ َّ
ِم ْن ْال ِف ْط َر ِة ْال ِخ َت ُ
ار ِب»(.)158
ف الإْ ِب ِ
ص الش ِ
ِ
ال َر ُس ُ
«ع ْن َعا ِئ َش َة رضي اهلل عنها َقالَ ْت َق َ
َ -2
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم َع ْش ٌر ِم ْن ْال ِف ْط َر ِة
ص الأَْ ْظ َفار َو َغ ْس ُل ْال َب َراجم َو َن ْت ُ
الس َو ُ
َق ُّ َّ
اس ِت ْن َش ُ
ف
ار ِب َوإِ ْع َف ُ
َاء َو َق ُّ
اك َو ْ
اء اللِّ ْح َي ِة َو ِّ
اق ْالم ِ
ِ
ص الش ِ
ِِ
َّاءَ :ق َ
َاء َق َ
الإْ ِب ِط َو َح ْل ُق ْالع َ
َب َو َن ِس ُ
َاش َر َة إِلاَّ أَ ْن َت ُك َ
ون
ال َز َك ِري ُ
ال م ْ
َان ِة َو ْان ِت َق ُ
ُصع ٌ
يت ْالع ِ
اص ْالم ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْالمَضمَضة.
َزا َد ُق َت ْيب ُ
َة َق َ
اء»(.)159
َاء َي ْع ِني الاِ ْس ِت ْن َج َ
ال َو ِكيعٌْ :ان ِت َق ُ
اص ْالم ِ

158
159
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سنن الوضوء
التسمية:
ال َطلَ َب َبع ُ َ
َ َ -1
وءا َف َق َ
س رضي اهلل عنه َق َ
اب َّ
الن ِب ِّي صلى اهلل عليه وسلم َو ُ
ال
ض ً
«ع ْن أ َن ٍ
ْض أ ْص َح ِ
َاء َوي ُ
َق ُ
َر ُس ُ
ولَ :ت َو َّ
َع أَ َح ٍد ِم ْن ُك ْم مَا ٌء َف َو َ
ض ُئوا
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم َه ْل م َ
ض َع َي َد ُه ِفي ْالم ِ
ص ِاب ِع ِه َح َّتى َت َو َّ
َاء ي ْ
ِب ْسم اللهَّ ِ َف َرأَي ُ
آخ ِر ِه ْم.
ْت ْالم َ
ْن أَ َ
ض ُئوا ِم ْن ِع ْن ِد ِ
َخ ُر ُج ِم ْن َبي ِ
ِ
َق َ َ ُ َ
اه ْم؟ َق َ
س َك ْم ُت َر ُ
ال َن ْح ًوا ِم ْن َس ْب ِع َ
ين»(.)160
ال ث ِاب ٌت ق ْل ُت لأِ َن ٍ
ال َر ُس ُ
ال َق َ
«ع ْن أَبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َق َ
َن لاَ
صلاَ َة لِم ْ
ول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم  :لاَ َ
ِ َ -2
وء لَ ُه َولاَ ُو ُ
ُو ُ
وء لِم ْ
اس َم اللهَِّ َتعَالَى َعلَ ْي ِه»(.)161
ض َ
ض َ
َن لَ ْم ي َْذ ُك ْر ْ

البدء بغسل الكفين والوضوء ً
ثالثا:
ْن َع َّف َ
َان ب َ
َان أَ ْخ َب َر ُه أَ َّن ُه َرأَى ُع ْثم َ
َولَى ُع ْثم َ
«ع ْن ُح ْم َر َ
َ
اء َفأَ ْف َر َغ َعلَى
ان م ْ
ان رضي اهلل عنه َد َعا ِبإِ َن ٍ
َّ َ
ار َف َغ َسلَ ُهمَا ُث َّم أَ ْد َخ َل َي ِم َ
َضم َ
اء َفم ْ
اس َت ْن َش َق ُث َّم َغ َس َل َو ْج َه ُه َثلاَ ًثا
َض َو ْ
ين ُه ِفي الإْ ِ َن ِ
َكف ْي ِه ثلاَ َث ِم َر ٍ
ْ ُ َ َ َ َ
َو َي َد ْي ِه إلَى ْال ِم ْر َف َقي َ
ْن ُث َّم َق َ
ال
ار ُث َّم م َ
ار إِلَى ْال َك ْع َبي ِ
ِ
َس َح ِب َرأ ِس ِه ث َّم غ َسل ِر ْجل ْي ِه ثلاَ َث ِم َر ٍ
ْن ثلاَ َث ِم َر ٍ
ِ
للهَّ
َ
َ
ال َر ُس ُ
َق َ
ْن لاَ ي َ ُ
ضأ َن ْح َو ُو ُ
َن َت َو َّ
ول ا ِ صلى اهلل عليه وسلم م ْ
يهمَا
ضو ِئي َهذا ُث َّم َ
صلَّى َر ْك َع َتي ِ
ُح ِّدث ِف ِ
َن ْف َس ُه ُغ ِف َر لَ ُه مَا َت َق َّد َم ِم ْن َذ ْن ِب ِه»(.)162
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162
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االستنثار:
َ َ
النب ِّي صلى اهلل عليه وسلم أَ َّن ُه َق َ
َن َت َو َّ
ال م ْ
َس َت ْن ِث ْر
ضأَ َف ْلي ْ
«ع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه َع ْن َّ ِ
َوم ْ
اس َت ْج َم َر َف ْليُو ِت ْر»(.)163
َن ْ

163
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